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Para os alunos entrantes em 2017 no doutorado, eles poderão optar pelo modelo antigo de 

relatório e o novo com apresentação de Workshops 

REUNIÕES CONTEÚDO OBRIGATÓRIO 

Primeira Reunião*:  

7º Trimestre 

(Até 31/05/2019) 

- Pré-textual: Capa, Resumo da Proposta de Tese e Sumário. 

 

- Textual: Introdução e Revisão da literatura. 

 

- Pós-textual: Cronograma de Atividades e Bibliografia. 

 

*Relatório de atividades equivalente a 100% da nota do trimestre. 

Ou Apresentação de Workshop (conforme calendário anexo) 

 

 
 

 

 

 

Segunda Reunião 

(qualificação)*: 

9º Trimestre 

(Até 20/12/2019) 

i) No caso de tese no formato tradicional, o conteúdo da versão de 

qualificação será dado por: 

 

- Pré-textual: Capa, Resumo, Sumário 

- Textual: Introdução contendo Justificativa, Motivação do tema e 

Objetivo(s); Revisão de Literatura; Metodologia, com organização do 

material empírico ou do banco de dados; Resultados preliminares. 

-Pós-textual: Cronograma de atividades e Bibliografia. 

 

ii) No caso de tese no formato de 3 (três) artigos, o conteúdo da 

versão de qualificação será dado por: 

 

- Pré-textual: Capa, Resumo,Sumário. 

- Textual: Introdução contendo Justificativa, Motivação do tema, 

Objetivo(s) e indicação da estrutura dos 3 (três) artigos, coerentemente 

organizados entre si; Apresentação do primeiro artigo da tese; 

Justificativa, Objetivo(s), Revisão de Literatura, Metodologia e 

Bibliografia dos demais artigos a serem desenvolvidos. 

 

- Pós-textual: Cronograma deatividades. 

 

*Ata da qualificação equivalente a 100% da nota do trimestre. 

  



  

Terceira Reunião*:  

Fim do 10º Trimestre 

(Até **) 

 

 

 

- Versão corrigida da qualificação (incorporação das sugestões dos 

membros da Banca de qualificação). 

- No caso de tese em formato de artigo: 2 dos três artigos deverão estar 

finalizados, sendo o segundo em versão preliminar 

 

*Relatório de atividades equivalente a 100% da nota do trimestre. 

Ou Apresentação de Workshop (conforme calendário anexo) 

  

Quarta Reunião* 

Fim do 12º Trimestre 

(Até ** ) 

 

- Versão final preliminar da Tese. 

- No caso de tese em formato de artigo: os três artigos deverão estar 

finalizados, estando o 3o. em fase de revisão. 

 

*Relatório de atividades equivalente a 100% da nota do trimestre. 

Ou Apresentação de Workshop (conforme calendário anexo) 

. 

  

Depósito versão final 

 

31/01/2021 

- Versão final da Tese para apresentação à Banca de Defesa. 

 

 

 

 

**Data será definida a partir do calendário de 2020. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apresentação de Workshop 

(Horário: 14h) 

 
 
1o. Workshop (é necessário fazer a inscrição no workshop por e-mail: 
secretariapos.economia@ufjf.edu.br) 
 
Macroeconomia Aplicada: 21/05 
Microecomomia Aplicada: 29/05 
Economia Social e do Trabalho: 28/05 
Economia Regional e Urbano: 22/05 
 
 
2o. Workshop (é necessário fazer a inscrição no workshop por e-mail: 
secretariapos.economia@ufjf.edu.br  +  ter entregado a ata de defesa da qualificação)  
 
Economia Social e do Trabalho: (a ser definido: duas últimas semanas do 10o. trimestre) 
Economia Regional e Urbano: (a ser definido: duas últimas semanas do 10o. trimestre) 
Macroeconomia Aplicada: (a ser definido: duas últimas semanas do 10o. trimestre) 
Microecomomia Aplicada: (a ser definido: duas últimas semanas do 10o. trimestre) 
 
3o. Workshop (é necessário fazer a inscrição no workshop por e-mail: 
secretariapos.economia@ufjf.edu.br  +  ter entregado a ata de defesa da qualificação) 
 
Economia Social e do Trabalho: (a ser definido: duas últimas semanas do 12o. trimestre) 
Economia Regional e Urbano: (a ser definido: duas últimas semanas do 12o. trimestre) 
Macroeconomia Aplicada: (a ser definido: duas últimas semanas do 12o. trimestre) 
Microecomomia Aplicada: (a ser definido: duas últimas semanas do 12o. trimestre) 
 
 


