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Atividades de Extensão  

 

Relação dos de atividades de extensão  

 

Descrição dos campos 

Campo Tipo Descrição Obrigatório? 

id_atividade Inteiro Identif icador da atividade Sim 

tipo_atividade Texto Tipo de atividade do projeto. Sim 

titulo Texto Título do projeto e atividade de extensão Sim 

ano_projeto Inteiro Ano do projeto a qual a atividade pertence. Sim 

data_inicio Data Data de início do projeto. Sim 

data_f im Data Data de término do projeto Sim 

localizacao Texto Local de realização da atividade Não 

municipio Texto Município de atuação da atividade de extensão. Não 

bairro Texto Bairro de atuação da atividade de extensão. Não 

id_unidade Inteiro Identif icador da unidade relacionada ao projeto. Sim 

unidade Texto Unidade relacionada ao projeto Sim 

coordenador Texto Pessoa com atribuição de coordenação da 
atividade e projeto. 

Sim 

area_tematica Texto Área de atuação. Sim 

area_conhecimento_cnpq Texto Área de conhecimento do produto e projeto no 
CNPQ. 

Sim 

situacao Texto Situação de controle do produto Sim 

tipo_projeto Texto Tipo do projeto. Sim 

forma_projeto Texto Forma de execução do projeto. Sim 

numero_edital Inteiro Número de identif icação do Edital. Não 

edital Texto Edital de publicação do projeto da Atividade. Não 

bolsas_edital Inteiro Quantidade de bolsas registradas em edital. Não 

bolsas_solicitadas Inteiro Quantidade de bolsas solicitadas para a atividade. Não 

bolsas_concedidas Inteiro Quantidade de bolsas concedidas para a 
atividade. 

Não 

publico_interno Inteiro Quantidade do público interno estimando para 
participar da atividade. 

Sim 



publico_alvo_interno Texto Público alvo interno atingido pela ação de 
extensão. 

Não 

publico_externo Inteiro Quantidade do público externo estimando para 
participar da atividade. 

Sim 

publico_alvo_externo Texto Público alvo externo atingido pela ação de 
extensão. 

Não 

quantidade_discente Inteiro Quantidade de discentes participantes. Sim 

objetivos_desenvolviment
o_sustentavel 
 

Texto Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do 
Projeto. Caso haja mais de um objetivo ele estará 
separado por ';' (ponto e virgula). 

Não 

  



CHANGELOG 

[1.3] - 2020-07-02 

#Adicionado# 

Campo: objetivos_desenvolvimento_sustentavel 


