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Modelo 4 

Ficha de Avaliação de Proposta 

Modalidade Ensino – Projetos de Ensino 

 

Título do Projeto:  

Proponente:  

 
 

Acréscimo de 5% na nota final, conforme o item 2.3., do Edital PDA/2020 

Projeto que aborda temáticas diretamente relacionadas às Questões Étnico-

Raciais, Inclusão e Acessibilidade, Vulnerabilidade Social e/ou Diversidade e 

Gênero (marque um X na resposta). 

SIM NÃO 

  

O acréscimo será adicionado pela Pró-Reitoria de Graduação. 

 
 

Critério de Avaliação do Projeto PDA 
Pontuação 

Máxima 

Avaliação e 

Respectiva 

Pontuação 

Introdução e justificativa (contextualização e importância do projeto em 

relação ao Projeto Pedagógico do Curso de Graduação do proponente e 

ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Unipampa, 

principalmente em atenção aos contextos sociocultural, educacional, 

econômico e político da região de inserção da Universidade). 

1,5  

Comentários 

sobre a nota: 

 

Objetivos e metodologia, contemplando: 

a) a temática do projeto e o aprofundamento conceitual 

(conteúdos); 

b) alternativas à evasão e retenção;  

c) a interação e integração acadêmica de forma interdisciplinar e 

contextualizada;  

d) a articulação ensino, pesquisa e extensão;  

e) a comunicação e ou socialização dos resultados obtidos. 

2,0  

Comentários 

sobre a nota: 

 

Resultados esperados na perspectiva dos objetivos ou ações. 2,0  

Comentários 

sobre a nota: 
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Acompanhamento, avaliação e socialização dos resultados que 

contemplem: 

a) a apropriação e desenvolvimento de saberes; 

b) a sistematização (previsão do registro das atividades do projeto 

em portfólios e/ou relatórios); 

c) a socialização dos resultados (previsão de comunicação em 

eventos acadêmicos e em atividades junto à comunidade externa. 

2,5  

Comentários 

sobre a nota: 

 

Redação acadêmica e arguição dos elementos constitutivos do projeto 

de forma clara, concisa e articulada (introdução, justificativa, objetivos, 

metodologia e estratégias, referencial teórico, resultados esperados, 

sistematização e avaliação). 

1,5  

Comentários 

sobre a nota: 

 

 

 

NOTA TOTAL DO PROJETO 

 

0,00 

 

 

 

https://sites.unipampa.edu.br/pda/

