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UFAL PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA ESCRITA 

ORIENTAÇÕES: 
 Neste documento o examinador deverá descrever as questões e aspectos relevantes em cada critério de avaliação 

para obtenção da nota mínima para aprovação. 
 

EXAMINADOR INSTITUIÇÃO  
  Kelly Cristina Costa Soares  UFCG 

PONTO SORTEADO 

MÉTODOS DE PESQUISA EM CIÊNCIA POLÍTICA 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
1. Apresentação 
(introdução, 
desenvolvimento, 
conclusão) 

 Apresentar de forma geral a discussão a partir da mobilização das 

questões centrais tratada na investigação em ciência política; (até 

1,0 ponto) 

  Apresentar equilíbrio na distribuição da estrutura do texto; (até 1,0 

ponto). 

 

 
2. Conteúdo 
(conhecimento da 
matéria e 
fundamentação 
teórica) 

 Abordar questões centrais da formulação de um problema de 

pesquisa em Ciência Política enfatizando as diferenças nas 

abordagens sobre produção do conhecimento: explicações causais 

e interpretativas dos fenômenos políticos; (até 1,0 ponto). 

 Discutir como de dá a articulação entre os objetivos, problema de 

pesquisa e as teorias na descoberta científica; (até 1,0 ponto). 

 Apresentar os tipos de desenhos de pesquisa e a estrutura da 

investigação científica; (até 2,0 pontos). 

 Sintetizar as diversas técnicas de coleta e métodos de tratamento 

de dados e análises quantitativas utilizadas pela Ciência Política 

Contemporânea; (até 1,0 pontos). 

 Sintetizar as diversas técnicas de coleta e métodos de tratamento 

de dados e análises qualitativas utilizadas pela Ciência Política 

Contemporânea; (até 1,0 pontos). 
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3. Linguagem (uso 
adequado da 
terminologia técnica, 
clareza, objetividade) 

Uso adequado da língua portuguesa – coesão e coerência textuais; (até 

1,0). 

Clareza e objetividade; (até 1,0 ponto). 
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___________________________          
Examinador(a)  

 
 

 

UFAL PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA ESCRITA 

ORIENTAÇÕES: 
 Neste documento o examinador deverá descrever as questões e aspectos relevantes em cada critério de avaliação 

para obtenção da nota mínima para aprovação. 
 

EXAMINADOR INSTITUIÇÃO  
  RODRIGO BARROS DE ALBUQUERQUE  UFS 

PONTO SORTEADO 

Métodos de Pesquisa em Ciência Política 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
1. Apresentação 
(introdução, 
desenvolvimento, 
conclusão) 

Equilíbrio na distribuição da prova entre as seções: ideal de até 10% dedicados à 
introdução, 10% dedicados à conclusão e 80% dedicados ao desenvolvimento. (até 2,0 
pontos) 

2. Conteúdo 
(conhecimento da 
matéria e 
fundamentação 
teórica) 

2.1. abordar as diferentes lógicas de produção de conhecimento em Ciência Política, com 
foco na diferença entre explicações causais e interpretações (até 1,0 ponto); 
2.2. discutir o objetivo da definição do problema de pesquisa em uma investigação 
científica e o papel da teoria na descoberta desse problema; (até 1,0 ponto) 
2.3. apresentar os diferentes tipos de desenhos de pesquisa, qualitativos, quantitativos e 
mistos, como estruturas de uma investigação científica; (até 2,0 pontos) 
2.4. traçar um panorama sobre as diferentes técnicas de coleta e análise de dados 
qualitativos na Ciência Política contemporânea; (até 1,0 ponto) 
2.5. traçar um panorama sobre as diferentes técnicas de coleta e análise de dados 
quantitativos mobilizados na Ciência Política contemporânea. (até 1,0 ponto) 

3. Linguagem (uso 
adequado da 
terminologia técnica, 
clareza, objetividade) 

3.1. Coesão e coerência textual. (até 1,0 ponto) 
3.2. Capacidade de síntese argumentativa. (até 1,0 ponto) 
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