
Candidato  Nota Final 

Gustavo Henrique de Freitas Coelho ProjetoM002 96,75 

Lucas Guerrezi Derze Marques ProjetoM045 92,5 

Daniel Rodrigues Plácido ProjetoM037 89 

João Borge Chilele Saliulo ProjetoM026 87,75 

Mirmila Socrates do Nascimento ProjetoM029 87 

Raquel Tibery Espir ProjetoM038 84,75 

Joel Temporal Neto ProjetoM025 82,5 

Gabriellen da Silva Xavier do Carmo ProjetoM031 82,25 

Talita da Silva Moreau ProjetoM005 82 

Gabriela Antoniello de Oliveira ProjetoM046 82 

Gabriel Galbiatti Nunes ProjetoM008 81,75 

Marina Barbosa Sá ProjetoM044 81,5 

Ciro Amaro Fernandes Nascimento ProjetoM024 80 

Alan Duarte Araújo ProjetoM004 79,5 

Carlos Antônio dos Santos ProjetoM030 78 

Bruno Moreira Silva ProjetoM018 76,75 

Matheus Henrique Borges Soares ProjetoM043 76 

Kaique Aparecido Gonçalves e Silva ProjetoM007 75,75 

Daniel Alves Rodrigues ProjetoM041 73 

Glória Maria da Silva Bizerra ProjetoM036 72,25 

Marco Aurélio Martins Rodrigues ProjetoM040 71,66 

Nina Teixeira Rodrigues Lima ProjetoM012 70,5 

Lucas Alves de Oliveira ProjetoM021 70,25 

Rosália Maria Medeiros ProjetoM027 70,25 

Marina Benzaquem Habib Santos ProjetoM034 69 

Luis Felipe Machado Toledo ProjetoM039 68,5 

Robson Caixeta Silva ProjetoM006 66,25 

Rafaela Fernanda Palhares ProjetoM032 63,5 

Karine Graça Franco de Freitas Viali ProjetoM009 63 

Lucas Omer Severen Surjus ProjetoM016 60 

Gabriela de Souza Fehr ProjetoM022 59,25 

Emilson dos Santos Silva ProjetoM015 59 

Daniela Aparecida Alves Xavier ProjetoM023 58 

Adolfo Fontes Tomaz ProjetoM011 57,5 

Antônio Douglas Sampaio Ramalho ProjetoM013 57,25 

Samuel da Silva Marques ProjetoM017 55,75 

Israel de Freitas Gonçalves Dias ProjetoM033 51,5 

Wellington Fernandes Pires ProjetoM001 46,5 

Wesley Costa Xavier ProjetoM028 42,5 

Bruna Flor de Macedo Barcelos ProjetoM010 42 



 

 

 

Valter Divino Rodrigues Valeriano ProjetoM019 40 

Ricardo Borges Japiassu ProjetoM014 17,5 

Alan Kardec Moraes Pena ProjetoM003 0 

Núbio Raules de Oliveira ProjetoM020 0 

Gabriela Carvalho  ProjetoM042 0 



Projeto: 001

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 8

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 0

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 8

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 5

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 5

Total 26

 

_____________________________________________



Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M002

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 20

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 17

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 20

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 20

Total 97

 

_____________________________________________



Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M003

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 0

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 0

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 0

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 0

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 0

Total 0

 

_____________________________________________



Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M004

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 14

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 16

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 15

Total

_____________________________________________

80



Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M005

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 20

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 17

Total 87

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M006

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 12

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 12

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 12

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 10

Total 61

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M007

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 12

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 10

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 10

Total 67

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M008

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 17

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 12

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 18

Total 82

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M009

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 12

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 12

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 10

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 8

Total 62

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M010

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 8

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 5

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 5

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 5

Total 43

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M011

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 10

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 10

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 10

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 10

Total 60

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M012

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 10

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 10

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 12

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 10

Total 62

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M013

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 18

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 8

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 13

Total 69

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M014

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 0

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 0

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 0

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 0

Total 20

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M015

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 12

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 12

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 12

Total 66

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M016

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 10

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 18

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 10

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 12

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 10

Total 60

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M017

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 12

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 12

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 12

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 12

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 10

Total 58

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M018

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 16

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 16

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 15

Total 82

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M019

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 8

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 10

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 10

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 8

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 9

Total 45

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M020 – Projeto não avaliado por este avaliador

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos

Total

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M021

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 12

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 12

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 12

Total 71

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M022

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 12

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 12

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 10

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 12

Total 61

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M023

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 12

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 10

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 8

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 10

Total 60

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M024 – Projeto não avaliado por este avaliador

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos

Total

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M025

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 18

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 17

Total 85

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M026

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 18

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 18

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 15

Total 86

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M027

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 16

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 12

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 12

Total 75

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M028

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 8

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 12

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 5

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 8

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 7

Total 40

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M029

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 17

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 18

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 17

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 18

Total 90

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M030

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 17

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 12

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 12

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 12

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 12

Total 65

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M031

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 16

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 17

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 16

Total 84

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M032

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 12

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 12

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 10

Total 69

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M033

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 11

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 14

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 11

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 10

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 10

Total 56

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M034

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 12

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 12

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 12

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 10

Total 66

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M035 – Projeto não avaliado por este avaliador

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos

Total

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M036

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 12

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 14

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 13

Total 74

 

_____________________________________________



Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M037

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 20

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 17

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 18

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 18

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 18

Total 91

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M038

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 20

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 18

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 18

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 18

Total 89

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M039

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 10

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 12

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 12

Total 69

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M040

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 14

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 13

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 13

Total 75

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M041

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 16

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 10

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 10

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 10

Total 66

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M042 – Projeto recebeu nota zero por ter autoria identificada. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos

Total

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M043

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 12

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 15

Total 77

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M044

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 16

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 18

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 17

Total 86

 

_____________________________________________



Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M045

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 20

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 20

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 20

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 20

Total 100

 



_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M046

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 16

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a

pesquisa proposta?
20 pontos 17

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e
clareza? 20 pontos 15

Total 83

 

_____________________________________________



Prof(a). Dr(a). Fernando Martins Mendonça



Projeto: M0001

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 10

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 5

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 10

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 5

Total 45

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0002

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 20

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 20

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 20

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 20

Total 95

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0003

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
Plágio

 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 0

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 0

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 0

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 0

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 0

Total 0

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0004

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 20

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 10

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 20

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 15

Total 80

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0005

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 20

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 20

Total 90



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0006

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 10

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 10

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 15

Total 65

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0007

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 15

Total 75

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0008

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 20

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 20

Total 90

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0009

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 10

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 10

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 15

Total 65

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0010

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 5

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 5

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 0

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 5

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 5

Total 20

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0011

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 10

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 5

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 10

Total 55

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0012

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 10

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 15

Total 70

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0013

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 10

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 10

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 5

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 15

Total 55

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0014

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 0

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 10

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 0

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 0

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 0

Total 10



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0015

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 10

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 10

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 5

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 10

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 10

Total 45



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0016

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 10

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 10

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 10

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 10

Total 55

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0017

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 10

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 10

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 10

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 10

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 15

Total 55

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0018

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 15

Total 75



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0019

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 5

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 10

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 5

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 5

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 10

Total 35

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0020

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
Anulado por haver identificação no projeto de pesquisa. 

 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos -

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos -

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos -

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos -

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos -

Total -

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0021

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 10

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 10

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 15

Total 65

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0022

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 10

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 5

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 10

Total 55

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0023

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 10

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 5

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 10

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 10

Total 50

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0024

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 15

Total 75

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0025

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 20

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 10

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 20

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 15

Total 80

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0026

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 20

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 20

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 15

Total 90

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0027

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 10

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 15

Total 70

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0028

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 10

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 10

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 5

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 5

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 5

Total 35

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0029

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 20

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 20

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 20

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 15

Total 90

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0030

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 20

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 20

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 15

Total 85

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0031

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 15

Total 75

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0032

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 10

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 10

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 15

Total 65

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0033

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 5

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 10

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 5

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 5

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 10

Total 35

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0034

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 15

Total 75

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0036

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 10

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 10

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 15

Total 65

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0037

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 20

Total 85



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0038

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 10

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 20

Total 75

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0039

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 10

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 20

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 10

Total 70

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0040

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 10

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 15

Total 70

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0041

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 10

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 20

Total 75

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0043

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 20

Total 85

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0043

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 20

Total 85

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0044

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 20

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 20

Total 90

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0045

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 20

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 20

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 20

Total 95

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto: M0046

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

 

Critérios Pontuação de referência Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos 15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos 15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos 20

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos 15

Total 85

 



Prof(a). Dr(a). Igor Silva Alves



Projeto:M0001 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos   15 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos  15 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    10 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos    10 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    10 pontos 

Total    60 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0002 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    20 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos   20 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    20 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos    20 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos   20 pontos 

Total   100 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0003 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    0 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos   0 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    0 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos    0 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    0 pontos 

Total    0 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0004 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    18 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos  17 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    15 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos    15 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    13 pontos 

Total    78 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0005 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    17 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos   16 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    15 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos   15 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    13 pontos 

Total   76 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0006 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    17 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos   15 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos   13 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos    12 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    12 pontos 

Total    69 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0007 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    17 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos   17 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    17 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos   15 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    15 pontos 

Total    81 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0008 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    18 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos   18 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    17 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos    17 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    15 pontos 

Total    85 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0009 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    15 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos  15 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    10 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos   10 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos   10 pontos 

Total    60 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0010 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    10 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos  10 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    10 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos   13 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    12 pontos 

Total    55 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0011 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    15 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos   10 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    10 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos    10 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    10 pontos 

Total    55 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0012 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    15 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos   15 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    15 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos    15 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    10 pontos 

Total   70 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0013 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    10 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos   10 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    10 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos    10 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos   10 pontos 

Total    50 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0014 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    10 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos   05 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos   0 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos  03 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos   02 pontos 

Total  20 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0015 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    15 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos   15 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    10 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos    10 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    10 pontos 

Total    60 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0016 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    15 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos  15 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    10 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos    10 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    10 pontos 

Total   60 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0017 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    10 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos   10 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    10 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos    05 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    05 pontos 

Total    40 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0018 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos   15 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos  15 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos   15 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos    15 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos   15 pontos 

Total   75 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0019 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    10 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos   10 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    10 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos    05 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    05 pontos 

Total    40 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0020 – Desclassificado – Nome do autor e orientador na capa do projeto 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos   0 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos  0 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    0 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos    0 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    0 pontos 

Total    0 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0021 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    15 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos  15 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    15 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos   10 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    10 pontos 

Total    65 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0022 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos 15 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos   15 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos   11 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos   10 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    10 pontos 

Total    61 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0023 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    15 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos   15 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    10 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos    10 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    07 pontos 

Total   57 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0024 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    18 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos   17 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    17 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos    18 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos   15 pontos 

Total    85 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0025 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    18 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos   17 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    15 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos    15 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    15 pontos 

Total    80 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0026 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    18 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos   18 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    18 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos    18 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    18 pontos 

Total    90 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0027 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    15 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos   15 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    13 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos    12 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    11 pontos 

Total   66  pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0028 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    10 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos  10 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos   10 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos    10 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos   10 pontos 

Total    50 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0029 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    17 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos   17 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    15 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos    14 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    15 pontos 

Total    78 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0030 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    18 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos   18 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    17 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos    17 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    17 pontos 

Total    87 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0031 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos   18 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos  18 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    17 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos    16 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    16 pontos 

Total    85 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0032 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    10 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos  10 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    10 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos   10 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    10 pontos 

Total    50 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0033 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    10 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos   10 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos   10 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos   08 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    07 pontos 

Total    45 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0034 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    15 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos  15 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos   13 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos    12 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos   10 pontos 

Total    65 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0036 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos   18 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos  17 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos   16 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos    15 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    14 pontos 

Total   80 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0037 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    18 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos   17 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos   17 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos    17 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    16 pontos 

Total    85 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0038 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos   18 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos   18 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos  18 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos   18 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    18 pontos 

Total    90 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0039 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    15 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos   15 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    15 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos    10 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    10 pontos 

Total   65 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0040 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos   16 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos   15 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    13 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos    13 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    13 pontos 

Total    70 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0041 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    16 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos   15 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos   15 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos   15 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    15 pontos 

Total    76 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0042 – Desclassificado. Nome do autor na capa do projeto 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    0 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos   0 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    0 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos    0 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    0 pontos 

Total    0 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0043 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    15 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos   15 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    15 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos    15 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos   12 pontos 

Total    72 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0044 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    15 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos   15 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    15 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos   13 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    12 pontos 

Total    70 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0045 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    18 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos   18 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    18 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos    18 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    18 pontos 

Total   90 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto:M0046 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
  

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida 

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada? 
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)? 
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas? 

20 pontos    15 pontos 

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos   15 pontos 

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 
 

20 pontos    15 pontos 

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta? 
 

20 pontos    15 pontos 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 
 

20 pontos    15 pontos 

Total    75 pontos 

  

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Santos da Silva 



Projeto: M001

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                 15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                  0

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                  15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                    10

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                    15

Total                     55

 

                                                                                                                                
_____________________________________________



Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: M002

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                  20

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                   20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                   15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                   20

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                   20

Total                   95

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: ProjetoM004

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                     20

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                     10

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                      20

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                      15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                       15

Total                     80

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: M005

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                 15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                  20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                  15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                   10

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                   15

Total                   75

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: ProjetoM006

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                    15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                     15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                     15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                     15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                      10

Total                    70

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: ProjetoM007
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                   15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                   20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                   20

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                    10

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                    15

Total                     80

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: ProjetoM008

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                  15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                   15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                  15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                   15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                    10

Total                   70

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: ProjetoM009

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                10

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                  10

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                   10

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                   15

Total                   65

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: ProjetoM010

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                  05

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                  15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                   05

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                  10

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                  15

Total                 50

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: ProjetoM011

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                05

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                   15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                  10

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                   10

Total                    60

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: M012

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                  15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                  20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                   15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                   15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                   15

Total                    80

 

                                                                                                                                
_____________________________________________



Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto:M013

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                 05

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                  20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                  20

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                    05

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                   05

Total                   55

 

                                                                                                                                
_____________________________________________



Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: ProjetoM014

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                 0

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                    20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                    0

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                    0

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                    0

Total                    20

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: ProjetoM015

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                   10

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                   20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                   20

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                     05

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                       10

Total                   65

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: ProjetoM016

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                 15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                  10

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                  20

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                   10

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                  10

Total                    65

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: M017

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                   15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                    20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                     15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                      15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                      05

Total                     70

 

                                                                                                                                
_____________________________________________



                                                                                                       Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: ProjetoM018

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                   15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                    20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                    10

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                     20 

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                    10

Total                     75

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

                                                                                                           Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: ProjetoM019

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                   05

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                   10

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                     10

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                     05

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                      10

Total                     40

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

                                                                                                       Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: M020

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                0

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                 0

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                  0

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                  0

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                   0

Total                   0

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: M021

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                  15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                   20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                    15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                    15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                    15

Total                    80

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

                                                                                                      Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: ProjetoM022

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                  10

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                   20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                   15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                    05

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                    10

Total                    60

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: ProjetoM023

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                10

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                  10

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                  15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                   10

Total                  65

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: ProjetoM025

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                    15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                    20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                    20

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                    20

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                     10

Total                      85

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: ProjetoM026

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                 20

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                  20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                  15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                  15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                  15

Total                  85

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: Projeto027

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                 15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                  20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                   15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                   10

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                   10

Total                    70

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: ProjetoM028

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                   10

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                   10

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                    10

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                     05

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                       10

Total                     45

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto:ProjetoM029

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                   20

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                    20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                    20

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                    15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                    15

Total                     90

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: ProjetoM030

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                   15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                   20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                    15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                   10

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                    15

Total                     75

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: ProjetoM031

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                   15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                   20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                   20

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                   20

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                    10

Total                    85

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: ProjetoM032

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                   10

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                    20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                    15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                    15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                     10

Total                     70

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: ProjetoM033

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                  10

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                   20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                   15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                   15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                     10

Total                    70

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: ProjetoM034

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                 10

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                 20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                  15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                  10

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                   15

Total                    70

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: ProjetoM036

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos               10

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                 10

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                 15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                 15

Total                  70

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: ProjetoM037

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                    20

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                    20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                     20

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                     20

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                     15

Total                    95

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: ProjetoM038

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                  20

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                  15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                  20

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                  15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                  15

Total                  85

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto:   ProjetoM39

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                 10

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                 15

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                  10

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                  20

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                   15

Total                   70

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: ProjetoM041

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                  15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                   20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                  15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                   15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                   10

Total                    75

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: ProjetoM042

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                 0

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                 0

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                  0

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                   0

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                  0

Total                   0

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: ProjetoM043

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                  15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                   20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                   15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                   10

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                   10

Total                    70

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: ProjetoM044

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                 15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                 15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                 15

Total                  80

 

                                                                                                                                
_____________________________________________



Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: ProjetoM045

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                   15

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                    20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                     20

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                    20

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                     10

Total                     85

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho



Projeto: ProjetoM046

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
 

Critérios Pontuação de referência  Pontuação obtida

A pesquisa proposta encontra-se devidamente justificada?
Acha-se bem inserida no histórico acadêmico e profissional do(a) candidato(a)?
Tem sua relevância e sua viabilidade teóricas suficientemente demonstradas?

20 pontos                  20

Está demonstrada a articulação da pesquisa com uma das linhas de Pesquisa do PPGFIL? 20 pontos                   20

Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e são exequíveis à luz tanto da metodologia 
proposta quanto dos prazos previstos para a realização da pesquisa? 20 pontos                   15

O referencial teórico demonstra conhecimento e domínio do tema pelo(a) candidato(a)? A bibliografia 
comentada no referencial teórico e listada na Bibliografia do projeto é relevante e suficiente para a 
pesquisa proposta?

20 pontos                    15

A argumentação do Projeto revela a devida sistematização e coerência? Está expressa com correção e 
clareza? 20 pontos                     15

Total                     85

 

                                                                                                                                
_____________________________________________

Prof(a). Dr(a). Rubens G. Nunes Sobrinho


