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Solicito revisão da avaliação devido a  falha de julgamento quanto aos critérios propostos no formulário de
avaliação, nos seguintes itens: 

DO PROJETO DE EXTENSÃO (0 a 28 pontos)
Ação extensionista (0 a 4 pontos) 
O projeto deve apresentar integração entre grupo extensionista e grupo/comunidade envolvida com benefícios para o grupo/comunidade.
Justificativa:

Fundamentação teórica  e justificativa (0 a 4 pontos) 
Ao longo do projeto devem-se deixar claras as referências bibliográficas que o fundamentam.
Justificativa:

Objetivos e metas (0 a 4 pontos)
O projeto deve apresentar objetivos geral e específico, e metas que respondam adequadamente às perguntas: O que vai ser feito? Onde? Com quem? O que projeto
pretende alcançar? Tais objetivos e metas devem também estar adequados à ação extensionista proposta no projeto.
Justificativa:

Metodologias e ações participativas (0 a 4 pontos)
1)As metodologias aplicadas devem estar adequadas aos objetivos  e metas. 2) Ver se o projeto dá ênfase às metodologias participativas, o que  está mais de acordo
com o Plano Nacional de Extensão Universitária e a Política de Extensão universitária da UFV.
Justificativa:

Impacto Social Esperado (0 a 4 pontos)
O projeto deve descrever como se espera modificar as condições inicialmente diagnosticadas no grupo/comunidade envolvido, indicando o impacto social esperado
com integração às metas propostas e resultados esperados.
Justificativa:

Interação ensino, pesquisa e extensão (0 a 4 pontos)
O projeto de extensão deve apresentar interface com o ensino e a pesquisa.
Justificativa:

Acompanhamento e Avaliação (0 a 4 pontos).
Justificativa:

PLANO DE TRABALHO DO BOLSISTA (0 a 4 pontos)
Avaliação do bolsista (0 a 4 pontos)
O plano de trabalho deve indicar os métodos de avaliação do bolsista.
Justificativa:

Solicito revisão da avaliação devido a  falha  de procedimento operacional ou administrativo nos seguintes
itens:

ANÁLISE DO CURRÍCULO DO COORDENADOR DO PROJETO
Justificativa:

ANÁLISE DO CURRÍCULO DO BOLSISTA – conforme currículo Lattes
Justificativa:

OUTRO PROCEDIMENTO OPERACIONAL OU ADMINISTRATIVO
Justificativa:
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