
FORMULÁRIO DE PLANO DE TRABALHO DE ESTUDANTE BOLSISTA

I. DADOS CADASTRAIS

Identificação

Título da Ação à qual está
vinculado o plano de

trabalho:

Modalidade da Ação à
qual está vinculado o

plano de trabalho:
(assinale apenas um item)

(    ) Programa em Rede (    ) Programa (    ) Projeto

Tipo de Bolsa*
(assinale apenas um item)

(   ) EXT-D (estudante de pós-graduação 
lato e stricto sensu: R$720,00)

(   ) ETG (estudante de graduação: 
R$400,00)

(   ) EJ2 (estudante de curso técnico 
subsequente ou de especialização técnica 
de nível médio, com ensino médio 
concluído até a data de contratação da 
bolsa: R$400,00)

(   ) EJ1 (estudante de curso técnico 
concomitante ou integrado: R$100,00)

(   ) EFC (estudante de curso de 
formação inicial e continuada: R$100,00)

Dados do(a) estudante:
(opcional)

Nome:

E-mail:

Telefone:

Dados do(a) 
orientador(a):

Nome:

Data de nascimento:

CPF:

Siape:

E-mail:

Telefone:

Cargo:

Setor:

Campus:

Período de referência
Início:      /          /

Fim:      /          /

*Resolução C.S. IFES No 44/2016 de 05/08/2016

Número do Processo de
Cadastramento 

da Ação
(campo a ser preenchido pelo(a)

Gestor(a) de Extensão do(a)
Campus do proponente)



II. DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

1. Título do plano de trabalho 
Dar uma ideia clara, da maneira mais breve e direta possível, do problema principal que o Plano de
Trabalho abordará e deverá ter relação com o título do Programa ou Projeto de Extensão.

2. Justificativa 
Justificar a necessidade de participação do(a) estudante para o desenvolvimento do programa ou
projeto de extensão. 



3. Atribuições do(a) estudante
Detalhar as atividades que o(a) estudante desempenhará na execução deste plano de trabalho.

# Detalhamento da atividade
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Obs: insira mais linhas se necessário.



4. Cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelo(a) estudante
O cronograma resulta da organização das atividades com relação ao tempo. Deve ser apresentado
de forma clara, permitindo uma visão do ordenamento das atividades durante todo prazo de vigência
do plano de trabalho.

Atividade 

(conforme
numeração
do item 3)

Período (mês)
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Obs: insira mais linhas se necessário.


