PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
DINÂMICA DOS OCEANOS E DA TERRA
Departamento de Geologia e Geofísica
UFF
PROCEDIMENTOS NA AVALIAÇÃO DE CANDIDATOS AO DOUTORADO

Banca.
É formada por três membros designados em reunião pelo colegiado de professores
do Programa. Um dos membros é designado presidente e fica responsável por conduzir o
processo. Depois de designada a comissão é marcada a data do exame e a comissão tem
trinta dias para examinar os documentos. O presidente tem a função de organizar a
documentação, analisá-la, repassá-la aos demais membros, providenciar a sala e
equipamentos de projeção e liderar o processo.
Exame.
O exame do candidato consta de avaliação de documentos, uma entrevista, uma
prova de proficiência em Inglês e a defesa da proposta de tese.
Documentos:
- Curriculum vitae (vale nota, peso 3)
- Histórico escolar (vale nota, peso 1)
- Diploma
- Carta de intenção do candidato
- Cartas de recomendação (vale nota conjunta com CV)
- Carta de aceite do orientador de estudos
- Projeto de tese (vale nota, peso 2)
Avaliação do Projeto e Defesa da Proposta
O projeto de tese deve ser avaliado tanto na forma escrita, bem como na forma de
defesa oral.
A apresentação da proposta terá duração de até 30 minutos. A apresentação é
publica mas a defesa não. O orientador deverá assistir a apresentação e defesa e
contribuir com esclarecimentos quando necessário.
O projeto deve ser avaliado quanto aos seguintes aspectos:
- Ao tema proposto
- Interesse científico
- Aplicabilidade
- Exeqüibilidade
- Conteúdo da Proposta
- Pesquisa bibliográfica
- Objetivos
- Relevância
- Apresentação do problema
- Conhecimento do assunto

- Metodologia proposta
- Resultados esperados
- Quanto a forma de apresentação da proposta
- Desempenho do candidato
- Organização na apresentação
- Qualidade do material áudio-visual
- Cronograma
- Infra-estrutura e dados disponíveis
Entrevista (vale nota, peso 2).
O candidato será entrevistado durante no máximo 1 hora quanto a sua;
- Maturidade para realizar o doutorado
- Capacidade para justificar o plano de trabalho
- Capacidade e/ou potencialidade intelectual para desenvolver o plano
- Perspectivas após o término
- Outros (As abordagens da banca podem ser diversas bem como fora do
assunto principal da tese. As abordagens específicas da tese deverão ser feitas durante a
defesa da proposta).
Sugere-se que a entrevista seja na presença banca apenas e sem a presença do
orientador.
Proficiência em Inglês
Um texto em inglês de cunho científico será entregue ao candidato para que ele
faça a tradução no prazo de 1 hora.
Sugestão de Cronologia de Eventos
1) Exame e avaliação dos documentos (prazo de 30 dias a partir da reunião do
colegiado designando a composição da banca).
2) Defesa da proposta de tese.
3) Entrevista com o candidato (mesmo dia que 2 e 4). Caso o candidato não
atinja o nível suficiente o exame se encerra neste ponto.
4) Aplicação da prova de proficiência em Inglês.
5) Cálculo das notas.
6) Elaboração da Ata.

