ANEXO II - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Programa Ânima de Iniciação Científica – PROCIÊNCIA
Parâmetro
Valor
Justificativa (3,0)
Discute a importância da realização da pesquisa para a
Sim (1,0)
ciência e para a sociedade utilizando citações da revisão de Parcialmente
literatura e argumentos próprios coerentes com a proposta (0,75)
de estudo?
Parcialmente (0,5)
Parcialmente
(0,25)
Não (0,0)
A justificativa apresenta uma linguagem clara, objetiva e
Sim (1,0)
condizente com o tema de estudo, problema de pesquisa e
Parcialmente
objetivos propostos?
(0,75)
Parcialmente (0,5)
Parcialmente
(0,25)
Não (0,0)
A questão de pesquisa está adequadamente formulada?
Sim (1,0)
Parcialmente
(0,75)
Parcialmente (0,5)
Parcialmente
(0,25)
Não (0,0)

Apresenta aderência à no mínimo uma das Áreas
Prioritárias do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações (MCTIC)?
Serão
considerados
prioritários,
diante
de
característica essencial e transversal, os projetos
pesquisa básica, humanidades e ciências sociais
contribuam, em algum grau, para o desenvolvimento
Áreas de Tecnologias Prioritárias do MCTIC.

Sim (0,0) Não
(-1,00)

sua
de
que
das

Também serão considerados prioritários as Áreas de
Tecnologias Prioritárias do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (MCTIC) são:
• Tecnologias Estratégicas, nos seguintes setores:
Espacial; Nuclear; Cibernética; e Segurança Pública e
de Fronteira.
• Tecnologias Habilitadoras, nos seguintes setores:
Inteligência Artificial; Internet das Coisas; Materiais
Avançados; Biotecnologia; e Nanotecnologia.
•

•

•

Tecnologias de Produção, nos seguintes setores:
Indústria; Agronegócio; Comunicações;
Infraestrutura; e Serviços.
Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável,
nos seguintes setores: Cidades Inteligentes e
Sustentáveis; Energias Renováveis; Bioeconomia;
Tratamento e Reciclagem de Resíduos Sólidos;
Tratamento de Poluição; Monitoramento, Prevenção e
Recuperação de Desastres Naturais e Ambientais; e
Preservação Ambiental.
Tecnologias para Qualidade de Vida, nos seguintes
setores: Saúde; Saneamento Básico; Segurança
Hídrica; e Tecnologias Assistivas.

Objetivos (2,0)
O objetivo geral está formulado de forma clara? É
condizente com a questão de pesquisa e coerente com o
título do projeto?

Sim (1,0)
Parcialmente(0,75)
Parcialmente (0,5)
Não (0,0)

Os objetivos específicos estão definidos claramente e
contribuem para o alcance do objetivo geral?

Sim (1,0)
Parcialmente (0,5)
Não (0,0)

Metodologia (3,5)
Na metodologia, descreve de forma clara a natureza da
pesquisa (tipo de estudo)?

Sim (0,5)
Parcialmente
(0,25)
Não (0,0)
Na metodologia, descreve a os critérios para definição da
Sim (1,0)
população, amostra, e/ou objeto de estudo? Apresenta os
Parcialmente
critérios de inclusão e exclusão para compor a população ou (0,75)
corpus do estudo?
Parcialmente (0,5)
Em caso de pesquisa documental: apresenta as fontes
Parcialmente
detalhando os critérios para a seleção documental? Em caso (0,25)
de pesquisa bibliográfica: define os critérios para a seleção
Não (0,0)
dos autores/obras da literatura?
Na metodologia, detalha o processo de levantamento ou
coleta de dados? Descreve sucintamente as técnicas que
serão utilizadas? Justifica quais os instrumentos que serão
utilizados na coleta de dados?

Sim (1,0)
Parcialmente
(0,75)
Parcialmente (0,5)
Parcialmente
(0,25)
Não (0,0)
Na metodologia, detalha o processo de análise de dados? O Sim (1,0)
processo de análise é coerente com o objeto proposto para o Parcialmente
desenvolvimento da pesquisa?
(0,75)
Parcialmente (0,5)
Parcialmente
0,25)
Não (0,0)
Resultados Esperados com o Projeto (0,5)
Expõe de forma clara as contribuições da realização do
Sim (0,5)
estudo para a pesquisa e/ou extensão, coerentes com os
Parcialmente
objetivos propostos? Detalha a devolutiva dos resultados
(0,25)
para os agentes/atores envolvidos no estudo?
Não (0,0)
Cronograma (0,5)
O cronograma detalha as ações e as competências de cada
um dos membros envolvidos e distribui adequadamente as
tarefas em relação ao tempo previsto?
Referências (0,5)

Sim (0,5)
Parcialmente
(0,25)
Não (0,0)

Apresenta bibliografia atual e adequada ao tema de
pesquisa?

Ética
No caso de pesquisas com seres humanos e/ou animais
vertebrados, as considerações éticas estão coerentes com a
proposta do estudo?
Formulário: Para caso de projetos iguais. Um projeto será
considerado igual quando: a) forem integralmente iguais. b)
forem iguais, mudando apenas a população estudada. c)
forem iguais, mudando apenas os objetivos. d) forem
projetos diferentes, porém com a mesma metodologia. e)
forem projetos diferentes, porém com a mesma justificativa.
f) forem projetos diferentes, porém com os mesmos
objetivos. g) forem projetos com partes integralmente iguais.

Sim (0,5)
Parcialmente
(0,25)
Não (0,0)
Sim (0,0)
Não (-1,0)
Não se aplica (0,0)
Não se aplica (0,0)
Sim, trata-se de
projeto igual. (-10)

