ANEXO 1 - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS PIBEX 2012
Título do Projeto:
Atende
Plenamente
(1 ponto)

Atende
parcialmente
(0,5 pontos)

Não
contempla
(0 pontos)

Estrutura da Proposta
O título explicita claramente a ação proposta;
Os itens Resumo e Justificativa estão bem fundamentados, demonstrando a importância do
programa/projeto no contexto extensionista do IFRS;
O referencial teórico é condizente com a ação proposta;
O(s) objetivo(s) está(ão) compatível(is) com a justificativa do programa/projeto;
A metodologia da ação está adequada aos objetivos do programa/projeto;
As atividades discentes estão apresentadas no Plano de Trabalho do bolsista e encontram-se
adequadas ao programa/projeto e ao cronograma estabelecido;

PESO

3

Total
Caráter Extensionista
Inserção na Política de Extensão do IFRS;
Relevância social e/ou aplicabilidade à área na qual está inserido;
Contempla a indissociabilidade pesquisa, ensino e extensão ou é resultado da prática de Ensino e
Pesquisa;
Visa à implementação de Políticas Públicas locais, regionais ou nacionais;
Inserção e envolvimento da comunidade externa na implementação da proposta;
Apoio às ações comunitárias voltadas as áreas carentes ou de caráter emergencial
Total
Institucional
Viabilidade de destinação de carga horária do docente, discente ou técnico-administrativo envolvido
na ação, de forma coerente com as ações propostas
Apoio às experiências já iniciadas pela Instituição
Ação prevista como atividade curricular dos cursos técnicos e superiores do IFRS-Campus Porto
Alegre, contemplando a participação discente, expressa através de ações vinculadas a disciplinas
Fortalecimento de parcerias interinstitucionais, com o setor público e setor privado.
Pode ser executado conforme infra-estrutura disponível no IFRS-Campus Porto Alegre, considerando
disponibilidade de recursos humanos, físicos, materiais e financeiros necessários à sua realização

2

2

O coordenador demonstra efetiva capacitação e competência na área que pretende oferecer a ação
Total
Resultado Final
Caráter desclassificatório: O proponente apresenta alguma pendência junto a Diretoria de Extensão: (

) Sim

(

) Não

(

) Não se aplica

