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ANEXO II

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

PIBIC/PIBIC-EM/PIBICVOL

Critérios de desempate para seleção dos trabalhos pela COMPQ Nota Peso

Mérito, relevância e qualidade o relatório final 40 1

Originalidade e inovação 30 1

Aplicação prática da pesquisa para a solução de problemas concretos e com resultados finais 30 1

Critérios de avaliação das apresentações em comunicação oral Nota Peso

Clareza dos objetivos 0 a 10 1

Coerência dos resultados obtidos com os objetivos propostos 0 a 10 1

Linguagem técnico-científica adequada a redação do relatório/resumo 0 a 10 1

Relevância do trabalho para o desenvolvimento científico 0 a 10 1

Apresentação geral do trabalho (segurança e clareza na defesa do trabalho por parte do bolsista) 0 a 10 1

PIBITI/PIBITIVOL

Critérios de avaliação dos vídeos Nota Peso

Domínio do conteúdo do projeto desenvolvido 0 a 10 3

Organização do conteúdo do vídeo 0 a 10 2

Criatividade 0 a 10 2

Originalidade 0 a 10 2

Linguagem adequada 0 a 10 1

Critérios de avaliação das apresentações em comunicação oral Nota Peso

Justificativa técnica (Identificando a oportunidade) e Inovação (Apresentação da solução) 0 a 10 1

Prospecção tecnológica e Busca de anterioridade 0 a 10 1

Caráter tecnológico (consistência, viabilidade e probabilidade de êxito) 0 a 10 1

Contribuições e Relevância Social/Ambiental (Transferência de resultados para a sociedade) 0 a 10 1
Formação e inserção do bolsista em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e
inovação 0 a 10 1

Apresentação geral do trabalho (segurança e clareza na defesa do projeto pelo bolsista) 0 a 10 1

Propriedade Intelectual registrada ou parceria com empresa comprovada 0 a 10 1
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