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OBJETIVOS Avaliar o andamento do trabalho de tese do candidato e garantir a preparação de 01 (hum) 
manuscrito relacionado à tese de doutorado, no qual o discente seja o primeiro autor, em 
tempo hábil para a sua submissão e aceite em revista científica indexada até a aprovação 
da banca de defesa de tese junto à CPG-Qui. 

EMENTA A disciplina obedecerá às disposições do Art. 6 do Capítulo VI do novo Regulamento Interno 
do PPG-Qui, que prevê a preparação e apresentação de material científico inédito perante 
os membros de uma banca examinadora constituída pelo orientador e mais 02 (dois) pro-
fessores doutores. Um detalhamento das atividades previstas é descrito no PROGRAMA. 

PROGRAMA - Preparar e entregar para os membros da banca, na forma de material impresso e com 15 
(quinze) dias de antecedência, um manuscrito científico, escrito em língua inglesa, conten-

do resultados inéditos oriundos do projeto de tese do doutorado, para futura submissão a 
revista indexada, preferencialmente internacional. Observação: artigos de revisão não serão 
aceitos para este fim. Além disso, deverá ser entregue um material impresso sucinto [de até 
05 (cinco) páginas, em folha A4, espaço duplo, fonte Times New Roman ou Arial tamanho 

12] contendo título e objetivos da tese, uma descrição concisa dos resultados obtidos até o 
momento e cronograma de atividades detalhado para o restante do tempo de curso. 
- Fazer uma exposição oral com duração de 30 (trinta) a 40 (quarenta) min que, a critério do 
orientador, poderá ser pública ou não. Durante a apresentação, o candidato deverá abordar 
as principais motivações da pesquisa, os resultados obtidos até o momento, aquilo que 
ainda falta concluir (incluindo a metodologia proposta para tal) e um cronograma detalhado 
de atividades para o tempo restante de doutorado. A exposição será seguida de uma argui-
ção ao aluno pelos membros da banca examinadora. 

AVALIAÇÃO 

 

BIBLIOGRAFIA 

PRINCIPAL 

Baseada na qualidade do manuscrito científico apresentado e no andamento do trabalho de 
tese em relação aos objetivos originalmente propostos (Aprovado ou Reprovado, sem nota).  

Bibliografia variável. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

Artigos científicos na área de concentração do candidato. 

 


