
 

 

Anexo 5 – Ficha de Avaliação das Ações de Extensão Universitária 

FICHA DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
 

Título da Proposta:____________________________________________________________ 
Data: _______________________________________________________________________ 
 
1. PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS 
Muito bom   05 pontos  

Bom            03 pontos  

Regular        02 pontos  

2. NÍVEL DE EXEQUIBILIDADE 
Exequível  05 pontos  

Parcialmente exequível (exequibilidade prejudicada, mas não totalmente exequível)       03 pontos  

Inexequível  00 ponto  

3. VISIBILIDADE PARA A UNIFIMES 
Será divulgado  05 pontos  

Sem previsão de divulgação  00 pontos  

4. INDICADORES DE IMPACTO 
4.1. Impacto interno - no âmbito da Universidade 
Quando o projeto tem forte potencial no ensino-aprendizagem, tem potencial para promover palestras, 
simpósios, debates, etc, interferindo na formação da comunidade acadêmica 

03 pontos  

Quando o projeto tem fraco potencial de interferência no processo ensino-aprendizagem.     01 ponto  

4.2. Impacto externo - fora do âmbito da Universidade 
Para projetos que propõem transformar de modo efetivo, a realidade da comunidade, alterando suas 
rotinas, resolvendo problemas crônicos, interferindo positivamente nas dificuldades inicialmente 
diagnosticadas 

05 pontos  

para projetos que tem potencial de melhorar as condições da comunidade em questão, construindo 
estratégias para futuras transformações efetivas 

03 pontos  

fraco potencial de intervenção na comunidade, gerando impactos imperceptíveis no que se refere à 
qualidade inicial da comunidade trabalhada 

    01 ponto  

4.3. Articulação com Ensino e Pesquisa 
Quando o projeto apresenta articulação explícita com ensino e pesquisa 05 pontos  

Quando o projeto apresenta articulação com ensino ou com pesquisa 03 pontos  

Quando o projeto não apresenta articulação direta com ensino e/ou pesquisa 01 ponto  

4.4. Importância na formação do aluno 
Quando a realização do projeto contribui com a formação integral, e não apenas acadêmica, do 
discente 

05 pontos  

Quando a realização do projeto contribui apenas com a formação acadêmica do discente 02 pontos  

Quando a proposta não apresenta contribuição explícita com a formação do discente 00 ponto  

5. POTENCIAL PARA GERAÇÃO DE PRODUTOS  E PROCESSOS 
Alto potencial 05 pontos  

Médio potencial 03 pontos  

Baixo potencial 01 ponto  

6. MÉRITO DO PROJETO 
6.1. Caracterização geral do Projeto como extensão  
Muito bom 12 pontos  

Bom 08 pontos  

Regular 04 pontos  

6.2. Coerência/clareza entre os objetivos, fundamentação teórica e metodologia 
Muito bom 10 pontos  

Bom 07 pontos  

Regular 05 pontos  

 
TOTAL DE PONTOS: _________ 
 

TABELA DE CONCEITOS PARA CLASSIFICAÇÃO DO PROJETO  
Muito bom De 50 a 60 pontos          

Bom De 40 a 49 pontos          

Regular De 30 a 39 pontos        

Projeto Aprovado ≥ 29 pontos  

Insatisfatório Projeto Não Aprovado  
 


