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ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO NO NÍVEL DE 

DOUTORADO (FORMATO DE ARTIGO DE REVISÃO) 

 

EXAMINADOR(A) 1 

O Exame de Qualificação constitui, juntamente com a realização das disciplinas 

obrigatórias e eletivas e da elaboração dissertação / tese, um dos requisitos para a 

obtenção do título de mestre ou doutor em Ecologia pela UFRJ. 

Segundo o Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Ecologia UFRJ, 

recomenda-se os seguintes critérios básicos para nortear a avaliação. 

 

Conteúdo: O conteúdo deve ser pertinente a uma exposição do “estado-da-arte”. Deve 

haver encadeamento lógico das ideias que norteiam a pesquisa na área e os avanços 

obtidos. É importante que esteja clara, no texto e na apresentação pública, a inserção da 

pesquisa de dissertação/tese do aluno no universo teórico e prático exposto. 

 

Apresentação: A apresentação, com duração de 30 a 50 minutos, deverá ser objetiva e 

clara. 

 

Literatura Consultada: Deve ser analisada a abrangência, a pertinência ao tema, assim 

como a atualização da literatura consultada pelo(a) discente para a revisão. 

 

Aprovação e Recomendação do(a) Examinador(a) 1: 

Conteúdo científico: Conceito ___ 

Apresentação: Conceito ___ 

Literatura Consultada: Conceito ___ 

Conceito Final: ___ 
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EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

 

De acordo com o regulamento interno do PPGE, para ser APROVADO, o(a) 

discente deverá obter conceito igual ou superior a C. 

 O(a) discente com conceito D é REPROVADO, devendo realizar novamente o 

Exame de Qualificação. Novo exame só poderá ser solicitado pelo orientador(a) e 

marcado um mês após a data da reprovação. 

 

Discente: ________________________________________________________________ 

 

Título da Revisão: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Observações: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Data:      /      /         .              

 

Examinador(a) 1: ______________________________________________ 

 

Assinatura: _________________________________________________ 
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ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO NO NÍVEL DE 

DOUTORADO (FORMATO DE ARTIGO DE REVISÃO) 

 

EXAMINADOR(A) 2 

O Exame de Qualificação constitui, juntamente com a realização das disciplinas 

obrigatórias e eletivas e da elaboração dissertação / tese, um dos requisitos para a 

obtenção do título de mestre ou doutor em Ecologia pela UFRJ. 

Segundo o Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Ecologia UFRJ, 

recomenda-se os seguintes critérios básicos para nortear a avaliação. 

 

Conteúdo: O conteúdo deve ser pertinente a uma exposição do “estado-da-arte”. Deve 

haver encadeamento lógico das ideias que norteiam a pesquisa na área e os avanços 

obtidos. É importante que esteja clara, no texto e na apresentação pública, a inserção da 

pesquisa de dissertação/tese do aluno no universo teórico e prático exposto. 

 

Apresentação: A apresentação, com duração de 30 a 50 minutos, deverá ser objetiva e 

clara. 

 

Literatura Consultada: Deve ser analisada a abrangência, a pertinência ao tema, assim 

como a atualização da literatura consultada pelo(a) discente para a revisão. 

 

Aprovação e Recomendação do(a) Examinador(a) 2: 

Conteúdo científico: Conceito ___ 

Apresentação: Conceito ___ 

Literatura Consultada: Conceito ___ 

Conceito Final: ___ 
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EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

 

De acordo com o regulamento interno do PPGE, para ser APROVADO, o(a) 

discente deverá obter conceito igual ou superior a C. 

 O(a) discente com conceito D é REPROVADO, devendo realizar novamente o 

Exame de Qualificação. Novo exame só poderá ser solicitado pelo orientador(a) e 

marcado um mês após a data da reprovação. 

 

Discente: ________________________________________________________________ 

 

Título da Revisão: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Observações: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Data:      /      /         .              

 

Examinador(a) 2: ______________________________________________ 

 

Assinatura: _________________________________________________ 
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RESUMO DA ATA DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO DE DOUTORADO 

 

De acordo com o previsto no regulamento interno do Programa de Pós-Graduação em 

Ecologia da UFRJ, foi realizado, no dia ____ de ___________ de ______, o Exame de 

Qualificação do (a) discente __________________________________, cuja revisão é 

intitulada: “_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________.” 

Após a apresentação do tema pelo(a) candidato(a), a banca examinadora, 

constituída pelos(as) docentes ______________________________ e 

_________________________ analisaram a mesma e atribuíram os seguintes conceitos: 

 

Aprovação    Reprovação  

 

                     

Membro da Banca Examinadora:                            Assinatura: 

______________________________________   ________________________________ 

 

 

Membro da Banca Examinadora:                            Assinatura: 

______________________________________   ________________________________ 

 


