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Onde se lê:
5. Características das propostas:
5.1. As propostas, apresentadas sob a forma de projetos, deverão:
5.1.1. Ter clara ação extensionista, com ênfase na inclusão e responsabilidade social, cultural e
ambiental, considerando a natureza do conhecimento específico dos diversos cursos da instituição,
visando fortalecer a extensão e o caráter público do Instituto, além de ter relação inequívoca com
ensino e pesquisa, privilegiando ações participativas;
5.1.2. Ser avaliadas e contempladas levando-se em conta: a adequação aos objetivos, o mérito e a
exequibilidade com relação ao cronograma e à infraestrutura para sua realização;
5.1.3. Contemplar ações de caráter propositivo, não se limitando a diagnósticos de problemas e
situações.
5.2. O modelo de projeto está anexo a este edital.
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Os demais itens do edital permanecem inalterados.
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