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Critérios de Avaliação – Ensino Superior e Pós-graduação
É importante destacar que esse documento é apenas uma ilustração para que os/as autores/as dos projetos, bem
como os/as avaliadores/as, tomem conhecimento sobre os critérios de avaliação do evento e suas respectivas
pontuações. O processo de avaliação propriamente dito ocorre todo de forma eletrônica, via o sistema do evento,
o qual reflete exatamente os critérios e pontuações apresentados aqui.

Vídeo (PESO 40%)
Apresenta com clareza formulação do problema/hipóteses, justificativa
e objetivo
Apresenta relação com pesquisas/soluções similares (estado da arte)
Apresenta de forma adequada a metodologia empregada
Apresenta resultados concretos com possibilidade de reprodutibilidade
dos dados ou protótipo com demonstração de viabilidade
Apresenta conclusões e vislumbra continuidade do projeto
Apresenta relevância social e potencial para transformar a realidade
da comunidade
Apresenta uma resposta original à questão levantada ou apresenta
uma solução criativa para o problema
Demonstra clareza, objetividade e desenvoltura dos/as estudantes
para transmitirem suas ideias
Fica clara a contribuição dos alunos ao projeto
Apresenta qualidade de áudio e vídeo adequada e cumpre o tempo
estabelecido entre 5 e 10 minutos

Artigo (PESO 30%)
Apresenta um texto claro, livre de erros gramaticais e ortográficos
Organiza e descreve informações relevantes sobre o desenvolvimento
e resultados alcançados
Utiliza instrumentos adequados para apresentação de dados, como
tabelas, gráficos, figuras ou diagramas
Apresenta estudo e referência aos trabalhos relacionados ao projeto
Descreve com clareza o procedimento metodológico empregado
Apresenta conclusões e direcionamento de trabalhos futuros
Utiliza o modelo do evento, com formatação adequada, comprimento
entre 2 e 4 páginas e faz menção aos órgãos de fomento (se for o
caso)

Apresentação aos/as avaliadores/as (PESO 30%)
Autores/as responderam adequadamente as arguições
Autores/as entendem os limites do seu projeto
Autores/as demonstraram desenvoltura e articulação na interação com
avaliadores/as
Autores/as acreditam no projeto, demonstrando entusiasmo e
determinação para superar os desafios
Autores abordam o potencial de impacto do projeto na
ciência/sociedade/economia
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