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Avaliação

Proposta aprovada na segunda submissão

▪ Primeira submissão score: 91%

▪ Segunda submissão: 94.6%
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O que melhorou?



1. Excelência

2. Impacto

3. Implementação

Estrutura da Proposta

Interpretação das notas:

0 – The proposal fails to address the criterion or cannot be assessed due 

to missing or incomplete

information.

1 – Poor. The criterion is inadequately addressed, or there are serious 

inherent weaknesses.

2 – Fair. The proposal broadly addresses the criterion, but there are 

significant weaknesses.

3 – Good. The proposal addresses the criterion well, but a number of 

shortcomings are present.

4 – Very good. The proposal addresses the criterion very well, but a small 

number of shortcomings are present.

5 – Excellent. The proposal successfully addresses all relevant aspects of 

the criterion. Any shortcomings are minor.



1. Excelência

2. Impacto

3. Implementação

Estrutura da Proposta

Interpretation of the score:

0 – The proposal fails to address the criterion or cannot be assessed due 

to missing or incomplete

information.

1 – Poor. The criterion is inadequately addressed, or there are serious 

inherent weaknesses.

2 – Fair. The proposal broadly addresses the criterion, but there are 

significant weaknesses.

3 – Good. The proposal addresses the criterion well, but a number of 

shortcomings are present.

4 – Very good. The proposal addresses the criterion very well, but a small 

number of shortcomings are present. – (garantir 4.7)

5 – Excellent. The proposal successfully addresses all relevant aspects of 

the criterion. Any shortcomings are minor.



Avaliação

▪ Clareza, relevância e formato



Clareza

▪ Apresentar o problema científico no primeiro parágrafo

▪ Ilustrar o problema científico

▪ Mostrar credibilidade científica

▪ Mostrar credibilidade de execução



Clareza

▪ Em quatro frases: 
▪ O que é bem estabelecido na literatura
▪ Qual a lacuna de conhecimento
▪ Como o projeto vai preencher esta 

lacuna



Clareza

▪ Em quatro frases: 
▪ O que é bem estabelecido na literatura
▪ Qual a lacuna de conhecimento
▪ Como o projeto vai preencher esta 

lacuna

▪ Intrigue a curiosidade da comunidade 
científica



Clareza

▪ Detalhamento e ilustração do 
problema a ser abordado



Clareza

▪ Destaque os «Work Packages»

▪ Perguntas organizadas por WP.



Clareza

▪ Credibilidade científica – fazer 
referências aos seus artigos 
anteriores e aos artigos do 
orientador

▪ Credibilidade de execução –
indicar frequência de reuniões 
com orientador, que tipo de 
treinamento previsto vai ser 
implementado



Relevância

▪ Relevância científica do projeto – mérito científico

▪ Relevância do projeto para seu treinamento – mérito 
para a sua carreira

▪ Relevância do projeto para a instituição acolhedora –
mérito para a instituição



Relevância

▪ «Conhecimento ou técnica transferida» – O que você 
vai aprender ou ensinar

▪ «Tipo do treinamento» -

▪ «Estratégia para transferência do conhecimento» –
Como? Exemplo: curso de 10 dias, reuniões semanais, 
etc. Seja muito específico!

▪ «Pesquisadores envolvidos» – Quem? Nomes das 
pessoas envolvidas

▪ Transferência de conhecimento



Relevância

▪ «Produtos derivados dos resultados científicos» –
Incluir referência aos produtos mencionados nos WPs

▪ «Mensagem principal» 

▪ «Público alvo» – Quem são os interessados nos 
resultados? Comunidade científica de que área 
específica? Em que estado da carreira?

▪ «Impacto esperado» – Exemplo: visibilidade do projeto 
(Onde? Para quem?), aumentar concientização sobre 
um tema específico

▪ Disseminação dos resultados



Layout

▪ Crie um logo

▪ Seja criativo (ou peça ajuda) com o layout

▪ Destaque partes do texto em negrito, inclua tabelas, 
caixas de texto, figuras



Layout



▪ Gantt Chart

Layout

▪ Atividades

▪ Cronograma



Layout

Weaknesses
- The allocation of resources is presented in only a general manner and not discussed in sufficient detail.
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Layout

▪ Atividades

▪ Usar os mesmos termos 
utilizados na descriçãao 
dos métodos e análises

▪ Incluir atividades de 
disseminação e 
organização do projeto 
(e.g., planejamento de 
riscos, relatórios)

▪ Gantt Chart



Layout

▪ Tempo de dedicação

▪ Detalhar o tempo 
dedicado à cada uma das 
atividades 

▪ Gantt Chart



Layout

▪ Milestones and deliverables

▪ Devem estar mencionados 
no texto

▪ Equilíbrio entre ambição e 
realidade: dois artigos 
principais eum banco de 
dados

▪ Gantt Chart



Dicas para escrita

▪ O acrónimo do projeto deve ser fácil de lembrar e pronunciar

▪ A proposta deve estar bem amarrada – inclua referências aos 
produtos finais em toda a proposta

▪ Durante toda a escrita: Bate e volta de correções com um colega 
animado!

▪ Durante a faze final: Bate e volta de correções diárias com o 
orietador



Dicas para escrita

▪ Contato com 
orientador

▪ Definição do 
tema

▪ Contato com 
“national contact 
point”

▪ Conta no site 
MSCA

▪ Primeira versão
completa

▪ Rascunho da 
Parte II

▪ Revisões: 
bate e volta

▪ Revisões & Parte II ▪ Revisões & Parte II

09 SetAbr Mai Jun Jul Ago

▪ 08 Set Submissão
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