
 
 
 
 
APÊNDICE VI 
MATRIZ DE PONTUAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

 
Avaliação do projeto (100 pontos) Pontuação 

A linguagem do projeto está clara, concisa, gramaticalmente correta, com leitura 
fluida e utilização correta dos termos técnicos? (5 pontos)  

5 

Articulação da proposta de pesquisa com a área de concentração do Programa; 
relevância do tema; potencial para agregar novas informações ao conhecimento já 
produzido. (4 pontos) 

4 

O título delimita adequadamente o assunto? compatibilidade do título com o trabalho 
proposto (4 pontos); 

4 

Na introdução há caracterização do referencial teórico, assim como uma breve 
exposição da relevância e originalidade do tema proposto, de modo claro e 
compreensível? Consistência teórico-metodológica lógica e coerência do texto da 
introdução, clareza e delimitação do problema, justificava do estudo e da 
fundamentação teórica (14 pontos); 

14 

Adequação e atualidade da revisão da literatura com equilíbrio de contribuições 
pessoais; Revisão da literatura é abrangente quanto aos modelos (experimentais 
e/ou teóricos) disponíveis e fundamenta, em detalhes, a abordagem metodológica a 
ser empregada no projeto? (15 pontos); 

15 

Apresenta objetivo (s) claro (s) e bem delimitado (s) em relação à 
introdução/fundamentação teórica? clareza na delimitação e construção dos 
objetivos (12 pontos) 

12 

A metodologia proposta está coerente com os objetivos e apresenta delineamento 
adequado à obtenção dos resultados desejados no projeto? e adequação da 
metodologia aos objetivos propostos, com apresentação de todas as etapas do 
estudo (20 pontos). 

20 

Citações e referências apresentadas nas normas ABNT; pelo menos 50% das 
referências publicadas nos últimos cinco anos; todas as citações incluídas nas 
referências. As referências estão atualizadas e contemplam uma diversidade de 
autores, livros e revistas científicas? (6 pontos) 

6 

Viabilidade de execução - compatibilidade do cronograma com a duração do curso e 
exequibilidade da pesquisa no tempo disponível, adequação e completude do 
orçamento, com indicação da fonte de recursos. O Projeto apresentado está na linha 
de pesquisa do provável Orientador e os recursos humanos, financeiros, 
equipamentos disponíveis e local de execução apresentados asseguram a 
viabilidade do projeto? (10 pontos) 

10 

Atendimento às normas padronizadas pelo edital - número de páginas e sequência 
dos tópicos (5 pontos). 

5 

O cronograma das atividades propostas é exequível e viável? (5 pontos) 5 

Pontuação do Projeto:  

 


