
 

 
APÊNDICE 

 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
Quanto aos docentes, são elegíveis 

Professores e preceptores ativos no quadro funcional das Instituições de Ensino da Afya 
Educacional com tempo de contratação mínima de 12 (doze) meses e carga horária 
média de 10 h semanais no semestre corrente para os professores horistas ou ser 
professores TI/TP. Precisam ter avaliação institucional igual ou superior a 4,0 (quatro) 
nos últimos três semestres; 

 
Quanto aos alunos, são elegíveis 

Alunos ativos, de quaisquer períodos (desde que estejam acompanhados de um 

docente e que sejam co-autores do projeto), adimplentes com suas obrigações 

estudantis, como mensalidade, biblioteca, sem pendências documentais ou 

disciplinares. 

Observação: É necessário se enquadrar em todos os itens listados para ser considerado elegível. 
 
Somente um docente e um aluno poderão se inscrever por projeto (uma ficha de inscrição para 
cada um). Caso o projeto seja selecionado, a bolsa será paga aos inscritos, mas isso não impede 
que o valor seja dividido internamente entre outros participantes da pesquisa. 
O nome de todos os participantes deverão estar no projeto para emissão de cerificados, se 
contemplado. 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 
 

Para análise dos projetos, a comissão científica procederá com a avaliação utilizando o 
seguinte barema: 
 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 
MÁXIMA  

NOTA 

Adequação à linha de pesquisa a que foi 
enquadrado o projeto; 

1,0  

Adequação metodológica (definição clara e 
pertinente de instrumentos metodológicos) 

1,5  

Pertinência do problema de pesquisa alinhado à 
clareza dos objetivos elencados  

1,5  

Procedimentos de coleta e análise de dados 
coerentes com a redação da proposta  

1,5  

Originalidade, inovação e relevância para o 
desenvolvimento científico e/ou tecnológico da 

região e do país; 

1,5  

Qualidade da redação do projeto 
(incluindo revisão e organização textual – itens 

gramaticais e ortográficos) 

1,5  

Estrutura geral da proposta  
(coerência interna do projeto) 

1,5  

 



 

Observação:  Projetos selecionados e que ainda não foram aprovados pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa só poderão receber a bolsa com aprovação até 29/06. 
 
ERRATA: 
 
6.7 Até o fim do primeiro semestre de 2021, os autores deverão submeter a uma revista ou a 

um congresso os primeiros passos do trabalho. 
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Nova Lima-MG, 04 de maio de 2021. 
 


