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Edital 07/2021 
Seleção 2022.1 

Mestrado Acadêmico e Doutorado – PPGLINC 

II RETIFICAÇÃO 

SELEÇÃO PPGLinC 2022.1  
ANEXO IV  -  BAREMA DA AVALIAÇÃO DO ANTEPROJETO DE PESQUISA 

Item a ser avaliado Critérios de Avaliação Pontuação 

1. Adequação do 
Anteprojeto à linha de 

pesquisa (1,5) 

O anteprojeto apresenta aderência teórica e 
metodológica à linha de pesquisa à qual se 
candidata? 

Sim (1,5) 
Parcialmente (0,1 a 1,4) 
Não (0,0) Eliminado do 
processo, conforme 
6.3.3 do Edital 07/2021) 

2.Justificativa    
(2,0) 

Discute a relevância da contribuição da pesquisa para 
o desenvolvimento da ciência e da sociedade, 
utilizando argumentação consistente e coerente com 
a proposta de estudo?  

Sim (1,0) 
Parcialmente (0,1 a 0,9) 
Não (0,0) 

O problema de pesquisa está adequadamente 
formulado?  

Sim (1,0) 
Parcialmente (0,1 a 0,9) 
Não (0,0) 

3. Objetivos  
(2,0) 

O objetivo geral está formulado de forma clara? É 
condizente com o problema de pesquisa e coerente 
com o título do projeto?  

Sim (1,0) 
Parcialmente (0,1 a 0,9) 
Não (0,0) 

Os objetivos específicos estão definidos claramente e 
contribuem para atingir o objetivo geral proposto? 

Sim (1,0) 
Parcialmente (0,1 a 0,9) 
Não (0,0) 

4. Metodologia  
(2,5) 

Discute, de forma clara, as orientações teórico-
metodológicas que embasam a pesquisa, como tipo 
de investigação, natureza da pesquisa e técnicas a 
serem empregadas?  

Sim (1,5) 
Parcialmente (0,1 a 1,4) 
Não (0,0) 

Apresenta e discute, ainda que de modo preliminar, 
os procedimentos e instrumentos para a 
coleta/geração e análise dos dados?  

Sim (1,0) 
Parcialmente (0,1 a 0,9) 
Não (0,0) 

5. Cronograma  
(0,5) 

Detalha as ações e etapas da pesquisa, distribuindo-
as adequadamente em relação ao tempo previsto?  

Sim (0.5) 
Parcialmente (0,1 a 0,4) 
Não (0,0) 

6. Referências  
(0,5) 

Apresenta bibliografia e fontes atuais e adequadas ao 
tema de pesquisa?  

Sim (0.5) 
Parcialmente (0,1 a 0,4) 
Não (0,0) 

7. Adequação à norma 
padrão 

(1,0) 

Estrutura os períodos em conformidade com a norma 
padrão da língua portuguesa (concordância, 
regência, adequação de tempos verbais, 
pontuação)? 

Sim (1,0) 
Parcialmente (0,1 a 0,9) 
Não (0,0) 

mailto:ppglinc@ufba.br


 
 

 

Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura - Instituto de Letras 
Av. Barão de Jeremoabo, 147 - Campus Universitário de Ondina CEP: 40.170-115 | Salvador - BA 

Tel./Fax: (71) 3283-6256 email: ppglinc@ufba.br 
 

 

Estrutura o texto de forma coesa e coerente? 

7 8. Ética (0,0) 

No caso de pesquisas com seres humanos, as 
condições éticas previstas na Resolução 510/2016, 
do Conselho Nacional de Saúde, estão coerentes 
com a proposta de estudo?  

Sim (0,0) 
Parcialmente (-0,25) 
Não (-0,5) 

 

 
SELEÇÃO PPGLinC 2022.1 

 
ANEXO V -  BAREMA DA ARGUIÇÃO DO ANTEPROJETO  

 

Item a ser 
avaliado 

Critérios de Avaliação 
 

Pontuação 

 
Arguição do 
anteprojeto 
(10,0) 

1.O(a) candidato(a) sintetiza, com clareza, a 
proposta de pesquisa delineada no 
anteprojeto? 

Sim (2,0) 
Parcialmente (0,1 a 1,9) 
Não (0,0) 

2. O(a) candidato(a) utiliza linguagem 
adequada para responder às questões 
propostas? 

Sim (1,0) 
Parcialmente 
(0,1 a 0,9) 
Não (0,0) 

3. Faz uso de referencial teórico compatível 
com o desenvolvimento da pesquisa proposto 
e com a linha de investigação do Programa?  

Sim (2,0) 
Parcialmente (0,1 a 1,4 
1,9) 
Não (0,0) 

4. Seleciona e discute conceitos adequados à 
proposta de pesquisa apresentada?  

Sim (2,0) 
Parcialmente (0,1 a 1,9) 
Não (0,0) 

5. Demonstra autonomia crítica e capacidade 
analítica na discussão do referencial teórico e 
da metodologia apresentados no anteprojeto? 
 

Sim (3,0) 
Parcialmente (0,1 a 2,9) 
Não (0,0) 
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