
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

ANEXO 3 - FICHA DE INSCRIÇÃO FIEX – 2017

Ações de Extensão: 

Recebeu auxílio FIEX no ano anterior?     

Período de Realização:    até  

Caracterização e Justificativa (Máximo 2000 caracteres): 

 Objetivo (Máximo 250 caracteres): 

Local da Ação1 e/ou Coordenadas Geográficas (Máximo 250 caracteres): 

1 Tipo de local, tal como, ambulatório, escolas, cidade, etc 

1

Programa Projeto Evento Curso ProdutoPrestação de Serviços

Sim Não



Metodologia (Máximo 3000 caracteres): 

Parcerias Internas (Máximo 500 caracteres): 

Parcerias Externas (Máximo 500 caracteres): 



Liste a síntese de ações previstas para o ano corrente2 (Máximo 1500 caracteres): 

A ação gera Produtos?   

Relacione e Descreva os Produtos3 (Máximo 1500 caracteres): 

2 Deve-se identificar a ação com a respectiva meta, por exemplo, realizar uma oficina para 30 pessoas; 
capacitar 15 alunos, etc..

3 Preenchimento OBRIGATÓRIO somente para ações que assinalaram “Sim” na pergunta “A ação gera 
Produtos?”.

Sim Não



Benefícios Esperados (Máximo 1500 caracteres): 

 ORÇAMENTO

Código Rubrica Orçado (R$) Detalhamento

3.3.9.0.14 Diárias - Pessoal Civil Quadro 1

3.3.9.0.18 Auxílio Financeiro a Estudantes Quadro 2

3.3.9.0.30 Material de Consumo Quadro 3

3.3.9.0.33 Passagens e Despesas com Locomoção Quadro 4

3.3.9.0.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Quadro 5

3.3.9.0.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Quadro 6

3.3.9.1.47 Obrig.Tribut. e Contrib-Op.Intra-Orçamentárias Quadro 7

4.4.9.0.52 Equipamentos e Material Permanente Quadro 8

TOTAL

Quadro 1 – Especificação de DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL

Nº Item / Descrição Unidade
de Medida

Quantidade Valor
Unitário (R$)

Valor Total
(R$) 

1 Diárias - no país

2 Diárias - internacionais

Subtotal DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 



Justificativa e Cronograma de Desembolso4 (Máximo 500 caracteres): 

Quadro 2 – Especificação de AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 

Nº Item / Descrição Unidade
de Medida

Quantidade5 Valor
Unitário (R$)

Valor Total
(R$) 

1 Bolsas Atuação6 Unitário 400,00

2 Bolsas Participação7 Unitário

Subtotal AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 

Plano de Trabalho Individual das Bolsas de Atuação8: 

Bolsa 1 (Máximo 1500 caracteres)

4 Explicar  a  necessidade  de  pagamento  de  diárias  para  o  desenvolvimento  das  ações  e  identificar  a
previsão da utilização destas, por exemplo, 2 diárias em junho.
5 Considerar a quantidade de BOLSAS a serem pagas e NÃO de bolsistas, por exemplo, se o projeto terá 1
bolsista por 8 meses, então serão pagas 8 bolsas.
6 Bolsas pagas rotineiramente aos bolsistas cadastrados via Portal
7 Bolsas pagas eventualmente para participar em eventos de extensão, EXCETO AUGM e SEURS.
8 Deve conter o Objetivo e as Atividades a serem desenvolvidas com o respectivo cronograma de execução.



Bolsa 2 (Máximo 1500 caracteres)

Justificativa  e  Cronograma  de  Desembolso  das  Bolsas  de  Participação9 (Máximo  500

caracteres): 

 Declaro  estar  ciente  que,  em caso  de  ser  contemplado  com  recursos  de  auxílio

financeiro  ao  estudante,  a  seleção  dos  bolsistas  deverá  ser  realizada,  por  Chamada
Pública,  de  acordo  com  o  que  determina Resolução  001/2013 que  Dispõe  sobre
Concessão, Critérios de Acesso, Permanência e  Suspensão de Bolsas Estudantis de
Ensino, Pesquisa e de Extensão da Universidade Federal de  Santa Maria. Resolução
Disponível  em:  <https://portal.ufsm.br/documentos/documentos/index.html?
action=open&idInformacaoDocumento=2287>

9 Explicar a necessidade de pagamento de bolsas de participação relacionando o evento de Extensão que
o acadêmico participará e identificar provável data do evento.



Quadro 3 – Especificação de MATERIAL DE CONSUMO 

Nº Item / Descrição10 Unidade de
Medida11 

Quantidade Valor
Unitário (R$)

Valor Total
(R$) 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Subtotal MATERIAL DE CONSUMO  

10 Identificar pelo “Produto e Descrição” para os itens do Almoxarifado Central (relatório SIE 5.4.3.22) e

pelo “número do Documento / Registro de Preço e do Extrato” os itens do Extrato de Contratos ou Registros
(relatório SIE 5.5.99.03.28).
11 Utilizar  informações do Almoxarifado Central  (relatório  SIE 5.4.3.22)  ou do Extrato  de Contratos ou
Registros (relatório SIE 5.5.99.03.28)



Quadro 4 – Especificação de PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Nº Item / Descrição Unidade
de Medida

Quantidade Valor
Unitário (R$)

Valor Total
(R$) 

1 Passagens Aéreas

2 Passagens Rodoviárias

Subtotal PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Justificativa e Cronograma de Desembolso12 (Máximo 500 caracteres): 

Quadro 5 – Especificação de OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 

Nº Item / Descrição13 Unidade de
Medida14 

Quantidade Valor
Unitário (R$)

Valor Total
(R$) 

1

2

3

Subtotal OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 

Justificativa e Cronograma de Desembolso15 (Máximo 500 caracteres): 

 

12 Explicar a necessidade de pagamento de passagens para o desenvolvimento das ações e identificar a
previsão da utilização destas, por exemplo, passagens de ida e volta a  POA em junho.
13 Identificar  pelo   “número  do Documento  /  Registro  de  Preço  e  do Extrato”  os  itens  do Extrato  de
Contratos ou Registros (relatório SIE 5.5.99.03.28) ou número do processo de solicitação de licitação.
14 Utilizar informações dos Extratos de Contratos ou Registros (relatório SIE 5.5.99.03.28).
15 Explicar  a  necessidade  de  pagamento  de  Pessoas  Físicas  para  o  desenvolvimento  das  ações  e
identificar a previsão da prestação de serviços por estas.



Quadro 6 – Especificação de OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

Nº Item / Descrição16 Unidade de
Medida17 

Quantidade Valor
Unitário (R$)

Valor Total
(R$) 

1

2

3

4

5

Subtotal OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

Justificativa e Cronograma de Desembolso18 (Máximo 500 caracteres): 

Quadro 7 – Especificação de OBRIG. TRIBUT. E CONTRI-OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  

Nº Item / Descrição Unidade de
Medida 

Quantidade Valor Unitário
(R$) 19 

Valor Total
(R$) 

1

2

3

Subtotal OBRIG. TRIBUT. E CONTRI-OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 

16 Identificar pelo “número do Documento / Registro de Preço e do Extrato” os itens do Extrato de Contratos
ou Registros (relatório SIE 5.5.99.03.28) ou número do processo de solicitação de licitação.
17 Utilizar informações dos Extratos de Contratos ou Registros (relatório SIE 5.5.99.03.28).
18  Explicar  a  necessidade de  pagamento  de Pessoas Jurídica  para  o  desenvolvimento  das  ações e

identificar a previsão da prestação de serviços por estas.
19  Deve-se considerar para fins de cálculo 20% sobre o valor pago a PESSOA FÍSICA especificada no

Quadro 5.



Quadro 8 – Especificação de EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

Nº Item / Descrição20 Unidade de
Medida21 

Quantidade Valor
Unitário (R$)

Valor Total
(R$) 

1

2

3

4

5

Subtotal EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

Justificativa (Máximo 500 caracteres): 

Referências Bibliográficas (Máximo 2000 caracteres): 

20 Identificar pelo  “número do Documento / Registro de Preço e do Extrato” os itens do Extrato de Contratos
ou Registros (relatório SIE 5.5.99.03.28) ou número do processo de solicitação de licitação.
21 Utilizar informações dos Extratos de Contratos ou Registros (relatório SIE 5.5.99.03.28).


	Bot#C3#A3o de op#C3#A7#C3#A3o 1: 1
	Bot#C3#A3o de op#C3#A7#C3#A3o 2: 1
	Campo de data 1: 13/03/2017
	Campo de data 1_2: 13/01/2018
	Caixa de texto 1_3: O Curso de Extensão em Música da UFSM (CEM) é um programa que agrupa vários projetosde extensão dos professores dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura do Departamento deMúsica da UFSM. Possibilita um laboratório de prática pedagógica para os alunos atualmentecursando um dos cursos de música da UFSM, e atende na formação demúsicos, começando desde a infância até a fase adulta e supri a carência de ensino de músicaem Santa Maria. O Curso de Extensão em Música da UFSM é um dos únicos programasligados ao ensino de música que possibilita um laboratório para a prática pedagógica dosalunos dos cursos de música da UFSM. Atende em média cento e sessenta alunos por ano,entre crianças, jovens e adultos da comunidade de Santa Maria e região, distribuídos emdezessete oficinas de práticas interpretativas e teoria da música. Os alunos são envolvidos emaulas individuais e aulas em grupo de instrumento e canto. A Musicalização atende crianças apartir dos 03 anos de idade e a Oficina de Teoria e Percepção Musical é direcionada parajovens e adultos. Esse espaço de prática pedagógica fortalece um dos objetivos do Curso deExtensão e da Universidade Federal de Santa Maria com o eixo ensino-pesquisa-extensão.São ministradas aulas de instrumento e canto, musicalização e teoria e percepção musical comregularidade semanal de 15 semanas por semestre, conforme o calendário letivo da UFSM. Oconteúdo das aulas segue o programa de ensino proposto pelos projetos de cada professorenvolvido, atendendo também as preferências musicais do aluno.
	Caixa de texto 1: Possibilitar espaço de prática pedagógica para alunos dos cursos de música atendendo ademanda do ensino de música para a comunidade. Articular a execução de projetos depesquisa/ensino/extensão. Proporcionar cursos de capacitação aos estagiários.
	Caixa de texto 1_2: Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1750, 2º andar - Prédio de Apoio II (Antigo HospitalUniversitário). Santa Maria - RS. Ramal 9230.
	Caixa de texto 10: Cada oficina é coordenada individualmente por professor lotado no Departamento de Música. Oestagiário deve estar matriculado em um dos cursos de música. São ministradas aulas deinstrumento e canto, musicalização e teoria e percepção musical com regularidade semanal,conforme o calendário letivo da UFSM. O conteúdo das aulas segue o programa de ensinoproposto pelos projetos de cada professor envolvido, atendendo também as preferênciasmusicais do aluno. As aulas são ministradas por professores do Departamento de Música, porestagiários dos cursos de música da UFSM ou por profissionais colaboradores e o TécnicoAdministrativo atua na Secretaria do Projeto. Os alunos atendidos pelo Curso de Extensão emMúsica da UFSM pagam semestralidade e esses recursos são usados para pagamento debolsas aos estagiários. O recurso excedente é utilizado para promoção de eventos, cursos deatualização e capacitação, manutenção e compra de instrumentos musicais e equipamentos,manutenção das salas e compra de material necessário ao curso. A parte financeira éadministrada pelo coordenador geral e pelo gestor, com a execução da FATEC. Os recursosoriundos do Edital FIEX são gerenciados pelo coordenador geral para aquisição de material dealmoxarifado, xerox, alimentação e hospedagem de professores externos convidados, gráfica,bolsa para auxílio formação e participação em evento de extensão.Atividades concernentes do coordenador geral: definição e organização da matrícula;distribuição das turmas conforme faixa etária e demanda existente; definição de calendáriosemestral de atividades do curso; organização de cursos de curta duração para atualização dosalunos, estagiários e professores envolvidos no programa.Atividades concernentes do coordenador de oficina: seleção de alunos para estagiar atuandocom o ensino de instrumento, canto e teoria musical; atualização dos programas de ensinomusical desde os níveis iniciante, intermediário e avançado; realização de encontros mensaisou quinzenais com o estagiário envolvido e orientação quanto ao repertório e conteúdo a ser seguido e vinculação de projetos de ensino, pesquisa e extensão ao programa.Público Alvo: crianças desde os três anos de idade, adolescentes e adultos da comunidade emgeral, alunos dos cursos de música, estudantes e professores universitários de outros cursos,profissionais liberais, entre outros.
	Caixa de texto 9: Comisão Organizadora do Programa Curso de Extensão em Música - Fase 2:-Coordenadora - Profª. Drª. Silvia Cristina Hasselaar-Técnico Administrativo: Bel. João Fidler RiosFundação de Apóio à Tecnologia e Ciência (FATEC):-Vanise RighiComissão de Avaliação Institucional do CALCALDepartamento de Música da UFSM
	Caixa de texto 9_2: SULCLEAN:- Recepcionista: Elizabete de Fátima Nunes- Faxineira: Fátima Maria de Oliveira RodriguesColaboradora Externa: Ms. Renata Beck Machado
	Caixa de texto 1_5: Recitais de Alunos do Curso de Extensão em Música com participação de alunos eprofessores;•Recitais com professores convidados de outras ifes e músicos renomados;•Cursos de Curta Duração e Capacitação;•Participação e apresentação de trabalho na 32ªJAI, no Fórum de Extensão Conta;•Aquisição de Material Permanente;Afinação de pianos e manutenção de instrumentos musicais;•Bolsa para alunos matriculados na rede pública de ensino;•Apoio a Projetos de Extensão de outros professores do Departamento de Música da UFSM;•Participação em eventos de Projetos de Extensão de outros Departamentos da UFSM,•Implementação e reformulação de oficinas.
	Bot#C3#A3o de op#C3#A7#C3#A3o 5: 2
	Caixa de texto 1_4: 
	Caixa de texto 1_6: Os Recitais de Alunos e Professores possibitam que alunos e estagiários compartilhemo trabalhado desenvolvido durante o ano, além disso, envolve comunidade e academianuma atividade cultural. Nos últimos recitais houve uma maior integração entre as diversasoficinas, possibilitando a formação de variados grupos de música de câmara e grupo vocal nasapresentações. Os Cursos de Curta Duração e Capacitação dirigidos aos estagiários e alunos desenvolvem as habilidades técnicas-musicais, oportunizando uma ampliação dos conhecimentos e uma reunião de público diverso da comunidade acadêmica e local. A participação na 32ª JORNADA ACADÊMICA INTEGRADA, no 10º Fórum Extensão Conta, possibilitará continuação das pesquisas já realizadas sobre o Programa. Aquisição de material que supra as necessidades do Programa. A afinação de pianos e manutenção dos instrumentos é primordial para que as aulas ocorram de forma satisfatória. O apoio a Projetos de Extensão de outros professores do Departamento de Música da UFSM e participação em eventos de Projetos de Extensão de outros Departamentos da UFSM ajudam na divulgação da música e do Programa, gerando parcerias entre pesquisa/ensino/extensão. A bolsa para alunos matriculados na rede pública de ensino auxilia os alunos carentes da comunidade.
	Caixa de texto 2: -
	Caixa de texto 2_2: 6.400,00
	Caixa de texto 2_3: 3.518,40
	Caixa de texto 2_4: 400,00
	Caixa de texto 2_5: -
	Caixa de texto 2_6: 3.283,60
	Caixa de texto 2_7: -
	Caixa de texto 2_8: 1.398,00
	Caixa de texto 2_9: 15.000,00
	Caixa de texto 2_10: -
	Caixa de texto 2_11: -
	Caixa de texto 2_12: -
	Caixa de texto 2_13: -
	Caixa de texto 2_15: -
	Caixa de texto 2_16: -
	Caixa de texto 2_17: -
	Caixa de texto 2_14: -
	Caixa de texto 2_18: -
	Caixa de texto 9_3: 
	Caixa de texto 2_19: 16
	Caixa de texto 2_21: 6.400,00
	Caixa de texto 2_20: -
	Caixa de texto 2_23: -
	Caixa de texto 2_22: -
	Caixa de texto 2_24: 6.400,00
	Caixa de texto 1_7: Viabilizar a execução das atividades ligadas a administração e execução do projeto, tais como: divulgação das datas e horários das matrículas na mídia local, realização das matrículas, controle de material de consumo do projeto, distribuição das salas, contato com os estagiários, informações sobre o programa para o público alvo e confecção dos cartazes e programas dos recitais. Redigir relatórios das atividades desenvolvidas durante os semestres.Todas essas atividades somam um total de 20 horas semanais. Cronograma                            Abr  Mai Jun Jul Set Out Nov DezPlanejamento                           X     X    X     X    X    X    X     XReunião com coordenador       X     X    X    X    X     X    X    XExecução: oficinas e recitais    X     X    X    X    X     X    X    XAvaliação                                                      X                         XRelatórios                                                     X                         X
	Caixa de texto 1_8: Ministrar oficina a escolher. Preparar material pedagógico para a oficina.  Assessorar o coordenador nos recitais didáticos e nas oficinas. Redigir relatórios das atividades desenvolvidas durante os semestres. Avaliar o andamento das atividades da oficina juntamente com o coordenador. Atendimento ao público alvo do projeto, controle e distribuição de chaves de salas de aula no período de execução das atividades. Planejamento e execução da pesquisa para 32ªJornada Acadêmica Integrada da UFSM. Todas essas atividades somam um total de 20 horas semanais. Cronograma                            Abr  Mai Jun Jul Set Out Nov DezPlanejamento                           X     X    X     X    X    X    X     XReunião com coordenador       X     X    X    X    X     X    X    XExecução: oficinas e recitais    X     X    X    X    X     X    X    XJAI                                            X     X    X    X    X     XAvaliação                                                      X                         XRelatórios                                                     X                         X
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	Caixa de texto 2_32: 60
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	Caixa de texto 2_41: Unidade
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	Caixa de texto 2_43: 2,98
	Caixa de texto 2_44: 149,00
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	Caixa de texto 2_47: 25
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	Caixa de texto 2_56: Unidade
	Caixa de texto 2_57: 50
	Caixa de texto 2_58: 0,80
	Caixa de texto 2_59: 40,00
	Caixa de texto 2_60: 6146 / COLA EM BASTAO (GRANDE), BASTÃO COM 20 GRAMAS
	Caixa de texto 2_61: Unidade
	Caixa de texto 2_62: 10
	Caixa de texto 2_63: 0,80
	Caixa de texto 2_64: 8,00
	Caixa de texto 2_65: 9539 / BLOCO AUTO-ADESIVO POST-IT 35X50MM. COLORIDO.
	Caixa de texto 2_66: Unidade
	Caixa de texto 2_67: 10
	Caixa de texto 2_68: 3,21
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	Caixa de texto 2_72: 5
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	Caixa de texto 2_81: Unidade
	Caixa de texto 2_82: 65
	Caixa de texto 2_83: 0,09
	Caixa de texto 2_84: 5,85
	Caixa de texto 2_85: 4119 / COPO DESCARTAVEL P/ AGUA, 200ML, C/100UN 
	Caixa de texto 2_86: Cartela
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	Caixa de texto 2_88: 2,29
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	Caixa de texto 2_92: 10
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	Caixa de texto 2_100: 3244 / GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26 X 6, CX. 5000 U
	Caixa de texto 2_101: Caixas
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	Caixa de texto 2_104: 22,50
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	Caixa de texto 2_109: 18,00
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	Caixa de texto 2_115: 7371 / PAPEL A-4, 75 GR, 500 FLS
	Caixa de texto 2_116: Pacote
	Caixa de texto 2_117: 15
	Caixa de texto 2_118: 10,64
	Caixa de texto 2_119: 159,60
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