
TABELA DE AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO EXTENSIONISTA DOCENTE
total: 30 pontos

DESCRIÇÃO
ESCALA DE PONTUAÇÃO

(escolher o maior aplicável)

Impacto e abrangência (total: 9 pontos)

População externa atendida pelo docente, ou por seus
estudantes, em ações de extensão registradas na PROEX
(incluindo participantes de cursos de extensão, participantes
de eventos de extensão, público atendido por projetos de
extensão e/ou programas de extensão e/ou prestação de
serviços)

menos que 10 pessoas: 0,4

entre 11 e 50 pessoas:  0,8

entre 51 e 200 pessoas: 1,2

entre 201 a 500 pessoas: 1,6

mais que 501 pessoas: 2

Municípios atendidos pelo docente, ou por seus estudantes,
em ações de extensão registradas na PROEX (incluindo
cursos de extensão, eventos de extensão, projetos de
extensão e/ou programas de extensão e/ou prestação de
serviços)

1 município: 0,5

de 2 a 10 municípios: 1

de 11 a 25 municípios: 1,5

mais de 26 municípios: 2

Reconhecimento público da atuação extensionista do
docente, ou de seus estudantes, por ações de extensão
registradas na PROEX (incluindo cursos de extensão,
eventos de extensão, projetos de extensão e/ou programas
de extensão e/ou prestação de serviços)

documento expedido pelo poder
público, medalhas, prêmios,
honrarias, reportagens, etc: 2

Execução de ação extensionista atrelada à inovação
científica, tecnológica, cultural ou artística, intermediada pela
AINTEC e também registrada como projeto ou programa na
PROEX

Colaboração: 0,5

Coordenação: 1

Execução de ação extensionista direcionada aos estudantes
do Ensino Básico ou da área saúde ou geração de renda ou
populações carentes (não é muito específico?)

Colaboração: 0,5

Coordenação: 1

Envolvimento do docente, ou de seus estudantes, em ações
de extensão articuladas com movimentos, associações e/ou
órgãos externos à universidade

Colaboração: 0,5

Coordenação: 1



Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade (3 pontos)

Participação em ações de extensão registradas na PROEX,
devidamente regularizadas e com carga horária, que
possuam docentes ou técnicos de outras unidades da
universidade

outros departamentos, mas do
mesmo centro: 1

outros centros: 2

Participação em ações de extensão registradas na PROEX
que possuam egressos da universidade como colaboradores
externos

Colaboração: 0,5

Coordenação: 1

Indissociabilidade (6  pontos)

Participação em projetos ou programas de ensino e/ou
pesquisa em área correlata com sua temática extensionista

Ou ensino ou pesquisa: 0.5

Ensino e pesquisa: 1

Projetos integrados c\ ênfase em
extensão: 2

Coordenação de projetos ou programas de ensino e/ou
pesquisa em área correlata com sua temática extensionista

Ou ensino ou pesquisa: 1

Ensino e pesquisa: 2

Projetos integrados c\ ênfase em
extensão: 3

Organização de evento/curso de extensão, alinhado à
Política de Extensão e vinculado à projeto ou programa de
ensino ou pesquisa

1 ponto

Impacto na formação do estudante (limitado a 6 pontos)

Produções diversas para instrumentalização da extensão:
jogos, experimentos, vídeos, poemas, processos, softwares,
expressões da arte, livros e outros - desde que vinculados a
projetos, programas, cursos ou eventos de extensão

0,5 ponto por produção (não
pontuar duplamente)

Autoria de material para disseminação dos resultados
extensionistas em sua área temática: artigos, livros, capítulos
de livros, resumos, vídeos, anais, podcasts e outros - desde
que vinculados a projetos, programas, cursos ou eventos de
extensão

0,5 ponto por produção (não
pontuar duplamente)



Organização de meios para divulgação dos resultados
extensionistas de terceiros: canais digitais, perfis sociais,
sites, livros, anais e demais instrumentos

0,5 ponto por produção (não
pontuar duplamente com a
pesquisa)

Incubação de empresa júnior ou coordenação de
associações estudantis que realizam atividades
extensionistas

0,5 ponto por
incubação/coordenação

Orientação de alunos em projetos ou programas de extensão
que resultaram em disseminação em eventos/congressos
extensionistas

1 evento: 0

2 eventos ou mais: 1

Interação dialógica (6 pontos)

Participação em projetos, programas, cursos ou eventos de
extensão fomentados por setores públicos ou privados
(CNPq, Fund. Araucária, FINEP, Serapilheira, etc)

Colaboração: 1

Coordenação: 2

Participação em projetos, programas, cursos ou eventos de
extensão induzidos por meio de políticas municipais,
estaduais, distrital ou nacional estabelecidas em ato
normativo

Colaboração: 0,5

Coordenação: 1

Participação em projetos, programas, cursos ou eventos de
extensão que atendam aos objetivos do desenvolvimento
sustentável preconizados pela ONU

de 0 a 2 objetivos: 0,5

de 2 a 4 objetivos: 1

de 4 a 6 objetivos: 1,5

mais que 6 objetivos: 2

Participação em eventos de extensão ou cursos de extensão
organizados por outras instituições de ensino com temas
relacionados à sua área temática extensionista

1 ponto
(desde que já não pontuado)


