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ANEXO VII - TABELA DE CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO E AVALIAÇÃO 
 
Habilitação do proponente 
 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 
O proponente cumpriu todos os requisitos listados no item 6.2.1 do edital? HABILITADO ELIMINADO 
 
Avaliação das propostas 
 

1. Adequação do projeto ao objeto do edital 
 

 CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 
1 O projeto se adequa à proposta do edital, conforme o item 1 do edital? CLASSIFICADO DESCLASSIFICADO 
 

2. Estratégias de mobilização 
 

 CRITÉRIOS AVALIAÇÃO COMPROVAÇÃO 
2.1 Visita aos espaços de atuação dos mestres e grupos de capoeira 

nos municípios da região dos Campos Gerais. 
 

0 a 5 pontos 
 
 
Itens específicos do projeto, elaborado conforme documento 
“Roteiro de Apresentação do Projeto” (ANEXO IV do Edital). 

2.2 Realização de oficinas, ou cursos, ou encontros com os mestres e 
demais capoeiristas nos municípios da região de Campos Gerais. 

0 a 10 
pontos 

2.3 Divulgação do projeto e suas ações em meios de comunicação de 
grande alcance (jornal, TV, internet, outdoor, banner, cartaz, 
panfleto etc.). 

 
0 a 5 pontos 

 PONTUAÇÃO MÁXIMA 20 pontos  
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3. Adequação das competências dos colaboradores às ações do projeto 
 

 CRITÉRIOS AVALIAÇÃO COMPROVAÇÃO 
 
 
 
3.1 

 
 
 
Conhecimento em informática 

 
 
 

0 a 5 pontos 

1.  Currículo de colaborador da equipe de trabalho; e 
2. Comprovação do conhecimento por meio de: 

2.1 Declaração em conformidade com modelo do Anexo X; 
e/ou 
2.2 Diploma de formação em nível superior, técnico ou de 
especialização em área correlata  reconhecida pelo MEC 
(pontuação máxima). 

 
 
 
3.2 

 
 
Experiência em produção de materiais gráficos 
de divulgação (cartazes, banners, folders, flyers 
etc.) 

 
 
 

0 a 5 pontos 

1.  Currículo de colaborador da equipe de trabalho; e 
2. Comprovação da experiência por meio de: 

2.1. Portfolio com exemplares de materiais gráficos produzidos 
anteriormente; e/ou 
2.2. Diploma de formação em nível superior, técnico ou de 
especialização em área correlata reconhecida pelo MEC 
(pontuação máxima). 

 
 
 
3.3 

 
 
 
Experiência em produção e organização de 
eventos regionais, nacionais e/ou internacionais 

 
 
Regional > 3 a 15 pontos 
Nacional > 3 a 15 pontos 
Internacional > 3 a 15 
pontos 

1.  Currículo de colaborador da equipe de trabalho; e 
2. Comprovação da experiência por meio de: 

2.1 Portfolio com exemplares de materiais gráficos de eventos 
organizados anteriormente; e/ou 
2.2 Certificados de participação na organização de eventos; 
e/ou 
2.3 Diploma de formação em nível superior, técnico ou de 
especialização em área correlata  reconhecida pelo MEC 
(pontuação máxima). 
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3.4 Experiência em prestação de contas junto à 
Administração Pública federal, estadual e 
municipal 

 
1 ponto por processo, até 
o máximo de 5 pontos  

1.  Currículo de colaborador da equipe de trabalho; e 
2. Comprovação da experiência por meio de  
certificados de participação em processos de prestação de 
contas devidamente aprovados junto à Administração Pública. 

3.5 Outras experiências ou conhecimentos 
pertinentes à execução do projeto 

1 ponto por habilidade, até 
o máximo de 5 pontos 

1. Currículo de colaborador da equipe de trabalho. 
2. Comprovação da experiência ou conhecimento. 

 PONTUAÇÃO MÁXIMA 35 pontos  
 

4. Forma de apresentação do projeto 
 
 CRITÉRIOS AVALIAÇÃO COMPROVAÇÃO 

4 A proposta possui apresentação clara, objetiva e organizada? 0 a 5 pontos Itens específicos do projeto, elaborado conforme 
documento “Roteiro de Apresentação do Projeto” 
(ANEXO IV do Edital), e respectivos anexos. 

 PONTUAÇÃO MÁXIMA 5 pontos  
 

5. Articulação com professores e pesquisadores nas áreas de Antropologia, Ciências Sociais, Educação, História e demais áreas de 
concentração 

 
 CRITÉRIOS AVALIAÇÃO COMPROVAÇÃO 

5 A proposta prevê a promoção de articulação e envolvimento de professores e 
pesquisadores ligados à universidade, com experiência acadêmica e/ou 
profissional comprovada nas áreas de Antropologia, Ciências Sociais, Educação, 
História e demais áreas de concentração, e com interface direta com os estudos 
sobre a trajetória, o cenário atual e a memória da Capoeira? 

2 pontos por 
parceiro/declarante até o 
máximo de 10 pontos 

Termo de compromisso 
devidamente preenchido e 
assinado pelo declarante 
conforme Anexo VIII. 

 PONTUAÇÃO MÁXIMA 10 pontos  
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6. Articulação com outros grupos de Capoeira da região de Campos Gerais 

 
 CRITÉRIOS AVALIAÇÃO COMPROVAÇÃO 

6 A proposta prevê a promoção de articulação e envolvimento com grupos de 
Capoeira da região de Campos Gerais, com o intuito de atingir os objetivos 
desse edital com um menor custo, maior qualificação e mobilização e de 
maneira mais consistente? 

2 pontos por 
parceiro/declarante até o 
máximo de 10 pontos 

Carta de apoio devidamente 
preenchida e assinada pelo 
declarante, conforme Anexo IX. 

 PONTUAÇÃO MÁXIMA 10 pontos  
 

7. Registro no Portal da Capoeira 
 

 CRITÉRIOS AVALIAÇÃO COMPROVAÇÃO 
7 O proponente se registrou no Portal da Capoeira? Antes > 10 pontos 

Depois > 5 pontos 
Cópia do registro 

 PONTUAÇÃO MÁXIMA 10 pontos  
 

8. Sede na região de Campos Gerais 
 

 CRITÉRIOS AVALIAÇÃO COMPROVAÇÃO 
8 O proponente tem a sede de suas atividades localizada em município da região de Campos Gerais? 0 a 10 pontos Comprovante de endereço 
 PONTUAÇÃO MÁXIMA 10 pontos  
 

TOTAL DE PONTUAÇÃO  100 PONTOS 
 
 


