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EDITAL Nº 02 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO (PIBEX) 

A Direção Geral da Faculdade do Vale do Itapecuru – FAI, por meio da Coordenação do Núcleo 

de Pesquisa, Produção e Divulgação Científica - NPPDC, e, no uso de suas atribuições legais, 

torna público o presente Edital, contendo as normas referentes ao processo seletivo 2018, 

para concessão de Bolsas de Extensão – EX, no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de 

Extensão (PIBEX), patrocinado por esta IES.  
 
1- DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. O PIBEX é um programa voltado para a promoção da interação transformadora entre a 
FAI e os demais setores da sociedade, mediante o desenvolvimento de projetos de extensão. 

1.2 A bolsa de EX será instrumento de estímulo, sendo destinada à atividade de extensão. 

1.3 Compete ao Comitê Científico da FAI, poderes para orientação, realização, apuração e 
divulgação deste processo seletivo 

1.4 Compete à Coordenação do NPPDC, a fiscalização do PIBEX, no âmbito desta IES em nível 
institucional. 

2 – DOS OBJETIVOS 
 
2.1 Promover a interação transformadora entre a FAI e os demais setores da sociedade. 
 
2.2 Contribuir para a formação profissional e cidadã de estudantes de graduação da FAI, 
mediante a sua participação no desenvolvimento de projetos de extensão. 
 
2.3 Fortalecer a institucionalização das atividades de Extensão no âmbito da FAI. 
 
3 - DAS BOLSAS 
 
3.1 Está previsto o oferecimento, no âmbito deste Edital, 03 (três) bolsas de EX, a serem 
repassadas pela IES. 
 
3.2 A bolsa de EX tem duração de 12 (doze) meses e tem valor igual a R$ 20% (Vinte por 
cento) do Salário Mínimo vigente. 
 
3.3 O período de vigência da bolsa será de março de 2018 a março de 2019. 
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4 – DAS MODALIDADES 
 
4.1 O PIBEX 2018 apoiará projetos de extensão propostos pela FAI nas seguintes 
modalidades: 
a) Novos projetos de extensão propostos para desenvolvimento em 2018; 
b) Projetos de extensão em andamento que não tiveram o apoio da FAI; 
c) Projetos já em desenvolvimento apoiados pela FAI que demandem ampliação e/ou 
implementação de novas etapas em 2018. 
 
5 – DEFINIÇÕES 
 
5.1 As atividades previstas no âmbito do projeto deverão estar articuladas ao processo de 
formação acadêmica dos estudantes em seus respectivos cursos, mediante articulação dessas 
com os componentes curriculares/disciplinas. 
 
5.2 É recomendável a previsão das atividades de extensão nos Projetos Pedagógicos de Cursos 
para que atividades de Extensão realizadas pelos estudantes sejam computadas na 
integralização curricular de seus respectivos cursos. 
 
6 – DA INSCRIÇÃO 
 
6.1 A inscrição deverá ser realizada no Protocolo da IES e, posteriormente, encaminhada ao  
Núcleo de Pesquisa, Produção e Divulgação Científica (NPPDC) de segunda a sexta, das 13h30 
às 21h no NPPDC da FAI. 
6.2 O período da inscrição será de 09 a 28 de fevereiro de 2018. 
6.3 No ato de inscrição, o proponente deverá entregar os seguintes documentos: 
a) Formulário de cadastro dos Anexos I, II e III, devidamente preenchido; 
b) Uma cópia do projeto em mídia digital (CD ROM), no formato PDF e uma cópia enviada para 
o e-mail nppdcfai@hotmail.com.  
c) Plano de Trabalho (máximo oito páginas) a ser desenvolvido pela equipe contendo: Título, 
Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados Esperados (destacar a possibilidade de 
geração de produto ou processo passível de patente); Cronograma de Atividades, Cronograma 
de Trabalho e Referências Bibliográficas. O Plano apresentado deverá ser adequado ao 
período de 12 (doze) meses (Anexo IV); 
d) Comprovante de matrícula de cada membro da equipe; 
e) Currículo do docente (coordenador), na Plataforma Lattes, atualizado e devidamente 
comprovado. 
f) Requerimento da IES com a solicitação da inscrição 
 
7 – DOS PROPONENTES 
7.1 Poderão ser proponentes docentes que fazem parte do quadro permanente da FAI. 
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a) Cada proponente só poderá ser coordenador de um projeto de extensão, não estando 
impedido de participar de outros projetos como membro da equipe; 
b) Cada proponente poderá apresentar até 05 (cinco) membros na equipe na qual será o 
coordenador. 
 
 
8. DOS REQUISITOS E COMPROMISSOS DOS MEMBROS EQUIPE 
8.1. Estar regularmente matriculado e frequente no curso de graduação da FAI 
 
8.2. Ser selecionado e indicado pelo coordenador. 
 
8.3. Respeitar o horário de trabalho firmado com o coordenador 
 
 
9. ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS  
 
9.1. As propostas direcionadas ao PIBEX 2018 deverão atender às seguintes diretrizes: 
9.1.1 Natureza Acadêmica: 
INDISSOCIABILIDADE ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – caracterizada pela 
integração da ação extensionista à formação técnica e cidadã do estudante e à 
produção/difusão de novos conhecimentos e metodologias. 
INTERDISCIPLINARIDADE – caracterizada por intensas trocas entre áreas de conhecimento, 
interação de modelos e conceitos complementares, além da integração e convergência de 
instrumentos e técnicas para uma consistência teórica e operacional que estrutura o trabalho 
coletivo. 
IMPACTO NA FORMAÇÃO DO ESTUDANTE – caracterizado pela contribuição à formação 
técnico-científica, pessoal e social do estudante, explicitada em plano didático-pedagógico, 
que contenha a forma de orientação docente, critérios de avaliação e que facilite a 
flexibilização e a integralização curricular, com atribuição de créditos acadêmicos. 
CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE PUBLICAÇÕES E OUTROS PRODUTOS ACADÊMICOS – 
caracterizado pela elaboração de produtos que instrumentalizem ou que sejam resultantes de 
projetos como publicações (livros, capítulos, artigos científicos), monografias, dissertações, 
novas linhas de extensão, ensino e pesquisa, dentre outros. 
9.1.2. Relação com a sociedade: 
IMPACTO SOCIAL – caracterizado pela ação transformadora sobre os problemas sociais; 
contribuição à inclusão de grupos sociais; desenvolvimento de meios e processos de 
produção, inovação e transferência de conhecimento; ampliação de oportunidades 
educacionais e do acesso a processos de formação e qualificação; contribuição na formulação, 
implementação e acompanhamento das políticas públicas prioritárias ao desenvolvimento 
local, regional e nacional. 
RELAÇÃO DIALÓGICA COM OS DEMAIS SETORES DA SOCIEDADE – caracteriza-se pela 
interação e intercâmbio do conhecimento acumulado na universidade com instituições e 
organizações; desenvolvimento de parcerias institucionais internas e externas à universidade. 
9.1.3Estruturação da proposta: 
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9.1.3.1 Os documentos integrantes da proposta deverão atender às seguintes exigências: 
a.  Preenchimento do formulário de projeto disponível no Anexo III 
b. Explicação detalhada dos fundamentos teóricos que orientaram, bem como caracterização e 
justificativa; 
c. Clareza e precisão dos objetivos definidos; 
d. Explicitação dos procedimentos metodológicos; 
e. Indicação do público-alvo e do número estimado de pessoas beneficiadas; 
f. Cronograma de execução; 
g. Descrição do processo de acompanhamento e avaliação, com a explicitação dos indicadores 
e da sistemática de avaliação; 
h. Explicitar o plano de trabalho da equipe; 
i. O coordenador da equipe executora, bem como os demais membros deverão 
obrigatoriamente ter o seu Currículo Lattes atualizado; 
j. Anexar relatórios de Atividades e Resultados do Projeto. 
 
10. PROCESSO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DAS SOLICITAÇÕES 
10.1. A avaliação será realizada considerando-se os quesitos identificados na tabela de 
pontuação. 
  
TABELA DE PONTUAÇÃO 
Nº Critérios Avaliados Pontuação 
i Atendimento ao edital Eliminatório 
ii Natureza acadêmica 2 pontos 
iii Relação com a sociedade 5 pontos 
iv Contexto e justificativa  2 pontos 
v Clareza de objetivos e metas 2 pontos 
vi Adequação e qualidade da metodologia        2 pontos 
vii Caracterização do público alvo 5 pontos 
viii Viabilidade do cronograma de execução 2 pontos 
ix Acompanhamento e avaliação 2 pontos 
x Qualificação da equipe executora 8 pontos 
xi Adequação da infraestrutura  
Total 30 pontos 
 
 
11. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E PEDIDOS DE INTERPOSIÇÕES DE RECURSOS 
 
11.1. Será desclassificada do resultado provisório a proposta que: 
a. Não atender ao quesito 1 da tabela de pontuação; 
b. Não atingir o mínimo de 50%(cinquenta por cento) do total de pontos possíveis, de acordo 
com a tabela de pontuação. 
11.2. O julgamento e a classificação provisória e final são atos exclusivos do Comitê Científico 
que, em consequência, reserva-se o direito de desclassificar os projetos em desacordo com 
este edital ou ainda, que se revelarem manifestamente inexequíveis. 
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11.3. Durante o processo de análise, o Comitê Científico poderá recomendar adequações aos 
projetos. 
11.4. Em caso de empate na pontuação provisória e final será considerada a maior pontuação 
obtida nos seguintes quesitos, obedecidas a ordem de prioridade estabelecida: 
a) Natureza acadêmica; 
b) Relação com a sociedade; 
c) Contexto e justificativa; 
d) Clareza de objetivos e metas. 
11.5. Os resultados (preliminar e final) do julgamento das solicitações de bolsas serão 
divulgados no site www.faionline.com.br . 
11.6 Será admitido recurso contra o resultado provisório, que deverá vir assinado pelo 
coordenador do projeto. 
11.6.1 O recurso após assinado deverá ser escaneado, em formato PDF. 
11.6.2 O recurso deverá ser remetido para o Setor de Protocolo da FAI com o seguinte título 
para o campo do assunto; RECURSO CONTRA O RESULTADO DO EDITAL PIBEX 2018. 
11.6.3 Os recursos devem ser enviados até as 22 horas, horário local, da data limite da 
interposição de recursos. 
11.6.4 A decisão dos recursos será dada a conhecer, coletivamente, por meio de divulgação do 
resultado final a ser publicado no site da IES. 
11.6.5 A Coordenação do NPPDC não se responsabiliza por recursos não recebidos em 
decorrência de eventuais problemas técnicos e congestionamento nas linhas de comunicação 
nem por documentos corrompidos. 
11.6.6 Durante o processo de análise dos recursos, o Comitê Científico poderá recomendar 
adequações nos projetos. 
 
 
12. DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 
 
12.1. O acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas pelo coordenador e equipe 
será realizado pelo Comitê Científico da FAI em conjunto com a Coordenação do Núcleo de 
Pesquisa, Produção e Divulgação Científica, por meio de: 
 

a) Relatório Técnico Parcial das atividades desenvolvidas e dos resultados parciais 
alcançados, depois de decorridos 06 (seis) meses da vigência da bolsa, incluindo 
assinatura do coordenador aprovando o seu conteúdo; 
 
b) Relatório Técnico Final das atividades desenvolvidas e dos resultados alcançados, até 

20 (vinte) dias após o término da vigência da bolsa, incluindo assinatura do 
coordenador aprovando o seu conteúdo. 

 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1. A inscrição do coordenador do projeto implicará conhecimento e aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, não sendo aceita alegação de desconhecimento. 

http://www.faionline.com.br/
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13.2. A documentação e as informações prestadas pelo coordenador serão de inteira 
responsabilidade deste, sendo passível de exclusão do processo seletivo aquele que não 
fornecer documentação de forma completa, correta e legível e/ou fornecer dados 
comprovadamente inverídicos. 
 
13.3. A suspensão da bolsa pode ser realizada pelo Comitê Científico ou Coordenação do 
Núcleo de Pesquisa, Produção e Divulgação Científica, especialmente em caso de inadimplência 
de relatórios ou do não cumprimento de compromisso com o Programa. 
 
13.4. Os casos omissos serão analisados pelo Comitê Científico e pela Coordenação do Núcleo 
de Pesquisa, Produção e Divulgação Científica. 
 
13.5. O resultado final do processo seletivo será apreciado pela Coordenação do Núcleo de 
Pesquisa, Produção e Divulgação Científica e homologado pela Direção Geral da FAI.  
13.6 Os anexos necessários para a inscrição encontram-se neste edital. 
 
14. CRONOGRAMA 
 

ATIVIDADE PERÍODO 
Lançamento do edital 09/02/2018 
Envio de projetos 09/02 a 

28/02/2018 
Avaliação de projetos pelo Comitê Científico 01 a 09/03/2018 
Divulgação do resultado preliminar 15/03/2018 
Interposição de recursos 16 a 21/03/2018 
Avaliação dos recursos 22 a 27/03/2018 
Divulgação do resultado final 29/03/2018 
 
 
 
 

Caxias (MA), 09 de fevereirol de 2018. 
 

Francisca das Chagas Borges Torres da Silva 

Diretora Acadêmica 
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EDITAL Nº 02 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENSÃO (PIBEX) 

 
ANEXO I 

FORMULÁRIO DE CADASTRO DO COORDENADOR 

DADOS DO COORDENADOR: 

NOME COMPLETO  ___________________________________________________________________________________ 

ÁREA DE CONHECIMENTO/CURSO ___________________ TELEFONE/CELULAR ___________________ 

DATA DE NASCIMENTO ____/______/______ NATURALIDADE _____________________________________ 

NACIONALIDADE __________________________ ENDEREÇO _____________________________________________ 

NÚMERO__________COMPLEMENTO______________________BAIRRO___________________________________ 

CIDADE__________________________ESTADO___________________________CEP______________________________           

E-MAIL__________________________ 

DOCUMENTOS 

CARTEIRA DE IDENTIDADE____________________ÓRGÃO EXPEDIDOR______________________________ 

DATA DA EXPEDIÇÃO __________________________CPF__________________________________________________ 

DADOS DA FORMAÇÃO 

FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA_________________________________________________________________________ 

TÍTULO ACADÊMICO (MAIOR)_______________________________________________________________________ 

DADOS DA SOLICITAÇÃO 

TÍTULO DO PROJETO _________________________________________________________________________________ 

NOME DO ESTUDANTE________________________________________________________________________________ 

Declaro estar ciente das disposições contidas no Edital nº 02/2018 – Faculdade do Vale do 

Itapecuru – FAI, as quais comprometo-me a cumprir, caso seja deferido a presente solicitação 

de bolsa. 

Caxias (MA), _________de_________________ de 2018. 

 

Assinatura do (a) Coordenador (a) 
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EDITAL Nº 02 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENSÃO (PIBEX) 
ANEXO II 

FORMULÁRIO DE CADASTRO MEMBRO DA EQUIPE 

DADOS DO (A) ALUNO (A): 

NOME COMPLETO  ___________________________________________________________________________________ 

CURSO___________________ TELEFONE/CELULAR ___________________ 

DATA DE NASCIMENTO ____/______/______ NATURALIDADE _____________________________________ 

NACIONALIDADE __________________________ ENDEREÇO _____________________________________________ 

NÚMERO__________COMPLEMENTO______________________BAIRRO___________________________________ 

CIDADE__________________________ESTADO___________________________CEP______________________________           

E-MAIL__________________________ 

DOCUMENTOS 

CARTEIRA DE IDENTIDADE____________________ÓRGÃO EXPEDIDOR______________________________ 

DATA DA EXPEDIÇÃO __________________________CPF__________________________________________________ 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

TRABALHA  (   ) SIM    (  ) NÃO 

LOCAL DO TRABALHO_________________________________________________________________________ 

TELEFONE_______________________________________________________________________ 

DADOS DOS PAIS 

NOME DO PAI OU RESPONSÁVEL   ____________________________________________________________ 

CARTEIRA DE IDENTIDADE___________________ÓRGÃO EXPEDIDOR________CPF_________________ 

NOME DA MÃE___________________________________________________________________________________ 

CARTEIRA DE IDENTIDADE_______________ÓRGÃO EXPEDIDOR____________CPF_________________ 

Declaro estar ciente das disposições contidas no Edital nº 02/2018 – Faculdade do Vale do 

Itapecuru – FAI, as quais comprometo-me a cumprir, caso seja deferido a presente solicitação 

de bolsa. 

Caxias (MA), _________de_________________ de 2018. 
 

Assinatura do (a) Aluno (a) 
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EDITAL Nº 02 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENSÃO (PIBEX) 

 
ANEXO III 

FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROJETO DE EXTENSÃO 

1.IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO___________________________________________________________________________________ 

Nº DO CADASTRO_____________________ 

2.INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

ÁREA DO CONHECIMENTO_____________________________ 

3.RESUMO DO PROJETO 

 

 

 

 

 

 

 

4.DURAÇÃO DO PROJETO 
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5.COORDENAÇÃO DO PROJETO 

NOME DO (A) COORDENADOR (A) __________________________________________________________________ 
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PLANO DE TRABALHO 

PLANO DE TRABALHO 

TÍTULO DO PROJETO ____________________________________________________________________ 

COORDENADOR (A)_________________________________________________________________________ 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PROJETO ___________________________ 

INTRODUÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 
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OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

RELACIONAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

Atividade Descrição da atividade 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

Caxias (MA), ________, de ________________________de 2018. 

 

Assinatura do (a) Coordenador (a) 
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ANEXO V 

DIRETRIZES/ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL  

 

1.ORIENTAÇÕES GERAIS 

Após o encerramento das atividades previstas no plano de trabalho, o coordenador 

deverá encaminhar 1 (uma) cópia impressa e 1 (uma) cópia digital do Relatório Final 

do Projeto à Coordenação do Núcleo de Pesquisa, Produção e Divulgação Científica. 

2.FORMATAÇÃO DO RELATÓRIO 

O Relatório Final deve ser redigido de forma clara e coerente, em conformidade com o 

padrão culto da língua. A formatação do Relatório deve seguir as normas da ABNT. 

Apresentamos a seguir algumas regras gerais de formatação: 

              a) Fonte: Deve ser utilizada a fonte Time New Roman ou Arial, de corpo 12 no  texto 

em geral, 10 nas citações longas (mais de três linhas) e nas notas de rodapé. Recomenda-se a 

utilização de fonte estilo negrito nos títulos e subtítulos. 

              b) Número de páginas: a numeração deve ser inserida a partir da introdução, 

preferencialmente no canto superior direito da página; 

             c) Primeira linha: o início de cada parágrafo do texto deve ter 2,0 cm de distância da 

margem esquerda; 

             d) Margens: o campo destinado à margem lateral esquerda deverá ter 3,0 cm de 

largura. O campo destinado à margem lateral direita deverá ter 2 cm. As margens 

superior e inferior deverão ter, respectivamente, 3,0 cm e 2,0 cm de largura. Nas 

citações longas devem ser acrescido um recuo de 4 cm. 

             e) Espaçamentos: deve ser utilizado espaçamento de 1,5 entre as linhas. Nos rodapés 

e citações longas deve-se utilizar espaçamento simples. Nas referências bibliográficas, 

o espaçamento entre linhas deverá ser simples (1,0), deixando um espaço em branco 

entre cada referência. 

             g) Papel: tamanho A-4, ou seja, 21,0 x 29,7 cm; 
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3. ESTRUTURA DO RELATÓRIO    

            A estrutura do Relatório Final deverá compreender os elementos abaixo especificados: 

A) ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS: 

- Folha de Rosto (conforme item 3 deste documento) 

- Sumário 

- Lista de figuras (se houver) 

- Lista de quadros (se houver) 

- Lista de tabelas (se houver) 

- Resumo (conforme item 5 deste documento) 

B) ELEMENTOS TEXTUAIS 

- Introdução (incluir a caracterização do problema estudado, a motivação da pesquisa e sua 

relevância científica e social) 

- Referencial teórico (opcional) 

- Metodologia e execução (métodos/técnicas/etapas de trabalho) 

- Resultados e discussão (incluir a relação dos principais resultados alcançados tais como 

publicações, patentes, participações, outros): 

- Considerações finais (incluir comentários adicionais tais como; sugestões, relatos de 

dificuldades, observações, dentre outros). 

C) ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

- Referências bibliográficas (conforme as normas da ABNT) 

- Anexos (anexar certificados de divulgação dos resultados do projeto em eventos, cópia de 

publicações, etc.). 
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(4. MODELO DE FOLHA DE ROSTO) 

 

FACULDADE DO VALE DO ITAPECURU – FAI 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DO PROJETO 

                                                                                                        

Relatório Final, referente ao período de    

___/___/____ a ___/___/____, apresentado à 

Faculdade do Vale do Itapecuru – FAI como 

parte das exigências do Núcleo de Pesquisa, 

Produção e Divulgação Científica – NPPDC. 

 

COORDENADOR (A): (nome e assinatura) 

ALUNO(A): (Nome e assinatura) 

 

 

 

Data, Local 

 

 

 

 
MODELO DE PROJETO DE EXTENSÃO 
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PROJETO DE EXTENSÃO- MODALIDADE – CURSO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1. Nome do Curso 

 

1.2. Coordenador do Projeto 

 

1.3. Ministrante Titulação 

  

1.4. Curso de vinculação do proponente 

 

2. INFORMAÇÕES BÁSICAS DO CURSO 

2.1. Período de Realização 

 

2.2. Carga horária 

 

2.3. Horário 

 

2.4. Local de Realização 

 

2.5. Público alvo 

 

2.6. Número de vagas 
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3. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJETO 

3.1. Justificativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Objetivos 

 

 

 

3.3 Conteúdo Programático 
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3.4 Metodologia 



  SOCIEDADE EDUCACIONAL CAXIENSE S/C LTDA – SOEDUCA 

  – 03.963.172/0001-59 – INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA 

  FACULDADE DO VALE DO ITAPECURU – FAI 

Rua Bom Pastor, 425 – Centro – Caxias – MA 

Fone: (99) 3521-2905/3421-6106/8000/7000 CEP: 65.608-010 – Caxias – Maranhão 

 

 

 
 

MISSÃO 

Formar profissionais em uma concepção holística, 

atendendo à demanda do mercado de trabalho, 

contribuindo para o desenvolvimento científico, 

econômico, social e cultural de Caxias e região. 

 

MISSÃO 

Formar profissionais em uma concepção 

holística, atendendo à demanda do mercado 

de trabalho, contribuindo para o 

desenvolvimento científico, econômico, social 

e cultural de Caxias e região. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Bibliografia 
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4. RECURSOS 

 

Nº de 

ordem 

Item Receita 

R$ 

Despesa 

R$ 

01 Matricula 

 

 

  

02 Pessoal 

 Docente 

 Apoio 
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03 Material 

  

 

 

 

 

04 Encargos 

 

  

05 Resultado do Projeto   

06 Repasse  

 

 

 

 

07 TOTAL   

 

5. RESPONSÁVEL PELO PROJETO 

Data                  Assinatura do autor/bolsista                         Cursos 

                                                                                            Coord. Ciências Contábeis 

                                                                                      Coord. Pedagogia 

                                                                                      Coord. de Direito 

                                                                                      Coord. Administração 

                                                        Coord. Engenharia de Produção 

                                                                                       

6. APROVAÇÃO 

6.1. Parecer do Colegiado de Curso Aprovado  
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Data  Assinatura do Responsável 

       Administração de Empresas  

 Ciências Contábeis  

 Direito  

 Pedagogia  

 Engenharia de Produção  

 

6.3 Parecer do NPPDC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  SOCIEDADE EDUCACIONAL CAXIENSE S/C LTDA – SOEDUCA 

  – 03.963.172/0001-59 – INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA 

  FACULDADE DO VALE DO ITAPECURU – FAI 

Rua Bom Pastor, 425 – Centro – Caxias – MA 

Fone: (99) 3521-2905/3421-6106/8000/7000 CEP: 65.608-010 – Caxias – Maranhão 

 

 

 
 

MISSÃO 

Formar profissionais em uma concepção holística, 

atendendo à demanda do mercado de trabalho, 

contribuindo para o desenvolvimento científico, 

econômico, social e cultural de Caxias e região. 

 

MISSÃO 

Formar profissionais em uma concepção 

holística, atendendo à demanda do mercado 

de trabalho, contribuindo para o 

desenvolvimento científico, econômico, social 

e cultural de Caxias e região. 
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Assinatura do Responsável 

 

        /        / 

 

 

 

6.4 Parecer da Diretoria Acadêmica 

  

 

 

 

 

 

 

Data Assinatura do Responsável 

       /       /  

6.5. Parecer da Direção Geral 
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