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Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

UTFPR - CAMPUS CURITIBA
DIRETORIA GERAL - CÂMPUS CURITIBA

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - CT
SECRETARIA DE BACHARELADO E LICENCIATURAS-CT
COORD. CURSO LICENCIATURA EM MATEMATICA - CT

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS A SEREM SUBMETIDAS PARA O EDITAL
13/2020 - PROGRAD

 

O colegiado do curso de Licenciatura em Matemática do câmpus Curitiba torna público os critérios para
avaliação e seleção das propostas a serem submetidas para o Edital 13/2020 - PROGRAD (Projetos de Apoio
a Inovações Criativas no Ensino de Graduação).

As propostas submetidas serão avaliadas pelo colegiado do curso com base nos seguintes critérios:

FATOR PONTUAÇÃO

Tempo de atividade
no curso

O proponente está
em atividade no
curso ministrando
disciplinas por seis
meses* (0,4)

O proponente está
em atividade no
curso ministrando
disciplinas por 12
meses* (0,6)

O proponente está
em atividade no
curso ministrando
disciplinas por 18
meses* (0,8)

O proponente está
em atividade no
curso ministrando
disciplinas por 24
meses* (1,0)

Disciplinas do curso
vinculadas

A proposta está
vinculada a uma
disciplina do curso
(0,5)

A proposta está
vinculada a duas
disciplinas do curso
(0,8)

A proposta está
vinculada a três
disciplinas do curso
(1,2)

A proposta está
vinculada a quatro ou
mais disciplinas do
curso (1,5)

Ações a serem
realizadas

São relevantes ao
curso e pouco
viáveis (0,7)

São de elevada
relevância ao curso e
pouco viáveis (1,5)

São relevantes ao
curso e viáveis (2,0)

São de elevada
relevância ao curso e
viáveis (3,0)

Justificativa da
importância das
ações previstas

Há pouca coerência
entre os objetivos
apresentados no
projeto e são pouco
articulados com os
objetivos do curso
(0,5)

Há coerência entre
os objetivos
apresentados no
projeto e são pouco
articulados com os
objetivos do curso
(1,0)

Há coerência entre
os objetivos
apresentados no
projeto e estão
articulados com os
objetivos do curso
(2,0)

Há coerência entre os
objetivos
apresentados no
projeto e estão muito
bem articulados com
os objetivos do curso
(3,0)

Aspectos de
Inovação e
Criatividade

Não apresenta
elementos de
inovação, mas
apresenta algum
elemento de
criatividade (0,6)

Apresenta algum
elemento de
inovação e há
elementos de
criatividade (0,9)

O projeto é
totalmente inovador
e criativo (1,2)

O projeto é
totalmente inovador
e é altamente criativo
(1,5)
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* nos úl�mos dois anos

 

 
 

NEUSA NOGAS TOCHA
 coordenadora do curso

 
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por NEUSA NOGAS TOCHA, COORDENADOR(A) DE
CURSO/PROGRAMA, em 24/06/2020, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.u�pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1493118 e o código CRC
7EACC15F.
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