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Critérios de avaliação - Centro Curitibanos

1.
1.1

Perfil do orientador (60%)
Produção científica (1)
Pontuação

Artigo em periódico (autor ou
coautor)
A1
A2
B1
B2
B3
B4
B5
Trabalhos completos e resumos em
anais de congressos (autor ou coautor)
Livro (autor ou coautor) com ISBN
Livro (organização/edição) com ISBN
Capítulo de livro (autor ou coautor)
com ISBN
SUBTOTAL (3)

Quantidade (2)

Total

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,25
0,10
3,00
1,00
0,50

(1) No item 1.1 será considerada a produção referente aos últimos 3 anos (a partir de janeiro de 2013).
Serão considerados apenas artigos publicados. Artigos aceitos ou no prelo não serão computados.
(2) No item trabalhos completos e resumos, será computada a quantidade máxima de 10 trabalhos.
(3) O Subtotal do item 1.1 deve ser igual ou maior a 6,0 para o solicitante ser classificado.

1.2 Orientação e Coorientação (4)
Pontuação

Quantidade

Total

Em andamento
Iniciação científica ou TCC
0,15
Mestrado
0,30
Doutorado
0,60
Concluída
Iniciação científica ou TCC
0,30
Mestrado
0,60
Doutorado
1,00
Subtotal
(4) Coorientações receberão metade da pontuação atribuída a cada item. Não serão
consideradas coorientações de IC e/ou TCC.
Total (item 1.1 + item 1.2)
A nota final no item 1-Perfil do Orientador será calculada por: NF=(TOTAL-6)/(MAIOR NOTA -6)*4+6

2. Projeto e plano de atividades (40%)
2.1 Projeto de pesquisa (peso 0,4)
Item
Peso
Nota
Formato (apresentação, redação, estruturação organizada...).
0,1
Mérito Científico (o projeto caracteriza um projeto de pesquisa, com mérito
0,2
científico?).
Justificativa (existe descrição sobre a importância da realização do projeto? São
0,2
apontadas: delimitação, relevância e viabilidade?).
Objetivos (Os objetivos gerais e específicos são apresentados claramente, de
0,1
forma delimitada? Os objetivos específicos definem os diferentes pontos a serem
acordados dentro do objetivo geral?).
Atualização e relevância das referências bibliográficas (o levantamento
0,1
bibliográfico apresentado é atual? Os trabalhos citados são relevantes para a
proposta apresentada?).
Coerência dos objetivos propostos com a metodologia a ser utilizada, com os
0,3
resultados pretendidos e com a avaliação da proposta (A metodologia é
apresentada de forma a descrever como cada objetivo será alcançado? Os
resultados pretendidos estão relacionados com os objetivos propostos? A
avaliação das soluções propostas é apresentada de forma a provar que os
objetivos propostos serão alcançados?).
Nota final
Aprovado no Formulário de Pesquisa da UFSC?
Comprovante de aprovação junto comissão de ética?(CEPSH, CEUA, CIBio, CNEN)
Financiamento junto a órgão de fomento?*
*Projeto com financiamento comprovado junto a órgão de fomento receberá nota máxima no item 2

2.2 Plano de atividades (peso 0,6)
Item
Adequação das atividades previstas à natureza da Iniciação Científica (as
atividades são condizentes com ações específicas para um bolsista de iniciação
científica? Nível de dificuldade é adequado? Os pré-Requisitos necessários para a
realização das atividades são exequíveis por um aluno de graduação?).
Viabilidade temporal e econômica da execução das atividades (o aluno terá
material disponível para realização das atividades? Há viabilidade de tempo para a
execução das ações previstas?).
Relação do plano de trabalho do bolsista com o projeto de pesquisa (as atividades
realizadas são condizentes com os objetivos do projeto de pesquisa? a execução das
ações previstas no plano do aluno está temporalmente relacionada ao prazo
proposto no projeto).
Importância das atividades para o sucesso na realização do projeto (as atividades
do bolsista são importantes, ou contribuem, para que os objetivos do projeto sejam
atingidos?).
Nota final
Em caso de 2 planos para um projeto, estes diferem?

Peso
0,3

0,3

0,2

0,2

A nota mínima para aprovação no item 2 - Projeto e plano de atividades é 6,0 ponto

Nota

Requisitos
O proponente deverá enviar toda documentação no formato digital, via e-mail para o coordenador
da comissão de avaliação. Em hipótese alguma será admitida a entrega de documentos impressos e/ou
fora do prazo. A documentação compreende os seguintes itens:
1. Esta Planilha, com o item 1 - Perfil do Orientador devidamente preenchido. Este formulário
(critérios de avaliação) deverá ser enviado em formato digital. Não serão aceitas e avaliadas
outras planilhas, formulários de outros anos ou versões similares.
2. Cópia do currículo Lattes. Os documentos comprobatórios das publicações e orientações
deverão estar organizados na sequencia apresentada no currículo.
3. A área de avaliação da Capes considerada para fins de classificação dos artigos corresponderá
apenas à área onde o projeto foi cadastrado no formulário PIBIC.
4. Comprovante de cadastro e participação de grupo de pesquisa disponível no Diretório dos
Grupos de Pesquisa do CNPq.
Os candidatos que não atenderem aos requisitos estabelecidos no edital e nos critérios de avaliação
dispostos neste formulário serão automaticamente desclassificados e os projetos não serão avaliados
quanto ao mérito científico.

