CENTRO DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO

NÚCLEO DE
PESQUISA
AMBIENS

FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE
CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

INOVAE
TERRITORIUM

DADOS DO CURSO
Titulo do Curso:
Carga Horária:

Período:

Dias:

/

/

a

/

/

Horário:

Local de Realização:
No mínimo de alunos:

No máximo de alunos:

Público-alvo:
Pré-requisitos:
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Reoferta: Sim ( )
Não ( )
A presente proposta está vinculada a projeto de extensão? ( ) Não
( ) Sim
Qual?___________________________________________________________

Curso de Iniciação ( )
Curso de Atualização ( )
Curso de Capacitação ( )

(carga horária mínima de 08 horas/aula)
(carga horária mínima de 30 horas/aula)
(carga horária mínima de 60 horas/aula)

Indique a área temática de extensão
Área temática:
( ) Comunicação ( ) Cultura ( ) Direitos Humanos ( ) Educação ( ) Gestão ( ) Meio Ambiente
( ) Saúde ( ) Tecnologia ( ) Trabalho ( ) Outros:__________________

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO - PROPONENTE
Nome
CPF

RG

Órgão Expedidor

Data da expedição

Endereço Residencial (Rua/Av./ Nº)
Bairro

CEP

Telefone

Fax

Titulação Máxima

Cidade/ Estado
Endereço Eletrônico
Área da Titulação Máxima

Link Currículo Lattes - CNPQ

Faculdade a qual está vinculado

DETALHAMENTO DA PROPOSTA
Justificativa:

Objetivo(s) geral(is) e Objetivo(s) específico(s):

Plano de Ação:

Conteúdo Programático:

Material utilizado
Informar qual material será utilizado durante o curso e o responsável pela produção do material.
Indicação bibliográfica:

Avaliação final (recursos e instrumentos de avaliação final junto ao público atendido):
Descrever o plano de verificação da aprendizagem, incluindo critérios de frequência (75%, ao menos) e
de aproveitamento mínimos para aprovação.

Avaliação do Curso
Os alunos avaliarão o curso preenchendo o formulário para avaliação de curso de extensão.
Forma de divulgação
Descreva as formas de divulgação do curso.

Inscrições
As inscrições serão feitas no Ceppe, presencialmente, ou pelo email ceppe@funcesi.br.

Certificação dos participantes
Informe aqui se pretende que os participantes recebam certificado/declaração emitido pelo Ceppe.

Documentos necessários para inscrição
Caso haja necessidade de apresentação de documentos para inscrição e/ou para seleção, informe
aqui quais os documentos são necessários, quando e onde devem ser entregues. O Ceppe pode
recebê-los. Horários de funcionamento: de 7h às 18h.
Critérios de seleção dos inscritos, para preenchimento das vagas
Se as vagas não forem preenchidas apenas por ordem de inscrição, descreva aqui os critérios de
seleção dos inscritos, para preenchimento das vagas.
Valor do curso, condições e prazos de pagamento
Se pertinente e conforme planilha orçamentária.
Orçamento do curso
Se pertinente, anexar planilha de custo

_____________________________________
Proponente

Data: ______/______/______

