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Critérios de Seleção da Fundação de Apoio

Critérios Pontuação Peso
Número de 

pontos obtido 
no critério

1.0 Pontuação relativa à avaliação da EXPERIÊNCIA:
1.1 Tempo de atuação da Instituição Candidata no apoioe 
execução de serviços para programas e projetos de ensino, 
pesquisa e extensão, desenvolvimento institucional, científico, 
tecnológico e de inovação na  educaçãoprofissional, científica e 
tecnológica(01 ponto para cada 05 anos de atuação).

0-5 03 12

1.2Quantidade/número de projetos e programas de ensino, 
pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e 
tecnológico e inovação no âmbito da educação profissional, 
científica e tecnológica,objeto desta contratação, apoiados pela 
instituição candidata. (01 ponto para cada projeto).

0-5 02 10

2.0 Pontuação relativa ao desenvolvimento tecnológico e inovação

2.1 Quantidade/número de programas e/ou e projetos que 
evidenciem a execução de serviços pela Instituição da Candidata 
para programas e projetos de desenvolvimento tecnológico e 
inovação executadosno âmbito da educação profissional, científica 
e tecnológica,conforme tempo e quantidade de instituições 
atendidas. (01 ponto para cada programa ou projeto executado).

0-5 02 10

2.2 Quantidade/número de parcerias realizadas pela Instituição  
Candidata na realização de programas e/ou projetos de 
desenvolvimento tecnológico e inovação executadosno âmbito da 
educação profissional, científica e tecnológica nos últimos 5 (cinco) 
anos. (01 ponto para cada programa ou projeto executado) (01 
ponto para cada parceria realizada).

0-5 02 10

2.3 Quantidade/número de parcerias com entidades do poder 
públicorealizadas pela  Instituição  Candidata para programas e/ou 
projetos de desenvolvimento tecnológico e inovação foram 
executadosno âmbito da educação profissional, científica e 
tecnológica nos últimos 5 (cinco) anos. (01 ponto para cada 
programa ou projeto executado em parceria com o poder público)

0-5 02 10
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2.4 Quantidade/número de parcerias com entidades 
privadas(empresas, instituições, associações, entre outras) 
realizadas pela  Instituição Candidata para programas e/ou 
projetos de desenvolvimento tecnológico e inovação foram 
executadosno âmbito da educação profissional, científica e 
tecnológica nos últimos 5 (cinco) anos. (01 ponto para cada 
programa ou projeto executado em parceria com instituições 
privadas)

0-5 02 10

3.0 Pontuação relacionada  a capacidade de articulação com a comunidade científica e órgãos de fomento
3.1 Quantidade/número de parcerias formais realizadas com  
Institutos Federais, Universidades e Centros de Pesquisa do Brasil 
realizadas pela  Instituição  Candidata para programas e/ou projetos 
de desenvolvimento tecnológico e inovação foram executadosno 
âmbito da educação profissional, científica e tecnológica nos últimos 
5 (cinco) anos. (01 ponto para cada parceria com as instituições 
federais)

0-5 02 10

3.2 Apresentar volume de recursos, em reais, captados junto a 
organismos governamentais de fomento e instituições de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação nos últimos 5 (cinco) exercícios 
financeiros. (01 ponto para cada programa ou projeto executado 
envolvendo a transferência de recurso)

0-5 01 05

3.3 Quantidade/número de convênios/termos de parcerias 
firmados com órgãos de fomentoestabelecidos pela Instituição  
Candidata para programas e/ou projetos de desenvolvimento 
tecnológico e inovação nos últimos 5 (cinco) anos. (01 ponto para 
cada parceria com órgãos de fomento).

0-5 02 08

3.4 Quantidade/número de convênios/termos de parcerias 
firmados pela  Instituição  Candidata  com Institutos, 
Universidades, Centros de Pesquisa, empresas, instituições públicas 
e privadas, de outros países para programas e/ou projetos de 
desenvolvimento tecnológico e inovação nos últimos 5 (cinco) 
anos. (01 ponto para cada parceria).

0-5 02 06

Pontuação Total:                                                                                                                                                91
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