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ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO PPGGBM N. 07/2008 (BAREMA ATUALIAZADO COM BASE NA REUNIÃO DE 05 DE MARÇO DE 2010)

AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE QUALIFICAÇÃO DE DOUTORADO


Aluno: 
Data: 

PRIMEIRA PARTE: a preencher antes da avaliação do seminário


Análise do trabalho apresentado (ATÉ 60 PONTOS)
Pontos máximos
Pontos obtidos

O trabalho apresentado pelo aluno esta na forma de:
 Artigo aceito ou publicado (40 pontos)
 Artigo submetido (35 pontos se qualificação ocorrer até 30 meses de ingresso no curso e 30 pontos se qualificação ocorrer após 30 meses de ingresso no curso)
 Versão preliminar (30 pontos se qualificação ocorrer até 30 meses de ingresso no programa e 25 pontos se qualificação ocorrer após 30 meses)
40
     

O aluno é: 
 1° autor do trabalho (5 pontos)
 2° autor do trabalho (2 pontos)
 3° autor ou mais (0 pontos)
5
     

O trabalho está:
 Totalmente relacionado ao projeto de pesquisa do aluno (5 pontos)
 Parcialmente relacionado ao projeto de pesquisa do aluno (2 pontos)
5
     
OU
No caso de um artigo aceito ou publicado, a revista tem:
 fator de impacto ≥ 2 (10 pontos)
 fator de impacto < 2 (7 pontos)
10
     

OU
OU


No caso de uma versão preliminar ou de um trabalho submetido, na sua opinião, o trabalho tem probabilidade de ser aprovado na revista indicada pelo candidato: 
 Sim e a revista tem fator de impacto ≥ 2  (10 pontos)
 Sim e a revista tem fator de impacto < 2 (7 pontos)
 Não (0 pontos). No caso de resposa negativa, quais modificações no artigo, experimentos, revistas, etc, você poderia sugerir para alcançar um “sim”:      
10


Nota máxima para análise do trabalho apresentado
60
     
Observação: No caso de mais um artigo disponível, o doutorando deve indicar apenas um deles para a avaliação. Contudo, na apresentação oral, recomenda-se explicar na introdução ou na conclusão as conexões do artigo objeto da qualificação com os demais artigos produzidos ou a produzir no doutorado.

SEGUNDA PARTE: a preencher durante a apresentação do seminário

Análise do seminário (ATÉ 10 PONTOS)
Pontos máximos
Pontos obtidos
Relação de continuidade entre a apresentação oral e o artigo
1

Hipóteses e objetivos: claros e pertinentes, adequados ao conteúdo
1

Conteúdo apresentado:
- Domínio na apresentação do conteúdo téorico
- Clareza da explicação dos resultados em relação aos objetivos e ao material e método
- Capacidade de síntese na explicação do artigo 
- Qualidade dos experimentos executados (presença de controles, repetições, desvio padrão, etc)
7

Adequação de conteúdo ao tempo de apresentação (40 a 50 min)
1

Nota máxima para apresentação oral
10


Arguição (ATÉ 30 PONTOS)
Pontos máximos
Pontos obtidos
Capacidade em responder às perguntas
5

Segurança nas respostas apresentadas
10

Domínio do conteúdo do artigo e do projeto de pesquisa
10

Demonstração da coerência entre projeto de pesquisa-artigo-apresentação oral
5

Nota máxima para arguição
30


Nota final 
Nota máxima
Nota obtida
Análise do trabalho apresentado
60

Análise do seminário
10

Arguição
30

Nota final
100

Situação final 
Satifatório            Não satisfatório – nota<70 

Comentários adicionais e sugestões de melhoria:
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Avaliador: ______________________________________________________________________________

