RELATÓRIO FINAL DE ATIVIDADES DAS LIGAS ACADÊMICAS DO
CENTRO UNIVERSITÁRIO SAÚDE ABC
Período do Relatório: De ___/___ a ___/___ (mês/ano)
Nome da Liga:_____________________________________________________________
Sigla da Liga:______________________________________________________________
E-mail da Liga:_____________________________________________________________
Nome do Coordenador (responsável):___________________________________________
Departamento Responsável: _________________________ Ramal: _________________
E-mail do Coordenador:______________________________________________________
Diretoria Vigente (cargo + Nome de cada membro): ________________________________
Numero atual de membros da Liga:_____________________________________________
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1. Atividades relacionadas ao ensino (participação em aulas de graduação e pós-graduação,
realização de aulas abertas à comunidade acadêmica, levantamento de dados para
subsidiar aulas dos professores, proposição de novas metodologias ou conteúdos no ensino
da graduação e/ou pós-graduação, etc.); à pesquisa (realização de levantamento de dados
de pesquisa, apresentação de trabalhos de pesquisa em eventos científicos, publicação de
artigos, etc.) e/ou à extensão (realização de oficinas, cursos e eventos, proposição de
programas e/ou projetos de extensão, prestação de serviços à comunidade, capacitação de
recursos humanos, etc.).

1.1 Atividades de ensino
a) Nome da atividade:
Público-alvo:
Disciplinas envolvidas:
Professores envolvidos:
Parcerias:
Participantes:

b) Nome da atividade:
Público-alvo:
Disciplinas envolvidas:
Professores envolvidos:
Parcerias:
Participantes:

1.2 Atividades de pesquisa
a) Nome da atividade (no caso de artigos ou apresentação de trabalhos, colocar
referência completa):
Projeto a que está vinculado:
Coordenador da pesquisa:
Participantes:

b) Nome da atividade (no caso de artigos ou apresentação de trabalhos, colocar
referência completa):
Projeto a que está vinculado:
Coordenador da pesquisa:
Participantes:

1.3 Atividades de extensão:
a) Nome da atividade:
Coordenador:
Público-alvo:
Parcerias:
Participantes:

b) Nome da atividade:
Coordenador:
Público-alvo:
Parcerias:
Participantes:
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PRODUTOS GERADOS
Completar a tabela abaixo de acordo com os produtos gerados pela Liga Acadêmica no período de
vigência deste relatório e anexar os dados comprobatórios a este documento.
Produção Bibliográfica

Quantidade

Documento comprobatório

Artigo publicado em Revista de Extensão

Cópia da ficha catalográfica e da primeira

indexada

página do artigo, com título, autores e resumo.

Artigo publicado em periódicos científicos

Cópia da ficha catalográfica e da primeira

especializados (nacional ou internacional)

página do artigo, com título, autores e resumo.

Livros e capítulos publicados

Cópia da ficha catalográfica e da capa do livro
ou da primeira página do capítulo, com título e
autores.

Texto em jornal ou revista

Cópia do texto publicado, com fonte e data.

Participação em entrevistas para jornais,

Link de acesso à participação ou cópia da

revistas, rádio e/ou TV

entrevista para jornais e revistas ou cópia
digital para eventos audiovisuais, com fonte e
data de publicação.

Produção artística/cultural

Cópia do material de divulgação e do
programa; cópia digital, quando houver; fotos.

Trabalho de conclusão de Curso de

Cópia da capa do TCC, dissertação ou tese

Graduação e/ou Pós-graduação

com autores; ata de aprovação do trabalho.

Trabalhos publicados em anais de eventos

Cópia do trabalho publicado com indicação do
evento

Apresentações orais em eventos

Certificado de apresentação por pelo menos
um membro da equipe executora; fotos.

Apresentação em formato de pôster em

Certificado de apresentação por pelo menos

eventos

um membro da equipe executora; fotos.

Cursos e eventos

Cópia do material de divulgação e do relatório
final do evento; fotos.

Folder/Manual/Cartilha/Material

Cópia dos materiais, com indicação de autores

didático/Banner

ou projeto/programa; fotos.

Jogos educativos

Cópia/descrição do material, com indicação de
autores ou projeto/programa e fotos.

Prêmios recebidos
Outros

Cópia do certificado
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DESCRIÇÃO DOS GASTOS:
Liste quais foram os gastos da Liga, indicando respectivos valores e quantidades.

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
Citar aqui as mudanças ocorridas no decurso da execução da proposta de atividades da Liga
expressas no Plano de Trabalho do ano corrente (quando houver), bem como dificuldades
encontradas e potencialidades para ações futuras.



Enviar fotos
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