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ANEXO II - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS
Identificação da proposta: __________________________________________________________________
A proposta está enquadrada na área agropecuária? ( ) Sim

( )Não

Projeto

Valor
por item

Redação clara e objetiva

1

O resumo contempla breve apresentação da problemática, objetivos e
metodologia?

1

2.2
Introdução

Explicita a justificativa ou razões do estudo, mostrando sua importância e
significado no contexto científico e/ou social em que a pesquisa será
realizada?

5

2.3
Objetivos

O objetivo e/ou problema de pesquisa está claramente formulado e é
exequível?

5

Delimitação do campo de estudo, defesa do delineamento adotado,
explicitação dos critérios de seleção dos sujeitos/materiais/organismos
utilizados;

6

Coerência dos instrumentos e procedimentos de coleta e de análise com os
objetivos e resultados que se pretende alcançar.

6

2.5 Contribuições
científicas esperadas

O projeto apresenta contribuições científicas relevantes para o
desenvolvimento da agropecuária e cadeias produtivas?

11

2.6
Viabilidade e
exequibilidade

Coerência entre os resultados esperados e o projeto proposto: viabilidade
técnica; coerência entre a complexidade do projeto.

6

Coerência do período de execução do mesmo.

6

As referências citadas são atuais e oferecem subsídios para a discussão do
problema?

2

O plano de atividades do bolsista está coerente com os objetivos e
metodologia do projeto?

2

Contribui para sua formação educacional?

3

As exigências são razoáveis para um estudante de ensino médio?

2

O cronograma é exequível e respeita os prazos do edital?

2

A descrição das atividades deixa claro o que se espera do bolsista?

2

2.
2.1
Resumo

2.4
Metodologia

2.7
Referências
bibliográficas

2.8 Contribuição
para formação de
recursos humanos

Total da avaliação do projeto
Avaliador: ________________________________________________________
Data da Avaliação: ___________________________

60

Nota

