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O Reitor da Universidade do Vale do Taquari - Univates, no uso de suas atribuições legais,                
retifica o Anexo 3 do Edital nº 08/Reitoria/Univates, de 05 de setembro de 2016, conforme               
segue: 
 
DO ANEXO 3 
 
Critérios de Avaliação dos Projetos de Pesquisa 
Item Peso 4 3 2 1 0 NOTA 
a) Aspectos técnicos e científicos do projeto 4        
b) Solicitação de apoio financeiro externo 2       
c)Cooperação ou parcerias com outras    
organizações 

1       

d) Produção científica e técnica da equipe do       
projeto* 

3        

Média - final inferior a 5,0 resultará em       
reprovação da proposta 
 

    

Obs.: As letras b, c e d serão averiguadas pela Secretaria de Pesquisa. 
*Conforme área da CAPES indicada no item 8.1, letra b. 
 
Critérios usados para pontuação: 
 
a) Aspectos técnicos e científicos do projeto:  
Nota 4 -  Contempla todos os itens do edital e possui coerência técnica e científica (relação 
entre objetivos, metas, referencial teórico, método de pesquisa, resultados esperados e 
cronograma físico-financeiro); 
Nota 3 – Apresenta coerência técnica e científica (relação entre objetivos, metas, referencial             
teórico, método de pesquisa, resultados esperados e cronograma físico-financeiro); 
Nota 2 – Coerência técnica e científica insuficiente (relação entre objetivos, metas,            
referencial teórico, método de pesquisa, resultados esperados e cronograma         
físico-financeiro); 
Nota 1 - Baixo mérito técnico e científico do projeto (estudo descontextualizado ou esgotado              
por pesquisas anteriores, desatualizado ou com incipiente fundamentação teórica,         
metodológica e técnica). 
Nota 0 (zero) – Não contempla os itens do edital. 
 
b) Apoio financeiro externo 
Nota 3 – apoio externo solicitado (com comprovação) 
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Nota 0 – Não menciona solicitação 
 
c) Cooperação ou parcerias com outras organizações 
Nota 3 – Colaboração internacional estabelecida e comprovada 
Nota 2 – Colaboração nacional estabelecida e comprovada 
Nota 1 – Indicação de colaboração 
Nota 0 (zero) – Não menciona colaboração 
 
d) Produção científica e técnica da equipe de pesquisadores (remunerados) - (anexo            
d): Serão avaliados os Currículos Lattes dos integrantes da equipe do Projeto de Pesquisa e               
pontuados de acordo com os quadros 1 e 2. 
Nota 3 – acima de 1000 pontos 
Nota 2 – de 750 a 999 pontos 
Nota 1 – de 500 a 749 pontos 
Nota 0 (zero) – até 499 pontos 

 
 
 

 
 

Ney José Lazzari 
 Reitor da Universidade do Vale do 

Taquari - Univates 


