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1. Endereço de e-mail *

Bloco A - Dados Gerais da Ação

2.

3.

Relatório �nal das Ações de Extensão 2020
Convidamos todos os coordenadores de ações de extensão desenvolvidas no ano de 2020 a 
responderem o Relatório final correspondente ao referido período.  

O formulário está dividido em 4 blocos:  
1) Bloco A - Dados gerais da ação; 
2) Bloco B - Relação universidade - sociedade 
3) Bloco C - Acompanhamento da ação de extensão 
4) Bloco D - Produção acadêmica 

O envio do relatório é um requisito para renovação das ações e para concorrer a bolsas de 
extensão. No caso de ações que irão concorrer a bolsas em 2021, o relatório deverá ser enviado 
até 31/12/2020. Após submeter o relatório, o coordenador deverá gerar documento .pdf a partir 
das respostas que serão enviadas ao endereço de email utilizado, e anexar ao SIGAA durante o 
cadastramento da ação 2021. 

Reforçamos a importância do preenchimento cuidadoso deste relatório de conclusão, pois as 
informações enviadas serão avaliadas e utilizadas para validar a conclusão da ação 2020. As 
informações serão utilizadas ainda para apoiar as decisões e estratégias da PREX e das equipes 
extensionistas, bem como fundamentar a elaboração do anuário da UFC e relatório de gestão 
corporativo referente à extensão universitária. 

Agradecemos desde já a sua importante contribuição no esforço de tornar a Extensão 
Universitária na UFC uma referência nacional.
*Obrigatório

A1. Título da ação *

A2. Código da ação *
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4.

5.

Marcar apenas uma oval.

Benfica

Crateus

Pici

Porangabuçu

Quixadá

Russas

Sobral

6.

7.

8.

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

9.

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

A3. Coordenador (Responsável pelo preenchimento) *

A4. Qual o Campus responsável pela ação? *

A5. Unidade Acadêmica / Administrativa *

A6. Departamento/Curso/Setor Administrativo *

A7. Data de início do período de realização da ação de extensão *

A8. Data de término do período de realização da ação de extensão. *
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10.

11.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

12.

Bloco B -
Relação
Universidade-
Sociedade

Neste bloco você deve inserir informações sobre o público beneficiado direto, 
parcerias institucionais, escolas públicas beneficiadas e mídias de divulgação 
utilizadas na sua ação de extensão.

Sobre Público Beneficiado diretamente
Inicialmente responda perguntas sobre o público beneficiado externo e em seguida sobre o público beneficiado 
interno. Não considere os membros que integram a equipe da ação de extensão, pois haverá perguntas específicas 
sobre a equipe extensionista mais a frente.

A9. Caso haja alteração no período, justifique.

A10. Ação de extensão está vinculada a outra ação de extensão? *

A11. Se sim, quais ações possuem vínculo com a ação de extensão objeto deste
relatório.
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13.

Marque todas que se aplicam.

14.

15.

16.

Marcar apenas uma oval por linha.

B1. Considerando o público beneficiado externo da ação de extensão, sinalize as categorias
correspondentes:

Você pode sinalizar mais de uma categoria, conforme colunas abaixo:

Moradores
de rua.

Idosos;
Crianças e

adolescentes;
Negros; LGBTQi; Indígenas; Trabalhadores;

Público-
alvo
externo
principal

Público-
alvo
externo
secundário
(se existir)

Público-
alvo
externo
principal

Público-
alvo
externo
secundário
(se existir)

B2. Informe a quantidade de público-alvo externo principal: *

B3. Informe a quantidade de público-alvo externo secundário (se existir):

B4. Considerando o público-alvo interno da ação de extensão, sinalize conforme
categorias descritas abaixo:
Sinalize, por ordem de relevância, o público-alvo interno (comunidade acadêmica da UFC) beneficiado.

Aluno de
graduação

Aluno de pós-
graduação

Servidores Técnico-
Administrativo

Docentes

Público-alvo interno
principal

Público-alvo interno
secundário (se houver)

Público-alvo interno
principal

Público-alvo interno
secundário (se houver)
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17.

18.

Sobre Parcerias institucionais formais e informais
Informe sobre as parcerias que contribuíram com as ações de extensão no ano de 2020. Em seguida, informe 
sobre a participação de escolas públicas na ação de extensão.

19.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

20.

21.

Marcar apenas uma oval.

Pública

Privada

Economia mista

ONG ou OS

B5. Informe a quantidade de público-alvo interno (comunidade acadêmica da UFC)
principal:

B6. Informe a quantidade de público-alvo interno (comunidade acadêmica da UFC)
secundário (se existir):

B7. A ação de extensão possui Parcerias Institucionais Externas (formais e/ou
informais)? *

B8. Caso positivo e considerando a existência de até 3 parcerias, liste o nome da 1a
parceria (principal) da ação de extensão (desconsidere escolas públicas, pois
serão consideradas mais a frente):

B9. Com relação a 1a parceria (principal) da ação de extensão, qual o tipo de
instituição.
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22.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

23.

24.

Marcar apenas uma oval.

Pública

Privada

Economia mista

ONG ou OS

25.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

26.

B10. Com relação a 1a parceria (principal) da ação de extensão, há formalização?

B11. Caso haja mais de um parceiro, descreva o nome da 2a parceria da ação de
extensão: (desconsidere escolas públicas)

B12. Com relação a 2a parceria da ação de extensão, qual o tipo de instituição.

B13. Com relação a 2a parceria da ação de extensão, há formalização?

B14. Caso haja mais de um parceiro, descreva o nome da 3a parceria da ação de
extensão: (desconsidere escolas públicas)
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27.

Marcar apenas uma oval.

Pública

Privada

Economia mista

ONG ou OS

28.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

29.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

30.

B15. Com relação a 3a parceria da ação de extensão, qual o tipo de instituição.

B16. Com relação a 3a parceria da ação de extensão, há formalização?

B17. No caso de existência de alguma parceria informal, há intenção de formalizá-
la?

B18. Caso haja necessidade de formalização de alguma parceria informal, quais as
principais dificuldades para que isso ocorra?
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31.

Marque todas que se aplicam.

Sobre Escolas Públicas beneficiadas pela ação de extensão
Informe, se pertinente, sobre as Escolas Públicas beneficiadas com a ação de extensão no ano de 2020.                                                            

Para os casos de muitas Escolas Públicas beneficiadas, descrever, de forma específica, 2 escolas que tiveram uma 
participação mais relevante na ação. Em seguida, apresente as informações gerais das demais escolas públicas.

32.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

33.

34.

B19. Com relação às parcerias externas, indique as formas de inserção destas na ação
de extensão.

Gera
demanda

Participa
na

Definição
de Ações

Disponibiliza
ambientes e
instalações

Disponibiliza
máquinas

e/ou
equipamentos

Disponibiliza
equipe de
trabalho

Disponibiliza
insumos

Parceria
01

Parceria
02

Parceria
03

Parceria
01

Parceria
02

Parceria
03

B20. A ação de extensão beneficiou Escolas públicas? *

B21. Caso a ação de extensão tenha beneficiado escolas públicas, descreva, em
ordem de relevância, a Escola Pública 01 beneficiada.

B22. Descreva a localização (somente o município) da Escola Pública 01.



30/11/2020 Relatório final das Ações de Extensão 2020

https://docs.google.com/forms/d/1Vjf9hml6e2oRY4pSMRu9xYxcEgd32YruFWNTKg2F4U8/edit 9/21

35.

Marcar apenas uma oval.

Menos de 3 pessoas

Entre 4 e 10 pessoas

Acima de 10 pessoas

36.

37.

38.

Marcar apenas uma oval.

Menos de 3 pessoas

Entre 4 e 10 pessoas

Acima de 10 pessoas

39.

B23. Informe o tamanho da equipe envolvida na Escola Pública 01.

B24. Caso a ação de extensão tenha beneficiado escolas públicas, descreva, em
ordem de relevância, a Escola Pública 02 beneficiada.

B25. Descreva a localização (somente o município) da Escola Pública 02.

B26. Informe o tamanho da equipe envolvida na Escola Pública 02.

B27. Caso a ação de extensão tenha beneficiado mais de 2 escolas públicas,
informe o nome, município e equipe das demais escolas.
Exemplo: 01 - Escola Estadual X; Maracanaú; 5 pessoas . 02 - Escola Municipal Y; Itaitinga; 15 pessoas
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40.

Marque todas que se aplicam.

Sobre os meios de divulgação da ação de extensão
Informe sobre as mídias utilizadas para a divulgação da ação de extensão e se esta foi contemplada com alguma 
prêmio de reconhecimento por alguma organização.

41.

Marque todas que se aplicam.

Redes sociais (instagram, facebook, etc);

Sites institucionais;

Canais de radiodifusão;

E-mail marketing

Outros

Não se aplica

42.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

B28. Com relação às escolas públicas beneficiadas, indique as formas de inserção
destas na ação de extensão.

Gera
demanda

Participa
na

Definição
de Ações

Disponibiliza
ambientes e
instalações

Disponibiliza
máquinas

e/ou
equipamentos

Disponibiliza
equipe de
trabalho

Disponibiliza
insumos

Escola
01

Escola
02

Escola
03

Escola
01

Escola
02

Escola
03

B29. Quais mídias utilizadas para divulgação da ação de extensão? *

B30. A ação de extensão foi contemplada com algum reconhecimento externo
e/ou prêmio? *
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43.

Acompanhamento da ação de extensão
Texto introdutório

Sobre a equipe extensionista

44.

45.

46.

B31. Caso a ação de extensão tenha sido contemplada com algum reconhecimento
externo e/ou prêmio, descreva:

C1. Equipe da ação de extensão *
Liste todos os membros que participaram formalmente da equipe da ação de extensão, sinalizado o nome
completo, siape/matrícula (se servidor ou discente da UFC), função que desenvolveu na ação e período de
participação. Ex.: João da Silva, matrícula 1234567, Coordenador, Docente, 01/04/2020 a 15/12/2020. .
Antônio José, matrícula 7654321, voluntário, TAE, 01/06/2020 a 15/10/2020. . Simone Nunes, matrícula
7564231, bolsista, Aluno, 01/06/2020 a 15/10/2020.

C2. Informe o número de alunos que integram formalmente a equipe da ação de
extensão. *

C3. Informe o número de servidores técnicos-administrativos que integram
formalmente a equipe da ação de extensão. *
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47.

48.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei informar

Sobre a realização física da ação de extensão
Informe sobre a realização física da ação de extensão, considerando as atividades que constam no plano de 
trabalho declarado no cadastramento da ação 2020 

49.

50.

Marcar apenas uma oval.

0%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100%

C4. Informe o número de professores que integram formalmente a equipe da ação
de extensão. *

C5. A ação de extensão possui alunos de curso de graduação com Projeto
Pedagógico que prevê CH de extensão no curriculo? (curricularização da
extensão) *

C6. Considerando as 5 atividades mais relevantes da ação de extensão, descreva a
1a atividade dentre as elencadas. *

C7. Considerando a escala de 0 (não foi realizada) a 10 (foi realizada plenamente),
sinalize a realização física da 1a atividade. *
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51.

52.

Marcar apenas uma oval.

0%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100%

53.

54.

Marcar apenas uma oval.

0%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100%

C8. Considerando as 5 atividades mais relevantes da ação de extensão, descreva a
2a atividade dentre as elencadas. *

C9. Considerando a escala de 0 (não foi realizada) a 10 (foi realizada plenamente),
sinalize a realização física da 2a atividade. *

C10. Considerando as 5 atividades mais relevantes da ação de extensão, descreva
a 3a atividade dentre as elencadas. *

C11. Considerando a escala de 0 (não foi realizada) a 10 (foi realizada plenamente),
sinalize a realização física da 3a atividade. *
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55.

56.

Marcar apenas uma oval.

0%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100%

57.

58.

Marcar apenas uma oval.

0%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100%

C12. Considerando as 5 atividades mais relevantes da ação de extensão, descreva
a 4a atividade dentre as elencadas. *

C13. Considerando a escala de 0 (não foi realizada) a 10 (foi realizada plenamente),
sinalize a realização física da 4a atividade. *

C14. Considerando as 5 atividades mais relevantes da ação de extensão, descreva
a 5a atividade dentre as elencadas. *

C15. Considerando a escala de 0 (não foi realizada) a 10 (foi realizada plenamente),
sinalize a realização física da 5a atividade. *
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59.

60.

Sobre os indicadores de desempenho da ação de extensão
Informe sobre os indicadores de desempenho descritos no cadastramento da ação de extensão e suas respectivas 
metas, sinalizando os resultados obtidos.   

Selecione os 3 principais indicadores de desempenho utilizados na ação de extensão e responda as perguntas a 
seguir.

61.

C16. Caso tenha marcado "0% realizado" para alguma das atividades, justifique a
não execução? (Identificar a atividade)
Ex.: Atividade 1 - <Justificativa>

C17. Indique, se houver, atividades que foram realizadas, mas não constavam no
planejamento inicial da ação.

C18. Considerando os 3 indicadores de desempenho mais relevantes da ação de
extensão que foram informados no cadastramento, descreva para o Indicador 01,
o nome, a métrica e a unidade de medida. *
Exemplos: 1) Treinamento do software X; nº de pessoas treinadas; pessoas treinadas
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62.

63.

64.

65.

66.

C19. Descreva a meta informada no cadastramento da ação de extensão para o
indicador 01. *
Somente o valor numérico

C20. Informe o resultado obtido/realizado corresponte ao indicador 01. *
Somente o valor numérico

C21. Considerando os 3 indicadores de desempenho mais relevantes da ação de
extensão que foram informados no cadastramento, descreva para o Indicador 02,
o nome, a métrica e a unidade de medida. *
Exemplos: 2) Crescimento dos Serviços laboratoriais; [(nº de laudos 2020 - nº de laudos 2019)/nº de
laudos 2019] x 100; %

C22. Descreva a meta informada no cadastramento da ação de extensão para o
indicador 02. *
Somente o valor numérico

C23. Informe o resultado obtido/realizado corresponte ao indicador 02. *
Somente o valor numérico
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67.

68.

69.

70.

C24. Considerando os 3 indicadores de desempenho mais relevantes da ação de
extensão que foram informados no cadastramento, descreva para o Indicador 03,
o nome, a métrica e a unidade de medida. *
Exemplos: 3) Produção acadêmica; nº de artigos científicos publicados; artigos publicados

C25. Descreva a meta informada no cadastramento da ação de extensão para o
indicador 03. *
Somente o valor numérico

C26. Informe o resultado obtido/realizado corresponte ao indicador 03. *
Somente o valor numérico

C27. Caso a ação de extensão não tenha alcançado alguma meta, justifique.
(Sinalize a meta corresponte à justificativa)
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71.

Arquivos enviados:

C29. Sobre infraestrutura utilizada na ação de extensão
Informe sobre a infraestrutura utilizada para realização da ação de extensão e sobre a infraestrutura necessária 
para melhoria do desempenho e dos resultados.

72.

73.

Produção
Acadêmica

Insira dados sobre a produção acadêmica gerada a partir da ação de 
extensão.

C28. Encaminhe fotos ou arquivos diversos (no formato .pdf ou arquivos de video
ou imagem) que possam evidenciar os resultados apresentados. Limite de 5
arquivos com 100 MB cada.

C30. Descreva a infraestrutura utilizada na execução da ação. *

C31. A ação possui necessidades relacionadas com infraestrutura? Em caso
positiva, descreva. *
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74.

Marque todas que se aplicam.

Artigo científico

E-book

Manual

Livro ou capítulo de livro

Apostila

Banner

Outros

Não se aplica

75.

76.

Marque todas que se aplicam.

Identidade visual / Logomarca

Podcast

Blog / Vlog

Videos

Infográficos

Outros

Não se aplica

D1. Materiais bibliográficos produzidos: *

D2. Descreva os materiais bibliográficos produzidos:

D3. Produções audiovisuais desenvolvidas na ação de extensão. *
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77.

78.

Marque todas que se aplicam.

Exposições

Espetáculos

Apresentação em rádio ou TV

Composição Musical

Outra

Não se aplica

79.

80.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

D4. Descreva as produções audiovisuais desenvolvidas:

D5. Produções artísticas realizadas *

D6. Descreva as produções artísticas realizadas:

D7. Houve participação em eventos internos e/ou externos à UFC, para divulgação
dos resultados da ação de extensão? *
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81.

82.

Arquivos enviados:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

D8. No caso de participação em eventos internos e externos à UFC, descreva o(s)
evento(s).

C28. Encaminhe arquivos diversos (no formato .pdf ou arquivos de video ou
imagem) da produção acadêmica. Limite de 5 arquivos com 100 MB cada.

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms



