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1. CADASTRO DO PARECER DA ANÁLISE DA AÇÃO DE EXTENSÃO
No SIGAA, no Portal Docente, acesse a aba “Extensão”, opção “comissão de Extensão >> Avaliar
propostas – Comissão de Extensão”

Liste as ações de extensão em submissão a partir de um dos filtros, se for o caso, conforme tela a
seguir: ano, situação da avaliação, título da ação e/ou coordenador da ação.

Uma vez localizada a proposta de extensão, selecione-a para avaliação no botão
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Na próxima tela serão exibidos todos os detalhes da ação em análise.

Na mesma tela será exibido questionário pré configurado para a análise de cada ação submetida,
bem como campo para inserção do parecer da comissão. A tela a seguir apresenta critérios de avaliação
para ações ordinárias de fluxo contínuo.

Ponto de
atenção!

Para as ações ordinárias, submetidas em fluxo contínuo fora do âmbito de edital, as
avaliações serão realizadas pela DEDC.
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Para as ações de extensão submetidas no âmbito dos editais de fomento da DEDC, os quesitos
classificatórios de avaliação seguem conforme disposto nos respectivos editais. Adicionalmente, cada
avaliação deverá conter análise sobre requisitos desclassificatórios e de conformidade, devendo ser
adicionada no campo “Parecer”. A tela a seguir ilustra exemplo de cadastro de avaliação de proposta de
curso em editais.
Requisitos classificatórios.

Requisitos desclassificatórios e de
conformidade, conforme modelo
disponível na sessão 2.1 deste guia,
que deverá ser preenchido e
copiado para este campo.

Ponto de
atenção!

O modelo de texto para os requisitos desclassificatórios e de conformidade referente aos
editais de curso, eventos, projetos e programas estão disponíveis na sessão 2.1 deste guia
Os quesitos classificatórios estão disponíveis para consulta na sessão 2.2 deste guia,
devendo ser inserido no SIGAA apenas o valor correspondente.

O botão [Gravar Avaliação] permite que a análise seja salva no SIGAA sem que seja confirmada a
avaliação, sendo possível continuá-la posteriormente. O botão [Avaliar Projeto] conclui a análise da ação de
extensão.
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Para ambos os casos, confirme a avaliação com dados adicionais do usuário do SIG: data de
nascimento e senha.
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2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS EDITAIS DA DEDC DE 2020
2.1. QUESITOS DESCLASSIFICATÓRIOS E DE CONFORMIDADE
Essa sessão apresenta os quesitos desclassificatórios e de conformidade para análise de ações de
extensão em 2ª instância, referente aos editais de fomento a ações de extensão. O modelo de redação a
seguir deverá ser preenchido e copiado no campo “Parecer” na interface de Avaliação de Projeto do SIGAA.
Edital nº 18, de 14 de fevereiro de 2020: Seleção pública para apoio a CURSOS de extensão
1. REQUISITOS DESCLASSIFICATÓRIOS
1.1 A proposta dialoga com a comunidade externa?
Sim ( ) ou Não ( )
1.2 A proposta pode ser classificada como um curso de extensão?
Sim ( ) ou Não ( )
1.3 Caso menos de dois terços da equipe possua vínculo formal e em vigor com o CEFET-MG, há apresentação de justificativa
circunstanciada à DEDC?
Sim ( ) ou Não ( )
1.4 Há participação de estudantes do CEFET-MG na composição da equipe?
Sim ( ) ou Não ( )
1.5 A proposta prevê a realização de atividades apenas no período de 04/05/2020 a 31/12/2020?
Sim ( ) ou Não ( )
1.6. A proposta obteve pontuação no mínimo igual a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos possíveis?
Sim ( ) ou Não ( )
2. REQUISITOS DE CONFORMIDADE
A ocorrência de resposta negativa para algum dos itens abaixo não implica a desclassificação da proposta.
2.1 Quando for o caso, a proposta apresenta termo de anuência para uso de recursos institucionais, assinado pelo(a) respectivo(a)
responsável?
Sim ( ) ou Não ( )
2.2 Quando for o caso, a proposta apresenta termo de anuência para colaborador voluntário externo ao CEFET-MG?
Sim ( ) ou Não ( )
2.3 O apoio financeiro solicitado no âmbito da proposta atende ao limite máximo de R$5.000,00 e corresponde a, exclusivamente:
(i) aquisição de material de consumo e (ii) pagamentos de serviços de terceiros?
2.3 O apoio financeiro solicitado no âmbito da proposta atende ao limite máximo estipulado no edital e corresponde
exclusivamente aos itens de custeio previstos neste edital?
Sim ( ) ou Não ( )
Observações:
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Edital nº 19, de 14 de fevereiro de 2020: Seleção pública para apoio a EVENTOS de extensão
1. REQUISITOS DESCLASSIFICATÓRIOS
1.1 A proposta dialoga com a comunidade externa?
Sim ( ) ou Não ( )
1.2 A proposta pode ser classificada como um evento de extensão?
Sim ( ) ou Não ( )
1.3 Caso menos de dois terços da equipe possua vínculo formal e em vigor com o CEFET-MG, há apresentação de justificativa
circunstanciada à DEDC?
Sim ( ) ou Não ( )
1.4 Há participação de estudantes do CEFET-MG na composição da equipe?
Sim ( ) ou Não ( )
1.5 A proposta prevê a realização de atividades apenas no período de 04/05/2020 a 31/12/2020?
Sim ( ) ou Não ( )
1.6. A proposta obteve pontuação no mínimo igual a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos possíveis?
Sim ( ) ou Não ( )
2. REQUISITOS DE CONFORMIDADE
A ocorrência de resposta negativa para algum dos itens abaixo não implica a desclassificação da proposta.
2.1 Quando for o caso, a proposta apresenta termo de anuência para uso de recursos institucionais, assinado pelo(a) respectivo(a)
responsável?
Sim ( ) ou Não ( )
2.2 Quando for o caso, a proposta apresenta termo de anuência para colaborador voluntário externo ao CEFET-MG?
Sim ( ) ou Não ( )
2.3 O apoio financeiro solicitado no âmbito da proposta atende ao limite máximo estipulado no edital e corresponde
exclusivamente aos itens de custeio previstos neste edital?
Sim ( ) ou Não ( )
Observações:
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Edital nº 20, de 14 de fevereiro de 2020: Seleção pública para apoio a PROGRAMAS de extensão
1. REQUISITOS DESCLASSIFICATÓRIOS
1.1 A proposta dialoga com a comunidade externa?
Sim ( ) ou Não ( )
1.2 A proposta pode ser classificada como um programa de extensão?
Sim ( ) ou Não ( )
1.3 Caso menos de dois terços da equipe possua vínculo formal e em vigor com o CEFET-MG, há apresentação de justificativa
circunstanciada à DEDC?
Sim ( ) ou Não ( )
1.4 Há participação de estudantes do CEFET-MG na composição da equipe?
Sim ( ) ou Não ( )
1.5 A proposta prevê a realização de atividades apenas no período de 04/05/2020 a 31/12/2020?
Sim ( ) ou Não ( )
1.6. A proposta obteve pontuação no mínimo igual a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos possíveis?
Sim ( ) ou Não ( )
2. REQUISITOS DE CONFORMIDADE
A ocorrência de resposta negativa para algum dos itens abaixo não implica a desclassificação da proposta.
2.1 Quando for o caso, a proposta apresenta termo de anuência para uso de recursos institucionais, assinado pelo(a) respectivo(a)
responsável?
Sim ( ) ou Não ( )
2.2 Quando for o caso, a proposta apresenta termo de anuência para colaborador voluntário externo ao CEFET-MG?
Sim ( ) ou Não ( )
2.3 O apoio financeiro solicitado no âmbito da proposta atende ao limite máximo estipulado no edital e corresponde
exclusivamente aos itens de custeio previstos neste edital?
Sim ( ) ou Não ( )
Observações:
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Edital nº 21, de 14 de fevereiro de 2020: Seleção pública para apoio a PROJETOS de extensão
1. REQUISITOS DESCLASSIFICATÓRIOS
1.1 A proposta dialoga com a comunidade externa?
Sim ( ) ou Não ( )
1.2 A proposta pode ser classificada como um projeto de extensão?
Sim ( ) ou Não ( )
1.3 Caso menos de dois terços da equipe possua vínculo formal e em vigor com o CEFET-MG, há apresentação de justificativa
circunstanciada à DEDC?
Sim ( ) ou Não ( )
1.4 Há participação de estudantes do CEFET-MG na composição da equipe?
Sim ( ) ou Não ( )
1.5 A proposta prevê a realização de atividades apenas no período de 04/05/2020 a 31/12/2020?
Sim ( ) ou Não ( )
1.6. A proposta obteve pontuação no mínimo igual a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos possíveis?
Sim ( ) ou Não ( )
2. REQUISITOS DE CONFORMIDADE
A ocorrência de resposta negativa para algum dos itens abaixo não implica na desclassificação da proposta.
2.1 Quando for o caso, a proposta apresenta termo de anuência para uso de recursos institucionais, assinado pelo(a) respectivo(a)
responsável?
Sim ( ) ou Não ( )
2.2 Quando for o caso, a proposta apresenta termo de anuência para colaborador voluntário externo ao CEFET-MG?
Sim ( ) ou Não ( )
2.3 O apoio financeiro solicitado no âmbito da proposta atende ao limite máximo estipulado no edital e corresponde
exclusivamente aos itens de custeio previstos neste edital?
Sim ( ) ou Não ( )
Observações:
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2.2. QUESITOS CLASSIFICATÓRIOS
Essa sessão apresenta os quesitos classificatórios para análise de ações de extensão em 2ª
instância, referente aos editais de fomento a ações de extensão. Esses quesitos estão disponíveis para
consulta, devendo o respectivo valor ser inserido diretamente na interface do SIGAA.

Edital nº 18, de 14 de fevereiro de 2020: Seleção pública para apoio a CURSOS de extensão
Quadro 4 - Quesitos classificatórios para seleção de propostas de cursos
01. Caracterização e justificativa da proposta de curso.
02. Clareza de objetivos e metas a serem atingidos.
03. Qualidade da proposta metodológica a ser empregada na oferta do curso.
04. Caracterização e quantificação do público-alvo.
05. Impactos social e acadêmico esperados.
06. Viabilidade do cronograma de execução proposto.
07. Procedimentos de acompanhamento e avaliação.
08. Apresentação de declaração de parceiro externo (prefeitura, empresa, etc).
09. Atualidade e relevância dos conhecimentos a serem abordados no curso.
10. Adequação da proposta orçamentária aos objetivos do curso.
Edital nº 19, de 14 de fevereiro de 2020: Seleção pública para apoio a EVENTOS de extensão
Quadro 3 - Quesitos classificatórios para seleção de propostas de eventos
01. Caracterização e justificativa da proposta de evento.
02. Clareza de objetivos e metas a serem atingidos.
03. Qualidade da programação e metodologia de organização do evento.
04. Caracterização e quantificação do público-alvo do evento.
05. Impactos social e acadêmico esperados.
06. Viabilidade do cronograma proposto para a realização do evento.
07. Aderência da proposta de evento ao Plano de Desenvolvimento Institucional.
08. Apresentação de comprovante(s) de solicitação de apoio a parceiros externos.
09. Participação de discentes do CEFET-MG na organização e execução do evento.
10. Adequação da proposta orçamentária aos objetivos e ao cronograma do evento.
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Edital nº 20, de 14 de fevereiro de 2020: Seleção pública para apoio a PROGRAMAS de extensão
Quadro 4 - Quesitos classificatórios para seleção de propostas de programa
01. Caracterização e justificativa da proposta de programa.
02. Clareza de objetivos e metas a serem atingidos.
03. Qualidade da proposta metodológica a ser empregada na realização das ações.
04. Caracterização e quantificação do público-alvo.
05. Impactos social e acadêmico esperados.
06. Viabilidade do cronograma de execução proposto.
07. Procedimentos de acompanhamento e avaliação.
08. Apresentação de declaração de parceiro externo (prefeitura, empresa, etc).
09. Potencial da proposta para geração de novos produtos, processos e serviços
10. Adequação da proposta orçamentária aos objetivos do programa.

Edital nº 21, de 14 de fevereiro de 2020: Seleção pública para apoio a PROJETOS de extensão
Quadro 4 - Quesitos classificatórios para seleção de propostas de projetos
01. Caracterização e justificativa da proposta de projeto.
02. Clareza de objetivos e metas a serem atingidos.
03. Qualidade da proposta metodológica a ser empregada na realização do projeto.
04. Caracterização e quantificação do público-alvo.
05. Impactos social e acadêmico esperados.
06. Viabilidade do cronograma de execução proposto.
07. Procedimentos de acompanhamento e avaliação.
08. Apresentação de declaração de parceiro externo (prefeitura, empresa, etc).
09. Potencial da proposta para geração de novos produtos, processos e serviços.
10. Adequação da proposta orçamentária aos objetivos do projeto.
Escala de valoração dos quesitos classificatórios
Descrição

Pontos

Proposta não provê informações substanciais que permitam avaliar o quesito

0

Fraco

1

Suficiente

2

Bom

3

Muito bom

4

