
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 
 
 

 
 
Senhores(a) avaliadores(a) do Permanecer 2015 , 

 
Saudamos V.Sa., ao tempo que ratificamos o nosso compromisso com a continuidade e 

qualificação do Programa Permanecer. Nesse sentido, buscando dar prosseguimento ao 

processo seletivo de projetos e bolsistas atinente ao Edital PROAE 01/2015, solicito sua 

participação na Comissão Avaliadora de Projetos.  

 
Abaixo, segue as orientações necessárias para avaliar os projetos.  

 

1. A avaliação dos projetos será realizada entre 17.04.2015 e 30.04.2015, às 16h , 

impreterivelmente, através do sistema www.sisper.ufba.br, Para avaliá-los, acesse 

o sistema clicando no link <Acessar o sistema>, informe seu CPF e a senha (a 

mesma utilizada para submeter o projeto). Se tiver mais de um vínculo com a 

UFBA, escolha o de docente ou de técnico. Escolha o perfil “Comitê Local – 

Avaliador do projeto”. 

2. Na tela seguinte, aparecerá uma lista de projetos para você avaliar. Avalie todos os 

projetos do atual processo seletivo “Permanecer 2015” que estiverem com a 

indicação de “pendente”. 

3. Após clicar em “Avaliar’, aparecerá um barema com os critérios de avaliação, aos 

quais você atribuirá uma nota entre 0 a 10, cada. O projeto completo e o currículo 

Lattes podem ser consultados clicando no título do projeto e no endereço para o 

currículo, respectivamente. Os links estão acima da lista de critérios, em azul. 

4. Atenção:  (1) Projetos e/ou planos de trabalho que não tenham sido apresentados 

em formulários específicos disponibilizados pelos Permanecer (vide modelo em 

anexo) e/ou (2) cuja proposta não esteja em conformidade com o eixo indicado 

devem ser, sumariamente, DESCLASSIFICADOS, conforme normatiza o Edital 

PROAE 01/2015.  



Para desclassificar, pontue ZERO em todos os itens do barema, aponte a 

desclassificação no parecer final e justifique, escrevendo “projeto desclassificado 

por ....”.  

5. Pontue todos os critérios, salve.  

6. A seguir, avalie cada plano de trabalho no que tange à adequação ao contexto do 

projeto e a relevância para a formação do bolsista. Emita um parecer sobre o 

plano, especificamente.  

Obs: Para consultar cada plano, clique no título do projeto e, na tela seguinte, no 

título do respectivo plano. 

7. Após concluir a avaliação de todos os planos, emita o parecer final sobre o projeto. 

Salve. Submeta a avaliação ao Sisper. Após submeter, você não poderá alterá-la. 

 

Ressaltamos que a atividade é de caráter OBRIGATÓRIO. O não atendimento ao prazo 

estipulado poderá implicar na desclassificação do projeto. 

 

A Coordenação de Ações Afirmativas está à disposição para esclarecimentos de dúvida 

e/ou resolução de problemas que, porventura, ocorram no decorrer do processo 

avaliativo, através do telefone 3283-7816/9080 e e-mail sisper@ufba.br. 

 

 

Agradecemos sua participação. 

 

 

Cássia Virgínia Bastos Maciel 

Pró-Reitora de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil 

 

 


