
1. NORMAS GERAIS  

1.1. São dois os itens a serem avaliados: (a) Orientador e (b) Projeto proposto (Conteúdo, plano de 

atividades, envolvimento do aluno e cronograma).  

1.2. O Comitê avaliará com especial atenção os pedidos de renovação de bolsas. 

1.3. Para a composição das notas finais serão considerados os pesos especificados pelo edital 

PIBIC/CNPq – PIBIC-Af/CNPq – BIPI/UFSC de 01 de abril de 2016, assim como os critérios de 

concessão de bolsa. 

2. AVALIAÇÃO DOS ITENS 

2.1. Avaliação do Orientador 

 

Item Pontuação Observação Máximo 

1 Experiência e competência 

profissional demonstrada, 

especialmente na área da 

pesquisa proposta 

Sim: 5,0. 

Não: 0,0. 

 

5,0 

2 Qualidade e regularidade da 

produção científica dos 

últimos 3 anos 

(de janeiro de 2013 até maio 

de 2016). 

Publicações – pontos por trabalho: 

Artigo completo publicado ou aceito 

em periódico indexado (Journal 

Citation Reports ou Qualis Capes): 1,0 

por artigo. 

Trabalho completo publicado em anais 

de congresso internacional: 0,2 por 

trabalho completo. 

Trabalho completo publicado em anais 

de congresso nacional: 0,1 por trabalho 

completo. 

Livro com ISBN: 1,0 por livro. 

Capítulo de livro: 0,2 por livro onde 

existam capítulos publicados. 

Organização/edição de livro: 0,1 por 

livro. 

Patentes: 0,1 por patente (depositada). 

Softwares: 0,1 por software registrado. 

O valor 

máximo a ser 

atribuído neste 

item é 3,0 

pontos. 

 

3,0 

3 Experiência compatível com 

a função de orientador e de 

capacidade demonstrada em 

formar recursos humanos. 

Orientações/Coorientações concluídas 

no período (01/2013 – 05/2016): 

Doutorado: 0,5 por defesa. 

Mestrado: 0,2 por defesa. 

O valor 

máximo a ser 

atribuído neste 

item é 0,5 

0,5 



Especialização/ TCC/ Iniciação 

científica : 0,1 por orientação. 

pontos. 

4 Orientação/Coorientação em 

andamento de pós-graduação 

Sim: 0,5 

Não: 0,0 

 

0,5 

5 Pesquisador do CNPq Sim: 1,0 ponto. 

Não: 0,0 ponto 

A pontuação 

independe do 

nível. 

1,0 

 

TOTAL MÁXIMO 10,0 

 

2.2.  Avaliação do Projeto (proponente) /Plano de Atividades e Cronograma (bolsista) 

1 Projeto de pesquisa aprovado por alguma agência de 

fomento. 

 

Sim: 2 pontos (coordenador) ou 1 

ponto (participante). 

Não: 0 ponto. 

2 AVALIAÇÃO GLOBAL DO PROJETO 

Considerar aspectos como: Mérito intrínseco/qualidade 

científica/relevância social/justificativa; estruturação do 

projeto/atualidade e relevância das referências 

bibliográficas/citações no texto; coerência entre os 

objetivos propostos, a metodologia a ser utilizada e os 

resultados pretendidos e avaliação da metodologia 

proposta. 

Até 3 pontos. 

3 AVALIAÇÃO DO PEDIDO DE BOLSA DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

(Adequação das atividades previstas à natureza da 

Iniciação Científica, com ações específicas para o bolsista; 

viabilidade temporal, técnica e econômica da execução 

destas atividades. No caso da viabilidade temporal, atentar 

para a execução das ações previstas no prazo proposto. 

Até 5 pontos. 

 

NOTA MÁXIMA 10,0 

 


