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EDITAL N° 08/2019 – PPGecim
Orientações para Etapa II – Entrada - 2019/1
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA
A Universidade Federal do Tocantins, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e do
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, torna público as Orientações
para realização da Etapa II do Processo de Seleção - Aluno Regular – Entrada 2019/1.
Orientações para Etapa II


O candidato deverá estar presente no local indicado no hórario estabelecido na planilha de
composição das Bancas.



O não comparecimento no horário indicado será considerado reprovado.



Não será permitido uso de data show durante o processo. Trata-se de uma entrevista com
apresentação pelo candidato e arguição por parte da banca.



O candidato deverá levar uma cópia impressa do projeto.
De acordo com o Edital 001/2018 – PPGecim:
6.3.1. O tempo de arguição do pré-projeto de pesquisa será de até 20 minutos por candidato, com
uma tolerância de até 5 minutos.
6.3.2. Será considerado aprovado o candidato que obtiver média igual ou superior a 7,0.
6.3.3. Será avaliado na defesa do pré-projeto:
a) convergência do pré-projeto com a linha de pesquisa pretendida;
b) clareza na capacidade de formular o problema e os objetivos da pesquisa com pertinência,
coerência e articulação com as teorias e métodos propostos;
c) viabilidade da realização do projeto no tempo previsto para o curso;
d) articulação, discussão e sistematização das ideias defendidas no pré-projeto de pesquisa;
e) domínio e discussão dos autores, teoria e métodos apresentados no pré-projeto de pesquisa;
f) conhecimento demonstrado sobre o tema do pré-projeto de pesquisa.

Outras informações podem ser obtidas no e-mail ppgecim@uft.edu.br.
Araguaína, 22 de Março de 2019.
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