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Anexo III - Critérios para priorização das propostas
BAREMA
Itens avaliados

Pontuação
atribuída

Criação de estratégias para o desenvolvimento da formação científica, social e
cultural dos participantes do projeto

0-5

Aspectos estruturais do projeto (qualidade técnico-científica): avaliam-se, em
conjunto, os aspectos formais e linguísticos da concepção do projeto: a clareza, a
coesão e a coerência, a correção de linguagem, a pertinência, a organicidade e a
acurácia de sua apresentação.

0 - 20

Justificativa: O projeto apresenta a importância da pesquisa do ponto de vista social,
econômico, educacional, tecnológico ou ecológico?

0 - 10

Metodologia da Execução do Projeto: procedimentos metodológicos utilizados para
a coleta dos dados e para a obtenção dos resultados, levando em consideração o
tipo de pesquisa (de campo, bibliográfica, experimental, descritiva etc.)

0 - 10

Revisão da Literatura: O referencial teórico é pertinente ao problema e à
metodologia? Ele expressa conhecimento sobre o tema da pesquisa?

0 - 10

Metas/Objetivos específicos: definir metas, objetivos e atividades que devem ser
realizados; a fim de atingir melhores resultados.
Viabilidade do projeto: proposta exequível e viável no tempo, espaço e recursos
disponíveis; plano de aplicação e plano de desembolso ao cronograma de
metas/objetivos específicos. Atentar para as condições de pandemia, de
distanciamento social e/ou atividades não presenciais.

0 - 10

0 - 10

Mérito, relevância: impactos da pesquisa nos aspectos científico, técnico,
tecnológico, econômico, social, ambiental e cultural.

0 - 10

Inserção e articulação do projeto com Grupo de Pesquisa ou com outros projetos
concluídos ou em desenvolvimento, citados na proposta.
Disseminação de resultados: indicadores de resultados previstos, como patentes,
artigos publicados, resumos em congressos nacionais e internacionais; de caráter
multiplicador, todos visando a socialização dos resultados.

0 - 10

Total do projeto

100

0-5

