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SELEÇÃO DE PROJETOS PARA OS PROGRAMAS UNIVERSAIS DA POLÍTICA DE 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS 

 

EDITAL Nº 12/2021 

   

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

(IFBA), Campus Eunápolis, no uso de suas atribuições legais, faz 

saber aos(às) servidores(as) e aos(às) discentes deste Campus que 

estão abertas as inscrições para seleção de projetos a serem 

submetidos aos Programas Universais da Política de Assistência 

Estudantil, em conformidade com o presente Edital, elaborado 

por meio de Comissão instituída pela Portaria nº 112/2021, 

observando-se os critérios descritos abaixo, referendados pelas 

Diretrizes e Normas da  Política  de  Assistência  Estudantil, 

Resolução nº 25 de 23 de maio de 2016 e pelo Programa Nacional 

de Assistência Estudantil – PNAES (Decreto nº 7234, de 19 de 

julho 2010). 

1.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 A Política de Assistência Estudantil se constitui num arcabouço de princípios e diretrizes 

que orientam a elaboração e implantação de ações que garantam o acesso, a permanência e a 

conclusão de curso dos estudantes do IFBA, com vistas à inclusão social, formação plena, 

produção de conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e ao bem estar biopsicossocial 

em conformidade com o Documento Normativo da Política de Assistência Estudantil do IFBA, 

Resolução nº 25/2016. 

1.2 Os Programas Universais da Política de Assistência Estudantil do IFBA devem atender a 

todos(as) os(as) estudantes interessados(as), sem critérios meritocráticos ou socioeconômicos. 

Tem como objetivo desenvolver ações que envolvam o acompanhamento estudantil, facilitando 

reflexões e atividades nas diversas áreas e temáticas contemporâneas, estimulando e 

desenvolvendo a criatividade, a reflexão crítica, as atividades culturais, artísticas, políticas, 

científicas e tecnológicas. 

 



2. DOS PROGRAMAS UNIVERSAIS 
2.1 Os projetos submetidos a essa seleção deverão ter como principal objetivo desenvolver 

ações relacionadas às temáticas previstas nos Programas Universais da Política de Assistência 

Estudantil do IFBA, descritos abaixo: 

  

PROGRAMA OBJETIVOS 

2.1.1 Educação para a Diversidade 

Viabilizar ações que possibilitem reflexões e mudanças 

de atitudes sobre equidade, diversidade étnico-racial, 

gênero, religião, orientação sexual, idade, dentre outras 

questões relativas, demandadas pelo contexto no qual o 

campus está inserido. 

2.1.2 Atenção às Pessoas com 

Necessidades Específicas 

Desenvolver ações com a finalidade de garantir aos(às) 

estudantes com Necessidades Específicas condições de 

equidade no acesso, na permanência, no 

acompanhamento e no desenvolvimento das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, e conclusão dos cursos 

com qualidade. 

2.1.3 Programa de Assistência à Saúde 
Promover a assistência à saúde da comunidade discente, 

em caráter preventivo, educativo e de primeiros socorros. 

2.1.4 Programa de Acompanhamento 

Psicológico 

Promover o bem estar biopsicossocial e as condições 

para a aprendizagem dos(as) discentes, através de ações 

de natureza preventiva e interventiva, de promoção à 

saúde, que respeitem a ética e os direitos humanos, bem 

como priorizem a multidisciplinaridade.  

2.1.5  Programa de Acompanhamento 

Social 

 Promover ações voltadas à atenção social, observando-

se  os  riscos  pessoais  e  sociais  que  os  estudantes  po

dem  ser  acometidos, visando à qualidade da sua 

formação. 

2.1.6 Acompanhamento Pedagógico 

Subsidiar o processo de ensino-aprendizagem por meio 

de estratégias institucionais que viabilizem a 

aprendizagem dos(as) discentes.  

2.1.7 Incentivo à Educação Física e Lazer 

Contribuir para a formação física e intelectual, agindo 

também como um elemento de inclusão social, 

colaborando com a formação cidadã. 

2.1.8 Incentivo à Educação Artística e 

Cultural 

Possibilitar aos(às) estudantes o exercício dos direitos de 

acesso aos bens e à produção culturais, visando oferecer 

uma formação estética ampliada, de modo a incentivar o 

desenvolvimento da criatividade e do olhar analítico, 

além de promover a prática da sensibilidade, melhorar a 

autoestima e o aprimoramento do fazer artístico, a 

qualidade do desempenho acadêmico e produção do 

conhecimento.  



2.1.9 Incentivo à Formação da Cidadania 

Fomentar espaços de discussão e reflexão do(a) 

estudante enquanto sujeito político crítico, contribuindo 

para a construção de sua autonomia e a sua participação 

ativa no ambiente acadêmico-científico e na sociedade. 

 

Parágrafo Único: Os programas descritos nos itens 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 só poderão ter 

projetos submetidos sob a orientação e/ou coordenação de profissionais das respectivas áreas, 

observados os objetivos de cada Programa. 

2.2 Para maior detalhamento de cada Programa, verificar a Resolução nº 25 de 23 de maio de 

2016 a partir do Art 82. 

2.3 Cada projeto terá duração de 02 meses, tendo início das atividades em 08/11/2021. 
  
3. DOS(AS) PROPONENTES 

Podem submeter-se como proponente ao presente edital aqueles(as) que se enquadrarem em 

um dos critérios abaixo: 

3.1 Servidores(as) do IFBA Campus Eunápolis, docentes e técnicos administrativos, com 

formação e/ou atuação institucional diretamente relacionada à natureza do Programa. 

3.2 Estudantes regularmente matriculados(as) e frequentes, tendo um(uma) servidor(a) com 

formação e/ou atuação institucional, diretamente relacionada à natureza do Programa, como 

coordenador(a)/proponente do projeto, que assumirá integralmente e legalmente as 

responsabilidades do projeto, em caso de aprovação do mesmo. 

  
4. DA INSCRIÇÃO DOS PROJETOS 

4.1 A inscrição será realizada mediante preenchimento do Formulário online através do link 

https://forms.gle/NLuniXnVt1gtgKHVA no período de 25 a 28 de outubro de 2021. As 

inscrições serão aceitas até às 23h55 do último dia do prazo descrito. O projeto deverá ser 

enviado em anexo junto à inscrição. 

4.2 Conforme o art. 86 da Resolução nº 25 de 23 de maio de 2016 deverão obedecer a seguinte 

estrutura mínima:  

I - Capa (Instituição; departamento; proponente/coordenador(a) do projeto; nome do Programa 

Universal escolhido; título do projeto; local e ano);   

II - Introdução; 

III - Justificativa;   

IV - Objetivos;   

V - Cronograma;   

VI - Formas de avaliação processual do projeto.  

https://forms.gle/NLuniXnVt1gtgKHVA


5. DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE DOS PROJETOS 

5.1 Atender aos critérios estabelecidos por este Edital; 

5.2 Estar em consonância com o Plano Nacional da Assistência Estudantil (PNAES), aprovado 

pelo Decreto de nº. 7.234, de 19 de julho de 2010 e com as Diretrizes e Normas da Política de 

Assistência Estudantil do IFBA, Resolução nº 25, de 23 de maio de 2016; 

5.3 Projetar ações que promovam reflexões a um maior número de estudantes do IFBA dos 

diferentes níveis e modalidades de ensino; 

5.4 Contemplar ações socioculturais relevantes; 

5.5 Estar voltado para a potencialização do rendimento escolar dos(as) discentes; 

5.6 Ser exequível e considerar as demandas emergentes no contexto Institucional. 

 

6. DA SELEÇÃO DOS PROJETOS 

6.1 A seleção dos projetos será́ realizada pela Gestão da Assistência Estudantil do Campus, por 

meio de uma comissão multidisciplinar, de caráter deliberativo, composta por servidores(as) 

docentes e técnicos administrativos do Campus Eunápolis. 

6.2 Será contemplado, pelo menos, um projeto por Programa, descrito no item 2.1. 

6.3 Em caso de não haver inscrição ou elegibilidade de projetos em um ou mais Programas, 

outra(s) área(s) poderá(ão) ter mais de um projeto contemplado. 

6.4 A comissão poderá remanejar os recursos previstos neste edital a fim de contemplar um 

maior número de projetos. 

6.5 Apenas os(as) proponentes/coordenador(as) dos projetos aprovados participarão da seleção 

de bolsistas, que acontecerá somente após o resultado da avaliação dos projetos. 

 

7. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS PROJETOS 

7.1 Para avaliação dos projetos será utilizado o Barema constante do Anexo I deste Edital e, em 

caso de não haver recursos suficientes para atender a todos os projetos classificados, serão 

contemplados aqueles que atingirem a maior pontuação. 

7.2 Em caso de empate será considerado o critério de obtenção de maior pontuação nos itens 1 

e 2 (respectivamente) do Barema deste Edital (Anexo I). 

 

8. DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DOS(AS) BOLSISTAS OU VOLUNTÁRIOS(AS) 

8.1 O(A) estudante interessado(a) em ser bolsista em um dos projetos aprovado deverá se 

inscrever pelo Formulário de inscrição online no dia 03/11/2021. O link para inscrição será 

divulgado junto com a publicação do resultado da avaliação dos projetos, previsto para o dia 



29/11/2021. No ato da inscrição o(a) estudante deverá indicar o projeto de interesse e 

anexar a documentação solicitada no item 8.5;  

8.2 A seleção dos(as) bolsistas será por meio de entrevista (online), agendada pelo(a) 

proponente/coordenador(a) do projeto aprovado e deverá acontecer no dia 04/11/2021, 

conforme descrito no cronograma deste Edital.  

8.3 Após a entrevista dos(as) discentes, os(as) proponentes/coordenadores(as) dos projetos, 

deverão enviar via processo SEI (23291.001270/2021-48) a relação nominal dos(as) 

candidatos aprovados(as), inclusive com cadastro reserva, se for o caso; 

8.4 Só poderão ser selecionados(as) estudantes devidamente matriculados(as) e frequentando 

os cursos regulares do IFBA/Campus Eunápolis; 

8.5 No ato da inscrição os(as) estudantes deverão anexar os seguintes documentos no 

Formulário de inscrição online: 

a) Documento de Identificação do(a) estudante com foto (RG, carteira de habilitação, entre  

outros) e CPF do(a) estudante se não constar no documento de identificação; 

b) O Comprovante de Domicílio Bancário (foto do cartão do banco ou de comprovante bancário 

ou de contrato de abertura de conta bancária, contendo o nome do banco, número da agência, 

número da conta, nome do/a estudante, tipo de conta e/ou código da operação). Devendo 

observar as exigências do sistema de pagamento, que são: conta bancária de titularidade 

exclusiva do(a) estudante; conta corrente de qualquer banco, conta poupança apenas dos Banco 

do Brasil e Caixa Econômica, contas digitais e conta fácil da Caixa Econômica Federal; 

impossibilidade de creditar em conta salário ou em contas em nome deterceiros (pais, tio, tia, 

irmãos etc). 

8.6 Considerando a disponibilidade orçamentária e o dispêndio de carga horária para este Edital:  

8.6.1 Os(as) estudantes bolsistas do Programa de Monitoria e de Iniciação Científica NÃO 

poderão ser bolsistas nos projetos aprovados, podendo atuar somente como voluntário(a); 

8.6.2 Os(as) estudantes contemplados com os Auxílios Financeiro Estudantil Emergencial e de 

Inclusão Digital poderão acumular o recebimento dos auxílios com a bolsa deste Edital; 

8.7 O pagamento do(a) bolsista estará condicionado à entrega das Folhas de Frequência e 

acompanhamento (Anexo II), enviadas via processo SEI (23291.001270/2021-48), 

mensalmente, devidamente assinadas pelo(a) proponente/coordenador(a). 

 

9. ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS E COMPETÊNCIAS 

9.1 Do(a)proponente/coordenador(a):                                     



9.1.1 É compromisso do(a) proponente/coordenador(a) do projeto, durante o período de 

vigência do mesmo, atender a todos os requisitos e exigências mencionadas a seguir: 

a) Ter vínculo de trabalho com o IFBA e não estar em afastamento total ou com carga horária 

reduzida para qualificação ou qualquer outro motivo; 

b) Estar ciente da Política de Assistência Estudantil do IFBA; 

c) Estar adimplente com todos os Programas da Política de Assistência Estudantil, Projetos e 

Setores Administrativos/Acadêmicos do IFBA; 

d) Se professor(a) substituto(a), ter contrato vigente até a data final do projeto. 

9.1.2 São atribuições do(a) proponente/coordenador(a): 

a) Divulgar amplamente o projeto e a seleção para bolsista, observando se o perfil do(a) 

estudante é compatível com as atividades previstas, considerando os princípios éticos e conflito 

de interesses, assim como os critérios estabelecidos no item 8 deste Edital; 

b) Entrevistar e selecionar o(a) bolsista; 

c) Responsabilizar-se pela implementação do(s) seu(s) projeto(s) aprovado(s) de acordo com o 

disposto neste Edital, sob supervisão da Comissão Multidisciplinar e a Gestão da Assistência 

Estudantil do Campus Eunápolis; 

d) Solicitar a exclusão do(a) bolsista, com a devida justificativa, podendo indicar novo(a) 

estudante para a vaga, utilizando os nomes selecionados para o cadastro reserva, se houver (ou 

realizar nova seleção, caso não haja cadastro reserva) e desde que o faça dentro do prazo de 

execução do projeto; 

e) Orientar o(a) bolsista e/ou voluntário(a) na elaboração de atividades a serem realizadas com 

os(as) estudantes na execução do projeto; 

f) Acompanhar a frequência do(a) bolsista e/ou voluntário(a), solicitando imediatamente a 

rescisão da bolsa, em caso de bolsista faltoso ou que apresente dificuldades em realizar as 

atividades propostas; 

g) Enviar via processo SEI (23291.001270/2021-48) até todo dia 23 a Folha de Frequência e 

acompanhamento (Anexo II) de cada bolsista ou voluntário(a), vinculado(a) ao seu projeto; 

h) Enviar o Relatório Final após o término do projeto, de acordo com o modelo do Anexo III 

deste Edital. 

9.1.3 O não cumprimento dos itens anteriores por parte dos(as) proponentes/coordenador(as) 

autorizará à Gestão da Assistência Estudantil a suspender as bolsas e cancelar o 

desenvolvimento das ações do projeto. De mesmo modo inviabilizará a participação do(a) 

proponente/coordenador(a) do projeto, enquanto proponente/coordenador(a) de qualquer 

projeto/programa vinculado à Assistência Estudantil, no ano seguinte. 



9.1.4 A exclusão do(a) bolsista e/ou do voluntário(a) poderá ocorrer nos seguintes casos: 

a) Evasão, baixa frequência, desistência e trancamento do curso em que está matriculado; 

b) Fornecer informação falsa sobre acúmulo de bolsas. 

9.2 Dos(as) bolsistas vinculados(as) aos projetos: 

9.2.1 Esta modalidade de bolsa visa incentivar a participação dos(as) estudantes em atividades 

que possibilitem a complementação e aprimoramento da aprendizagem, através da troca de 

saberes entre seus pares e do(a) estudante bolsista com o(a) proponente/coordenador(a) do 

projeto, no contexto de uma temática relevante prevista na Política de Assistência Estudantil do 

IFBA, via Programas Universais. Todas as atividades a serem desenvolvidas pelos(as) 

estudantes-bolsistas deverão ter a supervisão direta do seu(sua) proponente/coordenador(a). 

9.2.2 Deveres do(a) bolsista: 

a) Estar regularmente matriculado(a) em curso ofertado no Campus Eunápolis, em qualquer 

nível e modalidade de ensino; 

b) Cumprir carga horária de 08 (oito) horas semanais. A distribuição da carga horária deverá 

ser acordada com o(a) proponente/coordenador(a) do projeto e o(a) estudante-bolsista, de modo 

que não prejudique as atividades acadêmicas deste; 

c) Executar o plano de atividades apresentado pelo(a) proponente/coordenador(a); 

d) Comparecer, quando convocado (a) por esta Comissão para preenchimento de formulários, 

entrevistas, reuniões e para outras atividades relacionadas ao projeto que participa; 

e) Manter a folha de frequência atualizada; 

f) Assinar os termos de compromisso necessários; 

g) Solicitar desligamento em caso de trancamento, evasão ou desistência do curso que 

estivermatriculado; 

9.3 Dos(as) voluntários(as) vinculados(as) aos projetos: 

9.3.1 Aplicam-se aos(às) voluntários(as) os mesmos objetivos que norteiam a atuação dos(as) 

bolsistas, bem como a necessidade de supervisão direta pelo(a) proponente/coordenador(a) do 

projeto 

10. RECURSOS FINANCEIROS 

10.1 Os recursos previstos para a execução dos Programas Universais descritos neste Edital têm 

por origem o percentual de até 25% do recurso da Política de Assistência Estudantil do IFBA – 

Eunápolis, destinado, exclusivamente, ao pagamento de bolsas (às)aos estudantes. 

10.2 O pagamento das bolsas será depositado diretamente na conta bancária dos(as) estudantes 

selecionados para o projeto. 



10.3 Para este Edital serão disponibilizadas 11 vagas que serão distribuídas entre os Projetos, 

conforme a demanda. Cada bolsista receberá mensalmente uma bolsa no valor de R$ 320,00 

(trezentos e vinte reais), durante 02 (dois) meses de execução do projeto.  

10.4 A bolsa poderá ser cancelada por baixa frequência e baixo desempenho nas atividades do 

projeto, desistência, evasão, baixa frequência nas aulas regulares e trancamento de matrícula 

do(a) estudante bolsista. 

10.5 Não serão pagas bolsas de meses anteriores não sacadas pelos(as) estudantes-bolsistas, 

como também não serão feitos ressarcimentos por parte da Instituição em caso de suspensão do 

projeto ou de estudante-bolsista. 

  

11. ACOMPANHAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROJETOS 

11.1 O controle da entrega das Folhas de Frequência e acompanhamento (Anexo II), bem como 

o Relatório Final (Anexo III) serão de responsabilidade da Comissão de Gestão da Política de 

Assistência Estudantil do Campus Eunápolis. 

12. CERTIFICADOS 

12.1 Os certificados da equipe executora (bolsistas e voluntários(as), 

proponentes/coordenadores(as) e colaboradores(as) serão confeccionados pela Gestão da 

Política de Assistência Estudantil do Campus Eunápolis, mediante a entrega do Relatório  Final 

de atividades desenvolvidas pelos(as) proponentes/coordenadores(as). 

12.2 Só farão jus ao recebimento dos certificados os(as) proponentes/coordenadores(as)  que 

entregarem toda a documentação exigida neste Edital. 

12.3 Apenas receberão certificados os proponentes/coordenadores(as) e colaboradores(as) que 

possuam nomes previstos no projeto inicial e acompanhem o mesmo, cuja comprovação 

constará nos relatórios. Havendo modificação de proponente/coordenador(a), esta deve ser 

comunicada imediatamente e por escrito à Gestão da Assistência Estudantil do Campus. 

12.4 Só farão jus ao recebimento dos certificados os(as) bolsistas e voluntários(as) que 

realizarem todas as atividades previstas nos respectivos Planos de Atividades. 

12.5 O recebimento dos certificados está condicionado à entrega do Relatório Final (Anexo III), 

bem como às Folhas de Frequência e acompanhamento (Anexo II) anexadas mensalmente via 

processo SEI (23291.001270/2021-48), devidamente assinadas pelos(as) 

proponentes/coordenadores(as). 

 

 



   13. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

ATIVIDADE DATA LOCAL 

Publicação do Edital 25/10/2021 Site e redes sociais do IFBA  Campus 

Eunápolis 

Inscrição de projetos 25 a 28/10/2021 Formulário online 

Avaliação dos projetos 29/10/2021 Sala online 

Divulgação dos resultados 29/10/2021 Site e redes sociais do IFBA  Campus 

Eunápolis 

Interposição de recurso 01/11/2021 Formulário online 

https://forms.gle/oKr15SK9VT29auSK7 

Resultado final 03/11/2021 Site e redes sociais do IFBA  Campus 

Eunápolis 

Inscrição dos bolsistas 03/11/2021 Formulário online 

Entrevista 04/11/2021 Sala online definida pelo proponente 

e/ou coordenador 

Divulgação do resultado da seleção 

dos bolsistas 

05/11/2021 Site e redes sociais do IFBA  Campus 

Eunápolis 

Início das atividades 08/11/2021 ------- 

Entrega do Relatório Final A definir ------- 

  

14. DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

14.1 Os casos não previstos ou omissos neste Edital serão analisados e julgados pela Comissão 

responsável por este Edital, em conjunto com Gestão da Assistência Estudantil. 

14.2 O(A) estudante bolsista e/ou voluntário(a), com o aval do(a) proponente/coordenador(a), 

poderá participar de outros projetos de interesse institucional e de curta duração, respeitando o 

critério de não acúmulo de bolsas/auxílios. 

14.4 O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.  

14.5 Em caso de dúvidas entrar em contato pelo e-mail: depae.eun@ifba.edu.br  

  

Eunápolis, 25 de outubro de 2021. 

  

 

 

 
    

Fabíolo Moraes Amaral 
Diretor Geral 

IFBA/Campus Eunápolis 
Portaria 013/2020 

  

https://forms.gle/oKr15SK9VT29auSK7
mailto:depae.eun@ifba.edu.br


EDITAL Nº 12/2021 

ANEXO I 
  

BAREMA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: 

  

CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO SITUAÇÃO 

CLASSIFICADO 

SIM/NÃO 

JUSTIFICATIVA 

1. Consonância com as especificidades do 

Programa, conforme o item 2.1 deste 

Edital. 

  

2. Atendimento aos critérios estabelecidos 

pelo edital. 

  

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

ITEM PONTUAÇÃO MÁXIMA NOTA DO 

AVALIADOR 

1. Consideração das demandas emergentes 

no contexto educacional do IFBA campus 

Eunápolis. 

0-20 
 

2. Projetação de ações que promovam 

reflexões a um maior número de estudantes 

do IFBA/ Campus Eunápolis dos diferentes 

níveis e modalidades de ensino. 

0-20 
 

3. Integração com o ensino no IFBA. 0-15 
 

4. Adequação à demanda local ou regional. 0-10 
 

5. Transparência nas características e 

estruturas das propostas. 
0-10 

 

6. Caracterização do público alvo. 0-15 
 

7. Nível de exequibilidade. 0-10 
 



PONTUAÇÃO TOTAL 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

AVALIADORES 

NOME ASSINATURA 

  

  

  

  

  
Eunápolis, _______ de ____________ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITAL Nº 12/2021 

ANEXO II 
  

FOLHA DE FREQUÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES 

Mês: 

Projeto: 

Proponente/Coordenador(a): 

Bolsista/voluntário: 

DATA ATIVIDADE REALIZADA CARGAHORÁRIA 
ASSINATURA 

BOLSISTA/VOLUNTÁRIO(A) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Eunápolis, ______/_____/_____                 ________________________________________________ 
                                                                                     Asssinatura do(a)proponente/coordenador(a) 
 

  



EDITAL Nº 12/2021 
ANEXO III 

  
MODELO DE RELATÓRIO FINAL DO PROJETO 

    TÍTULO DO PROJETO 

  
  

PROPONENTE/COORDENADOR 

PROPONENTE: 

 
COORDENADOR(A): 
 

                   EQUIPE DE EXECUÇÃO 

  
  

       BOLSISTAS 

  
  

       COLABORADORES(AS) 

  
  

             PARCEIROS 

  

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
(Enumere as principais atividades desenvolvidas no período relatado) 

  



DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 
(Enumere as dificuldades, as providências adotadas para sua superação e as alterações realizadas no planejamento inicial em 

face das dificuldades encontradas) 

  

RESULTADOS OBTIDOS (Informe os resultados obtidos no período relatado) 

  

 

Eunápolis, _____/_____/______                                          _________________________________ 
Assinatura do(a) Proponente/Coordenador(a) 

  

  
 


