INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE
PARECER – SUBVENÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA

DADOS DO PROJETO
Solicitante:
Título do Projeto:

ANÁLISE DO PROJETO
Relevância do tema:
Inovador

Incremental

Confirmatório

Pouco relevante

A revisão bibliográfica foi feita de forma adequada?
Sim
Não

Clareza e adequação dos objetivos:
Claramente definidos, compatíveis com o período de duração (1 ano)
Não claramente definidos, excessivos ou incongruentes

Exeqüibilidade da proposta considerando a metodologia, fundamentação teórica, cronograma
e condições institucionais:
Alta
Baixa

O projeto envolve experimentação com seres humanos ou animais de forma a requerer análise
de suas implicações éticas?
Sim e há necessidade de parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da UPM
Não se aplica

Pertinência do orçamento apresentado em relação aos objetivos, metas, atividades e
resultados propostos, bem como recursos de contrapartida e/ ou recebidos (ou solicitados) por
outras fontes e instituições:
Adequado
Parcialmente adequado
Não adequado
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O proponente demonstra capacitação para desenvolver o plano de trabalho / projeto
proposto, considerando as informações curriculares apresentadas?
Sim
Não

O perfil dos membros da equipe é adequado aos objetivos, atividades e metas apresentadas?
Sim
Parcialmente
Não

Capacidade / envolvimento na formação de recursos humanos:
Excelente
Boa
Média
Fraca

Há perspectivas que o produto gerado pela pesquisa venha resultar em uma patente?
Sim
Não
Impossível avaliar neste estágio

Avaliação global do proponente / equipe:
Excelente
Boa
Média
Fraca

Avaliação final da proposta:
Excelente
Boa
Média
Fraca

Comente os pontos relevantes que o (a) levaram a avaliar positiva ou negativamente as
questões acima, estando a critério do MACKPESQUISA, enviá-los ao proponente integral ou
parcialmente, como justificativa ao requerente:
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O MACKPESQUISA compromete-se a manter sigilo a respeito deste parecer.

Declaro não haver nenhuma circunstância caracterizando situação de potencial conflito de
interesse ou que possa ser percebida como impeditiva para um parecer isento. Comprometome a manter sob sigilo todas as informações constantes deste processo, em particular, a minha
condição de consultor e o teor deste parecer.
Local:
Data:
Parecerista:
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