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Candidato:________________________________________________________________ 
 
Linha de Pesquisa: _________________________________________________________ 
 

 
Pontos relevantes: Trajetória acadêmica (experiência e relação com a Saúde Coletiva), motivação, defesa do 
pré-projeto (conhecimento, argumentação, segurança na defesa do pré-projeto e viabilidade da sua 
execução, incluindo a possibilidade de mudança do pré-projeto original de acordo com a disponibilidade do 
orientador) e estratégia (disponibilidade de tempo para o curso e em caso de vínculo empregatício como irá 
conciliar com as atividades do programa). É importante que o candidato justifique o tema do seu pré-projeto 
em conformidade com as linhas do curso e do possível orientador. É desejável o contato prévio com o 
possível orientador e seu aceite, ainda que informal. Cabe destacar que é condição para aprovação, a 
existência de docente com interesse pela temática da pesquisa e com disponibilidade para acolher novos 
(as) orientandos (as) em 2021. 
 

ITENS PARA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

PONTUAÇÃO DO 
CANDIDATO 

Capacidade de comunicação na apresentação da sua trajetória 
acadêmica/profissional e sua relação com a Saúde Coletiva  
                                  (Avaliação do Currículo e Memorial) 

2,0  

Capacidade de argumentação na defesa do pré-projeto, inclusive da 
sua inserção na linha de pesquisa escolhida. 

(Avaliação do Pré-projeto) 

4,0  

Justificativa do interesse pelo curso. 1,0  

Disponibilidade para cursar a pós-graduação. 1,0  

Aceite do Provável Orientador. (O pré-projeto pertence a algum 
projeto de pesquisa do provável orientador?) 

2,0  

TOTAL 10  

 

A entrevista, exclusivamente, virtual será conduzida pela Comissão de Seleção e abordará os aspectos 

descritos no (1) memorial, (2) no pré-projeto de tese (com ênfase no tema de pesquisa, nos objetivos a serem 

alcançadas, nas ferramentas metodológicas estabelecidas e na viabilidade da proposta), e no (3) Curriculum 

Vitae. A entrevista será avaliada numa escala de zero a dez. 
 

 
 

Feira de Santana, _____/_____/____    
 
 

_____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
Banca Avaliadora 


