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ANEXO IV
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS
1. ORIENTAÇÕES PARA AVALIAÇÃO
1.1. Antes de proceder à avaliação, leia atentamente os seguintes documentos:
- Política de Extensão do IFRS;
- Instrução Normativa PROEX/IFRS nº 05/2015;
- Edital IFRS nº 79/2018 – Registro de ações de extensão – Fluxo Contínuo 2019,
- Edital IFRS nº 84/2018 – Auxílio institucional à extensão – 2019 – Ações afirmativas
1.2. Assinale uma nota de 0 a 5 para cada critério de avaliação, considerando:
- 0 (zero), quando a informação não atende o critério avaliado;
- 1 (um), quando a informação atende pouquíssimo o critério avaliado;
- 2 (dois), quando a informação atende pouco o critério avaliado;
- 3 (três), quando a informação atende o critério avaliado;
- 4 (quatro), quando a informação atende muito o critério avaliado;
- 5 (cinco), quando a informação atende muitíssimo o critério avaliado.

2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA
2.1. Campus: ________________________________________________________________________
2.2. Programa/projeto: ________________________________________________________________

3. PERTINÊNCIA DA PROPOSTA
3.1. A proposta pode ser considerada programa ou projeto de extensão, atendendo às diretrizes
da extensão?
Verifique o atendimento do programa ou projeto de extensão às diretrizes da extensão (interação dialógica
com a sociedade, interdisciplinaridade curricular e interprofissionalidade, indissociabilidade ensino,
pesquisa e extensão, impacto na formação do estudante integrante da equipe da proposta e impacto na
transformação social). Se a proposta não atende às diretrizes e não está adequada como programa ou
projeto de extensão, deverá ser desclassificada.
☐ A proposta está adequada para execução como projeto de ensino. Informe os motivos e finalize a

avaliação.
Parecer:_____________________________________________________________________________
☐ A proposta está adequada para execução como projeto de pesquisa. Informe os motivos e finalize a

avaliação.
Parecer:_____________________________________________________________________________
☐ A proposta atende às diretrizes da extensão, mas está adequada para execução como curso, evento

ou prestação de serviço de extensão. Informe os motivos e finalize a avaliação.
Parecer:_____________________________________________________________________________
☐ A proposta atende às diretrizes da extensão e está adequada como programa ou projeto de extensão.

Prossiga com a avaliação.
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