
ANEXO III – DETALHAMENTO DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 
 

CRITÉRIOS 
Formação do Coordenador 

associada às áreas da 
Economia 4.0 (Lattes) 

Experiência profissional do 
Coordenador em projetos de 
empreendedorismo inovador, 

extensão tecnológica ou projetos de 
inovação com setor produtivo (Lattes) 

Grau de multidisciplinaridade 
das equipes, considerando os 

cursos dos estudantes que 
compõem as equipes 

Rendimento acadêmico 
dos estudantes* 

Nota de 
1 a 5 

QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE 
(Aderência da equipe 

proponente à proposta) 
 

Analisar:   
- Anexo I 
- CV Lattes 
- Históricos escolares dos estudantes 
 

 
PESO: 1,0 

O Coordenador POSSUI 
formação elencada no Lattes 
relacionada à Economia 4.0  

O Coordenador POSSUI VASTA 
experiência citada no Lattes em 
projetos de empreendedorismo 
inovador, extensão tecnológica ou 
projetos de inovação com setor 
produtivo 

TODOS os alunos que 
compõem a equipe são de 
cursos diferente 

*Este critério não será 
considerado na avaliação 
dos projetos na Chamada 
Interna do IFRS, mas será 
considerado quando for 
avaliado na Chamada 
Pública do Instituto 
Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do 
Espírito Santo (IFES) - 
Edital 05/2020. Quanto 
maior o rendimento 
acadêmico e frequência 
dos estudantes que 
compõem a equipe, 
baseado no histórico 
escolar, melhor será a 
avaliação neste critério. 

5 

O Coordenador NÃO POSSUI 
formação elencada no Lattes 
relacionada à Economia 4.0  

O Coordenador POSSUI VASTA 
experiência citada no Lattes em 
projetos de empreendedorismo 
inovador, extensão tecnológica ou 
projetos de inovação com setor 
produtivo 

TODOS os alunos que 
compõem a equipe são de 
cursos diferente 

4 

O Coordenador POSSUI 
formação elencada no Lattes 
relacionada à Economia 4.0  

O Coordenador POSSUI ALGUMA 
experiência citada no Lattes em 
projetos de empreendedorismo 
inovador, extensão tecnológica ou 
projetos de inovação com setor 
produtivo 

No MÁXIMO DOIS alunos que 
compõem a equipe são do 
mesmo curso 

3 

O Coordenador POSSUI 
formação elencada no Lattes 
relacionada à Economia 4.0  

O Coordenador NÃO POSSUI 
experiência citada no Lattes em 
projetos de empreendedorismo 
inovador, extensão tecnológica ou 
projetos de inovação com setor 
produtivo 

No MÁXIMO DOIS alunos que 
compõem a equipe são do 
mesmo curso 

2 

O Coordenador NÃO POSSUI 
formação elencada no Lattes 
relacionada à Economia 4.0  

O Coordenador NÃO POSSUI 
experiência citada no Lattes em 
projetos de empreendedorismo 
inovador, extensão tecnológica ou 
projetos de inovação com setor 
produtivo 

- 1 

 



CRITÉRIOS 
Clareza, relevância e pertinência 

dos objetivos e estratégia de 
mercado 

Adequação metodológica Exequibilidade do plano físico- 
financeiro Nota de 1 a 5 

QUALIDADE DO PROJETO 
(quanto maior a qualidade do 
projeto, maior a pontuação) 

 
 
 
Analisar: 
-  Anexo I  
- Anexo II 
 

PESO: 2,0 

5 -> Atende com Excelência 
4 -> Atende 
3 -> Atende em parte 
2 -> Não atende 

5 -> Atende com Excelência 
4 -> Atende 
3 -> Atende em parte 
2 -> Não atende 

5 -> Atende com Excelência 
4 -> Atende 
3 -> Atende em parte 
2 -> Não atende 

Nota 5, se a soma 
dos três critérios 

for  
igual a 15 

Nota 4, se a soma 
dos três critérios 

for  
maior ou igual a 12 

Nota 3, se a soma 
dos três critérios 

for  
maior ou igual a 10 

Nota 2, se a soma 
dos três critérios 

for  
maior ou igual a 8 

Nota 1, se a soma 
dos três critérios 

for  
menor que 8 

 



 

CRITÉRIOS Identificação do mercado de aplicação da tecnologia a ser 
desenvolvida Estratégias de desenvolvimento do empreendimento Nota de 1 a 5 

POTENCIAL DE MERCADO 
(quanto maior o potencial de 
mercado, maior a pontuação) 

 
Analisar: 
- Anexo I 
- Anexo II 
 
 

 
PESO: 3,0 

5 -> Atende com Excelência 
4 -> Atende 
3 -> Atende em parte 
2 -> Não atende 

5 -> Atende com Excelência 
4 -> Atende 
3 -> Atende em parte 
2 -> Não atende 

Nota 5, se a 
soma dos dois 
critérios for  

igual a 10 

Nota 4, se a 
soma dos dois 
critérios for  

maior ou igual a 
8 

Nota 3, se a 
soma dos dois 
critérios for  

maior ou igual a 
6 

Nota 2, se a 
soma dos dois 
critérios for  

igual a 5 

Nota 1, se a 
soma dos dois 
critérios for  

igual a 4 

 
 



 

CRITÉRIOS Viabilidade técnica Viabilidade econômica 

Identificação das vantagens 
da tecnologia a ser 

desenvolvida em relação a 
outras soluções disponíveis 

Grau de ineditismo da 
tecnologia nos mercados 

regional, nacional e mundial 
Nota de 1 a 5 

IMPACTO TECNOLÓGICO 
(quanto maior o impacto 

tecnológico, maior a 
pontuação) 

 
Analisar: 
- Anexo I 
- Anexo II  
 

PESO: 3,0 

5 -> Atende com Excelência 
4 -> Atende 
3 -> Atende em parte 
2 -> Não atende 

5 -> Atende com Excelência 
4 -> Atende 
3 -> Atende em parte 
2 -> Não atende 

5 -> Atende com Excelência 
4 -> Atende 
3 -> Atende em parte 
2 -> Não atende 

5 -> Atende com Excelência 
4 -> Atende 
3 -> Atende em parte 
2 -> Não atende 

Nota 5, se a 
soma dos quatro 

critérios for  
igual a 20 

Nota 4, se a 
soma dos quatro 

critérios for  
maior ou igual a 

18 

Nota 3, se a 
soma dos quatro 

critérios for  
maior ou igual a 

15 

Nota 2, se a 
soma dos quatro 

critérios for  
maior ou igual a 

12 

Nota 1, se a 
soma dos quatro 

critérios for  
menor que 11 

 



CRITÉRIOS Relevância do impacto social do empreendimento 
inovador Consistência da métrica da avaliação Nota de 1 a 5 

IMPACTO SOCIAL  
(quanto maior o impacto 

social, maior a pontuação) 
 

Analisar: 
- Anexo I 
- Anexo II 

 
 

PESO: 2,0 

5 -> Atende com Excelência 
4 -> Atende 
3 -> Atende em parte 
2 -> Não atende 

5 -> Atende com Excelência 
4 -> Atende 
3 -> Atende em parte 
2 -> Não atende 

Nota 5, se a soma 
dos dois critérios for  

igual a 10 

Nota 4, se a soma 
dos dois critérios for  

maior ou igual a 8 

Nota 3, se a soma 
dos dois critérios for  

maior ou igual a 6 

Nota 2, se a soma 
dos dois critérios for  

igual a 5 

Nota 1, se a soma 
dos dois critérios for  

igual a 4 

 


