ANEXO I
ROTEIRO DETALHADO DO PROJETO E QUADRO DE PONTOS
ATENÇÃO:
1. Conforme determinado na CHAMADA INTERNA Campus Governador Mangabeira Nº X/2020, para
seleção de projetos de Extensão, Pesquisa e Inovação/campus Governador Mangabeira, o projeto
deverá seguir a estrutura deste modelo, todos os itens deverão constar, na ordem determinada.
2. O projeto deverá conter no máximo 15 páginas (não serão contabilizadas as páginas do quadro de
pontos).
3. Para projetos de Extensão, o proponente deverá enviar este roteiro devidamente preenchido e no
formato pdf para o e-mail extensao@gm.ifbaiano.edu.br, até às 23:59 horas da data limite de
submissão das propostas, de acordo com o cronograma desta Chamada.
4. Para projetos de Pesquisa e Inovação Tecnológica, o proponente deverá enviar este roteiro
devidamente preenchido e no formato pdf para o e-mail pesquisa@gm.ifbaiano.edu.br, até às
23:59 horas da data limite de submissão das propostas, de acordo com o cronograma desta
Chamada.
5. Ao submeter à proposta, todas as informações contidas neste formulário devem ser devidamente
preenchidas, sob total responsabilidade do proponente.
MODELO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
1. Informações Gerais
1.1. Proponente:
1.2. CPF do proponente:
1.3. Colaborador(es):
1.4. Bolsista (máximo 1):
1.5. Discente(s) voluntário(s):
1.6. Área do Conhecimento:
(De acordo com a tabela de áreas do conhecimento do CNPq, disponível em:
http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf).
2. Título do Projeto:
3. Resumo
(Apresentar resumidamente o principal problema abordado, o objetivo, a metodologia e o
resultado esperado, Utilizar espaçamento 1,5 (em todo texto) e deve conter de 150 a 500
palavras).
4. Palavras - Chave
(Não inserir as mesmas palavras do título, indicando os termos importantes e representativos da
pesquisa. Evitar palavras compostas, inserir de 3 a 5 palavras).

5. Justificativa
(Apresentar contextualização com a base teórica que dá sustentação a proposta, qualificar o
principal problema a ser abordado e demonstrar a relevância do projeto. Para projetos de
extensão, descrever obrigatoriamente o público alvo. Máximo 3 páginas).
6. Objetivo Geral
(Explicitar o objetivo geral da proposta, informando o produto, processo ou serviço a ser obtido.
Máximo ½ página).
6.1. Objetivos Específicos
(Desdobrar o objetivo geral em finalidade de caráter mais específico).
7. Metodologia
(Descrever claramente cada etapa da metodologia empregada para alcance dos objetivos, de
modo que os mesmos possam ser reproduzidos. Máximo 3 páginas).
8. Resultados Esperados
(Deverão ser descritos os resultados e/ou produtos esperados e sua relevância científica
(conhecimento, educação ensino-aprendizagem, apoio ao desenvolvimento científico), ou seja,
apresentar os resultados esperados com o projeto, por exemplo: produtos, protótipos,
apresentação de trabalhos em seminários, congressos e eventos locais, estaduais e nacionais,
publicação em revistas, publicação de cadernos didáticos, livros, seminários nas escolas
parceiras nos municípios, publicação midiática, entre outros. Deverá ser estimada a repercussão
e/ou impactos técnico-científicos dos resultados esperados no estudo do problema. Os
mecanismos de transferência de resultados deverão ser abordados. Máximo 2 páginas)
9. Requisitos legais e regulamentares
(Incluir os requisitos, parecer ou protocolo de acordo com o item 12.2 da Chamada. Quando não
for o aplicável, escrever: Não se aplica).
10. Cronograma de execução
(Apresentar as atividades do projeto, bem como os respectivos prazos previstos para sua
execução).
Atividades

Mês
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11. Orçamento Detalhado.
(Atentar para a viabilidade de execução financeira do projeto).
Item

Descrição detalhada

Quantidade/unidade

Valor unitário:

Valor total:

R$

R$

Materiais de consumo
1
2
3
4
Total de material de consumo: R$
Outras despesas
1
2
3
4
Total de outras despesas: R$
VALOR TOTAL REQUISITADO NO PROJETO (Total de material de consumo
+ Total de outras despesas): R$
12. Referências
(Item que dará validade aos conceitos, teorias utilizadas. Citar qualquer fonte utilizada no
desenvolvimento do trabalho de acordo com as normas da ABNT).

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS

Categoria:

Pesquisa ( )

Extensão ( )

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação ( )

Nome do Proponente: _________________________________________________________________
Observações:
1. O proponente deverá preencher o barema abaixo, considerando os últimos 05 (cinco) anos.
2. É de responsabilidade do(a) candidato(a) a comprovação dos documentos quando solicitados pela
Coordenação Geral de Iniciação Científica – IF Baiano.
3. A Banca Examinadora não fará ajustes na indicação feita pelo candidato para a pontuação do Currículo
Lattes. Eventuais perdas de pontos por indicação equivocada serão de responsabilidade do candidato.
1 – ATIVIDADE ACADÊMICA (Peso 3,0)
Item

Descrição

Pontuação máxima
(10 pontos)

1.1

Participação em Banca de defesa ou qualificação
de tese de doutorado

0,5 por cada
(máximo 2,5)

1.2

Participação em Banca de defesa ou qualificação
de dissertação de mestrado

0,4 por cada
(máximo 2,0)

1.3

Participação em bancas de Trabalhos de
conclusão de cursos Lato sensu

0,3 por cada
(máximo 1,5)

1.4

Participação em bancas de conclusão de curso
em graduação

1.5

Participação em bancas de concurso

0,2 por cada
(máximo 1,0)
0,5 por cada
(máximo 1,0)

1.6

Participação em bancas de processo seletivo
Participação em comissões e/ou bancas de
defesa de relatório de estágio

0,1 por cada
(máximo 1,0)
0,1 por cada
(máximo 1,0)

1.7

Observar a limitação na pontuação de cada item e do total

Quantidade

Pontuação
total

Subtotal (1)

2 – PRODUÇÃO CIENTÍFICA (Peso 3,0)
Descrição

Pontuação máxima
(10 pontos)

Publicação de trabalhos em anais de congresso
nacional

0,1 por cada
(máximo 0,4)
0,2 por cada
(máximo 0,6)

2.5

Publicação de trabalhos em anais de congresso
internacional
Publicação em revista com classificação A1 ou
A2 pela CAPES na área de atuação do
proponente
Publicação em revista com classificação B1 ou
B2 pela CAPES na área de atuação do
proponente
Publicação em revista com classificação B3, B4
ou B5 pela CAPES na área de atuação do
proponente

0,25 por cada
(máximo 1,0)

2.6

Publicação em revista com classificação C pela
CAPES na área de atuação do proponente

0,2 por cada
(máximo 0,8)

2.7

Publicação em revista sem classificação pela
CAPES

0,1 por cada
(máximo 0,4)

2.8

Publicação de livros com ISBN e conselho
editorial

0,5 por cada
(máximo 1,0)

Item

2.1
2.2
2.3
2.4

1,0 por cada
(máximo 2,0)
0,5 por cada
(máximo 1,0)

Quantidade

Pontuação
total

2.9

Publicação de capítulos de livros com ISBN e
conselho editorial

0,2 por cada
(máximo 0,4)

2.10

Outras atividades pertinentes: prêmios científicos
ou menções honrosas

02 por cada
(máximo 0,4)

2.11

Propriedade intelectual com registro no INPI

1,0 por cada
(máximo 2,0)

Observar a limitação na pontuação de cada item e do total

Subtotal (2)

3 – ATIVIDADE DE PESQUISA EXTENSÃO (Peso 3,0)
Item

Pontuação máxima
(10 pontos)

Descrição
Orientação de Iniciação Científica e extensão
concluída

0,2 por cada
(máximo 1,0)

3.4

Orientação de TCC (Trabalho de Conclusão de
Curso) Lato sensu concluída
Orientação de TCC (Trabalho de Conclusão de
Curso) de graduação concluída
Orientação de Dissertações de Mestrado
concluídas

0,2 por cada
(máximo 1,0)
0,2 por cada
(máximo 1,0)
0,5 por cada
(máximo 1,0)

3.5

Orientações de Teses de Doutorado concluídas

1,0 por cada
(máximo 1,0)

3.1
3.2
3.3

3.9

Coordenação de Projetos de extensão
aprovados em agência de fomento ou instituição
externa
Coordenação de Projetos de pesquisa
aprovados em agência de fomento ou instituição
externa
Bolsista de Produtividade em Pesquisa (PQ) ou
Desenvolvimento Tecnológico e Extensão
Inovadora
Participação em grupos de pesquisa
regularizados e atualizados

3.10

Palestras, cursos e/ou minicursos ministrados

3.6

3.7
3.8

Quantidade

Pontuação
total

0,5 por cada
(máximo 1,0)
0,5 por cada
(máximo 1,0)
0,5 por cada
(máximo 1,0)
0,5 por cada
(máximo 1,0)
0,2 por cada
(máximo 1,0)

Observar a limitação na pontuação de cada item e do total

Subtotal (3)

4– TITULAÇÃO (Peso 1,0)
Item
4.1
4.2
4.3

Pontuação máxima
(10 pontos)

Descrição
Curso de pós-graduação stricto sensu em nível
de doutorado
Curso de pós-graduação stricto sensu em nível
de mestrado
Curso de pós-graduação em nível de
especialização, com carga horária mínima de
360 h

2 – PRODUÇÃO
CIENTÍFICA
(Subtotal 2 x 4)

Pontuação
total

5,0 por cada
(máximo 5,0)
3,0 por cada
(máximo 3,0)
2,0 por cada
(máximo 2,0)

Observar a limitação na pontuação de cada item e do total

1 – ATIVIDADE
ACADÊMICA
(Subtotal 1 x 3)

Quantidade

3 – ATIVIDADE DE
PESQUISA /
EXTENSÃO
(Subtotal 3 x 3)

Subtotal (4)

4 – TTULAÇÃO
(Subtotal 4 x 1)

NOTA FINAL
(Soma/10)

(Subtotal 1 x3) =

(Subtotal 2 x 3) =

(Subtotal 3 x 3) =

(Subtotal 4 x 1) =

Local e data: Cruz das Almas-Ba, x de x de 2020.
__________________________________________________________
Assinatura do(a) proponente

Soma/10 =
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