
ANEXO I
FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE AÇÃO DE INTERNACIONALIZAÇÃO

(Este formulário está disponível para preenchimento no SEI)

ATENÇÃO:

Preencha o formulário abaixo, conforme orientações constantes no item 7 do Edital n.
006/2022/ARINTER/IFBA.

Todos os itens marcados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.

IDENTIFICAÇÃO

DO PROPONENTE (Coordenador da ação)*:

Nome:

Matrícula SIAPE: Cargo/Função:
(   ) Docente (   ) Técnico-Administrativo

Campus:

Titulação:
Nível Médio (   ) Técnico (   ) Graduado (   ) Especialista (   ) Mestre (   ) Doutor (   )

Área de formação:

E-mail: Telefone:

DO VICE-COORDENADOR DA AÇÃO*:

Nome:

Matrícula SIAPE: Cargo/Função:
(   ) Docente (   ) Técnico-Administrativo

Campus:

Titulação:
Nível Médio (   ) Técnico (   ) Graduado (   ) Especialista (   ) Mestre (   ) Doutor (   )

Área de formação:

E-mail: Telefone:



DA EQUIPE EXECUTORA*:

Nome: Cargo/Função
(Docente, TAE, Estudante, Membro Externo):

DA AÇÃO DE INTERNACIONALIZAÇÃO

Título*:

Áreas temáticas*:
(A ação tem relação com qual(is) Objetivo(s) de Desenvolvimento Sustentável?)

Componente de internacionalização*:
(De que forma a ação contemplará o processo de internacionalização do IFBA?)

Resumo e palavras-chave da ação de internacionalização*:
(Como? Atividades, métodos, técnicas...; com quem? Onde? Quando? Período. Utilizar até cinco
palavras-chave, separadas por ponto e vírgula - máximo de 300 caracteres)

Introdução*:
(Elaborar um texto dissertativo/argumentativo contendo os seguintes elementos: tema e
caracterização da ação - máximo 1 página):

Justificativa*:
(Justificar a relevância da proposta de ação no contexto da internacionalização e do
cumprimento do(s) ODS indicado(s) e sua importância específica para o avanço ou disseminação
do conhecimento - máximo 1 página)



Objetivos*:
(Especificar com clareza os objetivos geral e específicos da ação)

Metodologia*:
(Deve-se responder aos questionamentos: Como? Atividades, métodos, técnicas...; com quem?
Onde? Quando? Período. Além disso, deve-se explicitar as atividades a serem desenvolvidas por
cada um dos participantes. A proposta metodológica deve conter todas as etapas e instrumentos
de como os objetivos serão alcançados - máximo 2 páginas)

Relação entre Ensino, Pesquisa e Extensão*:
(Descrição de como a ação articula e trabalha o princípio da indissociabilidade das atividades de
ensino, pesquisa e extensão no fazer acadêmico - máximo 1 página):

Cronograma de execução das atividades previstas*:
(Descrever as atividades a serem realizadas para o alcance dos objetivos traçados - máximo 1
página)

Plano de aplicação dos recursos com orçamento detalhado*:
(Descrever e justificar os gastos (capital/corrente) - máximo 2 páginas)

Valor total em reais (R$)*:

Resultados e produtos esperados*:
(Soluções de problemas, publicações, eventos, cursos, patentes, etc. - máximo de 1 página):

Parcerias:
(Se existir termos de parcerias assinados com o IFBA, identificar e descrever sucintamente o
papel da parceria - máximo de 1 página):



Referências*:
(Segundo as normas da ABNT - máximo de 2 páginas):

Período de realização da ação*:

Início (dia/mês/ano): Término (dia/mês/ano):

Carga Horária total da ação*:

OBSERVAÇÕES (se houver):

*É obrigatória a assinatura do Coordenador/Proponente da ação;

*É obrigatória a assinatura do Vice-Coordenador da ação;

*Conforme orientações constantes no item 7, o proponente deve submeter presente formulário à sua
chefia imediata que deverá analisá-lo e emitir despacho, no mesmo processo, atestando a ciência e
dando autorização para a execução da proposta, em caso de aprovação no presente Edital;


