
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

AVALIAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES NA AÇÃO PELO BOLSISTA

(                )

(                )

(                )

(                )

(                )

(                )

(                )

(                )

(Local)

, de de 2020

Nome e assinatura do bolsista

Atendendo à Instrução Normativa Nº 01/2017-PROEX, ao final do seu período de atuação como 
bolsista, o aluno deverá proceder à sua “AVALIAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVI-
DADES” na ação de extensão “                            ”, 
referente ao período de         /        /         a         /        /         , respondendo o seguinte questionário:

IDENTIFICAÇÃO

Atribua uma nota de 0 a 10 para cada uma das habilidades esperadas:

Relatório de atividades desenvolvidas pelo bolsista na ação:
(descrição sucinta com máximo de 1000 caracteres)

TÍTULO DA AÇÃO (PROGRAMA/ PROJETO): 

NOME DO ALUNO: 

NOME DO ORIENTADOR: 

Desenvolvimento do ponto de vista pessoal e acadêmico

Interação da formação acadêmica com a prática

Vivência prática da integração ensino, pesquisa e extensão

Contribuição com a melhoria da sociedade

Desenvolvimento de senso de cidadania

Desenvolvimento da autonomia 

Orientação recebida da coordenação

Pontuação média obtida (ou avaliação qualitativa geral atribuída)

PERÍODO DE ATUAÇÃO:         /        /         a         /        /          TIPO DE BOLSA : PIBEX

N.º MATRÍCULA:

CARGA HORÁRIA:

Obs.: Caso a atuação do bolsista seja finalizada antes do prazo previsto inicialmente, ele deverá realizar a 
avaliação da mesma forma, mesmo que por um mês de atividade. 
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