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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
FACULDADE DE NUTRIÇÃO 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE ENSINO E EXTENSÃO 
 
 
 

1. FLUXO DOS PROJETOS DE ENSINO 
 

1.1. Para submissão de projeto 
 

1.1.1. O professor coordenador deverá preencher o formulário “Proposta de Projeto 

de Ensino”, disponível no site da Pró-Reitoria de Graduação (PREG), link 

“projetos”. 

 

1.1.2. O professor coordenador deverá redigir o Projeto conforme o roteiro informado 

na Resolução do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (COCEPE), nº 01 

de 08 de maio de 2008. 

 

1.1.2.1. Identificação 

- Título do projeto. 

- Identificação da equipe de trabalho, com função e carga horária prevista. 

- Especificação dos Departamentos e Unidades envolvidos. 

- Período de execução. 

 

1.1.2.2. Estrutura 

- Considerações iniciais. 

- Justificativa circunstanciada. 

- Objetivo geral. 

- Objetivos específicos. 

- Metodologia. 

- Cronograma de execução. 

- Resultados e impactos esperados. 

- Referências bibliográficas. 

- Avaliação. 



2	  

	  

OBS: A submissão do projeto à Comissão deverá ser feita com antecedência mínima de 

60 dias da data prevista para o início das atividades. 

 

1.1.3. O professor coordenador deverá encaminhar ao Departamento o formulário de 

Proposta de Projeto de Ensino e o Projeto, impressos, até o dia 15 de cada 

mês para ser avaliado na reunião da Comissão de Avaliação de Projetos de 

Ensino e Extensão do mesmo mês. Junto deve ser enviado o Formulário de 

Avaliação de Projetos disponivel na seção documentos do site da Faculdade 

de Nutrição (wp.ufpel.edu.br/nutricao). 

 

1.1.4. Após apreciação pela Comissão 

- Os pareceres de aprovação de projeto serão comunicados pelo Presidente 

da Comissão na reunião de Departamento seguinte, informando título do 

projeto e professor coordenador. 

- Os projetos com pendências serão devolvidos pelo Presidente da Comissão 

ao professor coordenador, para que faça as alterações e submeta novamente 

conforme orientações discriminadas no parecer.   

- Os projetos não aprovados, serão devolvidos pelo Presidente da Comissão 

ao professor coordenador, acompanhados do parecer da Comissão, contendo 

justificativa para não aprovação. 

 

1.1.5. Após aprovação na reunião do Departamento, os projetos serão aprovados 

em reunião do Conselho Departamental (CD) e encaminhados pela Secretaria 

do Departamento para registro na PREG, acompanhados de cópia das atas 

das sessões. 

 

 

1.2. Em caso de alteração ou cancelamento do projeto 
 

1.2.1. O professor coordenador deverá encaminhar a solicitação de alteração e/ou 

de cancelamento, acompanhada de justificativa, ao Departamento até o dia 15 

de cada mês para ser avaliado na reunião da Comissão do mesmo mês. Junto 

deve ser enviado o Formulário de Avaliação de Projetos disponivel na seção 

documentos do site da Faculdade de Nutrição (wp.ufpel.edu.br/nutricao). 
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1.2.2. Após apreciação pela Comissão 

- As solicitações de alteração ou cancelamento do projeto aprovadas serão 

comunicadas pelo Presidente da Comissão na reunião de Departamento 

seguinte, informando Título do projeto e professor coordenador. 

- As solicitações com pendências serão devolvidas pelo Presidente da 

Comissão ao professor coordenador, para que faça as alterações e submeta 

novamente conforme orientações discriminadas no parecer.   

 

1.2.3. Após aprovação na reunião do Departamento, as solicitações serão 

aprovadas em reunião do CD e encaminhadas pela Secretaria do 

Departamento para registro na PREG. 

 

 

1.3. Em caso de interesse na prorrogação do Projeto 
 

1.3.1. O professor coordenador deverá preencher o formulário de “Solicitação de 

prorrogação” disponível no site da PREG, link “projetos”. 

 
OBS: A solicitação deverá ser submetida à Comissão com antecedência mínima de 60 

dias da data prevista para o término das atividades. 

 

1.3.2. O professor coordenador deverá encaminhar ao Departamento o formulário de 

solicitação de prorrogação impresso, acompanhado de relatório parcial, até o 

dia 15 de cada mês para ser avaliado na reunião da Comissão do mesmo 

mês. Junto deve ser enviado o Formulário de Avaliação de Projetos disponivel 

na seção documentos do site da Faculdade de Nutrição 

(wp.ufpel.edu.br/nutricao). 

 

1.3.3. Após apreciação pela Comissão 

- As solicitações de prorrogação aprovadas serão comunicadas pelo 

Presidente da Comissão na reunião de Departamento seguinte, informando 

título do projeto e professor coordenador. 
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- As solicitações com pendências serão devolvidas pelo Presidente da 

Comissão ao professor coordenador, para que faça as alterações e submeta 

novamente conforme orientações discriminadas no parecer.   

- As solicitações não aprovadas, serão devolvidas pelo Presidente da 

Comissão ao professor coordenador, acompanhados do parecer da 

Comissão, contendo justificativa para não aprovação. O professor 

coordenador deverá providenciar o encerramento do projeto, conforme 

descrito no item 1.4. deste documento. 

 

1.3.4. Após aprovação na reunião do Departamento, as solicitações de prorrogação 

serão aprovadas em reunião do CD e encaminhadas pela Secretaria do 

Departamento à PREG. 

 

 

1.4. Em caso de encerramento do projeto 
 

1.4.1. O professor coordenador deverá preencher o formulário “Relatório final de 

professor coordenador” disponível no site da PREG, link “projetos”.  

 

  OBS 

- O formulário com a solicitação de encerramento deverá ser submetido à 

Comissão até 30 dias após o término das atividades. 

- A solicitação de certificados deverá ser feita no formulário “Solicitação de 

certificados” disponível no site da PREG, link “projetos” e enviada juntamente 

com o relatório final. 

 

1.4.2. O professor coordenador deverá encaminhar ao Departamento o formulário de 

relatório final, impresso, até o dia 15 de cada mês para ser avaliado na 

reunião da Comissão do mesmo mês. Junto deve ser enviado o Formulário de 

Avaliação de Projetos disponivel na seção documentos do site da Faculdade 

de Nutrição (wp.ufpel.edu.br/nutricao). 

 

1.4.3. Após apreciação pela Comissão 
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- As solicitações de encerramento aprovadas serão comunicadas pelo 

Presidente da Comissão na reunião de Departamento seguinte, informando 

título do projeto e professor coordenador. 

- As solicitações com pendências serão devolvidas pelo Presidente da 

Comissão ao professor coordenador, para que faça as alterações e submeta 

novamente conforme orientações discriminadas no parecer.  

 

1.4.4. Após aprovação na reunião do Departamento, as solicitações de 

encerramento serão aprovadas em reunião do CD e encaminhadas pela 

Secretaria do Departamento à PREG. 

 

 

2. FLUXO DOS PROJETOS DE EXTENSÃO 
 

2.1. Para submissão de projeto 
 

2.1.1. O coordenador do projeto deve cadastrá-lo no Sistema de Informação da 

Extensão (SIEX) da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PREC), imprimi-lo e 

encaminhá-lo ao Departamento antes de enviá-lo à PREC pelo sistema. 

 

2.1.2. Os projetos entregues até o dia 15 de cada mês serão avaliados na reunião 

da Comissão do mesmo mês. Junto deve ser enviado o Formulário de 

Avaliação de Projetos disponivel na seção documentos do site da Faculdade 

de Nutrição (wp.ufpel.edu.br/nutricao). 

 

2.1.3. Após apreciação pela Comissão 

- Os pareceres de aprovação de projeto serão comunicados pelo Presidente 

da Comissão na reunião de Departamento seguinte, informando Título do 

projeto e coordenador. 

- Os projetos com pendências serão devolvidos pelo Presidente da Comissão 

ao coordenador, para que faça as alterações e submeta novamente conforme 

orientações discriminadas no parecer.   
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- Os projetos não aprovados, serão devolvidos pelo Presidente da Comissão 

ao coordenador, acompanhados do parecer da Comissão, contendo 

justificativa para não aprovação. 

 

2.1.4. Após aprovação na reunião do Departamento, os projetos serão aprovados 

em reunião do CD e encaminhados pela Secretaria do Departamento à PREC, 

acompanhados de cópia das atas das sessões.  

 

OBS: O orçamento dos projetos deverá ser apreciado e aprovado em reunião de 

CD. 

 

2.2. Em caso de alteração ou cancelamento do projeto 
 

2.2.1. O coordenador deverá encaminhar a solicitação de alteração e/ou de 

cancelamento, acompanhada de justificativa, ao Departamento até o dia 15 de 

cada mês para ser avaliado na reunião da Comissão do mesmo mês. Junto 

deve ser enviado o Formulário de Avaliação de Projetos disponivel na seção 

documentos do site da Faculdade de Nutrição (wp.ufpel.edu.br/nutricao). 

 

2.2.2.  Após apreciação pela Comissão 

- As solicitações de alteração ou cancelamento do projeto aprovadas serão 

comunicadas pelo Presidente da Comissão na reunião de Departamento 

seguinte, informando Título do projeto e coordenador. 

- As solicitações com pendências serão devolvidos pelo Presidente da 

Comissão ao coordenador, para que faça as alterações e submeta novamente 

conforme orientações discriminadas no parecer. 

- É importante lembrar que a data de encerramento do projeto deve constar 

como a data real de término e não a previsão de encerramento para que 

possa ser aceito na PREC.   

 

2.2.3. Após aprovação na reunião do Departamento, as solicitações serão 

aprovadas em reunião do Conselho Departamental e encaminhadas pela 

Secretaria do Departamento à PREC, acompanhados de cópia das atas das 

sessões. 
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2.3. Em caso de interesse na prorrogação do Projeto 
 

2.3.1. Projetos eventuais 

O coordenador deverá preencher o formulário de solicitação de prorrogação 

disponível no SIEX e encaminhá-lo ao Departamento, juntamente com o 

relatório de atividades, até o dia 15 de cada mês para ser avaliado na reunião 

da Comissão do mesmo mês. Junto deve ser enviado o Formulário de 

Avaliação de Projetos disponivel na seção documentos do site da Faculdade 

de Nutrição (wp.ufpel.edu.br/nutricao). 

 

2.3.2. Projetos contínuos 

O coordenador deverá preencher o formulário de solicitação de prorrogação 
disponível no SIEX e encaminhá-lo ao Departamento juntamente com o 
relatório de atividades até o dia 15 do mês de novembro para ser avaliado na 
reunião da Comissão do mesmo mês. 

 

2.3.3. Após apreciação pela Comissão 

- As solicitações de prorrogação aprovadas serão comunicadas pelo Presidente da 

Comissão na reunião de Departamento seguinte, informando título do projeto e 

coordenador. 

- As solicitações com pendências serão devolvidas pelo Presidente da Comissão 

ao coordenador, para que faça as alterações e submeta novamente conforme 

orientações discriminadas no parecer.   

- As solicitações não aprovadas, serão devolvidas pelo Presidente da Comissão ao 

coordenador, acompanhados do parecer da Comissão, contendo justificativa para 

não aprovação. O coordenador deverá providenciar o encerramento do projeto, 

conforme item 2.4 deste documento. 

 

 

2.4. Em caso de encerramento do projeto 
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2.4.1. O coordenador deverá preencher o formulário de relatório do projeto 

disponível no SIEX, imprimir uma cópia e enviar ao Departamento, até o dia 

15 de cada mês para ser avaliado na reunião da Comissão do mesmo mês. 

Junto deve ser enviado o Formulário de Avaliação de Projetos disponivel na 

seção documentos do site da Faculdade de Nutrição 

(wp.ufpel.edu.br/nutricao). 

 

2.4.2. Após apreciação pela Comissão 

- Os relatórios de encerramento aprovados serão comunicados pelo Presidente da 

Comissão na reunião de Departamento seguinte, informando título do projeto e 

coordenador. 

- Os relatórios com pendências serão devolvidos pelo Presidente da Comissão ao 

coordenador, para que faça as alterações e submeta novamente conforme 

orientações discriminadas no parecer.   

 

2.4.3. Após aprovação na reunião do Departamento, os relatórios serão aprovados 

em reunião do CD e encaminhados pela Secretaria do Departamento à PREC, 

acompanhados de cópia das atas das sessões.  

OBS: A prestação de contas de projetos com orçamento dos projetos deverá ser 

apreciado e aprovado em reunião de CD. 

 

 
3. NORMAS DA COMISSÃO 
 

3.1. A Comissão é composta por seis membros titulares e seis suplentes, 

representantes de cada área da Faculdade de Nutrição. 

 

3.1.1. A participação de cada membro na Comissão tem a duração de um ano.  

  

3.1.2. A renovação de 50% da composição da Comissão será anual, a critério de 

cada área. 

 

3.2. A Comissão terá um Presidente e um Vice-Presidente, escolhidos dentre seus 

pares. 
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3.3. A Comissão reunir-se-á mensalmente, por convocação de sua presidência, na 

última segunda feira de cada mês, em caso de no mínimo um documento para ser 

apreciado. 

 

3.3.1. As reuniões ocorrerão com presença de no mínimo quatro membros, sendo de 

responsabilidade dos titulares comunicarem os seus suplentes sobre a 

impossibilidade de sua participação na reunião. 

 

 


