
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - PROPOSTAS PROJETO NIPPON 2017/2018

ITEM Critérios de Avaliação Metodologia de Pontuação Pontuação 
Máxima por item

1

Area endêmica ou média endêmica (hanseníase) 
de acordo com os últimos dados do MS

a) Estado endêmico ou assentamentos - 
2 pontos                                                         
b) Município médio endêmico - 1 ponto              
c) poucos casos de hanseníase na região 
- 0 ponto

2

2

Capacidade de  busca para descobrir novos 
casos de hanseníase no Brasil

a) Apresenta de forma clara a maneira 
como pode comprovar a quantidade dos 
novos casos  - 2 pontos                           
b) Apresenta  de  forma genérica sem 
identificar a forma como comprovar a 
quantidade de novos casos - 1 ponto             
c) Não apresenta dados sobre busca de 
novos casos - 0 ponto

2

3

Articulação com o poder público para descoberta 
de casos e articulação com potenciais parceiros 
visando aproveitar expertises e multiplicar o 
conhecimento de profissionais na área da saúde, 
voluntários e população em geral

a) Parcerias com unidades de saúde, 
escolas e centro de formação- 0,5 ponto                                                                 
b) Parcerias com prefeituras - 0,5 ponto                          
c) Apoio do poder público para 
fortalecimento da atividade local - 0,5 
ponto                                                                 
d) outras parceria mencionadas - 0,5 
ponto                                                              
e) as quatro anteriores - 2 pontos                     
e) não apresenta parcerias - 0 ponto

2

4

Indicadores/instrumentos de avaliação das ações a) a proposta apresenta instrumentos que 
possam mensurar o impacto das 
atividades que serão executadas 
(formulários, listagem, etc) - 1 ponto                                                                    
c) não apresenta nenhum instrumento de 
avaliação - 0 ponto

1

5

Capacidade de Execução a) a proposta apresenta de forma clara 
que tem experiência e capacidade em 
executar as atividades - 0,5 ponto                               
b) a proposta menciona quais serão os 
voluntários envolvidos no projeto e a 
intenção de buscar novos voluntários 
para ações futuras 0,5 ponto                    
c) a proposta não menciona item a e b - 0 
ponto

1

6

Divulgação do Telehansen / Zaphansen e 
Webhansen                                              

a) A proposta menciona como serão 
divulgados os serviços de Telehansen, 
webhansen e zaphansen - 1 ponto                                                
b) A proposta não menciona como os 
serviços de Telehansen, Webhansen e 
Zaphansen serão divulgados - 0 ponto

1

7

Utilização dos Recursos  a) Recurso Total repassados para 
pessoa jurídica (camisetas, material 
informativo, material de escritório) - 1 
ponto                                                         
b) Recurso parcial para pessoa física 
( para hora/aula, vale transporte, 
alimentação) - 0,5 ponto                                                  
c) Recurso superior a 60% ou total para 
PF - 0 ponto                                            

1
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