
                                                                    
 
 
 

 

 

 

ANEXO V – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO MEMORIAL, ANTEPROJETO E 

ENTREVISTAS 

 

Critérios para Avaliação do Memorial do Mestrado (40%) – peso máximo 100 

Itens de análise Pontuação 

Texto bem escrito (domínio linguístico) 30 

Aborda as temáticas das linhas de pesquisa do PPG relacionado 
com a trajetória 

20 

Organização lógico-argumentativa/embasamento 50 

 

Critérios para avaliação da Entrevista do Mestrado (30%) - peso máximo 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itens de análise Pontuação 

Relação da produção textual com o projeto de pesquisa – 
embasamento teórico 

30 

Organização lógico-argumentativa que leve a compreender o 
caminho da pesquisa 

40 

Indicativo de estudos prévios e de conhecimento quanto ao tema 20 

Aderência com relação a Linha de Pesquisa 10 



                                                                    
 
 
 

 

Critérios para Avaliação do Projeto de Pesquisa do Doutorado (40%) – Máximo 

100 pontos  

 

Critérios para avaliação da Entrevista do Doutorado (30%) – máximo 100 pontos 

 

 

 

Itens de análise Pontuação 

Texto bem escrito (domínio linguístico) 5 

Indicação da pertinência/propriedade do tema no contexto dos estudos 

interdisciplinares, da área de concentração do Programa de Pós-graduação e 

da Linha de Pesquisa 

10 

Clareza quanto ao tema de pesquisa, a construção do objeto de pesquisa e sua 

contribuição científica no contexto de uma Tese de Doutorado 
30 

Adequação das técnicas e procedimentos de pesquisa aos objetivos da 

pesquisa 
15 

Recorte teórico apropriado para o desenvolvimento da pesquisa e sua relação 

com o objeto de pesquisa 
20 

Organização lógico-argumentativa frente ao tema, objeto de pesquisa e 

problema de pesquisa 
15 

Relação do projeto de pesquisa com a trajetória de produção intelectual e de 

pesquisa do candidato 
5 

Itens de análise Pontuação 

Relação da caminhada de pesquisa com o projeto de 
pesquisa 

20 

Organização lógico-teórico- argumentativa que leve a 
compreender o caminho da tese 

40 

Indicativo de ineditismo, seja através de estudos 
relacionados ou através da justificativa exposta 

30 

Aderência com relação a Linha de Pesquisa 10 


