ANEXO V

ESTADO DE ALAGOAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
Pró-Reitoria de Extensão - PROEXT
Fone: (82) 3521-3341. E-mail: proext@uneal.edu.br
Formulário para Encaminhamento de Relatório Acadêmico/Científico da Extensão
VIGÊNCIA ___(MÊS INÍCIO/ANO – MÊS FINAL/ANO)__
Titulo do Projeto

Relatório parcial
Renovação

Relatório final
Substituição

Orientador
Nome:
Titulação:
E-mail:
Campus em que atua (curso):
Nome do Grupo de Pesquisa:
Orientado
Nome:
Telefone:
Curso:
Número de Matrícula:

Regime de Trabalho:
Telefone:

E-mail:
Campus:
Período:

APRECIAÇÃO DO ORIENTADOR SOBRE O RELATÓRIO

APRECIAÇÃO DO ORIENTADOR SOBRE O DESEMPENHO ACADÊMICO DO BOLSISTA

Quando couber pedido de Renovação ou substituição, o Orientador deverá preencher a
justificativa abaixo. Documentos para anexar nesses casos: Histórico Escolar atualizado,
Comprovante de Matrícula e Plano de Trabalho com Cronograma para a etapa solicitada
conforme modelos disponíveis em:www.uneal.edu.br (link da PROPEP).
JUSTIFICATIVA DA RENOVAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO

Em caso de substituição preencher o quadro abaixo com os dados do novo aluno.
Orientado
Nome:
Telefone:
E-mail:
Curso:
Campus:
Número de Matrícula:
Período:

Declaração do bolsistaem concordância com o orientador (marcar com X nas
afirmativas)
( ) Ser estudante regularmente matriculado em curso de graduação da
UNEAL;
( ) Ser estudante selecionado e indicado pelo orientador;
( ) Comprometer-se em apresentar os relatórios e seminários;
( ) Não ter vínculo empregatício e dedicar-se integralmente às atividades
acadêmicas e de pesquisa;
( ) Não receber bolsa de outra modalidade;
( ) Dispor de 20 horas semanais para o desenvolvimento das atividades do
projeto.
Nota:A renovação está condicionada ao preenchimento dos requisitos que constam no edital e
que estão listados acima. No caso de solicitação de SUBSTIUIÇÃO o aluno não deve estar
cursando o último ano do curso de graduação na data de inscrição para efeito de ingresso no
programa. No caso de solicitação de RENOVAÇÃO o aluno poderá estar no último ano.

Duração da renovação ou substituição solicitada em meses
/

a partir de

/

Previsão de graduação em: __________________________________

Local e Data: _______________________Assinatura
Orientador____________________________

do

Instruções para apresentação de Relatórios
Observação :
- Este Formulário acompanhará o relatório Científico que deverá ser apresentado em
PDF, enviado no formato eletrônico para o email: proext@uneal.edu.br, confeccionado
de acordo com modelos disponíveis em: http://www.uneal.edu.br/pro-reitorias/proext
(link da PROEXT, devidamente assinado pelo bolsista e seu Coordenador/Orientador da
proposta de Extensão em execução.

ANEXO VI

ESTADO DE ALAGOAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
Pró-Reitoria de Extensão - PROEXT
Fone: (82) 3521-3341 e-mail: proext@uneal.edu.br
RELATÓRIO PARCIAL/FINAL
TÍTULO DO PROJETO/PROPOSTA DE EXTENSÃO
EDITAL:
CAMPUS:
CURSO:
GRANDE ÁREA DO CONHECIMENTO
(CNPq):
ÁREA DO CONHECIMENTO (CNPq):
SUB-ÁREA
DO
CONHECIMENTO
(CNPq):
ESPECIALIDADE DO CONHECIMENTO
(CNPq):
NOME DO GRUPO DE PESQUISA:
Professor (a) – orientador
(a):
Aluno (a) Bolsista 1: (se
EQUIPE
EXECUTORA contemplar na proposta)
Aluno (a) - voluntário:
:
Aluno (a) - voluntário:
Professor-voluntário:

INTRODUÇÃO (máximo de 2 páginas)

MATERIAL E MÉTODOS (máximo de 2 páginas)

RESULTADOS E DISCUSSÃO (máximo de 2 páginas)

CONCLUSÕES (máximo de 1 página)

REFERÊNCIAS (máximo de 1 página)

OUTRAS ATIVIDADES (Congressos, Seminários, Encontros, etc. nos quais o bolsista
participou)

Arapiraca -AL: ______/______/______

Assinatura do (a) Bolsista: __________________________________________________

Assinatura do Orientador (a): ___________________________________________________

ANEXO VII

ESTADO DE ALAGOAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
Pró-Reitoria de Extensão – PROEXT

TERMO DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL E O COORDENADOR DO
PROJETO APROVADO NO EDITAL INTERNO DE EXTENSÃO 007/2017 DA PRÓREITORIA DE EXTENSÃO – PROEXT.
O
coordenador
do
projeto
(..................................................),
Sr.
..................................................., vem, doravante denominada DOADOR, brasileiro,
divorciado, Professor Universitário, portador da cédula de identidade nº /AL, inscrito no
CPF/MF sob o nº , residente e domiciliada à Rua .........................................Nº ......, Bairro
........................, Arapiraca-AL, CEP 57312-270, e, por outro lado, a Universidade Estadual de
Alagoas – UNEAL, sediada à Rua Governador Luiz Cavalcante, S/N, Alto do Cruzeiro,
Arapiraca/AL, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.436.870/0001-33 doravante denominada
DONATÁRIA, neste ato representada por seu Reitor, Jairo José Campos da Costa, brasileiro,
solteiro, e Professor Universitário, portador da cédula de identidade nº 001.508.563 , inscrito
no CPF/MF sob nº 941.889.044-53, residente à Conjunto Jardim do Farol, s/n, apto. 202, qd
Bl 01- Maceíó - AL, pelo presente Termo de Doação de Bens a título gratuito, e na melhor
forma de direito, ajustam e contratam entre si a doação dos bens móveis permanentes infra
especificados, que serão transferidos do patrimônio da DOADORA para o da DONATÁRIA
, mediante as seguintes cláusulas e condições:
1.0 – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente instrumento tem como objeto a doação plena e gratuita dos seguintes bens:
Item
Nº

Quant. Descrição do bem

1

01

2

01

Nº série

Empresa

NF

Data

Vlr. aquis.

nº

Aquisição

em (R$)

1.1 – Sendo proprietária dos bens móveis permanentes descritos no item 1.0 desta cláusula, o
DOADOR faz, por livre e espontânea vontade, doação inter vivos dos referidos bens à
DONATÁRIA, gratuita e sem quaisquer condições ou encargos, transmitindo-lhe, desde já,

todo direito, ação e domínio, que até o presente momento o pertencia, para que doravante os
considere seus.
2.0 – CLÁUSULA SEGUNDA – DA ORIGEM DOS BENS:
2.1 – Os bens doados, especificados na cláusula primeira deste documento, foram adquiridos
com recursos oriundos de financiamento concedido via auxilio a pesquiador.
3.0 – CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO:
3.1 – A presente doação consiste na transferência da propriedade plena dos bens especificados
na cláusula primeira deste instrumento, nos termos do art. 5º, XXII da Constituição Federal,
assegurando à DONATÁRIA, a partir deste data e com a tradição dos bens
supramencionados, todos os direitos atribuídos ao instituto da Propriedade, de acordo com o
que preceituam o artigo 538 e seguintes do Código Civil Brasileiro.
4.0 – CLÁUSULA QUARTA – DA ACEITAÇÃO EXPRESSA:
4.1 – A DONATÁRIA declara aceitar a presente doação pelo modo que lhe é feito, passando
os bens já especificados na cláusula primeira a integrar o acervo de seu patrimônio.
E assim, por estarem justos e de pleno acordo, para firmeza e validade do que
ficou estipulado em todas as cláusulas e condições, firmam o presente instrumento em 03
(três) vias de igual teor e forma, para um só efeito jurídico e legal, que depois de lido e achado
conforme, vai ser assinado pelas partes e testemunhas.

Arapiraca/AL, ____ de ___________de 2018.

Coordenador de Projeto
DOADOR
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
Representante - Jairo José Campos da Costa – Reitor da UNEAL
DONATÁRIA

TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF:
Nome:
CPF:

