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ORIENTAÇÕES PARA AVALIAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL DO PIBIC

A avaliação do relatório final tem por objetivo a verificação da finalização do trabalho de iniciação científica, no que se
refere à evolução acadêmica-científica do discente nos 12 meses, bem como do plano de trabalho planejado, seus
ajustes e resultados finais.

Neste sentido, para facilitar o processo e tornar a avaliação mais técnica e objetiva, a COPES/POSGRAP disponibiliza e
sugere a todos orientadores e discentes um modelo de relatório final e um documento orientando os itens essenciais
para avaliação.

Sugerimos a todos os avaliadores a leitura desses documentos para uma avaliação produtiva dos planos de trabalho
finalizados. Destacam-se aqui alguns aspectos importantes:

1. Cada Plano de trabalho deverá gerar seu próprio Relatório Final; apesar de pertencerem ao mesmo projeto, as
atividades de cada plano de trabalho devem ser diferentes, culminando em relatórios diferentes (importante para a
avaliação da atuação dos alunos de iniciação científica no projeto);

2. Verificar atentamente o cumprimento ou adequações de objetivos e metodologia ao longo da pesquisa;

3. Cumprimento das exigências éticas do estudo (apresentação do número de aprovação do estudo juntoaos Comitês
de Éticas em Pesquisa, se houver);

4. Ressaltamos que a avaliação desses Relatórios Finais é utilizada para a classificação das notas dos trabalhos que
poderão concorrer à premiação no EIC.

Qualquer consideração que for relacionada ao não cumprimento das normativas previstas no edital vigente deverá ser
encaminhada à COPES, pelo e-mail dpb@academico.ufs.br, para que sejam tomadasasdevidas providências.

Finalizando, solicitamos gentilmente a TODOS os avaliadores suma atenção no momento da atribuição das notas, bem
como na emissão do parecer do relatório final, sendo a este atribuída a análise das questões técnico-científicas
atingidas e valorização das etapas realizadas satisfatoriamente.

Acesso aos relatórios para avaliação: portal docente>pesquisa>Avaliação de relatórios>Avaliar
Acesso aos planos de trabalho: portal docente>pesquisa>Avaliação de relatórios> avaliar> clicar na lupa

Em caso de impedimento de atuar como avaliador ad hoc, o professor/pesquisador deverá declinar no SIGAA e no
prazo de cinco dias corridos após o início do período de avaliação previsto no cronograma, e:

a) encaminhar a justificativa pertinente para análise e julgamento da COMPQ pelo formulário do
Google Forms: https://forms.gle/FpDLG4Fmb2zWi4yD9

b) No caso de afastamento para estágio no Exterior, Capacitação, Licença Maternidade e médica, encaminhar
portaria de afastamento também no prazo supracitado pelo formulário do Google Forms:
https://forms.gle/4rqn5ExPV9DwZ27o6

Itens de avaliação no SIGAA Nota a ser atribuída Nota máxima a ser atribuída
Quanto à qualidade do texto, a redação é clara, concisa e adequada? 0 a 10 (zero a dez) 10 (dez)

A metodologia e os procedimentos de pesquisa foram adequados? 0 a 10 (zero a dez) 10 (dez)

Os resultados obtidos são coerentes com os objetivos propostos? 0 a 10 (zero a dez) 10 (dez)

A discussão dos resultados é adequada? 0 a 10 (zero a dez) 10 (dez)

PARECER
O parecer deverá fazer jus à média atribuída ao relatório – emitir parecer consubstanciadoanalisando as questões técnicas-científicas do relatório.
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