Dicionário de Dados Abertos

Versão 1.0
Autor: Gisela Aparecida Sartor
Data: 11/01/2019
Atualizado em: 23/07/2019
DICIONÁRIO DE ATIVIDADES DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
Conjunto de dados referentes as ações, programas e projetos da Pró-Reitoria de
Extensão, do período referente ao primeiro semestre de 2019.
Descrição dos campos
Campo
Tipo

Descrição

Obrigatório?

id_atividade

Número

Identificador da atividade

Sim

tipo_atividade

Texto

Tipo de atividade do projeto.

Sim

titulo

Texto

Título do projeto e atividade de
extensão

Sim

ano_projeto

Número

Ano do projeto a qual a atividade
pertence.

Sim

data_inicio

Data

Data de início do projeto.

Sim

data_fim

Data

Data de término do projeto

Sim

localizacao

Texto

Local de realização da atividade

Não

municipio

Texto

Município de atuação da atividade de Não
extensão

bairro

Texto

Bairro de atuação da atividade de
extensão

Não

id_unidade

Número

Identificador da unidade relacionada
ao projeto.

Sim

unidade

Texto

Unidade relacionada ao projeto

Sim

Campus

Texto

Campus de onde a atividade é
oriunda

Sim

coordenador

Texto

Pessoa com atribuição de
coordenação da atividade e projeto.

Sim

area_tematica

Texto

Área de atuação.

Sim

area_conhecimento_ Texto
cnpq

Área de conhecimento do produto e
projeto no CNPQ.

Sim

situacao

Situação de controle do produto

Sim

Texto

tipo_projeto

Texto

Tipo do projeto.

Sim

forma_projeto

Texto

Forma de execução do projeto.

Sim

numero_edital

Número

Número de identificação do Edital.

Não

edital

Texto

Edital de publicação do projeto da
Atividade

Não

bolsas_edital

Número

Quantidade de bolsas registradas em Não
edital.

bolsas_solicitadas

Número

Quantidade de bolsas solicitadas
para a atividade.

Não

bolsas_concedidas

Número

Quantidade de bolsas concedidas
para a atividade.

Não

publico_interno

Número

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

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 Número
s

Quantidade de discentes
participantes

Sim

Número

