
FSM – COEPE (Edital 03/2019 – Processo de Submissão e Avaliação de Projetos de Extensão e Pesquisa)

Faculdade Santa Maria. BR 230. Km 504. CEP: 58900-000. Cajazeiras – PB. Fone: (83) 3531-1346, ramal 204.
COEPE  – FSM

FACULDADE SANTA MARIA
COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO E PESQUISA

                       FORMULÁRIO PARA PROJETOS DE EXTENSÃO E PESQUISA 
FICHA DE INSCRIÇÃO DO PROPONENTE 

1 Nome:
1 Documentos 
CPF.:                                               RG.:                               Data de emissão:               Órgão emissor:
3 Endereço completo:
   Rua/Avenida/número: 
   Complemento:                                                                     Bairro:                                        
   Cidade:                                                        UF.:                   CEP: 
4 Dados para contato
   Telefone fixo: (   )  
   Celular: (    )                                   / (     ) 
   Whatsap: (     )
   e-mail(s): 
   Facebock:
   Link do Currículo Lattes  
5 Formação Acadêmica:

   Graduação:                                                                                 (   ) Licenciatura  (    ) Bacharelado
   Especialização: 
   Mestrado: 
   Doutorado: 
6 Atuação na Faculdade Santa Maria

Cursos que atua 
(      ) Administração                                   (       ) Fisioterapia 
(      ) Arquitetura                                        (       ) Medicina 
(      ) Biomedicina                                       (       ) Nutrição 
(      ) Enfermagem                                       (       ) Odontologia 
(      ) Engenharia Civil                                (       ) Psicologia  
(      ) Farmácia                                              
Atua como docente na Pós-graduação : (      )  Não   (    ) Sim  ____________________________________
Atua na gestão :
(      ) Coordenação de curso      _______________________________________________________________
(      ) Coordenação adjunta de curso : ______________________________________________________
(      ) Coordenação de estágio: _______________________________________________________________
(      ) Coordenação técnica: ___________________________________________________________________
(      ) Coordenação de pós-graduação: _______________________________________________________ 
Carga horária de sala de aula: 
Carga horária na gestão: 

Cajazeiras,            de                         de 2019 

_______________________________________                                                 ________________________________________
Assinatura do docente                                                       Assinatura do Responsável pela COEPE
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FACULDADE SANTA MARIA
COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO E PESQUISA

FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DE PROJETO DE EXTENSÃO E PESQUISA

Modo de entrega do projeto para a COEPE:
O projeto deve ser protocolado na Coordenação de Extensão e Pesquisa itens preenchidos 

de acordo com os objetivos da atividade, dessa forma há possibilidade de algum item não ser 
preenchido e os avaliadores entenderão que a informação solicitada não se aplica a proposta. 
Uma cópia eletrônica precisa ser encaminhada pelo proponente(s) para o endereço eletrônico: 
extensaoepesquisafsm@gmail.com.

 Data do Protocolo da Proposta 

Recebido por 

I IDENFICAÇÃO DO PROPONENTE 
Nome: 
Curso de Origem:
e-mail:
Link do Currículo Lattes 
O projeto envolve docente colaborador: (    ) Não  (     ) Sim  
II CARACTERIZAÇÃO GERAL DO PROJETO DE EXTENSÃO
2.1 Título: 
2.2 Tipo de Proposta: (     ) Extensão               (      )  Pesquisa           
2.3 Carga horária semanal prevista para atividades 
(   ) 3 horas  (    ) 4 horas    
2.4 Número de vagas para discentes colaboradores: 
2.5 Projeto vinculado a componente curricular: (   )Não (   ) Sim _______________________ 
2.6 Área de concentração temática ______________________________ 
(considerar as descritas no edital)
2.7 Sub- área: ___________________________________
III APRESENTAÇÃO DA JUSTIFICATIVA E PROBLEMÁTICA DA INTERVENÇÃO OU DA 
PESQUISA
       

  

IV OBJETIVOS
4.1 Objetivo Geral                                                                   

4.2 Objetivos Específicos

 

V METODOLOGIA 
5.1 Público Alvo:  
5.2 Local da Intervenção ou da pesquisa: 
5.3 Sistemática metodológica:
             

VI CRONOGRAMA 
ATIVIDADES fevereiro março abril maio junho julho

________________________________
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Período de elaboração da proposta 
Reunião com a COEPE x
Fechamento Termo de Cooperação x

 

Obs.: Inserir mais linhas caso seja necessário. 

ATIVIDADES agosto setembro outubro novembro dezembro
Reunião com a COEPE x
Fechamento Termo de Cooperação x

Obs.: Inserir mais linhas caso seja necessário. 

VII ORÇAMENTO 
MATERIAIS Quant. Valor 

Unitário 
Valor 
Total  

Utilização Fonte do 
Recurso  

Valor Total da Proposta 
Obs.: Inserir mais linhas caso seja necessário. 

X BIBLIOGRAFIAS UTILIZADAS

VIII RESULTADOS ESPERADOS 

IX– PUBLICAÇÕES E APRESENTAÇÕES 
Apresentação de Trabalho de Conclusão de  curso.
Apresentação no ENCA 2020; 
Apresentação de um artigo ao final do projeto para submissão na revista da FSM; 
Submissão em 1 revistas externas. 
Participação em eventos externos (se possível) 
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FACULDADE SANTA MARIA
COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO E PESQUISA

PROJETOS DE EXTENSÃO E PESQUISA 
                            TERMO DE RESPONSABILIDADE DO PROPONETE

Eu __________________________________ao submeter o projeto de ___________ 
intitulado ____________________________________________________ sou ciente de que o 
referido projeto passará por um processo de avaliação e seleção. Caso o projeto proposto por seja 
aprovado assumo, em consonância com a resolução de funcionamento da Coordenação de 
Extensão e Pesquisa da FSM, as seguintes responsabilidade:

  Ao ser professor coordenador de projeto passo a compor a comissão de extensão e pesquisa 
da IES; 
  Devo encaminhar os critérios de seleção e número de vagas para discentes de acordo com as 
datas previstas no edital 01∕2016;
  Preciso realizar o processo seletivo de acordo com as datas previstas nos editais; 
  Que é imprescindível estimular a participação dos discentes em eventos científicos, bem como 
publicações em anais e revistas;
  Devo encaminhar a COEPE as possibilidades de parcerias com instituições ou pessoas 
interessadas em desenvolver extensão ou pesquisa junto com a FSM;
  Posso solicitar e preciso atender solicitações para participar de reuniões junto ao COEPE;
  É preciso realizar encontros semanais com os alunos para planejar, acompanhar e avaliar o 
desenvolvimento do projetos em execução, fazendo os devidos registros das atividades;
  Elaborar relatório bimestral junto com os discentes participantes, reconhecendo que:

I) Os projetos em execução devem ser submetidos à avaliação contínua por todos os 
coordenadores dos projetos; 
II) Os projetos em execução podem a qualquer tempo receber recomendações de melhoria no 
seu desenvolvimento, com vistas à continuidade ou não deles;
III)Em caso da não observância das recomendações previstas na alínea supracitada, o projeto 
deve ser suspenso até o ajustamento das novas propostas emitidas pela comissão;
IV)Nas reuniões mensais ordinárias e/ou extraordinárias também podem ser submetidos à 
apreciação de projetos apresentados referentes às atividades eventuais dos cursos ou de 
setores da IES.

- No caso do projeto de pesquisa, submeterei à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa e 
entregarei o parecer final a COEPE

Ciente das minhas responsabilidades abaixo assino. 
    

Cajazeiras- PB ,            de                         de 2019 

__________________________________________
Assinatura do Docente∕ Coordenador do Projeto
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FACULDADE SANTA MARIA
COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO E PESQUISA

SELEÇÃO DE PROJETOS DE EXTENSÃO E PESQUISA

EDITAL INTERNO SELEÇÃO PARA PROJETO: _____________________________________ 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
A Coordenação do Projeto de ______________ intitulado:                                            ,torna 
público o presente edital contendo normas que regem a inscrição para seleção de discentes da 
Faculdade Santa Maria para participar do referido projeto, de acordo com as determinações desse  
edital. Assim, considere: 
- O discente aprovado para participação projeto de extensão ou de pesquisa deverá participar das 
atividades constantes do projeto que for aprovado, ficando sob orientação do coordenador do 
projeto;
- O discente poderá se inscrever para a seleção em um projeto de pesquisa e um de extensão, 
porém, mesmo tendo aprovação em ambos, o discente precisa escolher em qual projeto irá 
desenvolver a função de discente participante. 
- O discente terá a aprovação homologada em um projeto de extensão ou de pesquisa por 
semestre. 

1. DATA DE INSCRIÇÕES NA COEPE:  
As inscrições serão realizadas no COEPE no período de            , gratuitamente, por meio do 
preenchimento do formulário próprio.

2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
- Cópia da RG, CPF e Comprovante de matrícula 

3. DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA:
4. LOCAL E HORA: 
5. NÚMERO DE VAGAS: 
6. RESULTADO DA SELEÇÃO: 
7. PRÉ-REQUISITOS: 
8. INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO: 
9. CONTATOS: 

Cajazeiras- PB,         de           de 2019. 

_______________________________________________ 
Assinatura do(a) Coordenador(a) do Projeto


