PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DE GOIÁS - NÍVEIS MESTRADO E DOUTORADO (EDITAL 003/2017)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA ORAL MESTRADO,
PRESENTES NO EDITAL 003/2017
5.2.6.1. A Prova Oral terá como base uma arguição feita pela Banca de
Seleção sobre o projeto de pesquisa, a trajetória intelectual e a experiência
profissional, as razões da escolha da área e do tema do projeto, sobre as
condições de dedicação aos estudos por parte do candidato.

5.2.6.2. Na Prova Oral se espera dos candidatos, que a partir do conhecimento
global da área e dos conceitos fundamentais constantes da bibliografia
indicada neste edital, sejam capazes de argumentar com consistência teóricometodológica sobre os objetivos da pesquisa, o problema de investigação que
pretendem abordar, sobre a relevância do mesmo para a Educação em
Ciências e Matemática e sobre a sua trajetória acadêmica.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA ORAL DOUTORADO,
PRESENTES NO EDITAL 003/2017
5.3.7.1. A Prova Oral terá como base uma arguição feita pela Banca de
Seleção sobre a trajetória intelectual e a experiência profissional, sobre as
condições de dedicação aos estudos por parte do candidato, as razões da
escolha da área e do tema do projeto.

5.3.7.2. Na Prova Oral se espera do candidato, que ele consiga expor de forma
clara, coerente, coesa, crítica e com argumentação consistente a sua trajetória
profissional e acadêmica estabelecendo a relação desta com os motivos que
fundamentam a sua intenção de cursar o doutorado no Programa de Pósgraduação em Educação em Ciências e Matemática da UFG. Além disso, que
sejam capazes de argumentar com consistência teórico-metodológica sobre os
objetivos da pesquisa, o problema de investigação que pretendem abordar e
sobre a relevância do mesmo para a Educação em Ciências e Matemática.

Matriz de Avaliação da banca examinadora para a prova oral
NÍVEL MESTRADO
CURRÍCULO (PESO 2)
PRESENTE NO EDITAL 003/2017
5.2.7.6. Os currículos serão avaliados e valorados de acordo com os critérios
de pontuação constantes do Anexo II desse edital. Ao candidato que obtiver
maior pontuação será atribuída nota 10,0 (dez) e a nota dos demais currículos
será calculada por meio de regra de três simples.
TRAJETÓRIA ACADÊMICA: trajetória intelectual e a experiência profissional,
as razões da escolha da área (PESO 2)
CRITÉRIOS DA BANCA AVALIADORA
1. Coerência da trajetória acadêmica
2. Experiência profissional
3. Escolha do mestrado
4. Condições de dedicação aos estudos
NOTA FINAL

NOTA
0a3
0a3
0a2
0a2
0 a 10

Nota do(a)
Candidato (a)

DEFESA DO PROJETO: Projeto de Pesquisa e Tema do Projeto (PESO 6):
CRITÉRIOS DA BANCA AVALIADORA
1. Escolha do Tema de pesquisa
2. Relevância para a área
3. Pergunta de pesquisa
4. Metodologia
5. Abertura para mudanças
NOTA FINAL

NOTA
0a1
0a2
0a3
0a3
0a1
0 a 10

Nota do(a)
Candidato (a)

NOTA FINAL DA PROVA ORAL NÍVEL MESTRADO
PRESENTE NO EDITAL 003/2017
5.2.6.4. Será atribuída uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) para a Prova Oral,
conforme matriz de avaliação divulgada durante o processo seletivo, sendo que
a nota da prova oral (NPO) será calculada atribuindo-se ao Currículo (C), peso
2; à Trajetória (T), peso 2 e à avaliação e defesa do projeto de pesquisa (PP),
peso 6:
𝑁𝑁𝑃𝑃𝑂𝑂 = (2𝐶𝐶 + 2𝑇𝑇 + 6𝑃𝑃𝑃𝑃)/10

Matriz de avaliação da banca examinadora para a prova oral
NÍVEL DOUTORADO
CURRÍCULO (PESO 2)
PRESENTE NO EDITAL 003/2017
5.2.7.6. Os currículos serão avaliados e valorados de acordo com os critérios
de pontuação constantes do Anexo II desse edital. Ao candidato que obtiver
maior pontuação será atribuída nota 10,0 (dez) e a nota dos demais currículos
será calculada por meio de regra de três simples.
TRAJETÓRIA ACADÊMICA: trajetória intelectual e a experiência profissional,
as razões da escolha da área (PESO 2)
CRITÉRIOS DA BANCA AVALIADORA
1. Coerência da trajetória acadêmica
2. Experiência profissional
3. Escolha do doutorado
4. Condições de dedicação aos estudos
NOTA FINAL

NOTA
0a3
0a3
0a2
0a2
0 a 10

Nota do(a)
Candidato (a)

DEFESA DO PROJETO: Projeto de Pesquisa e Tema do Projeto (PESO 6)
CRITÉRIOS DA BANCA AVALIADORA
1. Escolha do Tema de pesquisa
2. Relevância para a área
3. Pergunta de pesquisa
4. Metodologia
5. Abertura para mudanças
6. Ineditismo
NOTA FINAL

NOTA
0a1
0a2
0a3
0a2
0a1
0a1
0 a 10

Nota do(a)
Candidato (a)

NOTA FINAL DA PROVA ORAL NÍVEL DOUTORADO
PRESENTE NO EDITAL 003/2017
5.3.7.4. Será atribuída uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) para a Prova Oral,
conforme matriz de avaliação divulgada durante o processo seletivo, sendo que
a nota da prova oral (NPO) será calculada atribuindose ao Currículo (C), peso
2; à Trajetória (T), peso 2 e defesa do projeto de pesquisa (PP), peso 6:
𝑁𝑁𝑃𝑃𝑂𝑂 = (2𝐶𝐶 + 2𝑇𝑇 + 6𝑃𝑃𝑃𝑃)/10

