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DOUTORADO - SELEÇÃO 2021
ANEXO D - BAREMA PARA AVALIAÇÃO DO PRÉ-PROJETO
Nome do Candidato__________________________________________________________________
Linha de Pesquisa____________________________________________________________________
Pré-projeto:_________________________________________________________________________
Data: __________

Avaliador:_____________________________________________

Deverá ser avaliado segundo os seguintes critérios cujos valores somados totalizam a nota 10:
Elementos
Questões
É original? (0,25)
Introdução (0 - 1)

Revisão Comentada da Literatura (0 - 1)
Objetivos (0 - 1)
Metodologia (0 - 4)

Viabilidade técnica (0 - 1)
Viabilidade operacional (0 - 1)
Referências (0 - 1)

Total

Delimita o problema a ser investigado? (0,25)
Tem relevância para a Saúde Coletiva? (0,25)
É adequado às linhas de Pesquisa do PPGSC? (0,25
Apresenta o estado da arte do conhecimento? (0,50)
Apresenta os principais aspectos teóricos envolvidos na
escolha do tema? (0,50)
Foram devidamente apresentados? (0,50)
Estão adequados a questão norteadora? (0,50)
É adequada aos objetivos do estudo? (0,80)
Informa o desenho de estudo? (0,60)
Define a população ou amostra? (0,60)
Descreve a estratégia de coleta de dados? (0,80)
Descreve o plano de análise dos dados? (0,60)
Aponta os aspectos éticos? (0,60)
É um projeto exeqüível? (1,0)
Existe orientador disponível? (0,50)
Pertence à área do provável orientador? (0,50)
Atualizadas? (0,50)
Pertinentes? (0,50)

Total
O pré-projeto de tese deverá ser formulado sobre tema incluído entre as linhas de pesquisa do doutorado do PPGSC
(Epidemiologia em Saúde Bucal; Políticas, Planejamento, Avaliação de Sistema, Serviços e Programas de Saúde; Saúde de
Grupos Populacionais Específicos; Saúde, Trabalho e Ambiente).
O pré-projeto deverá conter: 1. Introdução - delimitação do problema a ser investigado, contexto, explicitando a originalidade da
pergunta de investigação e sua relevância para a saúde coletiva; 2. Revisão comentada da literatura sobre a temática escolhida de
modo a explicitar o estado da arte do conhecimento e os principais aspectos teóricos e metodológicos envolvidos no tema de
estudo, bem como a fundamentação das relações de interesse do estudo; 3. Objetivos do estudo; 4. Metodologia proposta; 5.
Resultados esperados e impactos previstos; 6. Aspectos éticos; 7. Viabilidade do projeto; 8. Referências.
Deverá limitar-se, ao mínimo de 15 (quinze) e ao máximo de 20 (vinte) laudas; fonte Times New Roman, tamanho 12 e espaço
1,5.

Comentários Gerais:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Feira de Santana ____/_______/2020
Avaliador_______________________________

