FICHA DE AVALIAÇÃO
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS

Agradecemos a sua participação na banca avaliadora, e pedimos mais alguns poucos
minutos para preencher esta ficha, pois gostaríamos de aproveitar ao máximo sua
experiência e conhecimento. Esta ficha foi criada pela Comissão de Pós-Graduação do IB
para fins de avaliação interna exclusivamente. As informações obtidas serão divulgadas
apenas na forma de valores consolidados por programa. Sua colaboração é muito
importante para nós, pois as informações fornecidas aqui podem influenciar nossos
Programas de Pós-Graduação na tomada de decisões para a melhoria dos nossos cursos
e dos alunos que estamos formando. Não é preciso se identificar e esta avaliação não
será divulgada ao candidato ou orientador.
No dia da defesa, os funcionários da Secretaria de Pós-Graduação recolherão esta ficha.
1. Quais dos quesitos a seguir o trabalho satisfaz de maneira muito boa ou excelente?
Não marque nenhuma opção caso nenhuma delas se aplique ou marque mais de uma se
achar adequado.

□ O texto é claro, conciso e com boa qualidade quanto a ortografia e gramática.
□ O trabalho é bem contextualizado teoricamente.
□ Os objetivos são bem definidos e condizentes com o título pleiteado.
□ As perguntas e/ou hipóteses são claras e explicitamente apresentadas no texto.
□ A idéia é original e traz uma contribuição teórica e/ou empírica relevante.
□ Os métodos são bem descritos e adequados para responder à(s) pergunta(s).
□ As análises são bem descritas e adequadas para responder à(s) pergunta(s).
□ Os resultados são bem apresentados e respondem à(s) pergunta(s).
□ A discussão é sólida e fortemente alicerçada nos resultados obtidos.
□ A literatura citada é adequada e atualizada.
□ Outros: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Considerando o conjunto de dissertações e teses que você já avaliou e orientou, o
presente trabalho enquadra-se:

□ Entre os 10% melhores.
□ Entre os 25% melhores.

□ Entre os 50% melhores.
□ Abaixo dos 50% melhores

3. O melhor artigo decorrente da dissertação ou tese poderia ser publicado em periódico
em qual categoria de fator de impacto em sua área:

□ Impacto alto
□ Impacto médio
□ Impacto baixo
□ Há baixa chance de publicação
4. Outros comentários que julgar pertinentes:

_____________________________________________________________________
A SER PREENCHIDO PELA SECRETARIA
Nome do aluno: __________________________________________________________
5. Titulação pleiteada:

□ Mestrado

□ Doutorado

□ Doutorado Direto

6. Programa de pós-graduação:

□ Ciências Biológicas (Biologia Genética)
□ Ciências Biológicas (Botânica)
□ Ciências Biológicas (Zoologia)

□ Ciências (Fisiologia Geral)
□ Ecologia

7. Tempo de titulação do candidato: _______ meses
8. Membro externo (

)

Membro interno (

)

