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Ficha de Avaliação das Apresentações Orais das Ações de Extensão 

Sr. Avaliador: Este seminário tem como objetivo contribuir para a melhoria na qualidade das ações 
de Extensão desenvolvidas na Unifal-MG. A sua contribuição neste processo é extremamente 
importante para que a Extensão Universitária se configure realmente como um espaço de 
formação e ensino-aprendizagem. Um “muito obrigado” do Colegiado de Extensão! 
OBS.: Esta ficha deverá ser devolvida para o moderador de sala. 

Informações sobre a ação e sobre a equipe: 

Projeto     Programa      TÍTULO: 
 

Projeto vinculado a um Programa de Extensão? Se sim, qual? 
 
 

 Sim     Não 

Projeto/Programa com bolsa?  Sim     Não 

 A Apresentação foi realizada pelo Bolsista de Extensão?  Sim     Não 

O Coordenador ou subcoordenador estavam presentes?  Sim     Não 

Em relação ao desenvolvimento do projeto/programa de extensão: 

Os objetivos foram alcançados?  Sim     Não 

Houve dificuldades na execução da ação? Se sim qual (is)? 
 
 

 Sim     Não 

A ação deu origem a novas ideias e desdobramentos? Se sim qual (is)? 
 
 

 Sim     Não 

Em relação ao atendimento às diretrizes da extensão universitária 
 (atribuir pontuação de 0 a 5) 

Quanto ao impacto social  0  1   2   3  4  5  

Quanto à relação dialógica com a sociedade 0  1   2   3  4  5  

Quanto à interação ensino-pesquisa-extensão 0  1   2   3  4  5  

Quanto à contribuição para a formação cidadã do acadêmico 0  1   2   3  4  5  

Quanto à interdisciplinaridade? 0  1   2   3  4  5  

Em relação à apresentação (atribuir pontuação de 0 a 10): 

Recursos audiovisuais (diagramação, arte gráfica, texto, figuras, fotos, tabelas, qualidade da 
reprodução de áudio e imagem) 

 

Clareza da exposição  

Capacidade de argumentação  

Motivação do expositor com o tema e os resultados obtidos  

Demonstração de domínio sobre o tema apresentado  

Presença dos demais membros da equipe executora na apresentação  

Total de Pontos  

Nome do avaliador (a) 

Identificação:   Docente    TAE    Discente de graduação   Discente de Pós graduação  

Assinatura: 
Alfenas, 

___/___/_____ 
 


