
 

 
 
 
 

PARA PREENCHIMENTO DO ORIENTADOR 
RESPONSÁVEL PELO PROJETO 

 
 

ANALISE DE MERITO DO ORIENTADOR RESPONSÁVEL REFERENTE AO 
OBJETIVO E METODOLOGIA DO PROJETO PROPOSTO 

 
Avaliar o enquadramento da proposta de estudo na abrangência e na área de 

especificidade do assunto, contextualizando sua inserção temática e a relevância 
acadêmica, quanto aos itens seguintes:  

Estado da Arte: (Reflexão crítica sobre o estado atual do conhecimento 
científico onde a proposta de estudo está inserida – Comentar sobre a extensão e 
nível de pertinência da revisão da literatura apresentada no corpo do projeto).  

Relevância científica da proposta: (Criticar sobre a importância do estudo 
como contribuição para captar conhecimento novo, com destaque para a 
originalidade da proposta).  

Abordagem metodológica: (Analisar se a metodologia a ser empregada no 
estudo está apropriadamente dirigida a melhor obtenção de resultados. Avaliar 
também a viabilidade de obtenção dos resultados quanto à disponibilidade e estado 
funcional dos materiais de mensuração, equipamentos e insumos a serem utilizados 
no estudo proposto).  

Tamanho da Amostra: (Avaliar se o número de indivíduos enquadrados na 
amostra a ser pesquisada é adequado para a obtenção e análise crítica dos 
resultados).  

Tratamento estatístico dos resultados: (Quando for o caso, analisar se os 
testes estatísticos referidos são apropriados para a mensuração da magnitude de 
significância dos resultados).  

Perspectivas de divulgação e publicação dos resultados: (No contexto da 
literatura científica, avaliar a perspectiva de publicação dos resultados e os 
benefícios de sua divulgação).  

Referencial bibliográfico: (Criticar o nível de importância e atualização das 
citações bibliográficas utilizadas no projeto, bem como seu vínculo à temática da 
investigação).  

Revisão Gramatical: (Revisar a utilização adequada da língua portuguesa na 
estruturação do planejamento do estudo).  
 
Nota Explicativa: 

1 – O documento de Análise de Mérito é uma exigência do CEP, par atender 
às Resoluções da CONEP. 

2 – O documento apresentado deverá receber a assinatura e identificação na 
última página e rubrica nas demais (caso seja composto por mais de uma página). 

3 – O modelo acima é uma sugestão fornecida por este CEP. 
Dúvidas ligue: 
(41) 3311-5926 ou e-mail: ética@grupouninter.com.br 
 
 


