
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
 

EDITAL N. 25/2020 – PROGRAD/UFSM – PROGRAMA DE LICENCIATURAS – 
(PROLICEN) 

 
A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Santa Maria torna 

pública a errata do Edital N. 25/2020 – Programa de Licenciaturas (PROLICEN), 
edição 2020, que, extraordinariamente, destina-se ao apoio à realização das ações do 
Programa UFSM em Rede – Educação Básica, com o objetivo de investir na formação 
dos(as) acadêmicos(as) dos cursos de licenciatura e de fortalecer a integração da 
UFSM com a rede pública de educação básica. As alterações estão destacadas em 
vermelho. 

 
ANEXO II - FICHA DE AVALIAÇÃO - EDITAL N. 25/2020 - PROGRAMA DE 

LICENCIATURAS - PROLICEN 
 
 
Título do Projeto: _____________________________________________________ 
, 
Enquadramento:  

(       ) Produção de material didático adequado à Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) e adaptado para rádio ou televisão 

Área ou modalidade: ________________________________ 

(       ) Ações de apoio ao desenvolvimento dos projetos voltados à 
produção de matérial didático adaptado para rádio ou televisão 

Área: ____________________________________________  

 
, 

Critérios de avaliação Peso Nota 

1 
O projeto privilegia a articulação entre teoria e prática e é coerente com a 
categoria escolhida?  

1,5  

2 Os objetivos do projeto são claros e privilegiam, entre outros aspectos, o 
disposto no item 4.2.2 do edital ou o disposto no item 4.3.2 do edital? 

1,5  

3 
Há coerência entre os objetivos, a metodologia e os resultados/impactos 
esperados? 

1,0  

4 
A apresentação/justificativa é clara e pertinente e reflete a importância da 
execução do projeto para o alcance das metas propostas? 

1,0  

5 
O referencial bibliográfico é atualizado e pertinente à temática do projeto? 

1,0  

6 
Os planos de atividade dos(as) bolsistas são coerentes com o objetivo e o 
cronograma proposto? 

1,0  



7 
O projeto propõe ações, estudos e/ou experiências formativas atualizadas 
e/ou inovadoras e está alinhado de forma coerente com pelo menos uma 
das metas institucionais constantes no PDI UFSM 2016-2026?  

1,5  

8 
As ações propostas impactam significativamente no aprimoramento da 
formação do(s) curso(s) de graduação envolvido(s) e contribuem para a 
integração da UFSM com a rede pública de educação básica?  

1,5  

NOTA FINAL*  10,00             

, 
*Os projetos que obtiverem uma média final menor que 5 (cinco) serão desclassificados.  
 

 

Santa Maria, RS, 18 de agosto de 2020. 
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