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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA

Formulário para Parecer de Avaliação de Ingresso no Doutorado
IDENTIFICAÇÃO

Área de Concentração:

Candidato(a):
Orientador(a):
Título do Projeto:
Parecer Geral (deve sumarizar as conclusões dos quatro itens de análise deste formulário):
1. Avaliação do projeto de pesquisa
2. Histórico acadêmico do candidato
3. Apresentação do projeto de tese
4. Arguição do candidato na entrevista e na defesa do projeto de tese.
Por favor, preencha os itens de avaliação desta página depois de preencher o restante do
formulário.

[

] Aprovado

[

] Reprovado

COMISSÃO EXAMINADORA:
NOMES DOS MEMBROS

Data da entrevista: ______/______/_______

ASSINATURAS
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1. Por favor, analise o PROJETO DE PESQUISA proposto para o doutorado, conforme o roteiro
abaixo:
1.a. Clareza e definição dos objetivos:

1.b. Fundamentação científica e métodos empregados (verifique a necessidade de pareceres sobre
aspectos éticos, de biossegurança ou materiais radioativos):

1.c. Adequação do projeto ao nível de doutorado:

1.d. Adequação do projeto ao Programa de Pós-graduação em Química da UFPR (considerar experiência
do grupo de pesquisa e inserção nas linhas de pesquisa do PPGQ):

1.e. Necessidade de coorientação:

1.f. Análise da viabilidade da execução do projeto utilizando a infraestrutura disponível e no prazo previsto:

Conclusão sobre a Avaliação do Projeto de Pesquisa proposto
[
[

] Aprovado
] Reprovado
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2. Por favor, analise o HISTÓRICO ACADÊMICO, o PERFIL DO CANDIDATO e o seu DESEMPENHO
NA ENTREVISTA seguindo o roteiro abaixo:
2.a. Adequação da formação do candidato ao projeto proposto, com base nas disciplinas cursadas durante
o mestrado.
Há necessidade de que o candidato curse especificamente uma ou mais disciplinas da pós-graduação? Em
caso positivo, favor sugerir as disciplinas:

2.b. Adequação do candidato ao nível de doutorado, com base na maturidade e experiência no método
científico, na linha de pesquisa, nas técnicas e nos métodos citados na proposta, e no tema do projeto de
doutorado:

2.c. Disponibilidade de tempo e motivação do candidato para os estudos em nível de doutorado:

2.d. Analisar se o perfil do candidato, com base em seu currículo e no desempenho na entrevista, é
indicativo de características desejáveis no doutoramento: iniciativa, independência, liderança, domínio de
idioma estrangeiro, experiência no exterior, etc

2.e. Outros aspectos julgados relevantes para avaliar o potencial do candidato:

Conclusão sobre o Histórico Acadêmico e o Perfil do Candidato
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3. Por favor, emita parecer sobre a apresentação e a defesa do projeto de tese pelo candidato:
3.a. Conhecimento de fundamentos de química relativos ao projeto e à área de concentração em que o
candidato irá atuar.

3.b. Compreensão e domínio do projeto de pesquisa a ser desenvolvido (descrição do estado da arte na
área, definição adequada dos objetivos, domínio da literatura citada, conhecimento da metodologia
envolvida, pertinência do cronograma de execução):

3.c. Clareza na exposição do projeto, identificação dos aspectos fundamentais da proposta de trabalho,
distribuição e uso do tempo durante a apresentação, segurança nas respostas às perguntas feitas pela
Banca Examinadora:

Conclusão sobre o desempenho do candidato na apresentação e defesa do projeto de tese:

[
[

] Aprovado
] Reprovado

