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PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DO ALUNO (PROASA) 

Parâmetros para avaliação nas bancas PROASA 

Mestrado 

Período Parâmetro para avaliação 

1ª reunião  Reunião com a Coordenação do PROCFIS, logo após o ingresso, com o 

objetivo de esclarecimento sobre o mestrado. 

2ª reunião: 

após o 1° 

semestre 

Ao final do primeiro semestre de curso espera-se que o aluno de mestrado seja 

capaz de: 

(i) Ter concluído disciplinas obrigatórias ou optativas (a depender do 

semestre de ingresso), obtendo conceitos A ou B. 

(ii) Ter concluído a definição de seu projeto de pesquisa junto com o 

orientador, fazendo a apresentação do mesmo para a banca e 

comprovando a submissão do projeto ao(s) Comitê(s) de Ética(s) e 

outros órgãos cuja aprovação seja mandatória o desenvolvimento 

do projeto. 

3ª reunião: 

após o 2° 

semestre 

Ao final do segundo semestre de curso espera-se que o aluno de mestrado seja 

capaz de: 

(i) Ter concluído as disciplinas obrigatórias e optativas, obtendo 

conceitos A ou B (com exceção dos Seminários III e IV que serão 

cumpridos nos semestres seguintes). 

(ii) Apresentar resultados preliminares do projeto de pesquisa que 

mostrem a viabilidade do mesmo, fazendo a apresentação dos 

dados para a banca. Caso os resultados preliminares não confirmem 

a viabilidade de projeto, outra proposta de projeto de pesquisa pode 

ser apresentada. 

4ª reunião: 

após o 3° 

semestre 

Ao final do terceiro semestre de curso espera-se que o aluno de mestrado seja 

capaz de: 

(i) Ter realizado disciplina estágio docência. 

(ii) Apresentar resultados do projeto que contemplem pelo menos 70% 

do previsto no projeto de pesquisa original. Caso esteja trabalhando 

em proposta alternativa de projeto de pesquisa, é imprescindível a 

apresentação de resultados que mostrem a viabilidade do mesmo. 

(iii) Demonstrar o seu entendimento e contribuição intelectual para o 

desenho experimental, execução dos experimentos e para a análise 

dos dados.  

(iv) Ter uma proposta de manuscrito científico a ser escrito, 

identificando as possibilidades de melhoria ou complementação do 

mesmo, se aplicáveis. 

5ª reunião: 

após o 4° 

semestre  

Ao final do quarto semestre de curso espera-se que o aluno de mestrado seja 

capaz de: 

(i) Ter realizado exame de qualificação e defesa de sua dissertação, 

estando, portanto, dispensado da participação.  

(ii) Caso negativo, o aluno deve apresentar resultados do projeto que 

contemplem mais de 90% do previsto no projeto de pesquisa. 

(iii) Demonstrar o seu entendimento e contribuição intelectual para o 
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desenho experimental, execução dos experimentos e para a análise 

dos dados.  

(iv) Ter uma proposta de manuscrito científico escrito para publicação, 

identificando as possibilidades de melhoria ou complementação do 

mesmo, se aplicáveis. 
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Doutorado 

Período Parâmetro para avaliação 

1ª reunião  Reunião com a Coordenação do PROCFIS, logo após o ingresso, com o 

objetivo de esclarecimento sobre o mestrado. 

2ª reunião 

obrigatória: 

após o 1° 

semestre 

Ao final do primeiro semestre de curso espera-se que o aluno de doutorado seja 

capaz de: 

(i) Ter concluído disciplinas obrigatórias ou optativas, obtendo 

conceitos A ou B. 

(ii) Ter definido a versão final seu projeto de pesquisa junto com o 

orientador, fazendo a apresentação do mesmo para a banca e 

apresentado resultados que mostrem a viabilidade científica do 

mesmo e comprovando a submissão do projeto ao(s) Comitê(s) de 

Ética(s) e outros Comitês cuja aprovação seja mandatória o 

desenvolvimento do projeto. 

(iii) Ter concluído a submissão de manuscrito científico para 

publicação referente ao seu mestrado, seja ele complementado no 

início do doutorado ou não (se egresso do PROCFIS). 

(iv) Demonstrar o seu entendimento e contribuição intelectual para o 

delineamento experimental, execução dos experimentos e para a 

análise dos dados para publicação e em andamento.  

3ª reunião 

obrigatória: 

após o 3° 

semestre 

Ao final do terceiro semestre ano de curso espera-se que o aluno de doutorado 

seja capaz de: 

(i) Ter realizado disciplinas estágio docência e ter realizado teste de 

proficiência em segunda língua estrangeira. 

(ii) Apresentar resultados do projeto de pesquisa para a banca que 

contemplem pelo menos 50% do previsto no projeto de pesquisa 

original. Caso haja alteração de projeto de pesquisa e mediante 

justificativa adequada, outra proposta de projeto de pesquisa pode 

ser apresentada com resultados preliminares que mostrem a 

viabilidade da mesma. 

(iii) Ter uma proposta de manuscrito científico a ser escrito oriunda do 

doutorado, identificando as possibilidades de melhoria ou 

complementação do mesmo, se aplicáveis. 

(iv) Demonstrar o seu entendimento e contribuição intelectual para o 

delineamento experimental, execução dos experimentos e para a 

análise dos dados para publicação e em andamento. 

4ª reunião 

obrigatória: 

após o 5° 

semestre 

Ao final do quinto semestre de curso espera-se que o aluno de doutorado seja 

capaz de: 

(i) Ter realizado disciplina de estágio docência. 

(ii) Apresentar resultados do projeto que contemplem pelo menos 70% 

do previsto no projeto de pesquisa original. Caso esteja trabalhando 

em proposta alternativa de projeto de pesquisa, é imprescindível a 

apresentação de resultados sólidos e indicação da perspectiva de 

publicação de artigo(s) científico(s). 

(iii) Ter uma proposta de manuscrito científico escrito, oriunda do 

doutorado, identificando as possibilidades de melhoria ou 

complementação do mesmo, se aplicáveis. 

(iv) Ter uma segunda proposta de manuscrito científico para publicação 

oriunda do doutorado, identificando as possibilidades de melhoria 
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ou complementação do mesmo, se aplicáveis. 

(v) Demonstrar o seu entendimento e contribuição intelectual para o 

delineamento experimental, execução dos experimentos e para a 

análise dos dados para publicação e em andamento. 

5ª reunião 

obrigatória: 

após o 7° 

semestre 

Ao final do sétimo semestre de curso espera-se que o aluno de doutorado seja 

capaz de: 

(i) Esteja preparado para realizar exame de qualificação. 

(ii) Caso negativo, o aluno deve apresentar resultados do projeto que 

contemplem mais de 90% do previsto no projeto de pesquisa 

original. 

(iii) Ter um artigo científico submetido para publicação oriundo do 

doutorado, identificando as possibilidades de melhoria ou 

complementação do mesmo, se aplicáveis. 

(iv) Ter uma segunda proposta de manuscrito científico para publicação 

oriunda do doutorado, identificando as possibilidades de melhoria 

ou complementação do mesmo, se aplicáveis. 

(v) Demonstrar o seu entendimento e contribuição intelectual para o 

delineamento experimental, execução dos experimentos e para a 

análise dos dados para publicação e em andamento. 

Observações importantes:  

1) Esta tabela se aplica com facilidade aos alunos de doutorado ingressantes a partir de 

2014. Para os alunos 2013.2, pode ser aplicado os parâmetros relativos a 4ª reunião (5° 

semestre), embora estes tenham concluído o 6° semestre. 

2) A reunião PROASA é anual para os doutorandos, porém, o aluno que cumprir 

parcialmente os requisitos poderá ser convocado após um semestre, ao mesmo tempo 

que os alunos de mestrado. 


