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ANEXO III 

 

Critérios de seleção e avaliação das propostas 
 
 

BAREMA 

 
Itens avaliados 

Pontuação 
atribuída 

Título: 

Deve apresentar uma ideia clara, da maneira mais breve e direta possível, do problema 
principal que o projeto abordará. 

 

 
0 – 5 

Resumo e Palavras-Chave 

Apresentar de modo sintético e consistente, os pontos mais importantes do projeto: 
introdução, metodologia, objetivos, resultados e/ou produtos esperados. Usar no máximo 
5 (cinco) palavras-chave. 

 

 
0 – 10 

Viabilidade do projeto 

Proposta exequível e viável no tempo, espaço e recursos disponíveis, em concordância 
com o plano de aplicação, plano de desembolso e cronograma de metas/objetivos 
específicos. 

 

 
0 – 10 

Justificativa 

Fornecer argumentos que demonstrem aos avaliadores a descrição do problema, a 
importância e a atualidade do problema a resolver. De modo claro e conciso, apresentar 
a pertinência dos objetivos e os possíveis impactos dos resultados esperados. Em adição, 
indicar também, a relevância social, cultural, técnica e cientifica da proposta de estudo, 
com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional 
e nacional. 

 
 

 
0 – 15 

Fundamentação Teórica 
Abordar os conceitos, relatos cientificos e aspectos que estão relacionados com o 
problema de estudo e em correspondência com as questões presentes e os objetivos 
propostos. 

 

 
0 – 10 

Material e Métodos 
Descrever o conjunto de métodos, técnicas e instrumentos que serão usados para 
coletar dados e analisar as variáveis necessárias para responder à questão de pesquisa. 
Informar também sobre a natureza qualitativa e/ou quantitativa da investigação, bem 
como a abordagem a ser adotada nas fases do projeto, por exemplo exploratória, 
etnográfica ou experimental. 

 

 
0 – 15 

Objetivo Geral/Objetivos específicos: 
O objetivo geral consiste na apresentação da ideia central do trabalho e descrição da sua 
finalidade. Contém a hipótese ou o problema que será investigado no estudo, assim como 
a delimitação do tema abordado. Os objetivos específicos são alvos concretos que se 
buscam alcançar no âmbito do projeto, os quais devem apresentar uma clara 
correspondência com o objetivo geral. 

 

 
0 – 10 



Disseminação de resultados 

Indicar os resultados previstos tais como recomendações, procedimentos, produtos e 
patentes, bem como os meios destinados à difusão do conhecimento: artigos cientificos 
em periódicos indexados; livros com ISBN; boletins técnicos; trabalhos completos, 
resumos expandidos/simples em congressos nacionais e internacionais. 

 

 
0 – 10 

Inserção e articulação do projeto com Grupo de Pesquisa ou com outros projetos concluídos 

ou em desenvolvimento, citados na proposta 

 
0 – 5 

Referências Bibliográficas 

Deve apresentar aderência e relevância para a condução das fases do projeto. Citar 
preferencialmente, referências atuais de artigos científicos, dissertações, teses, notas 
cientificas, livros com ISBN, além de referências clássicas articuladas a abordagens atuais   

0 – 5 



preferencialmente, referências atuais de artigos cientificos, dissertações, teses, notas 
cientificas, livros com ISBN, além de referências clássicas articuladas a abordagens 
atuais. 

0 – 5 

Pontuação total do projeto 100 

 


