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Identificação da Ação

Título da Ação:

Modalidade da Ação:
(assinale apenas um item)

(     ) Programa em Rede         (     ) Evento
(     ) Projeto (     ) Prestação de serviço
(     ) Curso (     ) Produto

Dados do 
Coordenador

Nome:

Campus:

Avaliação

Critérios Requisitos
Requisito
atendido?

Critérios de
Pontuação

Pontuação

A) Impacto social

a) Contém ações objetivando a superação de problemas 
sociais, com ênfase para a inclusão de grupos sociais 
externos ao Ifes.

(      ) Sim

(      ) Não

Atende a pelo 
menos três 
requisitos: 20 
pontos

Atende a dois 
requisitos: 15 
pontos

Atende a apenas 
um requisito: 10 
pontos

Nenhum 
requisito é 
atendido: 0 
pontos

(      ) 20

(      ) 15

(      ) 10

(      ) 0

b) Propõe o desenvolvimento de meios e processos de 
produção, inovação e transferência de conhecimento e 
tecnologias em resposta a demandas explicitadas por 
organizações e grupos sociais externos ao Ifes, 
devidamente identificados na proposta.

(      ) Sim

(      ) Não

c) Visa a ampliação de oportunidades educacionais, 
facilitando o acesso aos processos de formação e de 
qualificação profissional de grupos sociais externos ao Ifes
que tenham dificuldades de acesso às ofertas regulares de
vagas do Ifes em cursos técnicos, de graduação e pós-
graduação.

(      ) Sim

(      ) Não

d) Propõe a oferta de cursos de formação inicial e 
continuada para trabalhadores, cujos projetos 
pedagógicos sejam elaborados em resposta a demandas 
estabelecidas por organizações às quais estejam os 
mesmos direta ou indiretamente vinculados.

(      ) Sim

(      ) Não

e) Propõe a difusão pública da produção técnico-científica,
cultural ou artística resultante dos processos acadêmicos 
do Ifes.

(      ) Sim
(      ) Não

B) Relação do Ifes 
com outros setores da
sociedade

a) Propõe a interação do conhecimento e experiência 
acumulados no Ifes com os de outros setores da 
sociedade, que devem preferencialmente se refletir em 
processos participativos de elaboração de propostas e de 
execução de ações de extensão.

(      ) Sim

(      ) Não Atende a todos 
os requisitos: 20 
pontos

Atende a dois 
requisitos: 15 
pontos

Atende a apenas 
um requisito do 
critério de 
avaliação: 10 
pontos 

Nenhum 
requisito é 
atendido: 0 
pontos

(      ) 20

(      ) 15

(      ) 10

(      ) 0

b) Visa o atendimento a demandas de organizações 
externas ao Ifes de qualquer natureza (empresa, 
associação, cooperativa, órgão público, etc), e/ou 
comunidades ou outros grupos sociais ainda não 
atendidos pelo Ifes em suas ofertas de vagas em cursos 
técnicos, de graduação e de pós-graduação, com 
preferência para os que estão em condição de 
vulnerabilidade socioeconômica. 

(      ) Sim

(      ) Não

c) Contribui com a autonomia nas ações futuras do 
público-alvo da ação, que deve ser prioritariamente 
externo ao Ifes.

(      ) Sim

(      ) Não



Avaliação

Critérios Requisitos
Requisito
atendido?

Critérios de
Pontuação

Pontuação

C) Relação da ação 
de Extensão com 
Pesquisa e/ou Ensino

a)  Contribui  para  a  produção  e  difusão  de  novos
conhecimentos,  tecnologias  e/ou  metodologias,
preferencialmente no âmbito de grupos, linhas ou projetos
de Pesquisa do Ifes e de instituições parceiras;

(      ) Sim

(      ) Não

Atende a todos 
os requisitos: 20 
pontos

Atende a apenas 
um requisito: 10 
pontos

Nenhum 
requisito é 
atendido: 0 
pontos

(      ) 20

(      ) 10

(      ) 0
b) A ação integra-se ao currículo de curso regular do Ifes,
com atribuição de créditos acadêmicos ou aproveitamento
de carga horária como atividade curricular ou integrada a
atividades curriculares de cursos regulares do Ifes.

(      ) Sim

(      ) Não

D) Impacto na 
formação do 
estudante e incentivo 
ao protagonismo 
estudantil

a)  Propõe  a  participação  dos  estudantes  dos  cursos
regulares do Ifes como membros das equipes executoras
das ações de extensão propostas.

(      ) Sim

(      ) Não

Atende a todos 
os requisitos: 20 
pontos

Atende a dois 
requisitos: 15 
pontos

Atende a apenas 
um requisito do 
critério de 
avaliação: 10 
pontos 

Nenhum 
requisito é 
atendido: 0 
pontos

(      ) 20

(      ) 15

(      ) 10

(      ) 0

b)  Contém  atividades  próprias  da  Extensão  a  serem
desempenhadas por estudantes de cursos regulares ou de
extensão  do  Ifes,  na  condição  de  protagonistas,  sob
orientação,  demonstrando  compromisso  com  o
crescimento  individual  e  coletivo  e  promovendo  o  seu
desenvolvimento enquanto cidadão.

(      ) Sim

(      ) Não

c) Contém processo de avaliação para os estudantes que
participarem  da  ação,  cujos  instrumentos  e  indicadores
deverão estar devidamente detalhados na proposta.

(      ) Sim

(      ) Não

E) 
Interdisciplinaridade e 
interprofissionalidade

Demonstra  a  interação  de  conceitos  e  modelos
provenientes  de  várias  disciplinas  e  áreas  do
conhecimento em busca de uma consistência tanto teórica
como  operacional,  combinando  a  especialização,
característica  dos  processos  de  formação  profissional,
com  a  consideração  de  que  a  vivência  e  as  questões
abordadas em comunidades e outros grupos sociais são
complexas.

(      ) Sim

(      ) Não

Atende ao 
requisito: 10 
pontos

Não atende o 
requisito: 0 
pontos

(      ) 10

(      ) 0

F) Apresentação da 
proposta

a) Na descrição do público-alvo, demonstra a coerência da
proposta  de  ação  de  Extensão  com  a  necessidade  de
relacionamento  do  Ifes  com  outros  segmentos  da
sociedade,  por  meio  da  priorização  da  participação  de
público-alvo  externo  ao  Ifes,  com  o  registro  das
estimativas  de  quantidade  de  pessoas  atendidas  por
segmento.

(      ) Sim

(      ) Não

Atende a todos 
os requisito: 10 
pontos

Qualquer 
requisito deixou 
de ser atendido: 
0 pontos

(      ) 10

(      ) 0

b) Os objetivos e a justificativa refletem a demanda social
que  motivou  a  proposição  da  ação,  devendo  ser
identificadas  as  organizações  e/ou  grupos  sociais
envolvidos.

(      ) Sim

(      ) Não

c) As atividades previstas estão suficientemente descritas,
de forma que seja possível identificar a sua relevância e
coerência  com  relação  aos  objetivos,  aos  resultados
esperados e ao prazo de execução propostos para a ação.

(      ) Sim

(      ) Não

d)  A equipe  executora  está  devidamente  identificada  e
qualificada.

(      ) Sim

(      ) Não

e) Contém a descrição da sistemática de avaliação e de
seus indicadores, referentes aos processos de:
-  acompanhamento  e  avaliação  da  ação  pela  equipe
executora;
- avaliação da ação pelo público participante; e
-  avaliação  do  desempenho  dos  estudantes  de  cursos
regulares ou de extensão, sejam eles membros da equipe
executora  ou  que  protagonizaram  atividades  sob
orientação

(      ) Sim

(      ) Não

Pontuação total (soma): 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA

a) Aprovação da proposta: pontuação diferente de zero em todos os critérios de 
avaliação.
b) Devolução para adequações: pontuação nula em um até três critérios de 

(     ) APROVADA

(     ) DEVOLVIDA PARA ADEQUAÇÕES

(     ) INDEFERIDA



Avaliação

avaliação.
c) Indeferimento: pontuação nula em quatro ou mais os critérios de avaliação.

PARECER DO AVALIADOR

(Preencher em caso de necessidade de adequações, orientando o que deve ser ajustado, ou de indeferimento, justificando-o.)

CAMPO PARA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA COORDENAÇÃO DO PAEX

Certifico e dou fé que esta avaliação foi realizada de acordo com as condições estipuladas no Edital de 
Cadastramento Paex/Proex 01-2015.

___________________, ____ de ______________________ de _______

                                                                      (Local e data)

__________________________________________________________



(Assinatura do Coordenador do Paex)


