
INFORMAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DOS ITENS DO FORMULÁRIO DE 

PROJETO DE CURSOS DE EXTENSÃO 

 

 

 

Lembramos que o não preenchimento de todas as informações acarretará o indeferimento 

prévio do projeto.  

Manter o formulário no formato do WORD, ou seja, não transformá-lo em PDF para 

cadastramento do seu projeto. Caso não receba a confirmação de envio do seu projeto via 

e-mail entre em contato conosco. 

Os projetos aprovados serão executados por dois semestres. 

 

1. Identificação 

1.1. Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS 

1.2. Título do Curso Proposto: (Até 40 Caracteres) Crie um título que comunique e divulgue 

bem o curso.  

1.3. Unidade(s) Responsável(eis): PROGRAMA DE CURSOS DE EXTENSÃO 

1.4. Frequência: (Frequência mínima de 75%)  

1.5. Proponente(s): Nome completo sem abreviações. Caso possua mais de um proponente 

solicitamos enumerar, sendo todas as outras informações correspondentes à 

sequência numérica informada.   

1.6. Pertence ao quadro de funcionários da PUC Goiás: (  ) Sim (  ) Não 

Em caso afirmativo, assinale: 

(  ) Docente (  ) Administrativo  marque um X 

Número de matrícula: 

1.7. E-mail: informar o endereço eletrônico mais utilizado. 

1.8. Telefones: colocar na sequência de números que a comunicação seja facilitada 

1.9.  Currículo Lattes Link: informe o link do seu currículo e caso não tenha entre no site 

lattes.cnpq.br e cadastre.  

1.10. Graduação: é necessário que o curso proposto esteja de acordo com a sua formação, 

pois será encaminhado para aprovação do conteúdo à unidade acadêmica 

correspondente.  

1.11. Pós-Graduação: a titularidade mínima é Especialização Lato Sensu. 

  



2. Caracterização do Curso 

2.1. Período de Realização: este campo refere-se a uma estimativa de realização, ainda 

que o cronograma seja estabelecido no projeto a realização do curso depende da 

formação da turma, considerando o número mínimo de vagas descrito neste 

projeto. 

Início: (mês/ ano) 

Término: (mês/ ano) 

2.2. Carga Horária Total do Curso: deve-se observar a quantidade de assuntos 

estabelecidos no conteúdo programático, conforme a carga horária estabelecida, 

observando que o curso deverá ser realizado no mesmo semestre. Carga horária 

mínima de 8 horas. 

2.3. Público Alvo: deve ser especificado para que possamos direcionar a divulgação. 

2.3.1. Área do Conhecimento: Consulte http://www.capes.gov.br/avaliacao/tabela-de-areas-

de-conhecimento 

2.3.2. Requisitos: alguns cursos exigem requisitos para melhor aproveitamento do 

aluno, caso necessário faça a descrição. 

2.3.3. Quantidade de Turmas por semestre: pode-se estabelecer até 02 turmas por 

semestre e, eventualmente, alcançar até 04 turmas. 

2.4. Número de Vagas: sugerimos estabelecer uma quantidade mínima de 10 e máxima 

de 20 alunos. 

2.5. Dias e Horários de Realização do Curso: ao estabelecer o horário verifique se a carga 

horária é compatível com dias escolhidos, desconsiderando atividades para os 

feriados e se o público que se pretende atingir tem disponibilidade. 

 

3. Objetivos:  

Descrever Objetivo Geral e Objetivos específicos do projeto em conformidade com 

a metodologia apresentada no projeto. 

 

4. Estrutura e Funcionamento do Curso 

4.1 Processo de Avaliação do Desempenho do Aluno no Curso: 

(   ) Provas  (   ) Seminários (   ) Trabalhos  (   ) Outros  

Outros: Os cursos de extensão trabalham com atualização, capacitação e aperfeiçoamento, 

caracterizados conforme a carga horária. O/A ministrante tem autonomia para decidir 

qual a melhor forma de avaliação do conteúdo.  

http://www.capes.gov.br/avaliacao/tabela-de-areas-de-conhecimento
http://www.capes.gov.br/avaliacao/tabela-de-areas-de-conhecimento


 

4.2 Estrutura Curricular do Curso (Conteúdo)  

Descrever de maneira enumerada os temas que serão abordados no curso e sua respectiva 

carga horária.  

Exemplo: 

Ordem  Especificação       Carga Horaria 

1  Conteúdo X       2 Horas 

2  Conteúdo Y       4 Horas 

 

5. Bibliografia 

Padrão ABNT  

A bibliografia refere-se ao conteúdo e poderá ser indicada aos alunos que 

desejarem aprofundar no assunto. 

 

6. Metodologia de Ensino (Descrição e Justificativa)  

Especificar o formato do seu curso (presencial, à distância ou semipresencial), 

como as aulas serão ministradas (aulas expositivas, dialogadas etc.), se terá 

alguma atividade externa e uso de equipamentos/ instrumentos etc. 

Descrever 

7. Recursos Físicos e Materiais  

7.1.      Físicos: 

(   ) Salas de aula    (   ) Auditório    (   ) Laboratório    (   ) Outros 

Outros: No caso de uso de espaços físicos diferentes, discriminar o número de horas 

em que utilizará cada espaço, observando que a carga horária deverá 

corresponder ao total de horas do curso. 

7.2.   Materiais: 

(   ) Lousa: Pincel/Giz    (   ) Multimídia    (   ) Internet    (   ) Outros  

 

Outros: Descrever todos os materiais necessários. 

8. Aspectos Financeiros Nesse item você descreverá o valor da sua hora aula ou ainda 

de cada ministrante. A soma das horas deverá coincidir com a carga horária total 

do curso. 

O valor da hora aula será informado pelo próprio proponente, lembrando que o 

valor total é considerado valor bruto e serão recolhidos os encargos obrigatórios. 



 Passagem Proponente 

Nº de Passagens Trecho Valor Unitário. Total. 

    

 Diárias de Professores 

Proponente Nº de Diárias Valor Unitário. Total. 

    

Remuneração das Horas-Aula 

Proponente N o de Horas. Valor Unitário. Total. 

Descrever Descrever Descrever Descrever 

 

8.1.   Outras Despesas: Este item refere-se às despesas necessárias ao curso.  

 

9. Sugestões para divulgação: (ÁREAS DO CONHECIMENTO E CURSOS) 

São as áreas/ cursos sugeridos para o alcance da divulgação. 

 

 

Nota:  Caso o curso/ evento de extensão não preencha a quantidade de inscritos previstos em 

projeto, mas o proponente se disponha realizá-lo mesmo com um quantitativo menor de alunos, 

o valor percebido pelo proponente será recalculado e depreciado. Desta forma, após o relatório 

de vagas apresentando pelo PCE, o proponente deverá se apresentar à Coordenação com o 

seguinte Termo de Ciência preenchido e assinado: 

 

 

TERMO DE CIÊNCIA 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

brasileiro (a), casado (a)/ solteiro (a), inscrito (a) no CPF nº 

________________________________________________, residente domiciliado (a) 

\______________________________________________________, proponente do curso/ 

evento de extensão _____________________________________,estou ciente e autorizo que 

minha remuneração seja  recalculada pela PROAD/ PUC Goiás de acordo com  o quantitativo 

de alunos matriculados no referido curso/ evento, que será realizado de 

________/________/____________ a _______/________/___________ na cidade de 



_________________________________estado de ________________________, sob a 

coordenação do Programa de Cursos de Extensão – PCE/ CDEX/ PROEX/ PUC Goiás. 

 

Goiânia, ___________________________________________________. 

 

 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 


