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FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DO PROJETO: Modelo 
 

➢ Parte 1 – Preenchimento on-line 

Título do projeto 

 

Orientador(a) 

Preenchimento automático 

Instituição de apoio 

 

Link para o currículo Lattes: 

 

Unidade onde será realizado o projeto 

 

 
Área temática do projeto:  

Atenção:  Só serão aceitos projetos inscritos em umas das áreas temáticas a seguir elencadas: 

(1) Saúde, Tecnologia e Produção; (2) Acessibilidade e Meio Ambiente; (3) Educação; (4) Arte e 
Cultura; e (5) Direitos Humanos e Justiça 

As demais áreas são inválidas para fins do edital de seleção do Programa Permanecer edição 
2015. 

 

Eixo Atuação: 
[  ] Iniciação ao Ensino                      [  ] Iniciação à Pesquisa             
[  ] Iniciação à Extensão                    [  ] Iniciação a Aprendizagens Profissionais             

Títulação do orientador(a) (graduação, especialização, mestrado ou doutorado). Sendo que: 



   - Orientadores(as) de projetos do eixo Iniciação a Aprendizagens Profissionais devem informar 
a maior titulação que possui em área correlata a do projeto; e 

   - Orientadores(as) de projetos de outros eixos, devem informar a maior titulação.  
Exemplos: Especialista em Psicologia Organizacional ou Doutor(a) em Difusão do Conhecimento 

 

 
Resumo: (máximo: 300 palavras) 

 

 
Palavra-chave: (máximo: 03 palavras) 

 

 
 

➢ Parte 2 – Preenchimento off-line 
Preencher em editor de texto off-line, salvar em arquivo de formato .pdf e fazer upload para o sistema SisPer 

Descrição: 

 

 
Relevância p/ formação do(a) bolsista: 

 

 
Justificativa p/ o nº de bolsas pleiteadas: 

 

 
Resultados esperados: 

 

 
Cronograma geral do projeto.  
Marque com um X na coluna corresponde ao mês em que a atividade será realizada. Uma atividade pode 
ser realizada em mais de um mês. A vigência do projeto será de doze meses, a contar da data de início 
das atividades do Programa (vide calendário no Edital).   

 

Atividades / Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

Para inserir mais atividades posicione o cursor dentro da última célula desta tabela e clique na tecla “Tab”.  A 

depender da versão do programa esse passo a passo pode variar um pouco. 
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FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DOS PLANOS DE TRABALHO: Modelo 
 

Para cada bolsa pleiteada inserir um plano de trabalho específico 
 

➢ Parte 1 – Preenchimento on-line  

CPF – Tutor(a) (facultativo): 

 

Título do Plano: 

 

Resumo do Plano de Trabalho: (máximo: 300 palavras) 

 

Justificativa para escolha do aluno(a): (máximo: 300 palavras) 

 

 
 

➢ Parte 2 – Preenchimento off-line 
Preencher em editor de texto off-line, salvar em arquivo de formato .pdf e fazer upload para o sistema 

SisPer. 

Objetivo especifico do(a)/s bolsista(s): 

 

 
Produtos/Resultados esperados: 

 

 
Metodologia do trabalho: 

 

 
Bibliografia básica para fundamentação do trabalho e outras Referências (sites, revistas) 
(máximo 10 e 05 itens, respectivamente). 



Bibliografia básica (obrigatória, até 10 itens) 
 

Outras referências (opcional, até 05 itens) 
 

Cronograma detalhado do(a) bolsista. Marque com um X na coluna correspondente ao mês em 
que a atividade será realizada. Uma atividade pode ser realizada em mais de um mês. 
 

Atividades / Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

Para inserir mais atividades posicione o cursor dentro da última célula desta tabela e clique na tecla “Tab”.  A 

depender da versão do programa esse passo a passo pode variar um pouco. 

 


