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Onde se lê:
9. Critérios de Análise:
A nota final do projeto será uma média ponderada, considerando a seguinte fórmula:
NF=[(AFP/10)X7+COX2+CREX1]/10
Nota final (NF):
AFP: Avaliação do Projeto, com Peso 7,0;
CO: currículo do orientador, com Peso 2,0;
CRE: Coeficiente de Rendimento Escolar do aluno, com peso 1,0.
9.1. A Avaliação do Projeto deverá receber uma nota de 1 a 10, considerando os
seguintes critérios:
9.1.1. Ter clara ação extensionista –1 a10;
9.1.2. Detalhamento das ações previstas no projeto – 1 a 10;
9.1.3. Maior abrangência das ações na comunidade – 1 a10;
9.1.4. Maior envolvimento do bolsista nas ações do projeto – 1 a 10.
9.1.5. Capacidade de continuação da atividade após a realização do PIpEX ou
possibilidade de transferência de tecnologia para a comunidade externa –1 a 10;
9.1.6. Formação acadêmica do orientador na área do projeto –1 a 10;
9.1.7. Estruturação: compatibilidade entre objetivo geral e objetivos específicos;
coerência entre objetivos e metas, adequação metodológica, interdisciplinaridade –
1 a 10;
9.1.8. Geração de oportunidades de emprego e renda – 1 a 10;
9.1.9. Relevância na formação discente: compatibilidade com o curso e contribuição
à sua formação técnico-científica, pessoal e social – 1 a 10;
9.1.10. Previsão de publicação e outras produções: boletins técnicos, cartilhas,
arquivos de áudio e vídeos, etc. – 1 a 10.
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Leia-se:
9. Critérios de Análise:
A nota final do projeto será uma média ponderada, considerando a seguinte fórmula:
NF=(AFxP7 + COx2 + CREx1)/10
Nota final (NF):
AFP: Avaliação do Projeto, com Peso 7,0;
CO: currículo do orientador, com Peso 2,0;
CRE: Coeficiente de Rendimento Escolar do aluno, com peso 1,0.
9.1. A Avaliação do Projeto deverá receber uma nota de 1 a 10, considerando os
seguintes critérios:
9.1.1. Ter clara ação extensionista –1 a10;
9.1.2. Detalhamento das ações previstas no projeto – 1 a 10;
9.1.3. Maior abrangência das ações na comunidade – 1 a10;
9.1.4. Maior envolvimento do bolsista nas ações do projeto – 1 a 10.
9.1.5. Capacidade de continuação da atividade após a realização do PIpEX ou
possibilidade de transferência de tecnologia para a comunidade externa –1 a 10;
9.1.6. Estruturação: compatibilidade entre objetivo geral e objetivos específicos;
coerência entre objetivos e metas, adequação metodológica, interdisciplinaridade – 1
a 10;
9.1.7. Geração de oportunidades de emprego e renda – 1 a 10;
9.1.8. Relevância na formação discente: compatibilidade com o curso e contribuição à
sua formação técnico-científica, pessoal e social – 1 a 10;
9.1.9. Previsão de publicação e outras produções: boletins técnicos, cartilhas, arquivos
de áudio e vídeos, etc. – 1 a 10.
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