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REITORIA
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EDITAL Nº 29/2021

EDITAL Nº 29/2021 - PRPGI/REITORIA/IFMA 23 DE FEVEREIRO DE 2021
PIBITI ENSINO SUPERIOR – VIGÊNCIA 2021/2022
A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais, torna pública a RETIFICAÇÃO d o Edital PRPGI Nº 23/2021 que
dispõe sobre o Programa de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ensino Superior –
PIBITI Ensino Superior, vigência 2021/2022.

ONDE SE LÊ:
7.3.2 As propostas serão avaliadas e classiﬁcadas quanto ao mérito cien ﬁco do projeto e ao Currículo La es do
orientador, de acordo com os critérios de qualiﬁcação constantes no Anexo V e VI;
7.3.2.1 O mérito cien ﬁco será mensurado de acordo com os Critérios de Avaliação da Qualiﬁcação do Projeto,
conforme discriminados no Anexo V, correspondendo a 50% da nota total da proposta subme da, gerando a nota
do projeto (NP), ob da pela média aritmé ca das notas das avaliações;
7.3.2.2 O currículo La es do orientador será mensurado de acordo com os Critérios de Avaliação da Qualiﬁcação
do Orientador, conforme discriminados no Anexo VI, correspondendo a 50% da nota total da proposta subme da,
gerando a nota bruta do mesmo (P);
7.3.2.5 O projeto será considerado aprovado se ob ver, na avaliação do mérito cien ﬁco e na nota ﬁnal (N), 50
(cinquenta) pontos do total de 100 (cem) pontos possíveis;

ANEXO VI – AVALIAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO PROJETO DE PESQUISA
Corresponde a 50% da nota total da proposta

MÉRITO DO PROJETO DE PESQUISA
Critérios de avaliação

Pontuação
Máxima

Mérito, originalidade e relevância do projeto para o desenvolvimento tecnológico ou
inovação do objeto proposto

30

Coerência entre os obje vos, problema de PD&I e solução proposta, resultados e
impactos esperados e cronograma de execução

30

Viabilidade técnica e econômica da proposta

10

A oportunidade de parceria para realização de projeto de PD&I está detalhada de forma
clara, visando a concre zação de parcerias interins tucionais.
É membro do Comitê Cien ﬁco do IFMA ins tuído pela Portaria 5.271/2020 ou Portaria
5.147/2020 (Veriﬁcar na aba Anexos se uma das portarias foi anexada).

20
10

ANEXO VII - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Total

*Pontuação do currículo la es por meio do sistema SUAP - serão para efeito de pontuação neste certame o
período de 2018, 2019, 2020 e 2021 de produção que constam no currículo la es (Corresponde a 50 % do valor
total da nota da proposta)
Critérios de avaliação

Qtd/ Período

Pontuação

Orientações de Teses de Doutorado

15

Orientação de Dissertações de Mestrado

5

Orientações de especialização e graduação

2

Orientações de projetos de pesquisa IC concluídas e em andamento
no IFMA

2

Par cipação em Banca de Doutorado

2

Par cipação em Banca de Mestrado

1

Par cipação em Banca de Especialização ou graduação

1

Projeto de pesquisa e desenvolvimento aprovados por agências de
fomento (Ex: CNPq e FAPEMA)- coordenador

8

Projeto de pesquisa e desenvolvimento aprovados por agências de
fomento (Ex: CNPq e FAPEMA)- membro

3

Par cipação em grupos de pesquisas cadastrados no CNPq e
reconhecido pelo IFMA

2

Publicação de livro com ISBN

15

Publicação de capítulo de livro com ISBN

10

Publicação em revistas e periódicos (Qualis A1 e A2)

30

Publicação em revistas e periódicos (Qualis B1 e B2)

15

Publicação em revistas e periódicos (Qualis entre B3 e B5)

5

Publicação em revistas e periódicos (Qualis C)

1

Par cipação em palestra ou conferência proferida em evento
cien ﬁco (evento nacional e/ou internacional)

2

Trabalho completo publicado em anais de eventos cien ﬁcos
internacionais

5

Trabalho completo publicado em anais de eventos cien ﬁcos
nacionais

3

Resumo expandido publicado em anais de eventos cien ﬁcos,
congressos e similares

2

Resumo publicado em anais de eventos cien ﬁcos, congressos e
similares

1

Registro de propriedade Intelectual/Industrial no INPI

30

Membro de corpo editorial de periódicos

4

Revisor de periódicos

3

Pesquisadores com Bolsa de Produ vidade do CNPq

10

Pesquisadores com Bolsa de Produ vidade da FAPEMA

5

Pesquisadores com Bolsa de Produ vidade do IFMA

5

Títulos decorrentes de a vidades acadêmicas

Qtd/ Período

Pontuação

Doutorado

8

Mestrado

4

Especialização ou em processo de capacitação para mestre

2

LEIA-SE:

Total

Total

7.3.2 As propostas serão avaliadas e classiﬁcadas quanto quanto a qualiﬁcação do projeto e do proponente, de
acordo com os critérios de avaliação constantes no Anexo VI e VII;
7.3.2.1 A qualiﬁcação do projeto será mensurada de acordo com os critérios discriminados no Anexo VI,
correspondendo a 50% da nota total da proposta subme da, gerando a nota do projeto (NP), ob da pela média
aritmé ca das notas das avaliações;
7.3.2.2 A qualiﬁcação do proponente será mensurada de acordo com os critérios discriminados no Anexo VII,
correspondendo a 50% da nota total da proposta subme da, gerando a nota bruta do mesmo (P);
7.3.2.5 O projeto será considerado aprovado se ob ver, na avaliação da qualiﬁcação do projeto e do proponente e
na nota ﬁnal (N), 45 (quarenta e cinco) pontos do total de 100 (cem) pontos possíveis;

ANEXO VI – QUALIFICAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
Corresponde a 50% da nota total da proposta

Critérios de avaliação

Pontuação

Total

Máxima
Mérito, originalidade e relevância do projeto para o desenvolvimento tecnológico ou
inovação do objeto proposto

30

Coerência entre os obje vos, problema de PD&I e solução proposta, resultados e
impactos esperados e cronograma de execução

30

Viabilidade técnica e econômica da proposta

10

A oportunidade de parceria para realização de projeto de PD&I está detalhada de forma
clara, visando a concre zação de parcerias interins tucionais.

20

É membro do Comitê Cien ﬁco do IFMA ins tuído pela Portaria 5.271/2020 ou Portaria
5.147/2020 (Veriﬁcar na aba Anexos se uma das portarias foi anexada).

10

ANEXO VII - QUALIFICAÇÃO DO PROPONENTE
*Pontuação do currículo la es por meio do sistema SUAP - serão para efeito de pontuação neste certame o
período de 2018, 2019, 2020 e 2021 de produção que constam no currículo la es (Corresponde a 50 % do valor
total da nota da proposta)
Critérios de avaliação

Qtd/ Período

Pontuação

Orientações de Teses de Doutorado

15

Orientação de Dissertações de Mestrado

5

Orientações de especialização e graduação

2

Orientações de projetos de pesquisa IC concluídas e em andamento
no IFMA

2

Par cipação em Banca de Doutorado

2

Par cipação em Banca de Mestrado

1

Par cipação em Banca de Especialização ou graduação

1

Projeto de pesquisa e desenvolvimento aprovados por agências de
fomento (Ex: CNPq e FAPEMA)- coordenador

8

Projeto de pesquisa e desenvolvimento aprovados por agências de
fomento (Ex: CNPq e FAPEMA)- membro

3

Par cipação em grupos de pesquisas cadastrados no CNPq e
reconhecido pelo IFMA

2

Publicação de livro com ISBN

15

Publicação de capítulo de livro com ISBN

10

Total

