
Anexo I - Informações sobre as atividades curriculares de extensão para compor os
planos de disciplina

Componente Curricular

Tipo de componente curricular:
(assinalar uma das opções ao lado)

[   ] exclusivo de ensino
[   ] exclusivo de extensão
[   ] híbrido (ensino e extensão)

Carga horária total de atividades
curriculares de extensão no
componente curricular:

___ h

Informações sobre as Atividades Curriculares de Extensão
Finalidade:
(descreva de que forma o desenvolvimento
das atividades de extensão colabora com
cumprimento dos objetivos formativos do curso
e do componente curricular)

Atuação do estudante:
(descreva ao lado como será a atuação dos
estudantes com relação a outros setores da
sociedade, identificando esses grupos e
organizações externos)

Avaliação:
(descreva ao lado os instrumentos e critérios
que serão utilizados para avaliar os estudantes
na execução das atividades de extensão)

Descrição das Atividades Curriculares de Extensão (*)
(relacione abaixo as atividades que serão desenvolvidas no semestre, com o grupo de alunos, para cada ação

de extensão relacionada com o componente curricular)

Título da Ação de
Extensão

(liste abaixo as
modalidades (**) e os
títulos das ações de

extensão que se
integram com o

componente curricular)

Nome do
Coordenador/a

da Ação de
Extensão

Atividades curriculares de
extensão

(liste abaixo as atividades que
os estudantes realizarão no

âmbito de cada ação de
extensão que se integra com o

componente curricular)

Número de estudantes
(cursando o componente
curricular e envolvidos em
cada ação de extensão)

(*) acrescente mais linhas se for necessário
(**) modalidades de ação de extensão: programa, projeto, curso, evento ou prestação de serviço
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