Critérios de Avaliação
Nome do orientador:
Nome do Projeto:
IT

Quota:

1. Perfil do Orientador: Peso 5
Produção técnico-científica, do ano atual e dos 3 últimos, tendo como base as informações citadas no currículo
Lattes.
Critérios
Artigos científicos publicados ou no prelo, em periódicos ou anais*
Número de publicações
por categoria

A1(7 pt)

A2(6 pt)

B1(5 pt)

B2(4 pt)

B3(3pt) B4(2pt) B5(1pt)

C(0,5 pt)

Pontos

*Para aquelas áreas classificadas no Webqualis
Total
Autoria de livros (10 pontos)
Capítulo de livro (5 pontos)
Pontos

Depositada (3 pontos)

Concedida (5 pontos)

Patente de Invenção
Patente de modelo de utilidade
Criado e desenvolvido (3 pt)

Repassado ao setor produtivo através de
contrato de know-how ou similar (5 pt)

Processo (ou técnica) não patenteado
Produto tecnológico não patenteado
Software ou similar (codificado em linguagem de programação) Desenvolvido em projetos de pesquisa
e/ou desenvolvimento experimental contratados/conveniados por órgãos públicos ou setor produtivo, com
clara aplicação prática para obtenção dos resultados do projeto (5 pontos)
Desenho Industrial. Deferimento de registro junto ao INPI (5 pontos)
Certificado de proteção de cultivar obtido junto ao Serviço Nacional de Proteção de Cultivares
SNPC, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (5 pontos)
Pontos
Formação de recursos humanos (orientações), no ano atual e nos 3 anteriores.
Máximo 20 pontos:
Ano Ano I Ano II Ano III Ano atual
1.
2.
3.

Dissertação defendida (3 pontos)
Tese defendida (5 pontos)
Dissertação em andamento (1,5 pontos)

Total

4.
5.
6.

Tese em andamento (2,5 pontos)
Monografia de Especialização concluída (1ponto)
Bolsistas de iniciação científica (1 ponto)
Pontos

2. Projeto e Plano de Atividades Apresentados: Peso 5
Projeto de Pesquisa

Total

1. Valor técnico-científico intrínseco (10 pontos)
2. Contribuição tecnológica e/ou de inovação (20 pontos)
3. Viabilidade técnica e econômica (10 pontos)
4. Projeto de pesquisa financiado por empresas parceiras (10 pontos)
5. Pesquisa desenvolvida por meio de convênios, com aporte de recursos externos (10 pontos)
6. Contribui para a formação de recursos humanos para atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico
e inovação (10 pontos)
7. Contribui para a formação de recursos humanos que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade
inovadora das empresas no País (10 pontos)
Total
Adequação do plano de atividades do bolsista (Nota máxima = 20)
Total
1.

Adequação do plano de atividades do bolsista
3. Avaliação do relatório parcial

Relatório Aprovado

Indeferido

Justificativa:

Total Final
Recomendo

Data da avaliação

Não Recomendo
Nome do Avaliador
Assinatura

