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Submissão do Projeto de Extensão 2019.1 
Passo a passo 

1. O docente proponente deve acessar o site da UNIT/AL na aba de extensão e baixa os 
formulários para submissão do Projeto de Extensão; 

2. O proponente deve preencher todos os campos propostos no formulário; 

3. O proponente deve enviar o formulário de submissão preenchido para o e-mail 
extensao@al.unit.br 

4. Diante do recebimento do projeto via e-mail, o setor de extensão deve retornar ao docente 
proponente, em no máximo 15 dias corridos, com as possíveis correções ou sugestões de 
ajustes; 

5. O proponente deve retornar com as correções em até 15 dias corridos, também via e-mail; 

6. O setor de Extensão fará a avaliação após as correções realizadas pelo docente em até 48h e 
caso esteja em conformidade, será solicitado as vias impressas ao proponente com a 
assinatura do Coordenador de Curso;  

7. O proponente deve entregar a versão impressa e assinada na Coordenação de Extensão para 
que possa ser protocolado e tramitado. 

 

Observações: 

- A execução da atividade proposta é de responsabilidade do proponente, equipe de trabalho e 
discentes; 

- Caso o projeto demande alguma necessidade do setor de Marketing e do setor de Infraestrutura, 
o proponente deve procurar a Coordenação do Curso para abrir os chamados necessários 
atendendo a política de prazos de cada setor. 



Entrega do Relatório de Extensão – 2019.1 
Passo a passo 

1. Após a execução do projeto, o proponente deverá elaborar o Relatório de execução da 
atividade preenchendo todos os campos contidos no modelo disponível no site da UNIT/AL na 
aba de extensão; 

2. O Proponente tem o prazo de até 15 dias após a realização da atividade para fazer o relatório 
e entregar ao setor de Extensão; 

3. A entrega do Relatório da Atividade de Extensão é obrigatória e é condição para liberação dos 
certificados; 

4. O proponente deverá entregar o relatório preenchido impresso e assinado (corpo docente e 
coordenação de curso) no setor de extensão. 

5. O proponente deve anexar as fotos no Relatório assim como enviar no mínimo 10 fotos para o 
e-mail extensao@al.unit.br  

6. A carga horária da atividade só será liberada para Docentes e Discentes após a entrega do 
Relatório e envio das fotos via e-mail; 

7. Os certificados serão liberados via magister em até 15 dias após a entrega do Relatório da 
Atividade de Extensão. 

 

Observações: 

- As fotos enviadas por e-mail serão arquivadas e serão utilizadas no Balanço Social da IES, 
publicações no site, cadernos do MEC, etc.; 

- A Relatório deverá ser impresso colorido; 

 

 



Dúvidas e Informações 

• Telefone: (82)3311-3131 

• Atendimento Extensão: 8h às 22h 
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