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ANEXO II – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Tabela: Critérios e seus respectivos pesos para avaliação dos projetos 

 

 
ITEM 

CRITÉRIOS DESCRIÇÃO 
PONTOS 

MÁXIMOS 
PESO 

1 

Qualificação e composição da 
Equipe 

(Formação da equipe) 
 

1.1 Titulação do coordenador. 
(Será considerado apenas o maior título) 

Mestrado ou 
Doutorado 

2,0 

Peso 1 

Especialista 1,0 

1.2 Experiência do coordenador em ativi-
dades de extensão tecnológica e projetos 
sociais, com ênfase em atividades de ini-
ciação tecnológica, contados em anos. 

(fração acima de 06 meses, será conside-
rado 01 ano) 

01 ponto por 
ano 

4,0 

1.3 Experiência do Extensionista e do co-
laborador externo em atividades de ex-
tensão tecnológica e projetos sociais, 
com ênfase em atividades de iniciação 

tecnológica, contados em anos. 
(fração acima de 06 meses, será conside-

rado 01 ano) 

01 ponto por 
ano 

2,0 

1.4 Projeto prevê capacitação para a 
equipe de execução e 

para voluntários das escolas parceiras? 

Sim 

 
1,0 

1.5 O projeto prevê a participação de ex-
tensionistas e/ou 

monitores multi unidades? 

Sim 

 
1,0 

2 Qualidade do Projeto 
2.1 Clareza, relevância e pertinência dos 

objetivos; 3,0 Peso 2 



 
ANEXO II -  Edital 34/2021 

 

 

 

Este critério deverá ser analisado 
tendo como base a metodologia 

adotada e exequibilidade 

2.2 Adequação metodológica, em espe-
cial em relação à descrição do perfil das 
metodologias ativas e da tecnologia digi-

tal foco da iniciação tecnológica; 

5,0 

2.3 Exequibilidade do plano físico-finan-
ceiro 2,0 

3 
Abrangência do projeto 

Abrangência de atendimento do 
projeto 

3.1. Quantidade de municípios atendidos 
pela proposta. 

(medido pela cidade onde situam-se as esco-
las parceiras do 

projeto, incluindo a sede do IFBAIANO) 

0,5 ponto 
por 

município 
2,0 

Peso 3 
3.2. Quantidade de alunos a serem aten-
didos pelo projeto, a partir do quantita-

tivo mínimo de 280 estudantes. 

02 pontos a 
cada 40 

estudantes 
adicionais 

 

6,0 

3.3 O projeto prevê atuação multi uni-
dade do IFBAIANO.  

Sim  2,0 

 

 

 

   

  


