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Anexo III
Critérios para Avaliação e Classificação das Propostas
Submetidas ao Edital Nº 02/2013 - PIBEX
Os critérios para avaliação e classificação adotados para a concessão de bolsas de extensão
serão baseados nas informações declaradas no Anexo I do Edital nº02/2013 - PIBEX e nas
informações cadastradas no Sistema de Extensão – SIEX referentes ao projeto/programa
concorrente.

1. A avaliação e classificação seguirão os critérios e a pontuação abaixo relacionados:
Pontuação
1. Número de renovações do PEAC:
Duas edições contínuas nos últimos cinco anos

3

Três ou mais edições contínuas nos últimos cinco anos

2

Mais de três edições intercaladas nos últimos oito anos

1

2. Equipe de Execução:
Docentes da UnB
Até dois

1

De três a cinco

2

Mais de cinco

3

Estudantes Extensionistas da UnB
Até dois

3

De três a cinco

4

Mais de cinco

5

Técnicos Administrativos da UnB
Até dois

1

De três a cinco

2

Mais de cinco

3

Docentes de outras instituições
Até dois

1

De três a cinco

2

Mais de cinco

3

1
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Técnicos de outras instituições
Até dois

1

De três a cinco

2

Mais de cinco

3

Colaboradores voluntários da comunidade envolvida no PEAC
Até dois
De três a cinco

4

Mais de cinco

5
6

3. Parcerias com instituições externas - (1 (um) ponto por instituição)
Instituições governamentais

Até 5 pts

Instituições não-governamentais
4. Produção gerada pelo projeto/programa (aplica-se apenas aos proponentes para a
Concorrência Geral)
Monografia (pontuação por produto)

2

Publicação de artigos (pontuação por produto)

1

Publicação como organizador, coautor ou autor de obras (pontuação por produto

3

Dissertação de mestrado (pontuação por produto)

3

Tese de doutorado (pontuação por produto)

4

Produção Cultural (pontuação por produto) site, DVD, blog, twitter, apresentações

2

artísticas e outros)
Publicação de cartilhas, folhetos, manuais, mapas. (pontuação por produto)

3

Apresentação em eventos (pontuação por apresentação: congressos, seminários,

2

fóruns, mesa redonda e outros.)
Patentes (pontuação por produto)

3

Outros produtos – especificar (pontuação por produto).

1

5. Integração acadêmica e atendimento à Política Nacional de Extensão

Até 10 pts

Critérios de desempate:
1º) Coordenador mais antigo de entrada na UnB.
2º) Coordenador mais antigo de PEAC.

2

