PROCEDIMENTO INTERNO DE APROVAÇÃO DE MARCAÇÃO
IND3007 – Exame de Proposta de Tese

O Exame será prestado perante uma Banca, proposta à Comissão de Pós-Graduação com um
mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, composta pelo orientador e, no mínimo, por mais
dois doutores ou equivalentes, sendo um preferencialmente externo à PUC.
De preferência, os membros da Banca serão os mesmos do Exame de Qualificação e da Defesa
de Tese.
Este Exame tem como pré-requisito a aprovação no Exame de Qualificação, devendo ser
prestado até o final do sexto período de curso do aluno. Em caso de reprovação, poderá ser
repetido, uma vez, até, no máximo, o final do sétimo período do curso.
Este Exame visa verificar a validade da pesquisa proposta como tema de tese, em termos de
relevância, de não trivialidade, originalidade e contribuição para a expansão das fronteiras do
conhecimento, a capacidade do candidato para conduzir a pesquisa proposta e a viabilidade de
realização da pesquisa.
O candidato deverá elaborar um Projeto de Tese, segundo roteiro aprovado pela Comissão de
Pós-Graduação, e defendê-lo perante a Banca.
São válidas as seguintes regras em relação à matrícula dos doutorandos na disciplina de
Exame de Proposta de Tese:
i.

O aluno possa se inscrever em até três semestres;

ii.

O exame deverá ser realizado obrigatoriamente até a 2ª oportunidade de matrícula;

iii.

O candidato poderá ser reprovado apenas uma vez, o que implica em desligamento do
programa na segunda;

AVALIAÇÃO
A aprovação final da proposta de tese exige o voto favorável da maioria da Comissão
Julgadora, apurado após o exame.
O resultado do Exame será informado através das situações: APROVADO ou REPROVADO.
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DOCUMENTO DA PROPOSTA DE TESE:
O documento referente à Proposta de Tese deve seguir a mesma estrutura da Tese de
Doutorado

e

em

template

padrão

definido

pela

CCPG

da

PUC-Rio,

disponível

em

http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccpg/apresentacao_ted.html.
Como guia GERAL para elaboração do documento, recomenda-se que os seguintes itens
estejam contemplados no texto:
1. RESUMO DA TESE.
2. POSICIONAMENTO DA TESE NO CONTEXTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO: Discutir a
proposta de tese, sua motivação, sua contribuição e a oportunidade de sua execução.
3. DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS DA PROPOSTA: Quantificar ou qualificar as metas
pretendidas.
4. REVISÃO BIBLIOGRAFICA: Apresentar e analisar de forma resumida a bibliografia já
revista sobre o assunto. Indicar, se for o caso, a existência de outros projetos,
paralelos, que tenham relação com a presente tese. Relacionar a bibliografia já
identificada como potencialmente relevante para o projeto e que o aluno pretenda
estudar durante o andamento da dissertação.
5. METODOLOGIA: Detalhar a metodologia de pesquisa adotada, salientando e discutindo
os aspectos mais críticos. Relacionar as atividades necessárias e identificar aquelas que
possam constituir indicadores de acompanhamento da execução física da proposta.
Fazer referência aos resultados já obtidos na pesquisa, citando relatórios ou artigos de
sua autoria.
6. RESULTADOS ALCANÇADOS E ESPERADOS;
7. CONCLUSÕES PRELIMINARES E PERSPECTIVAS DE PESQUISA;
8. CRONOGRAMA: Relacionar as atividades e eventos com as respectivas datas de início e
conclusão previstas. Indicar, também, o número de horas semanais que o aluno
pretende dedicar à Tese em cada época. Indicar os períodos previstos para férias.
9. OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS NA PROPOSTA: Indicar outras Universidades,
empresas, institutos de pesquisa, etc., que serão envolvidos na pesquisa, se for o caso.
Se a tese incluir um estudo de caso, indicar como foi ou será conseguida a participação
das entidades em questão.
10. OUTROS PROFESSORES E PROFISSIONAIS QUE PRESTARÃO ASSISTÊNCIA AO ALUNO
NA EXECUÇÃO DA PROPOSTA DE TESE: Relacionar professores deste ou outro

Departamento de Engenharia Industrial
Rua Marquês de São Vicente, 225 - Gávea - 22453-900
Rio de Janeiro - RJ - Tel. (021) 3527-1284 3527-1285 / FAX (021) 3527-1288

departamento e profissionais da indústria, por exemplo, se houver (juntar curriculum
vitae).
11. FONTES DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS PARA A PROPOSTA DE TESE: Preencher este
item se for pretendido apresentar a proposta a uma entidade financiadora.
12. CONGRESSOS, SEMINÁRIOS EM QUE O ALUNO PRETENDE APRESENTAR RELATÓRIOS
DE ANDAMENTO DA PROPOSTA DA TESE DURANTE A SUA EXECUÇÃO.

APRESENTAÇÃO ORAL
O candidato deverá entregar o texto de sua Proposta de Tese com antecedência aos membros
da banca de examinadores. A banca será composta pelo orientador e/ou o co-orientador (não
é obrigatória a presença de ambos), caso exista, e mais dois membros doutores ou
equivalentes, sendo um preferencialmente externo ao Departamento.
A composição da banca deverá ser submetida à Comissão de Pós-Graduação para sua
aprovação, com um mínimo de 30 dias de antecedência da realização do exame.

Aprovado pela CDPG de 30/09/2015.
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