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PONTUACAO 
5-10 pontosITENS PARA AVALIACAOCRITERIOS

1. Justificativa e 
objetivos 1.1 - A justificativa esta coerente com os objetivos propostos?

2.1 - Qual o m'vel do carater interdisciplinar e/ou interprofissional?

2.2 - Qual o m'vel da intera^ao com o ensino de Graduagao??2. Intera^ao com 
ensino e/ou pesquisa 2.3 - Qual o m'vel da interagao com a Pos-gradua^ao?

2.4 - Qua! o m'vel da intera^ao com a Pesquisa ?

3.1 - Qual o m'vel interven?ao nos segmentos da comunidade/sociedade?

3.2 - Qual o m'vel de intervengao em comunidades de vulnerabilidade 
social?

3. Forma de intera^ao 
com a comunidade 
externa a UFPI 3.3 - Qual o m'vel de coerencia entre as a^oes com o publico externo a UFPI 

e os objetivos da proposta?
3.4 - Qual o potencial de impacto social e/ou economico na comunidade 
externa atendida?

4. Interistitucionalidade 
da proposta 4.1 - Qual o m'vel de interagao com parceiros externos?

5.1 - A proposta tern carater de continuidade?

5.2 - A proposta tern financiamento de origem externa a UFPI?
5. Caracteristicas 

gerais 5.3 Adequa^ao as normas de lingua portuguesa e ABNT?

5.4. Nivel de abrangencia das a9oes (Local. Municipal, Intermunicipal. 
Estadual, Nacional; Uma. duas, tres ou multicomunidades; Publico 
contemplado, etc)

6.1-0 Plano de Trabalho esta adequado a metodologia da proposta?

16.2 - Qual o potencial de impacto na fonnagao do bolsista?

6.3 Apresenta coerencia entre a A^ao de Extensao e a justificativa para 
a solicitagao da cota de Bolsa?6. Plano de 

Trabalho do Bolsista O cronograma das atividades do bolsista e 
compativel com a execugao das a9oes de Extensao?___________________
6.5 - O aluno desenvolvera atividades de carater academico, cientifico e de 
exercicio de cidadania?

6.4

6.6 - Em qual m'vel o aluno desenvolvera atividades articuladas 
com outras areas do conhecimento?

Total Pontua^ao
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