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CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE DOUTORADO 
 

Para cada item, atribuir nota (3) BOA, (2) REGULAR ou (1) INSUFICIENTE 
 
 
 

I) Avaliação do PROJETO DE PESQUISA: (nota máxima = 45) 
 

→ Quanto aos OBJETIVOS: 
( ) Clareza na definição da tese e da(s) hipótese(s) 

               ( ) Originalidade da proposta de tese 

 
→ Quanto à JUSTIFICATIVA da escolha do tema: 
( ) Relevância científica e social da proposta 

 

→ Quanto ao EMBASAMENTO TEÓRICO-CONCEITUAL: 
( ) Pertinência e coerência entre autores e conceitos relacionados ao tema;  

( ) Articulação entre teoria e pesquisa empírica (uso de fato dos conceitos) 

 ( ) Atualização 

 
→ Quanto à METODOLOGIA E TÉCNICAS: 
( ) Clareza na organização do raciocínio (análises descritiva, evolutiva, integrada, sistêmica, 

comparativa ou qualquer outra forma que se mostre adequada à problemática proposta) 

( ) Explicitação das técnicas e eventuais instrumentos necessários à execução da pesquisa 

(melhor se dividido por etapas da pesquisa) 

( ) Qualidade das fontes de dados 
 

→  Quanto à BIBLIOGRAFIA: 
( ) Relevância e Pertinência (sem excesso de bibliografias “coringas”) 

               ( ) Abrangência e organização (atuais e clássicas; teóricas, específicas e complementares)  

( ) Uso de bibliografia estrangeira com fator de impacto 

 
→ Quanto aos RESULTADOS parciais obtidos (quando for o caso): 
( ) Qualidade da análise dos dados e do teste da(s) hipótese(s) 

( ) Consistência dos argumentos e coerência com as conclusões (considerando o objetivo inicial) 

( ) Publicações (ou submissões) derivadas (mínimo duas) 

 
 
 

II) Em relação ao CURRÍCULO do aluno: (nota máxima = 15) 
 

( ) Pertinência da formação do aluno com o projeto de pesquisa proposto; 

( ) Eventual experiência profissional que pode ser relevante para a pesquisa; 

( ) Participação em eventos  
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Neste item: 

Atribuir nota (3) MUITO BOM, quando 3 eventos ou mais; 

Atribuir nota (2) BOM, quando 2 eventos; 

Atribuir nota (1) REGULAR, quando um evento; 

Atribuir nota (0) INSUFICIENTE, quando nenhum evento. 

 

(   ) Publicações (nos últimos cinco anos): 

 

Neste item: 

Atribuir nota (3) MUITO BOM, quando apresentar publicações em livros e periódicos (qualquer 
quantidade) 

Atribuir nota (2) BOM, quando apresentar anais de eventos (dois ou mais) 

Atribuir nota (1) REGULAR, quando apresentar anais de evento (apenas um) 

Atribuir nota (0) INSUFICIENTE, quando não apresentar nada 

 

(   ) Histórico escolar: considerar a média do aluno. 

 

Neste item: 

Atribuir nota (3) MUITO BOM, quando média igual ou superior a 8 e sem reprovações 

Atribuir nota (2) BOM, quando média entre 7,0 e 7,9 e sem reprovações 

Atribuir nota (1) REGULAR, quando média entre 6,0 e 7,9, ou média entre 7,0 e 7,9, mas com reprovação 

Atribuir nota (0) INSUFICIENTE, quando média entre 5,0 e 5,9 ou média entre 6,0 e 7,9, mas com 
reprovação 

 

 

Resultado final (soma de todas as notas). Nota máxima possível = 60. Serão classificados aqueles alunos 
que atingirem no mínimo 50%, ou seja, nota 30. Em caso de haver dois ou mais alunos com o mesmo 
número de pontos, a prioridade será do aluno que estiver há mais tempo aguardando bolsa. 


