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Prezados colaboradores,  
 
Segue guia conceitual para auxiliá-los nos pareceres das propostas, de acordo com os critérios de avaliação 
divulgados nos editais de bolsas 2016. Lembramos que o prazo para envio dos pareceres à Proec é o dia 
20/06/2016.  

 

Itens Avaliados Peso 

Preenchimento do formulário on line para submissão à Câmara de Extensão e Cultura (eliminatório) 

1. Nível de exequibilidade   1,0 

2. Indicadores de impacto (externo à Unifesp e interno) 2,0 

3. Articulação com ensino e pesquisa 1,0 

4. Importância na formação dos alunos (interdisciplinar) 2,0 

5. Potencial para geração de produtos, processos e/ou inovação 1,0 

6. Coerência do cronograma com a proposta apresentada 1,0 

7. Coerência entre objetivo e fundamentação teórica 1,0 

8. Equipe (papel do extensionista, dos alunos, coordenador e voluntários) 1,0 

 Total 

1. Nível de exequibilidade  
• Avaliar se o objetivo proposto, a metodologia apresentada e os recursos disponíveis (físicos, 

humanos, materiais e organizacionais), são adequados para a execução e conclusão do projeto. 
 
2. Indicadores de impacto (externo à Unifesp e interno)  

• O proponente estabeleceu critérios qualitativos e/ou quantitativos para a avaliação do projeto ou Os 
resultados permitem a avaliação do projeto do ponto de vista da participação da comunidade (interna 
e externa) e dos benefícios promovidos pelo projeto?   

• O projeto/programa aborda questões e problemas que afetam especialmente a sociedade brasileira 
e/ou a realidade local? 

 
 3. Articulação com ensino e pesquisa  

• A proposta de extensão incorpora as dimensões do ensino e pesquisa na sua execução e/ou 
planejamento ou avaliação? 

 
4.  Importância na formação dos alunos (interdisciplinar)  

• O projeto agrega elementos significativos na formação dos graduandos? Quais? 
• Se sim, isso ocorre de que maneira? Garante a interdisciplinaridade? 

 
5. Potencial para geração de produtos, processos e/ou inovação  

• Os resultados esperados são originais e/ou criativos? 
 
6. Coerência do cronograma com a proposta apresentada  

• O cronograma é coerente e suficiente para a execução da proposta? 
 
 7. Coerência entre objetivo e fundamentação teórica  

• Caracteriza-se como um projeto ou programa de natureza extensionista, de acordo com os conceitos 
adotados na Unifesp? Os fundamentos teóricos suportam e são coerentes com os objetivos 
apresentados? 
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8. Equipe (papel do extensionista, dos alunos, coordenador e voluntários) 
• Os estudantes assumem papel realmente extensionista, de forma que não se restrinja a atividades de 

auxiliar de pesquisa, administrativas ou de gestão?  
• O projeto incorporou outros agentes, além da comunidade universitária, em uma ou na totalidade das 

seguintes fases: concepção, implementação e/ou avaliação?  
 
Obs.: No caso dos projetos que tenham sido contemplados com bolsas no edital do ano anterior, nesse 
item também será avaliado, pela  Proec, se houve apresentação do trabalho no II Congresso acadêmico, 
com presença do orientador, (conforme descrito no edital). 
 

 
Profa. Dra. Claudia Fegadolli 

Coordenadora de Programas e Projetos Sociais 
 

Miriam Regina Macieira 
Coordenadora Administrativa de Programas e Projetos Sociais 
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