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ORIENTAÇÕES PARA ANÁLISE DE MÉRITO AÇÕES DO PROGRAMA DE 

INTEGRAÇÃO ENSINO-EXTENSÃO (PEEX) 

 

1 O QUE É O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO ENSINO-EXTENSÃO? 

O Programa de Integração Ensino e Extensão (PEEX) refere-se à modalidade de bolsas 

que vincula ações de extensão a atividades desenvolvidas em componentes curriculares, as quais 

devem em conjunto pelo(s) orientador(es), monitores remunerados (bolsistas) e voluntários do 

projeto, bem como, pelos estudantes da(s) disciplina(s). O programa é gerenciado coletivamente 

pela Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD) e pela Pró-reitoria de Extensão (PROEX) da 

Universidade Federal do Cariri (UFCA). 

2 QUAL O DOCUMENTO A SER AVALIADO? 

O Anexo I do Edital 01/2020/PROEX-PROGRAD (Projeto de Monitoria e Extensão) 

deve obrigatoriamente ser avaliado. 

3 PARA A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE MÉRITO DE CADA AÇÃO DE 

EXTENSÃO DEVE SER PREENCHIDO O FORMULÁRIO ABAIXO: 
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4 QUAL A PRIMEIRA ANÁLISE A SER REALIZADA NO PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DO PROJETO? 

Ao iniciar a avaliação da ação de extensão, o avaliador deve verificar se a proposta 

configura essencialmente uma ação de extensão, levando em conta a predominância do 

caráter extensionista nas atividades propostas. 

Os projetos e programas de extensão devem propor atividades em que haja interação com a 

comunidade externa, com o objetivo principal voltado ao impacto e transformação social. Deve-

se propor também atividades relacionadas à pesquisa, ao ensino e à cultura, entretanto, as 

atividades de extensão devem predominar durante todo o período de execução da proposta.  

Caso seja constatado que a ação avaliada não atende às exigências descritas, o(a) avaliador(a) 

deverá marcar no formulário de avaliação, na pergunta “A PROPOSTA SE CARACTERIZA 

PREDOMINANTEMENTE DE CARÁTER EXTENSIONISTA?”, a opção “NÃO” e preencha 

o campo “COMENTÁRIOS E OBSERVAÇÕES SOBRE A PROPOSTA”. Conforme imagem 

abaixo: 
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As ações de extensão devem atender às diretrizes nacionais e institucionais da UFCA para a 

extensão universitária, a saber: interação dialógica; interdisciplinaridade e interprofissionalidade; 

indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão; impacto na formação do estudante; impacto e 

transformação social; conhecimento crítico e social para o Desenvolvimento Regional 

Sustentável. 

 

5 O QUE DEVE SER AVALIADO NA AVALIAÇÃO DE MÉRITO? 

C1 – Plano de ensino da(s) disciplina(s) com carga horária de extensão descrita. 

O Plano de ensino é um documento que será analisado e pontuado somente pelo Comitê 

Gestor do edital. Portanto, os(as) avaliadores(as) não terão acesso a este documento. 

 

C2 - Plano de trabalho dos bolsistas ou voluntários 

Este item consiste na verificação da coerência entre as atividades propostas para serem 

realizadas e a quantidade de bolsas solicitadas no Plano de Trabalho dos bolsistas. O(A) 

avaliadora deve avaliar se as atividades de extensão planejadas justificam a concessão das bolsas 

de extensão solicitadas, durante o período de realização da ação. 

Destaca-se a atenção que se deve ter ao analisar o caráter das atividades propostas, 

verificando se nelas há a predominância de atividades a serem realizadas junto e para a 

comunidade externa (extensão). Tal análise deve ser feita de maneira muito criteriosa também no 

plano de trabalho submetido. 

C3 – Justificativa 

Deve-se observar a fundamentação da relevância e pertinência da ação para a comunidade 

externa e para a formação dos estudantes envolvidos, observando a interdisciplinaridade. 

C4 - Objetivos da monitoria 

Observar se o projeto vincula ações de extensão a atividades desenvolvidas em 

componentes curriculares. 

C5 – Envolvimento dos alunos da disciplina nas atividades de extensão 

O PEEX é uma modalidade de ação de extensão que tem como principal objetivo o 

desenvolvimento de ações direcionadas à comunidade externa, as quais devem ser realizadas 

dentro de disciplinas, envolvendo, dessa forma, todos os estudantes da(s) disciplina(s). Assim, 

neste critério deve ser avaliado se na metodologia está descrito de que forma o projeto vai elaborar 

estratégias para que os estudantes da disciplina(s) se envolvam nas atividades práticas de extensão 

junto com os bolsistas. 

C6 - Metodologia e atividades a serem desenvolvidas pelo(s) monitor(es). 
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Neste item do formulário de avaliação deverão ser analisados os itens: Objetivos da 

Monitoria e Metodologia e atividades de extensão a serem desenvolvidas. O(A) avaliador(a) deve 

verificar em que medida estão descritas na metodologia as ações voltadas para o alcance dos 

objetivos propostos. 

C7- Impacto e transformação social 

Neste item analisam-se: Resumo da Ação, Justificativa e Objetivos, a finalidade é avaliar 

em quanto as ações propostas trazem possibilidades de gerar um impacto positivo para a 

sociedade, contribuindo para a promoção de uma transformação social. 

C8- Impacto na formação do estudante 

Deve ser analisado o impacto na formação profissional, pessoal e cidadã dos estudantes 

pela participação na ação, descrito no item Plano de Trabalho do Bolsista. 

C9 – Atuação com as escolas públicas de educação básica 

Analisar de que forma as atividades propostas na ação submetida promovem a 

aproximação e o diálogo com escolas públicas de Educação Básica. 

C10- ações efetivas voltadas para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da ONU 

Com o objetivo de favorecer a concretização da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) com igualdade e equidade em todo o 

mundo, a PROEX e da PROGRAD da UFCA busca estimular a vinculação dos projetos 

submetido no Edital PEEX 2021 aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. 

Assim, foi estabelecido pela PROEX e PROGRAD que cada proponente poderia escolher 

pelo menos um dos ODS da ONU para aderir à sua proposta. O referido edital estabelece que as 

propostas que se relacionarem a pelo menos um dos 17 (dezessete) ODS deverão apresentar ações 

que busquem o alcance deste(s). 

As propostas que apresentarem atividades efetivas voltadas para o alcance de pelo menos 

1 (um) dos ODS da ONU, receberão uma pontuação específica no Formulário de Avaliação 

(barema) de avaliação. Estas atividades deverão estar descritas de maneira detalhada na proposta. 

Desta forma, a PROEX e PROGRAD orientam que na avaliação deste item do Formulário 

de Avaliação (barema) seja analisado de maneira minuciosa se as submissões que propuseram 

vincular-se a pelo menos um dos ODS descreveram detalhadamente quais ações serão realizadas 

para o alcance do(s) objetivo(s) escolhido(s). 


