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DECISÃO CCD/PPGF/UFRPE N0 04/2016  
 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE ALUNOS DO PPGF 
 

Com a finalidade de acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa desenvolvidos 

no Programa, os alunos de Mestrado e Doutorado deverão apresentar os avanços realizados perante 

uma Comissão designada pelo Orientador do Mestrando ou Doutorando, junto a Coordenação do 

PPGF. Esta Comissão deverá ser composta por três Docentes Permanentes, incluindo o Orientador. 

No caso do aluno de Mestrado, esta apresentação ocorrerá até 45 (quarenta e cinco) dias após o 

início das aulas do quarto período letivo. A apresentação ocorrerá em data, hora e local combinado 

entre o Mestrando, Orientador e demais Membros da Comissão de Avaliação, e terá a duração máxima 

de 30 minutos. 

Para os alunos de Doutorado, a apresentação ocorrerá até 45 (quarenta e cinco) dias após o 

início das aulas do quinto e do sétimo períodos letivos. A apresentação ocorrerá em data, hora e local 

combinados entre o Doutorando, Orientador e demais Membros da Comissão de Avaliação, e terá a 

duração máxima de 30 minutos. 

Após a apresentação oral do aluno de Mestrado ou de Doutorado, a Comissão de Avaliação 

apresentará comentários e sugestões ao trabalho de Dissertação ou Tese visando um melhor andamento 

do Trabalho de Pesquisa. Cada Membro da Comissão terá um máximo de 30 minutos para apresentar 

as suas sugestões. 

Após a avaliação periódica, no prazo máximo de dois dias úteis, deverá ser entregue a 

Coordenação do PPGF, documento assinado pelos Membros da Comissão de Avaliação Periódica e 

pelo aluno (Mestrando ou Doutorando), conforme modelo em anexo. 

Alunos de Doutorado que estiverem afastados para desenvolver parte do trabalho de Tese no 

exterior, serão dispensados da apresentação até o retorno a esta IES, onde apresentarão o(s) trabalho(s) 

desenvolvido(s). 

Recife, 11 de fevereiro de 2016. 
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