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Anexo X - Planilha para Pontuação dos Avaliadores

Pontuação dos Critérios de Seleção

Título do Evento:

Nº do Edital:

Nome do Proponente Avaliado:

 

Item 
5.2

Critério
Pontuação 
máxima para o 
item

Pontuação atribuida pelo 
avaliador

Comentários do 
avaliador (se 
houver)

I

Objetivos voltados às induções do item 
1.1 e que demonstrem
a relevância da pesquisa ou estudo nas 
temáticas relacionadas à missão da 
UNILA e aderentes ao Programa do 
Laboratório de Ideias - LABID, em 
particular
aquelas relacionadas diretamente à 
integração Latino-Americana e 
Caribenha;

2    

II

Qualidade das propostas: relevância do 
tema a ser pesquisado, fundamentação 
teórica, metodológica e contribuição 
científica ou impactos esperados, 
apresentados de forma articulada e 
coerente, e que denotem caráter 
complexo e avançado das propostas;

2    

III

Exequibilidade financeira e 
operacional da proposta, analisando-se 
a justificativa do enquadramento de 
faixa de valor face à proposta de 
execução financeira, objetivos, 
metodologia e resultados esperados;

1    

IV

Diversidade dos meios para divulgação 
e publicização dos resultados da(s) 
pesquisa(s), e do envolvimento da 
comunidade acadêmica da UNILA nas 
formas de divulgação e compromissos 
para publicação dos resultados em 
periódico científico especializado;

1    

V

Produções científicas (projetos de 
pesquisa, livros e
artigos) terão o valor de 1,0 (um) ponto 
por produção;

2    

VI

Produções acadêmicas (organização de 
eventos,
cursos, seminários, colóquios, fóruns 
etc) terão o valor de 1,0 (um) ponto por 
produção;

2    

Somatória da Pontuação 10 0  

         



Recomendação:

         

Nome do parecerista:
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