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EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

 
Aluno (a): ___________________________________________________________ 
 
Examinador: ________________________________________________________ 
 
Título do Projeto de Tese: ______________________________________________ 
 
Título do Artigo Científico: ______________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________  
  
 

PARECER 
 
 

1- Análise do trabalho: 
 
1.1. Comentários sobre a apresentação escrita; 
1.2. Consistência entre o estado atual do assunto na literatura e os objetivos 

propostos; 
1.3. Originalidade do tema; 
1.4. Adequação dos materiais/métodos empregados; 
1.5. Significado/relevância dos resultados obtidos; 
1.6. Pertinência/adequação da proposta do que será feito a partir do momento atual; 
1.7. Recomendações/comentários gerais. 
 
 
2- Análise das atividades desempenhadas pelo aluno desde sua admissão ao 
doutorado:   
 
2.1. Créditos obtidos neste período ou revalidados do mestrado;  
2.2. Etapas realizadas no desenvolvimento da tese em relação às atividades propostas 
no projeto;  
2.3. Produção científica efetivamente realizada pelo(a) aluno(a) e relacionada ao 
assunto da tese desde sua admissão ao doutorado. 
2.4. Outras atividades desempenhadas neste período que possam influenciar o 
amadurecimento científico do(a) aluno(a). 
2.5. Comentários e sugestões para estimular o aprimoramento e amadurecimento 
científico do(a) aluno(a). 
 
 

 
 



Página 2 de 2 

CONCLUSÕES 
 
1. A obtenção dos resultados esperados/ propostos está de acordo com a proposta 

(Projeto de Tese)? 
 
(   ) Sim (   ) Não 
 
2.  A obtenção dos resultados esperados/ propostos no trabalho justifica uma tese de 

doutorado? 
(   ) Sim  (   ) Não 
 
3.  As atividades realizadas pelo aluno estão condizentes com os 30 meses de 

matrícula no programa de doutorado? 
 
(   ) Sim (   ) Não 
 
4.  O aluno demonstrou maturidade e segurança nas respostas às perguntas relativas a 

seu trabalho e suas outras atividades científicas desenvolvidas neste período? 
 
(   ) Sim (   ) Não 
  
5.  Decisão final 
(   ) aprovado 
(   ) aprovado com recomendações (pormenorizá-las) 
(   ) reprovado. 
 
Justificativa (caso haja aprovação com recomendações ou reprovação do aluno): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte, _____/_____/_____ 

Assinatura do Examinador: _________________________________________________  


