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1) Prova de Conhecimento (Eliminatória)

A prova poderá conter questões na forma de teste ou teste e questões dissertativas.

O valor de cada parte ou questão é especificado na prova de cada processo seletivo.

Nota final: de 0 a 10. Nota mínima para aprovação: 5,0. Não é permitida a consulta a livros,
apostilas etc durante a prova.

2) Prova de Suficiência em Inglês

É permitido o uso de dicionário inglês/português. O resultado dessa prova deverá ser Aprovado
e Reprovado.

3) Avaliação do projeto para Doutorado

A) Apresentação – 10 ~15 min.

B) Arguição - perguntas somente sobre o projeto.

Avaliar os itens abaixo:

1. Fundamentação científica;

2. Hipótese (tem hipótese plausível?);

3. Metodologia compatível para solução da hipótese;

4. Avaliar a segurança e domínio do candidato sobre o assunto;

Nota de 0 a 10 para os QUATRO quesitos acima. Nota final é a média aritmética de cada
quesito.

O comitê local deverá enviar o nome dos professores que farão parte da banca de arguição

para a SBBq (multicentrico@sbbq.org.br).

Poderão ser convidados docentes “ad-hoc” para compor os 3 membros excluindo o orientador.

4) CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DE HISTORICO ESCOLAR (HE)

(para candidatos ao mestrado, doutorado e doutorado direto)

Critérios para a análise de HE: Nota média de HE igual ou maior que 5, tem nota: 1; Nota
média de HE entre 5-7, tem nota: 1,5; Nota média de HE igual ou maior que 7, tem nota: 2.
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5) CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DE CURRICULUM VITAE (CV) 
(para candidatos ao mestrado, doutorado e doutorado direto)

Vide ANEXO V
 
6) Classificação Final

A classificação final do candidato é a média aritmética das provas:

Doutorado: Conhecimento, CV, HE e Projeto

Mestrado: Conhecimento, CV e HE

Nota: Para candidatos a doutorado que já fizeram o processo seletivo no PMBqBm e foram
aprovados dentro do prazo máximo de 5 anos, considerar a nota da Prova de Conhecimento
feita na época para o cálculo da classificação final. Alternativamente, esses candidatos poderão
fazer nova prova de conhecimento se o desejarem. Nesse caso valerá a nota mais recente da
prova de conhecimentos para cálculo da classificação.

7) CRITÉRIOS DE DESEMPATE:

1.Performance do candidato na entrevista;

2.Número de bolsas de agências externas/institucionais do orientador nos últimos 03 anos;

3.Produção Científica do orientador;

4.Histórico de orientação do orientador.

Mossoró, 16 de Outubro de 2018.
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