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ANEXO V - EDITAL Nº 21/2022/CÂMPUS GOIÂNIA/IFG 

 

Tabela para avaliação da proposta de ação de extensão 
(Preenchimento pela comissão de avaliação) 

 

Título da ação de extensão: 

Nome do(a) proponente/coordenador(a):  

Categoria da proposta da ação de extensão: (    ) Categoria 1          (    ) Categoria 2 

 

 

1. Atendimento aos objetivos previstos no item 2 MIN MÁX NOTA 

Não atende 0 0 

 

Atende minimamente 1 2 

Atende parcialmente 3 4 

Atende satisfatoriamente 5 7 

Atende completamente 8 10 

 

2. Perfil de atendimento MIN MÁX NOTA 

Proposta permite o diálogo entre diferentes pessoas e variados 
contextos de vida e de trabalho e os saberes acadêmicos, em um 
processo colaborativo? 

0 10  

Proposta foca nos efeitos da Extensão na vida do grupo social 
atendido, como  geração de renda, formação integrada, 
emancipação? 

0 10  

 

3. Proposta tem público-alvo conforme previsto no item 3.2.1? 
NÃO SIM NOTA 

0 10  

 

4. Diretrizes, finalidades e princípios da Extensão MIN MÁX NOTA 

Preza pela indissociabilidade, estabelecendo relação com atividade 
de ensino e/ou pesquisa? 

0 5  

Direciona-se a uma prática pedagógica interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar, integrando diferentes saberes, de maneira que as 
questões e demandas apresentadas nos objetivos e a metodologia 
para atingi-lo ultrapassem o conhecimento puramente disciplinar?  

0 5  

Dialoga com a comunidade externa, com a sociedade civil 
organizada, com o mundo do trabalho e com os processos 

0 5  
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produtivos, na perspectiva da aproximação institucional entre 
educação, ciência, tecnologia, trabalho e contexto social? 

Impacta na formação do estudante participante (bolsista e/ou 
voluntário), em sua formação, associando teoria e prática e/ou 
conferindo-lhe protagonismo? 

0 5  

Contribui para o aprimoramento de políticas públicas para o 
desenvolvimento regional e nacional por meio da dinamização e 
democratização do conhecimento e participação efetiva articulada 
entre comunidade interna e externa? 

0 5  

Prevê a participação de estudante com bolsa de extensão em 
situação de vulnerabilidade e/ou cotista? 

0 5  

Vincula-se ao Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPPI) e/ou 
ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)? 

0 5  

 

5. Coerência e articulação interna da proposta MIN MÁX NOTA 

O público-alvo e o local da ação de extensão estão definidos e 
contextualizados?  

0 5  

O objetivo geral da ação está bem definido e articulado aos 
objetivos específicos? 

0 5  

A fundamentação teórica e a justificativa para a realização da ação 
estão explicitadas? 

0 5  

A metodologia prevista está em convergência com o perfil da ação 
de extensão e direcionada ao atendimento do objetivo geral? 

0 5  

Possui clareza e coerência entre as atividades e metas propostas e 
o cronograma estabelecido? 

0 5  

 

 


