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ANEXO V – Critérios de Avaliação do Exame Oral 

A – Formação Observação 

A1 - Área do Curso de Graduação Máximo 3,0 pontos 

Mesma área dos Orientadores Propostos até 1 por orientador 

Área próxima à dos orientadores propostos até 0.5 por orientador 

Área sem correlação com a dos orientadores propostos 0  

A2– Iniciação Científica Máximo 3,0 pontos 

Iniciação Científica na Área de interesse dos Orientadores Propostos até 1 por orientador 

Iniciação Científica em área correlata a dos Orientadores Propostos até 0.5 por orientador 

Área sem correlação com a dos orientadores propostos 0.3 por orientador- 

A3 - Área do Curso de Mestrado Máximo 3.0 pontos 

Mesma Área dos Orientadores Propostos até 1.0 por orientador 

Área próxima à dos orientadores proposto até 0.5 por orientador 

A4- Conceito Capes do Programa de Mestrado   

Programas de Conceito 7 ou 6 1,0  

Programas de Conceito 5 ou 4 0,5  

Programas Conceito 3 ou inferior 0  
 

B – Cartas de Recomendação Pontos Observação 

B1 – Cartas Recomendam a aprovação do Candidato 0.5 por carta (máximo 1.5) 

B2 – Orientador de Mestrado ou de Iniciação Científica Recomenda o 

candidato 
1.0 

por carta (máximo 2.0) 

B3 – Potencial Orientador de Doutorado Recomenda o Candidato 1.5 por carta (máximo 4.5) 

B4 – As Recomendações das cartas são compatíveis com o histórico e 

currículo do candidato? 
2,0 

(máximo 2,0) 

 

C – Interesses Acadêmicos e de Pesquisa Pontos Observação 

C1 – O Candidato possui interesses de pesquisa claros que podem 

conduzir a um projeto de doutorado? 
1,5 

 

C2 – Os interesses de pesquisa do candidato são compatíveis com o eixo 

articulador escolhido? 
1,5 

 

C3 – Os interesses de pesquisa são compatíveis com os orientadores 

sugeridos? 
2,0 

 

C4 – A formação do candidato é adequada para prosseguir em um projeto 

de doutorado nesta área. 
2,0 

 

C5 – O candidato possui familiaridade suficiente com a área para discutir a 

elaboração de um projeto de pesquisa (tema, objetivos, métodos, fontes, 

conceitos e fundamentos teóricos, aplicações, implicações teóricas, 

evolução da ciência, inserção técnico-científica local/nacional) 

1,5 

 



 

C6 – Disponibilidade pessoal do candidato em frequentar e concluir o 

Doutorado nos prazos exigidos, incluindo a possibilidade de não vir a ser 

contemplado com bolsa de Estudos 

1,5 

 

 

D– Comunicação em Linguagem Acadêmica  Pontos Observação 

D1 –   Uso da norma culta da língua portuguesa, comunicação em 

linguagem científica e uso de terminologia específica aos temas;  
5,0 

 

D2 –   Clareza, coerência, concisão e profundidade na abordagem dos 

temas 
5,0 

 

  


