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CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS 

PROJETOS PARA A BOLSA PEEG 

Prof. Dr. Eliezer M. Diniz 

 

Ficaram acordados na reunião da Comissão de Graduação de 20/02/2019 os 
critérios para seleção e classificação dos projetos para a bolsa PEEG. 

 

Pontuação total do projeto 

Considere os cinco critérios a seguir. A pontuação total do projeto 𝑗 é dada pela 

soma da pontuação nos cinco critérios. A pontuação serve para classificar as 

propostas, onde uma maior pontuação leva a uma classificação mais alta. A 

pontuação total do projeto 𝑗 é dada pela seguinte fórmula: 

𝑃𝑗 =∑𝐶𝑖𝑗

5

𝑖=1

 

onde 𝑃𝑗 é a pontuação total do projeto 𝑗 e 𝐶𝑖𝑗 é a pontuação do critério 𝑖 para o 

projeto 𝑗. 

 

Critério 1:  

Docente da FEA-RP  

Se o docente é da FEARP, recebe 1 ponto. Se o docente é de outras unidades da 

USP, recebe 0 pontos. 

 

Critério 2:  

Número de alunos na disciplina 

É a soma do número de alunos de todas as turmas dessa disciplina nesse 
semestre. 

Turmas com mais de 90 alunos recebem 3 pontos. Turmas entre 60 e 89 alunos 

recebem 2 pontos. Turmas entre 45 e 59 alunos recebem 1 ponto. Turmas com no 

máximo 44 alunos recebem 0 pontos. 

 

Critério 3: 

Obrigatoriedade da disciplina 

Disciplinas obrigatórias recebem 1 ponto. Disciplinas optativas recebem 0 

pontos. 
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Critério 4: 

Disciplina possui aluno PAE? 

Se a disciplina não possui aluno PAE para ajudar o docente, recebe 1 ponto. Se a 

disciplina possui aluno PAE, recebe 0 pontos. 

 

Critério 5: 

Professor teve projeto aprovado com bolsa PEEG nos últimos 12 
meses? 

Se o professor não teve projeto aprovado, recebe 1 ponto. Se teve projeto 
aprovado, recebe 0 pontos.   

 

 

Critérios de desempate 

Caso haja empate entre as pontuações totais de diversos projetos, utiliza-se como 

primeiro critério de desempate o número de alunos na disciplina, 

determinando assim a classificação dos diversos projetos. Os projetos que 

envolvam disciplinas com maior número de alunos devem ser priorizados, 

recebendo uma classificação mais alta.  

 

Caso haja um novo empate, utiliza-se como segundo critério de desempate a 

aprovação de projeto com bolsa PEEG nos últimos 12 meses. Devem 

ser priorizados os projetos de docentes que não tiveram projetos aprovados nos 
últimos 12 meses.  

 

De posse desses critérios, é possível classificar os projetos a fim de conceder 
bolsas PEEG.  

 

A prioridade deve ser conceder uma bolsa ao maior número possível de projetos. 

Caso todos os projetos inscritos tenham recebido uma bolsa e não tenha 

terminado o total de bolsas concedido à FEA-RP, então parte-se para distribuir 

uma segunda bolsa para os projetos com melhor classificação de acordo com 

os critérios elencados anteriormente.  


