
 
 

ANEXO 5 
 

XXV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PARÂMETROS PARA FORMULARIO DE AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO 
DO BOLSISTA/VOLUNTÁRIO PELO COMITÊ EXTERNO 

 

Projeto:  

Acadêmico:   

Orientador:  Presente (   ) Ausente (   ) 

Área do Conhecimento:  

Modalidade:   PIBIC/UNITINS (    )        PIBITI/UNITINS (    )         PIVIC/UNITINS   (    ) 
 

Pontuação Total Atribuída:_____________________ 
 

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DO BOLSISTA/VOLUNTÁRIO 
USO DE PONTUAÇÃO DECIMAL (VARIAÇÃO DE 0,1 DÉCIMOS) 

PONTOS 

1 - TÍTULO (1,0 ponto): o título se relaciona precisamente com o assunto do trabalho. Ele reflete adequadamente a 
proposta, o desenho experimental, os resultados e a conclusão do estudo? 

 

2 - INTRODUÇÃO (1,0 ponto): o trabalho apresenta revisão de literatura pertinente; se apresentada relevância 
social, técnica e/ou científica? Todas as sequências das afirmações conduzem diretamente à finalidade do estudo? 

 

3 - METODOLOGIA (1,5 ponto): os métodos adotados atendem ao objetivo da pesquisa? São todos válidos no 
estudo do problema proposto? Os métodos, no que diz respeito à informação essencial, poderiam ser reproduzidos 
a partir da informação apresentada? No caso de uso de amostragem: a seleção está adequada? No caso de 
trabalho com experimento: o modelo experimental é apropriado? Caso o artigo utilize técnicas estatísticas, elas 
estão apropriadas para o desenho experimental? Existe sequência lógica na metodologia? 

 

4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO (2,0 pontos): Examine os dados apresentados nas tabelas e figuras. O título e 
as legendas descrevem o conteúdo? São os títulos e subtítulos das colunas precisos? Os dados estão organizados 
para facilitar as comparações e as interpretações? 
Compare os resultados apresentados no texto com os contidos nas tabelas e figuras. O texto complementa ou 
apenas repete os dados? Ocorrem discrepâncias entre os resultados constantes no texto e nas tabelas? Observe 
os cálculos e a apresentação dos dados. Verifique os resultados à luz do objetivo proposto. A importância dos 
resultados para o conhecimento da área é comentada? O autor faz discussões com referências apropriadas? 

 

5 - CONCLUSÕES (1,5 ponto): O autor manifesta seu ponto de vista sobre os resultados obtidos, bem como sobre 
o seu alcance, sugerindo novas abordagens a serem consideradas em trabalhos semelhantes? Apresenta os 
resultados mais importantes e sua contribuição para o tema? 

 

6 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁGICAS (1,0 ponto): estão de acordo com a NBR 6023?  

7 - ARGUIÇÃO (2,0 pontos): Ao ser arguido pelos avaliadores externos, o bolsista/voluntário demonstrou ter 
domínio do assunto. 

 

 
_____________________________________________________________ 
Avaliador(a): 
 

Palmas-TO, ________ de outubro de 2018. 


