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Critérios de Avaliação do Exame de Qualificação do PPG-PIT 

 

A Comissão de Ensino de Pós-Graduação do PPG-PIT, em reunião de 11/11/2022, aprovou os critérios de avaliação do exame de 

qualificação, com o intuito de deixar as avaliações mais homogêneas, conforme descrito na Tabela I. Para obter aprovação no exame de 

qualificação, o(a) aluno(a) deve obter conceito Muito Bom ou Bom em todos os itens de avaliação. A tabela I deve ser preenchida em conjunto 

pela banca examinadora. Se o aluno obtiver o conceito Regular, Fraco ou Insuficiente, em qualquer um dos itens de avaliação, não será aprovado 

no exame de qualificação, devendo reagendar um novo exame de qualificação no prazo de 60 dias (conforme norma regimental). 

A necessidade de um eventual reagendamento da banca de qualificação (em até 60 dias, no caso da não aprovação), deve ser vista de 

forma pedagógica, como uma oportunidade que o(a) aluno(a) terá de melhorar o seu projeto e corrigir problemas identificados pela banca. 

O presidente da banca de qualificação deve retornar a Tabela I preenchida para a coordenação do PPG-PIT, logo após a defesa de 

qualificação. 
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Tabela I: Critérios de Avaliação do Exame de Qualificação do PPG-PIT 

Nome do(a) aluno(a):   

Nome dos membros da 
banca: 

  

Item de avaliação Descrição do item Conceito 

(1) Qualidade do texto 
(português ou inglês) 

Qualidade da escrita do(a) aluno(a): verificar pontuação, ortografia, gramática, significado e fluidez do 
texto. 

 

(2) Organização do 
texto e uso das normas 
(ABNT ou outra) 

Uso correto das Normas ABNT (obrigatório para texto escrito em português). Outras normas para texto 
em inglês (estilo Vancouver, Chicago ou mesmo ABNT). Ver rótulos de figuras, tabelas, fórmulas, citações 
e referências. Atendimento ao template de qualificação disponível na página do programa. 

 

(3) Clareza dos objetivos 
e questões de pesquisa 

Os objetivos devem estar divididos em objetivos geral e específicos. Os objetivos específicos não devem 
ser confundidos com os passos da metodologia de desenvolvimento. As questões de pesquisas devem 
ser claras e norteadoras do desenvolvimento do projeto de pesquisa. 

 

(4) Revisão bibliográfica 
e fundamentação 
teórica 

As referências devem ser relevantes (artigos de revistas científicas, conferências, livros, teses e 
dissertações, normas, padrões e relatórios técnicos, entre outras), na maioria em inglês e atualizadas. 
Uma RSL é recomendada, mas não obrigatória. Os fundamentos devem cobrir os principais conceitos, 
métodos e técnicas do tema. 

 

(5) Metodologia de 
pesquisa e 
desenvolvimento 

A metodologia de pesquisa e desenvolvimento deve estar descrita de forma clara e detalhada. Verificar 
se atende aos principais métodos científicos, entre eles: RSL, estudo experimental, estudo de campo, 
estudo de caso, experimento em laboratório, prototipação, simulação, survey, estudo de entrevistas, 
design science, pesquisa-ação, teoria fundamentada, emprego de métodos quantitativos e/ou 
qualitativos. A metodologia deve prever o instrumento de coleta de dados, formas de análise dos dados, 
formas de avaliação da proposta. 
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(6) Resultados 
preliminares 

Alguns resultados preliminares devem ser apresentados, mostrando que o desenvolvimento em si já 
iniciou. Por exemplo: coleta de dados, entrevistas, especificação de requisitos, telas do software, modelo 
arquitetural, modelo de dados, protótipo inicial, etapas ou atividades de um processo, modelo, método, 
técnica ou ferramenta. 

 

(7) Especificação dos 
próximos passos 

Um cronograma detalhado das próximas etapas/passos do projeto deve ser apresentado e discutido. As 
etapas devem estar subdivididas em atividades, tarefas ou ações, com slots de tempo bem definidos. 
Deve-se evitar um cronograma apenas com etapas genéricas. 

 

(8) Desenvoltura da 
apresentação e 
arguição 

O aluno(a) deve mostrar segurança e profundo conhecimento em relação a todos os aspectos do seu 
projeto durante a apresentação, entre eles: os principais conceitos e métodos/técnicas utilizados, 
trabalhos correlatos ao tema, metodologia empregada, e contribuições esperadas de seu projeto. Além 
da apresentação, que deve ser organizada e equilibrada dentro do tempo definido, na arguição o(a) 
aluno(a) deve mostrar que domina o assunto, e apresentar respostas convincentes às perguntas dos 
membros da banca. 

 

Conceitos possíveis a serem atribuídos para cada item de avaliação: 

MB: Muito Bom B: Bom 

R: Regular  F: Fraco 

I: Insuficiente 
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