
Questão 1: Identificação da proposta

Descrever os elementos que identificam a proposta (Título, Área Temática, Campus e Curso). OBS.: Para 
as questões que necessitam pontuação, sugere-se notas fracionadas para melhor ranqueamento das 
propostas.

Questão 2: Natureza Extensionista

Avaliar o caráter extensionista da proposta, a relevância social e a área de abrangência (até 20 pontos) 
Obs.: pontuar com ZERO caso não seja possível identificar a participação da comunidade na ação - item 
3.4.2 do Edital 

Nota entre 0 e 20: 

Questão 3: Relação com a sociedade

Avaliar o impacto esperado das ações, forma de participação da comunidade e formação de parcerias 
institucionais (até 20 pontos). Obs.: pontuar com ZERO caso não seja possível identificar a participação 
da comunidade na ação - item 3.4.2 do Edital 

Nota entre 0 e 20: 

Questão 4: Participação dos discentes

Avaliar a forma e volume de participação dos discentes e a contribuição para a formação (até 20 pontos)

Nota entre 0 e 20: 

Questão 5: Natureza acadêmica

Avaliar a interdisciplinaridade, a articulação com o ensino e a pesquisa; e potencial de geração de 
produtos acadêmicos (até 20 pontos)

Nota entre 0 e 20: 

Questão 6: Estruturação da proposta

Avaliar a clareza e coerência, metodologia, adequação das atividades à carga horária dos membros e no 
cronograma e adequação do orçamento (até 20 pontos)

Nota entre 0 e 20: 

Questão 7: Adequação à previsão do calendário universitário

Atende à previsão do calendário universitário? 2019.1 de 24/06/2019 a 08/11/2019 e 2019.2 de 
25/11/2019 a 08/05/2020. Proposta que extrapole esse prazo devem ser ajustadas - item 1.5.1 do 
Edital



Dentro da previsão dos semestres 

Necessita ajustes por extrapolar as datas de início e fim dos semestre

Questão 8: Nota final atribuída a ação

Preencher com a média final obtida de acordo com o somatório dos itens de 2 a 6.

Nota entre 0 e 100: 

Questão 9: Entendimento/considerações

Descrever o entendimento que teve do projeto, ressaltando pontos fortes e/ou problemas. Caso o 
parecer seja pela não recomendação, exprimir aspectos que levaram à decisão - item 3.5.1 do Edital

Questão 10: Voto designado pelo relator

Definir o parecer final, se recomendada ou não recomendada com necessidade de ajuste metodológico. 

Recomendada 

Não recomendada com necessidade/possibilidade de ajuste metodológico (preenchimento do recurso e 
ajuste da proposta no SIGPROJ)


