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  A metodologia para avaliação das propostas inscritas no Edital 647/2020, Pibex 2021, está 
descrita no item 5 do edital: 

 

1. Cada proposta é enviada para dois avaliadores ad hoc, oriundos de campus diferente daquele que 
está sediado o projeto/programa; 

2. As Câmaras de Extensão enviam uma listagem de avaliadores para a Coordenadoria de Projetos 
e Programas, que os cadastra no sistema utilizado no edital; 

3. A avaliação é realizadas conforme os critérios apresentados no item 5.4 do edital, elencados 
abaixo: 

 

 Critérios de avaliação Pontos 
1. Grau de exequibilidade (avaliação da estrutura e coerência da proposta apresentada, 
adequação de recursos humanos, físicos e materiais). 

0 a 1,5 

2. Vinculação do Projeto/Programa a Políticas Públicas (iniciativas de órgãos municipais, 
estaduais e/ou federais); parceria com Organizações Sociais ou vinculação a Comissões, 
Núcleos ou Órgãos Complementares da UNIFESP, de outras universidades públicas ou 
órgãos públicos.  

0 a 1,5 

3. Grau de articulação com ensino e pesquisa. 0 a 1,5 
4. Grau de contribuição para a formação de estudantes, avaliado pelo protagonismo do 
estudante nas atividades desenvolvidas no projeto/programa e da agregação de 
conhecimentos, especialmente do ponto de vista da interdisciplinaridade. 

0 a 2,0 

5. Potencial para geração de produtos, ideias, processos e/ou inovação.  0 a 1,5 
6. Grau de participação da comunidade externa no processo de planejamento e/ou na 
execução das ações do projeto, potencial de transformação social e na dimensão de 
público atingido. 

0 a 2,0 

TOTAL 10,0 
 

4. Disponibilizamos também o Guia do Avaliador Edital Pibex, disponível em < 
https://www.unifesp.br/reitoria/proec/images/PROEX/pps/documentos/Guia-do-avaliador-
PIBEX_novo.pdf>. 

5. As médias dos dois avaliadores serão somadas e divididas por dois, para classificação da 
proposta 

6. Em caso de empate, será contemplado o projeto/programa mais antigo. 
7. No caso de recursos, o projeto/programa é enviado a um 3o avaliador, e a média é realizada com 

as duas maiores notas atribuídas. 
 


