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RECOMENDAÇÕES PARA REDAÇÃO, APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO
DE PROJETOS PARA EXAMES DE QUALIFICAÇÃO DE MESTRADO E

DOUTORADO

O exame de qualificação de estudantes dos cursos de Mestrado e de Doutorado
do PPGCM está descrito no artigos 46' e 47' do Regimento do Programa. De
acordo com os artigos citados, "o exame de qualificação constará de apresentação
escrita e oral do projeto de pesquisa perante uma banca examinadora, cuja
arguição deverá evidenciar a amplitude e a diversidade dos conhecimentos do
estudante"
Nos itens abaixo estão definidos os elementos mínimos a serem avaliados nos
projetos de pesquisa, nas apresentações e nas arguições dos estudantes
submetidos aos exames de qualificação no PPGCM.
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Pergunta do estudo:
a. o aluno explicitou a pergunta do estudo de forma estruturada? (pico ou

uma de suas variações)
Bases teóricas que justificam a pergunta do estudo:

a. o aluno demonstrou conhecimento sobre o assunto?
b. apresentou referências relevantes?

Relevância do estudo: o aluno deixou claro que:
a. o estudo preencherá uma lacuna do conhecimento existente sobre o

assunto?

b. os resultados poderão ter aplicações clínicas/educacionais?
Exequibilidade do projeto: o estudante deixou claro que:

a. dispõe da amostra do estudo e que o tamanho da amostra foi estimado a
priori

b. possui e domina o uso das ferramentas para colete de dados?
c. o prazo para conclusão do trabalho é adequado?
d. levou em consideração perdas e outros contratempos?

Método:
a. O prometo do estudo foi submetido ou aprovado pelo CEP institucional?
b. O estudante demonstrou que conhece todas as etapas do método proposto

para a obtenção e tratamento dos dados?
c. O estudante demonstrou que domina as técnicas usadas nas i

do estudo?
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d. O estudante demonstrou que domina as técnicas usadas na roleta de
dados?

e. Quando houver controles, os métodos de alocação, ocultação da alocação
e cegamento dos participantes e dos investigadores foram claramente
descritos?

O texto do prometo do estudo apresentado à banca inclui as seções:
a. Justificativa, demonstrando erudição do aluno sobre o tema do estudo,

relevância
b. Pergunta do estudo
c. Hipóteses
d. Objetivos primários e secundários
e. Descrição da população do estudo e dos métodos de intervenção e roleta

de dados
f. Descrição tratamento estatístico
g. Descrição do cálculo do tamanho amostral
h. Considerações sobre exequibilidade do estudo no prazo do curso,

incluindo a disponibilidade de fonte de sujeitos para a amostra,
instrumentos e técnicas de intervenção e medidas, tempo hábil para
seguimento, etc.?

i. Cronograma atualizado e com prazos razoáveis?
j. Referências bibliográHlcas relevantes e atualizadas?
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