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EDITAL Nº 056/2020 – UEPA 

 

ANEXO III – FICHA DE AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA 

 

Nome do Candidato:    

 

Candidato Pontuação 

Máxima 

Pontuação 

Obtida 

Apresenta disponibilidade de tempo integral para 

cursar o mestrado. Possui interesse em se manter 

no mestrado, mesmo sem receber bolsa de 

estudos. Apresenta capacidade de trabalho em 

grupo, iniciativa e autonomia. 

 

 
2,0 

 

Apresenta conhecimento sobre a 

Interdisciplinaridade, o sistema Qualis/Capes, a 

área Interdisciplinar, bem como sobre a estrutura 

do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, 

Recursos Naturais e Sustentabilidade na 

Amazônia – em nível de Mestrado – da 

Universidade do Estado do Pará. 

 

 

 
2,0 

 

Demonstra domínio de conhecimento do pré- 

projeto de pesquisa proposto e verbaliza com 

clareza e objetividade acerca do seu conteúdo. 

 
2,0 

 

Responde a questões livres que a Banca 

Examinadora considera pertinentes ser 

esclarecidas pelo candidato sobre seu currículo, 

trajetória acadêmica, trajetória profissional, entre 

outras. 

 

 
1,0 

 

Demonstra potencial, flexibilidade, interesse e 

motivação para desenvolver estudos mais 

avançados no mestrado em Tecnologia, Recursos 

Naturais e Sustentabilidade na Amazônia, 

produzir artigos a partir de seu pré- projeto de 

pesquisa e finalizar a dissertação em até 2 (dois) 

anos. 

 

 

 
3,0 

 

Total da Pontuação Obtida  
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ANEXO IV – FICHA DE AVALIAÇÃO DO PRÉ-PROJETO DE PESQUISA 

 

Nome do Candidato:   
 

Título do Pré-Projeto de Pesquisa:   

 

Itens Pontuação 
Máxima 

Pontuação 
Obtida 

Introdução 

- O pré-projeto de pesquisa apresenta relevância 

acadêmica, social, econômica, cultural e/ou ambiental? 

Descreve o problema e apresenta a justificativa? 

 
 

2,0 

 

Hipóteses 

- A hipótese está coerente com o problema da pesquisa 

e os objetivos estabelecidos? 

 

1,0 

 

Objetivos 

- Os objetivos são adequados e apresentam clareza em 

relação ao pré-projeto de pesquisa proposto? 

 

2,0 

 

Metodologia 
- Há adequação entre os objetivos propostos e a 

metodologia empregada na execução do pré-projeto de 

pesquisa? 

- A metodologia está descrita de forma detalhada? 
- Descreve a análise que será empregada? 

 

 
2,0 

 

Resultados Esperados 
- A pesquisa apresenta potencial para produzir resultados 

capazes de serem publicados na forma de artigos 

científicos em revistas com Qualis/Capes da área 

Interdisciplinar, em estratos A1, A2, B1 ou B2? 

 
 

1,5 

 

Referências Bibliográficas 
- Seguem a normatização da ABNT NBR 6023 (2018) ? 0,5 

 

Cronograma de Atividades 

- O cronograma é executável num período máximo de 

24 meses? 

 

1,0 

 

Total da Pontuação Obtida  
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