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RESOLUÇÃO NO 02/2016 de 08 de JUNHO de 2016. 
 

Estabelece e disciplina os critérios de avaliação 
referentes ao Processo Seletivo para o ingresso ao 
Doutorado do Programa de Pós-Graduação em 
Gestão & Organização do Conhecimento da UFMG. 
  

O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO 
& ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO/UFMG, no uso de suas atribuições 
regulamentares, RESOLVE 

 
Art.1º. - O processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Gestão & Organização 
do Conhecimento da UFMG, para o nível de Doutorado, será realizado e efetivado em 
02 (duas) etapas, constando dos seguintes exames:  
 

1ª. etapa Análise de histórico escolar e do curriculum vitae  
2ª. etapa Apresentação de pré-projeto de pesquisa

 
Art. 1º - A 1ª. etapa da seleção, de caráter eliminatório e classificatório, constará à 
análise de histórico escolar, do curriculum vitae e da carta de intenções pela banca 
examinadora, exigindo-se que, para classificar-se, o candidato obtenha o mínimo de 60 
(sessenta) pontos de acordo com os critérios indicados a seguir no item denominado “1ª 
etapa da seleção”. 
 
Art. 2º. A 2ª. etapa, de caráter eliminatório e classificatório, correspondente à 
apresentação do pré-projeto de pesquisa do candidato seguida de arguição pela banca 
examinadora, exigindo-se que, para classificar-se, o candidato obtenha o mínimo de 60 
(sessenta) pontos de acordo com os critérios indicados a seguir no item denominado “2ª 
etapa da seleção”. 
 
Art. 3º. O curriculum vitae deve ser apresentado no formato da Plataforma Lattes (ou 
equivalente determinado pela CAPES); o pré-projeto de pesquisa deve ser estruturado 
com, no mínimo, os itens e as informações constantes no Edital de Seleção. 

 
1ª. etapa da seleção  
 
1. CURRICULUM VITAE (70 Pontos)  
 

a) Experiência em pesquisa 10 pontos 
b) Ensino ou monitoria 10 pontos 
c) Atuação profissional  15 pontos 
d) Publicações em revista 20 pontos 
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e) Publicação em Anais de Eventos 15 pontos 
 
2. HISTÓRICO ESCOLAR (30 Pontos)  

 
a) Média acima de 80% no histórico escolar 30 pontos 
b) Média acima de 70% no histórico escolar 20 pontos 
c) Média acima de 60% no histórico escolar 10 pontos 

 
2ª. etapa da seleção  

 
1. ANÁLISE DO PRÉ-PROJETO (100 pontos) 

 
 

 
Art. 4º. – A nota final do candidato para aprovação no exame de seleção será 
constituída pela média aritmética da soma das notas obtidas na 1ª etapa e na 2ª etapa, 
exigindo-se um mínimo de 60 (sessenta) pontos para aprovação. A classificação se fará 
em ordem decrescente das notas apuradas, por linha de pesquisa; em caso de empate 
aplicar-se-ão os critérios constantes do Edital. 

 
Art. 5º. - Esta Resolução entra em vigor a partir desta data. 

 
Professor Maurício Barcellos Almeida 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Gestão & Organização do 
Conhecimento  
 

 

Problema de pesquisa e justificativa 10 pontos 
Objetivos 10 pontos 
Referencial teórico 10 pontos 
Trabalhos correlatos 10 pontos 
Procedimentos metodológicos  10 pontos 
Referências bibliográficas 10 pontos 
Cronograma 10 pontos 
Argumentação  10 pontos 
Redação  10 pontos 
Exequibilidade do projeto 10 pontos 


