
 

 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

 

 

EDITAL Nº 030 de 20 de maio de 2011. 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROJETOS E BOLSAS DE EXTENSÃO – 2010/2011. 

 

 

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital, contendo normas e 

procedimentos que orientam o Processo Seletivo para Projetos de Extensão, para a concessão de 14 

(quatorze) bolsas de extensão remanescentes do edital PROEX 032/2010, destinadas a servidores e 

estudantes do IFMT, com vigência de 06 (seis) meses. 

 

1. DOS OBJETIVOS 

 

1.1 Promover o envolvimento e a cooperação de servidores/estudantes em atividades de extensão, 

favorecendo a integração entre os campi do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato 

Grosso e a sociedade. 

1.2 Oportunizar uma maior democratização do saber, fortalecendo a indissociabilidade entre Ensino, 

Pesquisa e Extensão; 

1.3 Contribuir para a formação acadêmico-profissional dos estudantes; 

1.4 Promover a interação entre a sociedade e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 

Grosso, visando o desenvolvimento local e regional. 

1.5 Promover Inclusão Social. 

 

2. DO PROJETO DE EXTENSAO 

 

2.1 Para fins deste Edital definem-se de acordo com o Plano Nacional de Extensão: 

-Projeto: “Ação processual e contínua de caráter educativo, social, cultural, científico ou tecnológico, com 

objetivo específico a curto e médio prazo. O projeto pode estar vinculado à outros programas (forma 

preferencial) ou ser projeto não vinculado a programa. 

 

2.2 Cada Projeto de Extensão selecionado terá direito a, no máximo, 2 (duas) bolsas de extensão, sendo: 01 

(uma) para  o servidor coordenador; e 01 (uma) para o estudante bolsista do projeto. 

 

2.3 O coordenador do projeto de extensão aprovado, considerando o número de bolsas concedidas, efetuará a 

seleção do estudante bolsistas que julgar competente para desenvolver os trabalhos de extensão, respeitando 

os critérios descritos no item 6. 

 

2.4 Os projetos de extensão deverão, preferencialmente, ser desenvolvidos de acordo com o programa 

institucional de incentivo à extensão que prioriza as áreas temáticas abaixo: 

2.4.1 - Cultura e Artes: difusão, memória e produção; educação e cidadania, esporte e lazer. 

2.4.2 – Tecnológica: trabalho e inclusão social, desenvolvimento regional sustentável, inovação 

tecnológica, assistência técnica, educação solidária. 

 

2.5 . A seleção dos Projetos de Extensão será coordenado pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), e 

avaliado pelo Comitê de avaliação de projetos, nomeados para este fim, do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. A seleção será realizada com base nos seguintes critérios: 

2.5.1 - Relevância do tema para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso e 

para o desenvolvimento local; 

2.5.2 - Pertinência do projeto no sentido da inserção da Instituição na comunidade; 



 2.5.3 - Capacidade de articulação com os diversos setores da sociedade; 

 2.5.4 - Possibilidade dos estudantes e servidores estarem promovendo inclusão social; 

 2.5.5 - Originalidade da proposta; 

 2.5.6 - Adequação entre o plano de atividades a serem desenvolvidas pelo estudante bolsista e os objetivos 

do projeto; 

 2.5.7 - Qualidade da redação e organização do texto (ortografia, gramática, clareza, objetividade e estrutura 

formal); 

 2.5.8 - Metodologia utilizada (adequação e qualidade); 

 2.5.9 - Resultados esperados: fundamento, coerência e alcance; 

 2.5.10 - Concordância com as regras do presente Edital. 

 

2.6. A Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) e a Diretoria de Extensão orientarão a Comissão de Avaliadores a 

observar nos projetos apresentados para avaliação e seleção deste Edital, a sua relação e não duplicidade com 

os projetos de Iniciação Científica já em desenvolvimento com apoio e financiamento do próprio Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Capes, CNPQ ou outros órgãos de fomento. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES DOS PROJETOS DE EXTENSÃO 

 

3.1 As inscrições dos projetos deverão ser feitas, somente pelo coordenador, durante o período entre 23 de 

maio de 2011 a 30 de junho de 2011 até ás 23h 59 minutos, exclusivamente pelo e-mail 

projetosextensao@ifmt.edu.br. 

 

3.2 A inscrição será efetuada mediante a entrega do: 

3.2.1 - Projeto conforme modelo proposto no anexo I deste edital em forma digital (modelo portable 

document format-pdf) com a ciência (assinatura) do diretor geral e coordenador de extensão do campus; 

3.2.2 - Currículo do Coordenador conforme modelo anexo II deste Edital em forma digital (modelo portable 

document format-pdf) ou currículo Lates; 

3.2.3 - Preenchimento e entrega da ficha de inscrição, conforme anexo III. 

3.3 As Inscrições apresentadas fora do prazo ou com documentação incompleta não serão consideradas para 

avaliação. 

 

4. DOS COORDENADORES 

 

4.1 Podem se candidatar a coordenador, servidores ativos em efetivo exercício nos campi do Instituto Federal 

de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, conforme Quadro 1 do presente Edital; 

4.2 Servidores afastados para licença capacitação, licença sabática e licença médica não poderão concorrer a 

este edital com projeto de extensão; 

4.2 Cada coordenador poderá submeter à avaliação 1 (um) projeto de extensão, por área definida neste edital 

no item 2.4; 

4.3 Não é exigida titulação para o coordenador do projeto. 

 

5. DA BOLSA DE EXTENSÃO 

 

5.1 A bolsa de extensão é destinada aos estudantes e servidores dos campi do Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, conforme Quadro 1, que tiveram seus Projetos de Extensão 

aprovados, segundo os critérios deste Edital. 

 

6. DAS EXIGÊNCIAS PARA CANDIDATOS À BOLSA 

 

O estudante candidato à bolsa deverá: 

6.1 Estar regularmente matriculado em cursos técnicos ou em cursos superiores de graduação (bacharelado, 

licenciatura e tecnologia) ou em cursos de pós-graduação (Lato  Sensu e Stricto Sensu) de todos os campi do 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, em dias com suas obrigações discentes 

e que atendam às seguintes exigências: 

6.1.1 – os estudantes dos cursos de pós-graduação (Lato Sensu e Stricto Sensu), deverão ter no mínimo 6 

(seis) meses para finalização de suas atividades como estudante (conclusão do curso); 

6.1.2 - estudantes dos cursos superiores (bacharelado, licenciatura e tecnologia), só poderão concorrer a 

mailto:projetosextensao@ifmt.edu.br


partir do 2º período/semestre, e que tenham Coeficiente de Rendimento (CR) igual ou superior a 6,0 (seis); 

6.1.3 - estudantes das 2ª ou 3ª séries do ensino técnico (integrado), e que tenham Coeficiente de Rendimento 

(CR) igual ou superior a 6,0 (seis); 

6.1.4 - estudantes a partir do 2
o
 semestre dos cursos técnicos subseqüentes, e que tenham Coeficiente de 

Rendimento (CR) igual ou superior a 6,0 (seis). 

6.2 Não ser beneficiário de outro tipo de bolsa do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de 

Mato Grosso ou do sistema público ou de outros órgãos de fomento; 

6.3 Concordar com as disposições do termo de compromisso da Bolsa de Extensão; 

6.4 Atuar sob a orientação do (a) Coordenador (a) do projeto de extensão; 

6.5 Apresentar disponibilidade de tempo e dedicação às atividades de extensão, sem prejuízo do tempo de 

dedicação às demais atividades acadêmicas; 

6.6 O estudante candidato à Bolsa só poderá concorrer em um único projeto de Extensão; 

6.7 Não possuir vínculo empregatício. 

O servidor candidato a bolsa deverá: 

6.8 Ser servidor do quadro efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; 

6.9 Não ser beneficiário de outro tipo de bolsa do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de 

Mato Grosso ou do sistema público ou de outros órgãos de fomento; 

6.10 Concordar com as disposições do termo de compromisso da Bolsa de Extensão; 

6.11 Apresentar disponibilidade de tempo e dedicação às atividades de extensão, sem prejuízo do tempo de 

dedicação às demais atividades acadêmicas/pedagógicas; 

6.12 O servidor candidato à Bolsa só poderá concorrer em um único projeto de Extensão; 

 

7. DO QUANTITATIVO, DA CARGA HORÁRIA E DOS VALORES DA BOLSA DE EXTENSÃO 

 

7.1 O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso disponibilizará um total de 14 

(quatorze) bolsas de extensão, remanescentes do edita PROEX 2010/2011 com valores e distribuição por 

Campi conforme Quadro 1., com início de aplicação previsto para agosto de 2011. 

 

QUADRO 1. Quantitativo, valor das bolsas de extensão por campi. 

Campus Modalidade/Quantidade/Valor(R$) 

Servidores Valor Mensal 

(R$) 

Estudantes Valor Mensal 

(R$) 

Cáceres 1 R$ 400,00 1 R$ 300,00 

Confresa 1 R$ 400,00 1 R$ 300,00 

Cuiabá – Octayde Jorge da Silva 1 R$ 400,00 1 R$ 300,00 

Campo Novo do Parecis 1 R$ 400,00 1 R$ 300,00 

Pontes e Lacerda 2 R$ 400,00 2 R$ 300,00 

São Vicente 1 R$ 400,00 1 R$ 300,00 

TOTAL 7 7 

TOTAL GERAL 14 

 
7.2 Os projetos destinados ás bolsas por Campus previstas no quantitativo elencado no Quadro 1 deverão 

contemplar impreterivelmente ás áreas temáticas que seguem: 

7.2.1 Campus Cáceres – área temática: Tecnológica: trabalho e inclusão social, desenvolvimento regional 

sustentável, inovação tecnológica, assistência técnica, educação solidária; 

7.2.2 Campus Confresa – área temática: Cultura e Artes: difusão, memória e produção; educação e 

cidadania, esporte e lazer; 

7.2.3 Campus Cuiabá – Octayde Jorge da Silva – área temática: Cultura e Artes: difusão, memória e 

produção; educação e cidadania, esporte e lazer; 

7.2.4 Campus Campo Novo do Parecis – área temática: Cultura e Artes: difusão, memória e produção; 

educação e cidadania, esporte e lazer; 

7.2.5 Campus Pontes e Lacerda – área temática: Cultura e Artes: difusão, memória e produção; educação e 



cidadania, esporte e lazer; e Tecnológica: trabalho e inclusão social, desenvolvimento regional sustentável, 

inovação tecnológica, assistência técnica, educação solidária; 

7.2.6 Campus São Vicente – área temática: Cultura e Artes: difusão, memória e produção; educação e 

cidadania, esporte e lazer. 

8. DO PROCESSO SELETIVO DOS ESTUDANTES BOLSISTAS 

 

8.1 No ato da inscrição do Programa/Projeto de Extensão o coordenador deverá inscrever também o 

estudante candidato segundo cronograma do item 9, observando as responsabilidades elencadas no item 6 

deste edital. 

8.2 A seleção dos candidatos será de responsabilidade do coordenador do Projeto. 

 
9. CRONOGRAMA 

 

Publicação do Edital 17 de maio de 2011 

Período de Inscrições 23 de maio a 30 de junho de 2011 

Avaliação 04 a 08 de julho de 2011 

Publicação de resultado 12 de julho de 2011 

Cadastro de Projetos Aprovados 13 a 22 de julho de 2011 

Assinatura dos Termos de Compromisso 13 a 22 de julho de 2011 

Liberação de créditos 01 de agosto de 2011 

 
10. DOS COMPROMISSOS 

 

10.1 Uma vez aprovado o projeto de extensão os servidores e estudantes bolsistas, assumirão os seguintes 

compromissos junto à Pró Reitoria de Extensão e Diretoria / Coordenadorias de Extensão dos Campi: 

 

I – Estudante Bolsista: 

a) Executar as atividades propostas pelo coordenador; 

b) Dedicar, no mínimo, 20 ou 12 horas semanais às atividades relacionadas com a bolsa em local a ser 

acordado com a coordenação; 

c) Elaborar relatórios técnicos mensal e semestral, em conjunto com o coordenador, sendo o primeiro, 

decorridos 30 dias do início da bolsa e o semestral, até trinta dias após o término da vigência da bolsa; 

d) Elaborar relatório técnico das atividades desenvolvidas em caso de cancelamento da bolsa no decorrer do 

período; 

e) Participação obrigatória em eventos de Extensão organizada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso, definido em edital próprio para este fim. 

 

II – Coordenador Servidor Bolsista: 

a) Orientar o(s) estudantes(s) no correto desenvolvimento do projeto; 

b) Prestar informações sobre o andamento do projeto à Pró Reitoria de Extensão e Diretoria / Coordenação 

de Extensão nos campi sempre que solicitado, no formato e prazo estipulados; 

c) Zelar pelo correto andamento das atividades do projeto e pela utilização dos recursos empregados no 

mesmo; 

d) Responsabilizar-se pelo cumprimento da carga horária dedicada pelo bolsista de extensão; 

e) Informar mensalmente à Diretoria / Coordenação de Extensão nos campi a presença do bolsista de 

extensão nas atividades previstas; 

f) Auxiliar o bolsista na elaboração de relatórios, artigos e material a ser apresentado e em demais aspectos 

de acompanhamento periódico; 

g) Justificar, por escrito, a substituição ou o cancelamento da bolsa de extensão; 

h) Responsabilizar-se pela participação dos bolsistas nos eventos de extensão promovidos pelo Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso com apresentação de banners/posters e/ou oral; 

i) Elaborar relatórios técnicos mensal e semestral, em conjunto com o estudante bolsista, sendo o primeiro, 

decorridos 30 dias do início da bolsa e o semestral, até trinta dias após o término da vigência da bolsa. 

j) Acompanhar e assinar a solicitação de pagamento e relatório do estudante bolsita e encaminhá-lo ao DAP 



no Campus. 

k) Elaborar e encaminhar à PROEX o relatório mensal de atividades para providência de pagamento da 

Bolsa de extensão. 

 

11. DO CADASTRO DE PROJETOS APROVADOS PARA PAGAMENTOS DAS BOLSAS 

 

11.1 Os coordenadores dos projetos de extensão, que obtiverem aprovação neste processo seletivo, deverão 

preencher a Ficha de Cadastro de Projetos de Extensão com Bolsa, disponível em proex.ifmt.edu.br e 

encaminhá-la à PROEX, exclusivamente pelo e-mail projetosextensao@ifmt.edu.br, respeitando-se o 

cronograma no item 9 do presente edital, para fins de cadastramento e pagamento das bolsas. 

11.2 A Ficha de Cadastro de Projetos de Extensão com Bolsa deverá ser encaminhada juntamente com os 

seguintes documentos: 

 

I – Do Estudante Bolsista: 

a) Cópia do RG; 

b) Cópia do CPF; 

c) Cópia do Comprovante Bancário (cartão de Conta corrente ou contrato de abertura de conta); 

d) Cópia do Comprovante de Residência; 

e) Atestado de Bom Rendimento Escolar, emitido pela coordenação de curso; 

f) Histórico Escolar. 

 

II – Do Coordenador, Servidor Bolsista: 

a) Cópia do RG; 

b) Cópia do CPF; 

c) Cópia do Comprovante Bancário (cartão de Conta corrente ou contrato de abertura de conta); 

d) Cópia do Comprovante de Residência; 

e) Declaração de Não Acúmulo de Cargo e de Compatibilidade de Horário. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1 O estudante bolsista poderá ser desligado de sua função, a qualquer tempo, nos seguintes casos: 

12.1.1 - por proposta do coordenador, justificada por escrito; 

12.1.2 - por solicitação do próprio estudante; 

12.1.3 - por decisão da PROEX e Diretorias / Coordenadorias de Extensão dos Campi por problemas no 

desenvolvimento do projeto identificado por auditoria e/ou relatório. 

12.2 Ao final do Projeto de Extensão e após o cumprimento de todas as exigências deste regulamento será 

expedido certificado que comprovará o cumprimento efetivo pela equipe responsável pelo Projeto de 

extensão. 

12.3 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas 

neste Edital, não sendo aceitas alegações de desconhecimento. 

12.4 A Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) e/ou Diretoria / Coordenação de Extensão nos campi reservam-se 

o direito de resolver os casos omissos e situações não previstas neste Edital. 

12.5 Este Edital e o modelo dos formulários necessários ao seu atendimento podem ser encontrados no 

endereço eletrônico proex.ifmt.edu.br.  
12.6 O presente Edital entra em vigor na data de sua divulgação. 

 

Cuiabá, 11 de maio de 2011. 

 

 

José Bispo Barbosa 

Reitor IFMT 

 

 

João Vicente Neto 

Pró Reitor de Extensão IFMT 

 

https://proex.ifmt.edu.br:8080/proex/postagem.visualiza.logic?cat=4&post=25
mailto:projetosextensao@ifmt.edu.br
https://proex.ifmt.edu.br:8080/proex/postagem.visualiza.logic?cat=4&post=25


 

 

CAMPUS: 

 

 

 

 

TÍTULO DO PROJETO 

 

 

 

 

 

 

Nome do Coordenador Geral: 

Nome do estudante bolsista:  

Equipe executora: 

 

 

 

 

MATO GROSSO 

OUTUBRO 2010



 

RESUMO (MÁXIMO 30 LINHAS) 

 

 

1 INTRODUÇÃO (MÁXIMO 1 pg) 

 

 

2 OBJETIVO GERAL 

 

 

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

4 PROBLEMATIZAÇÃO (MÁXIMO 30 LINHAS) 

 

 

5 JUSTIFICATIVA (MÁXIMO 50 LINHAS) 

 

 

6 METODOLOGIA (MÁXIMO 2 pg) 

 

 

7 IMPACTOS SOCIAIS 

 

 

8 RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

9 BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 



 

10 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Exemplo: 

Descrição das 
Atividades 

MÊS/ANO 
Nov/10 Dez/10 Fev/11 Mar/11 Abr/11 Mai/11 

Atividade 1 X      
Atividade 2  X X    
Atividade 3    X X X 

 

 

11 PLANILHA DE CUSTOS 

Exemplo: 

Descrição Unidade Quantidade Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

Combustível litro 100 5,00 500,00 

Papel sulfite A3 resma 05 100,00 500,00 

TOTAL 1000,00 

 

 

Assinaturas: 

 

_________________________________________________ 

Coordenador Geral do Projeto 

 

_________________________________________________ 

Diretor Geral do Campus 

 

_________________________________________________ 

Coordenador de Extensão do Campus 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

CAMPUS ............................................. 
 

OFÍCIO N.XX/IFMT-CAMPUS .......... de ..... de outubro de 2010. 

AO: Pró Reitor de Extensão do IFMT 
JOÃO VICENTE NETO 
 

Ilmo. Sr. 

 

 Ao cumprimentá-lo, encaminhamos a Vossa Senhoria os projetos: (nomes dos projetos), 

em cumprimento ao edital IFMT N.XX de 30 de outubro de 2010 para fomento a bolsas de 

extensão. 

 Informamos que estamos cientes de que os custos apresentados nos projetos são de 

responsabilidade da gestão e coordenadores gerais deste campus, bem como as atividades dos 

coordenadores não interferirão nas suas atividades administrativas e ou docentes. 

 Isto posto, concordamos e estamos dispostos a arcar com os custos (quando necessário), 

previstos nos projetos apresentados e ciente das atividades dos servidores técnicos 

administrativos e docentes deste campus na execução do projeto apresentado. 

 Sem mais para o momento, agradecemos. 

 Atenciosamente, 

 

___________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Diretor Geral Pró Tempore do Campus 

 

___________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Coordenador de Extensão do Campus 

 

___________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Servidor Coordenador Geral do Projeto 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRÍCULO PROFISSIONAL RESUMIDO 

 

 

 

NOME: 

 

 

 

 

 

 

Campus XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 



 

1 IDENTIFICAÇÃO 

NOME: 

ENDEREÇO: 

CIDADE;      ESTADO: 

CEP:   TELEFONES: RESIDENCIAL:                                 CELULAR: 

CAMPUS: 

ENDEREÇO: 

CARGO: 

FORMAÇÃO: (NOME DO CURSO) 

PÓS GRADUAÇÃO (QUANDO HOUVER): 

ÁREA DA PÓS GRADUAÇÃO: 

MATRÍCULA: 

RG:    ÓRGÃO EMISSOR:   CPF: 

 

2 ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

2.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTITUIÇÃO: 

 

 

2.2 EXPERIÊNCIA COM ATIVIDADES DE EXTENSÃO NO CAMPUS 

 

 

2.3 PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE EXTENSÃO NO CAMPUS 

 

 

2.4 PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE EXTENSÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES 

 

 

2.5 PROJETOS APROVADOS COM FOMENTO DO IFMT OU OUTRAS 
INSTITUIÇÕES 



 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO EDITAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO IFMT N.XX/2010 

 

 

TÍTULO DO PROJETO: 

CAMPUS: 

COORDENADOR GERAL DO PROJETO: 

EQUIPE EXECUTORA DO PROJETO: 

 

 

ESTUDANTE BOLSISTA DO PROJETO: 

RESUMO DO PROJETO: (MÁXIMO 30 LINHAS) 

 

 

 

ASSINATURAS: 

COORDENADOR DO PROJETO: 

MEMBROS DA EQUIPE EXECUTORA 

 

 

ALUNO BOLSISTA: 

COORDENADOR DE EXTENSÃO DO CAMPUS: 

DIRETOR GERAL PRÓ TEMPORE DO CAMPUS: 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

CAMPUS ............................................. 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

 

Eu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, servidor do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso – Campus XXXXXXXXXX, matrícula SIAPE XXXXXXX, no 

cargo de XXXXXXXXXXXXXXXX, participante como Coordenador/Membro Equipe 

Executora do projeto de extensão intitulado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, me 

comprometo por meio deste termo a executar as atividades propostas no projeto apresentado 

sem interferir nas minhas atribuições como servidor técnico administrativo e/ou docente. 

Por ser verdade assino o presente termo juntamente com o representante de Extensão e Diretor 

Geral Pró Tempore do Campus. 

 

___________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Servidor Coordenador Geral/Membro Equipe Executora do Projeto 

 

___________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Diretor Geral Pró Tempore do Campus 

 

___________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Coordenador de Extensão do Campus 

 

 

 


