UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR
PRÓ REITORIA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC)

SELEÇÃO PIBIC/CNPq – 2018
O barema referente ao orientador deverá ser entregue preenchido e assinado pelo professor,
seguindo rigorosamente o registrado no Currículo Lattes. Os valores serão certificados pelo
avaliador membro da Comissão do PIBIC.
Produtividade do Orientador (últimos 4 anos) e elegibilidade Candidato
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC)

Nome do
Candidato

Curso de
graduação

Grupo de
Pesquisa

Avaliador

BAREMA PARA AVALIAÇÃO
Itens avaliados
(Considerar no Currículo Lattes do orientador os anos de 2014 a 2018)
Pesquisa com apoio financeiro externo
Participação em Comitês, Conselhos, Comissões internas da UCSAL e/ou
como representante da UCSAL (1 participação = 0,25 ponto; 2 ou mais =
0,5 ponto)
Artigo completo publicado em periódicos e/ou patente (1 artigo ou patente =
0,5 ponto, 2 a 3 artigos ou patentes = 1,0 ponto, 4 a 5 artigos ou patentes =
1,5 ponto, acima de 5 artigos ou patentes = 2,0 pontos)
Trabalhos completos publicados em anais de congresso (1 artigo = 0,25
ponto, 2 a 3 artigos = 0,5 ponto, 4 a 5 artigos = 0,75 ponto, acima de 5
artigos = 1,0 ponto)
Resumos publicados em anais ou apresentação de trabalho em eventos
científicos (1 a 3 resumos= 0,1 ponto, 4 a 5 resumos = 0,2 ponto, acima de 5
resumos = 0,5 ponto)
Produção técnica (1 trabalho técnico= 0,1 ponto, 2 ou 3 trabalhos técnicos =
0,3 ponto, acima de 4 trabalhos técnicos = 0,5 ponto)
Líder Grupo de Pesquisa cadastrado no CNPq e certificado pela UCSAL.
Publicação de Livro (1 livro = 0,5 ponto; 2 ou mais livros = 1,0 ponto)
Publicação de Capítulo de Livro (1 ou 2 capítulos de livro = 0,25 ponto, 3
ou mais capítulos = 0,5 ponto)
Experiência com orientação na Graduação (até 2 alunos = 1,0 ponto, 3 ou 4
alunos = 2,0; mais de 4 alunos = 2,5 pontos) - Concluídos e em andamento.
Nota geral (Orientador)
Assinatura do professor/orientador

Nota
máxima
(por item)
1,0

Nota atribuída
(por item)

0,5

2,0

1,0

0,5
0,5
0,5
1,0
0,5
2,5
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Itens avaliados (Candidato)
Desempenho acadêmico (Média mínima 6 pontos). Média no histórico
escolar 6 a 6,9 pontos (nota 0,5), 7 a 7,9 pontos (nota 1,0), 8 a 8,9 pontos
(nota 1,5), 9 a 10 pontos (nota 2,0).
Plano de Trabalho Individual do Candidato (organização, clareza dos
objetivos, coerência dos resultados esperados, viabilidade do
cronograma de execução)
Aderência do Plano de trabalho do candidato a linha de pesquisa e
orientador (Não existe=0, parcial=1,0 e total= 1,5)
Participação no GP do orientador: não participa (0), participa há menos
de 2 meses (nota 0,2), participa de 2 a 6 meses (nota 0,7), participa há
mais de 6 meses (nota 1,5)
Participação em eventos científicos
Participação em monitoria de disciplina e/ou eventos
Produtividade científica (publicação de resumos e artigos e/ou
apresentação de trabalhos científicos).
Nota geral (Candidato)

Nota máxima
(por item)

Nota atribuída
(por item)

2,0

2,0
1,5
1,5
0,5
0,5
2,0

10,0

NOTA TOTAL (Média da nota do professor com a nota do Candidato):_________________
Observações (se julgar necessário):

Data: ____________________________

Assinatura do avaliador: ___________________________________________________________
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