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Instruções para Submissão de Propostas e Relatórios de Extensão do IME 
 

Na elaboração da proposta ou relatório, o proponente deve se atentar aos seguintes itens: 
I. A carga horária do projeto deve ser compatível com as atividades da proposta. 
II. No item “Público alvo” deve constar público externo à comunidade acadêmica e científica 

da UFBA.  
III. No item “Resumo da Proposta” deve constar descrição detalhada das atividades e 

cronograma das mesmas, este último compatível com a carga horária da atividade. 
Embora conste que neste campo há um limite de 1.000 caracteres no preenchimento, o 
campo suporta até 2.500 caracteres. 

IV. No item “Equipe de Trabalho da Atividade Proposta” deve constar descrição das 
atribuições e carga horária das atividades de cada membro. Caso haja excesso de carga 
horária para alguns dos membros da equipe, deve-se justificar, no campo “Justificativa 
de excesso de carga horária”, o porquê da carga horária excessiva. 

V. Em proposta com custo de inscrição, deve-se incluir a cobrança da taxa de inscrição via 
GRU e deve constar o oferecimento de pelo menos 10% das vagas de forma gratuita. 

VI. Em proposta com vice coordenador(es) deve constar, no campo “Observação”, 
justificativa do porquê da inclusão do(s) mesmo(s) na proposta. 

VII. Em proposta vinculada a disciplinas ACCS deve constar, no campo “Resumo da Proposta”, 
que os alunos matriculados na disciplina não participarão da equipe executora da 
proposta. 

VIII. Em proposta de atividade permanente, não é necessário informar a data final. Neste 
caso, o proponente não deve acessar o campo “Data Final”, pois ao clicar ou preencher 
este campo, este se torna obrigatório, não sendo possível alteração. 

IX. O relatório de uma atividade deve ser elaborado em consonância com a proposta 
aprovada e executada. No preenchimento do relatório no SIATEX, é possível incluir novos 
membros na equipe. No entanto, a exclusão de membros da equipe da proposta original 
deve ser justificada no relatório no campo “Outras Alterações”. 


