Exame de Qualificação
O principal propósito do exame de qualificação é avaliar em que medida o
estudante de Doutorado conseguiu integrar o conteúdo básico oferecido pelo
Curso ao seu trabalho de tese, de forma a garantir o bom andamento da pesquisa.
O exame também proporciona a identificação, por parte do Programa, daqueles
aspectos do Curso que podem ser considerados satisfatórios e daqueles que
merecem atenção por parte do corpo docente.
Oferecido duas vezes por ano, é obrigatório para estudantes no terceiro
ano do Curso e constitui a última oportunidade para o estudante discutir sua
pesquisa com uma banca interna, formada por três integrantes e designada pelo
Colegiado do Curso, antes da defesa da tese. É realizado em duas etapas: a
primeira consiste em trabalho escrito que deve ser entregue à banca em prazo
estipulado; a segunda etapa consiste em defesa oral do trabalho escrito. O
trabalho escrito e a defesa oral versam sobre as seguintes questões, que serão
avaliadas em função de elementos como conhecimento de abordagens
alternativas, clareza argumentativa, consistência teórico-metodológica,
contribuições da pesquisa para o debate nacional e internacional desenvolvido
em livros e periódicos especializados da área e coerência interna do desenho da
tese:
1- Ao construir seu projeto de pesquisa, você deve ter se deparado com diversas
teorias, métodos e técnicas de pesquisa que poderiam ter sido utilizados para
dar conta de seu objeto, problema e objetivos. Mencione os principais,
justificando a pertinência daqueles que foram efetivamente escolhidos por você.
2- Indique a relevância e originalidade de sua pesquisa para a(s) área(s) da
sociologia a que ela se refere, considerando o debate especifico em curso na área.
3- Apresente um sumário da tese seguindo as normas da ABNT e elabore um
pequeno resumo de cinco a dez linhas para cada capítulo proposto.
O trabalho deve estar em conformidade com as normas da ABNT, conter
entre 15 e 20 páginas (excluindo-se referências bibliográficas) digitadas em
fonte Times New Roman, tamanho 12, com 2,5cm em todas as margens e espaço
entre linhas 1,5. Deve ser entregue em três vias, juntamente com uma cópia do
currículo Lattes atualizado.

