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EDITAL 46/2020 - PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS DE ENSINO 
 

ANEXO IV 
 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE PROJETOS 
 

    ORIENTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO 
Antes de proceder à avaliação, leia atentamente os seguintes documentos: 
- EDITAL 46/2020 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais –                 
Campus Inconfidentes 
 
AVALIADOR 
 
 
1-  DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 
1.1 Unidade: Campus Inconfidentes 
 
1.2 Projeto: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

2- Critérios Eliminatórios 
 

[ ] Ausência, na data e hora limite previstas neste edital, de quaisquer dos documentos                
solicitados. 
Parecer:_____________________________________________________________________________ 
 

[ ] Documentos com preenchimento incompleto ou inadequado. Entende-se por preenchimento           
incompleto ou inadequado documentos sem data, data errada, falta de assinatura, ilegíveis, dentre             
outros.  
Parecer:_____________________________________________________________________________ 
 
 

[       ]             Projeto com número de páginas superior a 12, excluindo-se os anexos previstos no 
presente Edital, ou o não cumprimento das regras de formatação.  
 
Parecer:______________________________________________________________________________ 

  
[       ]             Projeto não submetido a este edital, via Sistema GPPEX, até a data e hora limite prevista 
no item 5.1.  

 Parecer:______________________________________________________________________________ 
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[       ]            Descumprimento dos requisitos deste edital.  
Parecer:______________________________________________________________________________ 

 [      ]           Projetos que, após avaliação, ficarem com a nota final abaixo de 50 pontos.  

Parecer:______________________________________________________________________________ 
 

 [       ]           Projetos indeferidos pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e/ou Comitê de Ética no 

Uso de Animais (CEUA).  
Parecer:______________________________________________________________________________ 

 
3 - Critérios Classificatórios 

1- TÍTULO 
 
         VALOR:  0 A 5                                 NOTA:  ____ 
 
Com base neste quesito, assinale uma nota de  0 A 05 
 
Parecer:_____________________________________________________________________________ 
 
 
2- RESUMO 
 
         VALOR:  0 A 10                                       NOTA:  ______ 
Analise o resumo da proposta considerando os seguintes quesitos: 1) limite máximo de 1500 caracteres;               
2) está sintético e contém no mínimo introdução, objetivos, metodologia e resultados esperados. 
 
Parecer:_____________________________________________________________________________ 
 
 
 3- INTRODUÇÃO / Objetivos 
 
         VALOR:  0 A 20                                        NOTA: ______ 
Analise a introdução/ objetivos da proposta considerando os seguintes quesitos: 1) qualidade da             
definição do objetivo geral da proposta; 2) clareza e precisão dos objetivos específicos; 3) qualidade da                
correlação entre as metas definidas e os objetivos a serem alcançados. Com base nestes quesitos,               
assinale uma nota de 0 a 20. 
 
Parecer:_____________________________________________________________________________ 
 
 4- INTRODUÇÃO/Antecedentes e Justificativa 
 
         VALOR: 0 A 20                                        NOTA: _____ 
Analise a introdução/ antecedentes e justificativa considerando os seguintes quesitos: 1) Clareza na              

descrição da motivação para o projeto 2) descreve o público atendido e a equipe que vai conduzir o                  
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projeto; tem potencial de contribuir para o processo de ensino-aprendizagem. Com base nestes             
quesitos, assinale uma nota de 0 a 20. 
 
 
Parecer:_____________________________________________________________________________ 
 
5- METODOLOGIA 
 
         VALOR: 0 A 20                                          NOTA: _______  
Analise a metodologia proposta considerando os seguintes aspectos: 1) explicitação dos procedimentos            
metodológicos; 2) coerência metodológica com os objetivos da proposta. Com base nestes quesitos,             
assinale uma nota de 0 a 20 
 
Parecer:_____________________________________________________________________________ 
 
 6- CRONOGRAMA 
 
         VALOR: 0 A 10                                           NOTA: ______  
 
Analise a consistência do cronograma de execução considerando os seguintes quesitos: 1) viabilidade do              
cronograma de execução; 2) consistência do cronograma e sua relação com os objetivos e metas               
propostos; 3) envolvimento equilibrado e distribuído da equipe executora ao longo de todo o              
cronograma de execução. Com base nestes quesitos, assinale uma nota de 0 a 10. 
 
Parecer:_____________________________________________________________________________ 
 
7- RESULTADOS 
 
         VALOR: 0 A 10                                          NOTA: ______  
Os resultados esperados com a realização do projeto e para a formação do(s) bolsista(s) estão descritos                
e são passíveis de serem atendidos no prazo proposto? Com base nestes quesitos, assinale uma nota de                 
0 a 10. 
Parecer:_____________________________________________________________________________ 
 
8- REFERÊNCIAS: 
As referências estão de acordo com as normas da ABNT. 
 
         VALOR: 0 A 05                                         NOTA: ______ 
 
Com base neste quesito, assinale uma nota de 0 a 05. 
  
____________________________________________________________________________________ 
 
NOTA FINAL = ______________ 
 
 

    RESULTADO 
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APROVADO  [       ] 

REPROVADO                 [       ] 

Quantidades de bolsas solicitadas:  (   ) Uma   (    ) Duas 

(Aguardar classificação para ver disponibilidade da segunda bolsa, quando solicitada). 

Observações: 

 

 
Assinatura eletrônica do avaliador 

 


