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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO   
 

 

Nome do discente:  

Título: 

Nome do Orientador:  

Nomes dos Avaliadores: 

 

PARTE I – Quanto ao material escrito (assinale com X a pontuação para cada 

indicador): 

 
Item 

-         Pontuação          + 

1 2 3 4 5 

Referencial bibliográfico atualizado      

Clareza dos objetivos      

Coerência das justificativas      

Estrutura da revisão de literatura e fundamentação 
teórica 

     

Descrição dos resultados      

Qualidade da redação (normas, estrutura, correção 
gramatical, ortográfica e argumentação) 

     

Clareza da descrição da metodologia      

Discussão adequada dos resultados obtidos      

Total (Pontuação máxima: 40 pontos)  

 
Parte II – Quanto aos resultados e apresentação oral  
 

 
Item 

-         Pontuação          + 

1 2 3 4 5 

Cumprimento dos objetivos propostos      

Adequação metodológica e delineamento experimental      

Resultados consistentes      

Conclusões apropriadas      

Qualidade da apresentação oral      

Domínio do tema na arguição      

Total (Pontuação máxima: 30 pontos)  



Parte III – Quanto ao nível de desenvolvimento experimental e potencial para 
publicação e defesa 
 

 
Item 

Percentual de conclusão 

20% 40% 60% 80% 100% 

 5-10  
pontos 

15-20 
pontos 

25-30 
pontos 

    

Realização dos experimentos propostos e 
resultados obtidos 

     

Análise dos dados obtidos      

Conclusões do trabalho      

Nível de finalização experimental dentro da 
perspectiva de publicação do trabalho 

     

Aptidão para defesa de dissertação      

Preparação do manuscrito      

Total (Pontuação máxima: 30 pontos)  

*A pontuação deve ser atribuída considerando-se a faixa percentual de conclusão de 
cada item, seguida de uma classificação geral.  

Normas: 

1- O discente poderá ser aprovado no exame de qualificação, sendo apto para 

submissão aos procedimentos legais, junto ao Programa de Pós-Graduação em 

Farmácia, para defesa pública de dissertação, quando atingir pontuação igual ou 

acima à 60 pontos, obtidos a partir da avaliação dos itens I, II e III deste instrumento 

por banca examinadora. 

2 – O discente será avaliado ainda pelo programa de Pós-Graduação em 

Farmácia quanto à perspectiva de conclusão em tempo hábil do trabalho de 

dissertação, a partir da avaliação por membro da comissão de bolsas, instituído 

previamente pelo colegiado do curso, dos itens contidos na parte IV deste instrumento 

de avaliação. Será utilizada a seguinte classificação de risco do aluno não concluir seu 

trabalho de dissertação em vigência pré-estabelecida a partir do seu ingresso no 

programa de Pós-graduação: 

Percentual de conclusão do trabalho de 
dissertação 

 

Risco para o discente não defender o 
trabalho de dissertação no prazo 

20-40 % Alto 

60 % Médio 

> 60 % Baixo 

 

 

 

 

 

 



Correções e sugestões de melhorias: 

Introdução e Fundamentação 

teórica 

 

Metodologia  

Resultados e Discussão  

Conclusões  

Propostas de experimentos 

complementares 

 

Referências  

 

Data: ___ / ___ /201 
 
 
 
 

Assinatura dos (as) avaliadores (as) 


