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Centro Araranguá – ARA 

Critérios de Avaliação 2016/2017 
 

Os critérios de avaliação do Centro Araranguá (relacionados ao Edital PIBIC/CNPq – PIBIC-

Af/CNPq – BIPI/UFSC 2016/2017, de 01 de abril de 2016) estarão baseados na análise 

quantitativa e qualitativa da capacidade científica dos proponentes (produção intelectual e 

capacidade de formação de recursos humanos para atuar em pesquisa científica) e no mérito 

científico do projeto, conforme Tabelas abaixo. As avaliações serão baseadas nas informações 

presentes nos currículos (Plataforma Lattes - CNPq) dos proponentes na data de 15 de 

maio de 2016 (não sendo necessário enviar listas de produção intelectual e orientações de alunos 

para a Comissão), assim como nos arquivos enviados através do Formulário IC Online. 

 

COMISSÃO PIBIC CENTRO ARA 2016/2017 (Portaria N. 38/ARA/2016) 
Rafael Cypriano Dutra (Presidente) 

Aderbal Silva Aguiar Junior  

Ione Jayce Ceola Schneider  

Rogério Gomes De Oliveira  

Kátia Cilene Rodrigues Madruga 

Eduardo Zapp  

Bernardo Walmott Borges  

Ricardo Alexandre Reinaldo de Moraes  

Alexandre Leopoldo Gonçalves  

Juarez Bento Da Silva  

Andréa Cristina Trierweiller  

 

NORMAS GERAIS 

 

Os projetos serão avaliados por dois membros da comissão. Nenhum membro da comissão 

poderá avaliar seus próprios projetos. 

 

A pontuação usada para avaliação das propostas respeitará os pesos da seguinte tabela – 

conforme item 8.6 do Edital: 

Item Pontuação (percentual total da pontuação) 

Experiência/perfil do Orientador 60 pontos (60%) 

Projeto do Orientador e Plano de atividades do 

bolsista 

40 pontos (40%) 

TOTAL MÁXIMO 100% 
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I) NOTA DO PESQUISADOR 

 

A pontuação do pesquisador (60% da pontuação total = máximo de 60 pontos) será baseada nos 

seguintes aspectos: 

 

 Item Pontuação Observação Máximo 

1 Experiência e competência 

profissional demonstrada, 

especialmente na área da 

pesquisa proposta. 

Sim: 1,0. 

Não: 0,0. 

  

1,0 

2 Qualidade e regularidade 

da produção científica dos 

últimos 3 anos (de janeiro 

de 2013 até 15 de maio de 

2016, conforme Edital). 

Publicações – pontos por 

trabalho: 

 

Em periódico*: até 1,0.  

Em congresso**: até 0,3.  

Livros: até 1,5 por livro. 

Capítulo de livro: até 0,5 por 

capítulo. 

Organização/edição de livro: até 

0,5 por livro. 

Patentes, Registro de softwares: 

até 1,0. 

O valor 

máximo a ser 

atribuído 

neste item é 5 

pontos. 

 

5,0 

3 Experiência compatível 

com a função de 

orientador e de capacidade 

demonstrada em formar 

recursos humanos 

Orientações concluídas no 

período (01/2013–13/05/2016) 

 

Doutorado: 0,4 por defesa. 

Mestrado: 0,2 por defesa. 

Especialização: 0,1 por 

orientação. 

Iniciação científica/TCC: 0,1 por 

orientação. 

Co-orientações concluídas de 

mestrado e doutorado: 0,1 por 

defesa. 

 

Cargo administrativo 

concluído no período 

(01/2013– 13/05/2016) 

 

Cargo de direção: 0,3 por ano 

Coordenador de curso: 0,2 por 

ano. 

Sub-coordenador de curso: 0,1 

por ano. 

Coordenador de Pesquisa ou 

Extensão do Centro: 0,2 por ano. 

O valor 

máximo a ser 

atribuído 

neste item é 2 

pontos. 

2,0 
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4 Orientação atual de 

aluno(s) de Pós- 

Graduação. 

Sim: 1,0 

Não: 0,0 

 1,0 

5 Bolsista de Produtividade - 

CNPq 

Sim: 1,0 

Não: 0,0 

 1,0 

6 TOTAL MÁXIMO 10,0 

* A avaliação dos periódicos seguirá as recomendações do Qualis da CAPES como segue: 

artigos A1, A2 e B1: 1,0 ponto; artigos B2 e B3: 0,6 ponto; artigos B4, B5 ou não classificados: 

0,3 ponto. Quando o artigo for classificado em mais de uma área, considerar-se-á aquela de 

melhor avaliação. 

**Os congressos serão avaliados como segue: regionais: 0,1 ponto; nacionais: 0,2 ponto e 

internacionais: 0,3 ponto. 

 

II) AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA DO PROPONENTE E DO PLANO DE 

ATIVIDADES DO BOLSISTA (40% DA NOTA FINAL) 

 

Projeto de Pesquisa (PESO 40%) 

 

Item Nota Máxima 

Formato (apresentação, redação, estruturação organizada...). 1,0 

Mérito Científico (o projeto caracteriza um projeto de pesquisa, com mérito 

científico?). 

2,0 

Contribuições e Relevância Social (as contribuições dos resultados do 

projeto são bem claras? A relevância social – formação de pessoal, 

transferência de resultados para sociedade, entre outros - é discutida?). 

1,0 

Justificativa (existe descrição sobre a importância da realização do projeto? 

São apontadas: delimitação, relevância e viabilidade?). 

1,0 

Objetivos (Os objetivos gerais e específicos são apresentados claramente, de 

forma delimitada? Os objetivos específicos definem os diferentes pontos a 

serem acordados dentro do objetivo geral?). 

1,0 

Atualização e relevância das referências bibliográficas (o levantamento 

bibliográfico apresentado é atual? Os trabalhos citados são relevantes para a 

proposta apresentada?). 

1,0 

Coerência dos objetivos propostos com a metodologia a ser utilizada, com 

os 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?). 

2,0 

Projeto já aprovado por agência de fomento? 1,0 

TOTAL MÁXIMO 10,0 
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Atividades Planejadas para o Bolsista (PESO 60%) 

 

Item Nota Máxima 

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?). 

3,0 

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?). 

2,0 

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). 

3,0 

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?). 

2,0 

TOTAL MÁXIMO 10,0 

 

NOTA FINAL (NF) 

 

A nota final a ser atribuída deverá ser a calculada nos termos e pela proporção abaixo descrita, 

que respeitam os itens constantes no Edital do programa PIBIC. 

 

O Julgamento consistirá no enquadramento e na análise das propostas apresentadas a ser 

realizado pelo Comitê Interno do Centro Araranguá até o dia 17 de junho de 2016. Será 

verificada a adequação e o atendimento aos critérios estabelecidos no presente Edital, 

considerando os seguintes itens: 

 Perfil do orientador a partir da análise de seu Currículo Lattes/CNPq (peso 60%); 

 Projeto de pesquisa, plano de atividades e relatório parcial apresentado, conforme 

Formulário IC Online (peso 40%). 

 

Portanto: 

NF = [NFPA1 × 0,4 + NFPA2 x 0,6] 0,4 + NFO × 0,6 onde: 

 

NFPA1 = Nota final do Projeto de Pesquisa  

NFPA2 = Nota final do Plano de Atividades  

NFO = Nota final do Orientador 

 

Nenhuma proposta com média final abaixo de 6,0 poderá ser considerada para fins de 

definição da demanda qualificada ou para o recebimento de bolsa (item 8.8. do Edital). Os 

casos omissos serão decididos pela Comissão, respeitando o Edital PIBIC/CNPq – PIBIC-

Af/CNPq – BIPI/UFSC 2016/2017, de 01 de abril de 2016. 
 


