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ANEXOS
ANEXO 1. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA TITULAÇÂO E PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO
ORIENTADOR
1. TITULAÇÃO DO DOCENTE ORIENTADOR (Máximo 5,0 pontos)
Título

Pontuação

Mestre

3

Doutor

5

Pontuação
Obtida

2. PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO ORIENTADOR NOS ÚLTIMOS 5 ANOS (2013/2018) (Máximo 5.0 pontos)
Pontuação
Produção científica
Pontuação
Obtida
1. Artigos publicados em periódicos científicos especializados nacionais/estrangeiros com
corpo editorial e indexados (Ex.: Bioscience Journal / Revista Brasileira de Epidemiologia)

0.6 por item

2. Artigos de divulgação científica, tecnológica e artística, publicados em jornais e revistas não
indexados ou de circulação restrita (Ex.: PRO HOMINE)

0.4 por item

3. Artigos aceitos para publicação em periódicos científicos especializados
nacionais/estrangeiros com corpo editorial e indexados

0.3 por item

4. Artigos aceitos para publicação divulgação científica, tecnológica e artística, publicados em
jornais e revistas não indexados ou de circulação restrita

0.2 por item

5. Trabalho publicado em anais de Evento (completo, resumo ou resumo expandido)

0.2 por item

6. Livros publicados

0.5 por item

7. Capítulos de livros publicados

0.3 por item

8. Orientação Iniciação Científica

0.2 por item

9. Palestras/Conferências/ Minicursos/ Mesas Redondas ministradas
e proferidas

0.1 por item

10. Organização de Congressos, Seminários, Simpósios

0.1 por item

11. Orientação de TCC (concluído)

0.1 por item

12. Participação em Banca de defesa pública de Dissertação e tese

0.1 por item

Pontuação final obtida
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ANEXO 2. PROJETO DE PESQUISA (máximo de 10,0 pontos).

O tema proposto é pertinente e atual.

Pontuação Máxima 1 pto

O tema é pertinente e atual por conter aspectos que ainda possam ser explorados e
estudados com maior profundidade?

0 a 0,5

Este tema está em evidência nos círculos acadêmicos na atualidade?

0 a 0,5

TOTAL
Introdução (ficou claro se há embasamento teórico para propor os objetivos).

1
Pontuação Máxima 1 pto

Há justificativas que explicam o porquê do tema a ser pesquisado?

0 a 0,2

As informações contidas no trabalho permitem limitar o tema?

0 a 0,2

Houve coerência entre tema e problema?

0 a 0,2

A questão está formulada em forma de pergunta?

0 a 0,2

O problema proposto é viável para um trabalho de Iniciação Científica?

0 a 0,2
TOTAL

Relevância científica do projeto (contribuição científica que o projeto
proposto pode trazer).
A pesquisa aponta contribuição para o âmbito acadêmico, científico e social?

1

Pontuação Máxima 2,0
ptos
0a2

TOTAL
Objetivos estão claros e são coerentes com o problema apresentado (bem
definidos, congruentes e compatíveis com o período de duração da pesquisa).

Os objetivos estão relacionados com o problema prévio e com o tema?

Pontuação Máxima 1,0

0a1
TOTAL

A fundamentação teórica é coerente e adequada com o problema apresentado.

Pontuação Máxima 1,0

Bibliografia é atual e corretamente referenciadas?

0 a 0,3

Texto está bem escrito de acordo com a norma culta e coerente com os objetivos e
metodologia?

0 a 0,4

As referências bibliográficas estão densas e relevantes para o tema do trabalho?

0 a 0,3

TOTAL

1
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A metodologia está bem definida e adequada ao problema, permitindo que os
objetivos propostos sejam alcançados

Pontuação Máxima 2,0

A metodologia está adequada ao problema proposto e está coerente com os
objetivos?

0 a 0,4

O pesquisador justifica as fontes de dados escolhidas (bibliografias, de campo e
experimentais)?

0 a 0,4

Os instrumentos e técnicas de coletas de dados estão detalhadamente descritos?

0 a 0,4

A análise de dados está adequadamente descrita?

0 a 0,4

Utiliza instrumentos de coletas de dados validados pela literatura ou bem
justificados cientificamente?

0 a 0,4
TOTAL

Plano de trabalho (cronograma de atividades detalhado bimestralmente)
(compatível com o projeto de pesquisa proposto e com o período de duração
da pesquisa).

2

Pontuação Máxima 1

Está contemplando os 12 meses de bolsa?

0 a 0,2

Está dividido bimestralmente?

0 a 0,2

Está detalhado de acordo com a metodologia?

0 a 0,2

Está como arquivo em anexo?

0 a 0,2

Segue o modelo do edital?

0 a 0,2
TOTAL

Orçamento (é compatível com a metodologia apresentada).

1
Pontuação Máxima 1

Descreve todos os materiais e equipamentos que serão utilizados na pesquisa?

0 a 0,3

Apresenta valor de cada item e o valor total final?

0 a 0,3

Apresenta os 2 orçamentos conforme solicitado no edital? Caso não apresente
orçamento, o pesquisador deverá deixar claro que assume todos os custos da
pesquisa

0 a 0,4

TOTAL

1

TOTAL GERAL

10

