
 

 

EXAME DE SÍNTESE TEÓRICA 

DIRETRIZES PARA REALIZAÇÃO 

 

 

O exame de síntese teórica (EST) é uma atividade obrigatória para os estudantes de 
doutorado do Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA), com carga horária de 34 
horas.  

O EST é realizado na forma de um ensaio teórico sobre a temática abordada na tese, 
que passará por análise e questionamentos por parte de uma banca de especialistas no tema 
proposta pelo(a) professor(a) orientador(a). Visto que se trata de um momento de 
socialização do processo de orientação para o acolhimento de novas visões e aportes teóricos, 
sugere-se que o(a) professor(a) orientador(a) proponha a banca já tendo em mente a possível 
inclusão de seus integrantes na futura banca de qualificação e de defesa do(a) estudante. 

 O(A) professor(a) orientador(a) é responsável pelo processo, com apoio da Secretaria 
do Programa Acadêmico de Pós-Graduação em Administração (PPGA Acadêmico).  

 

1. Objetivos 

• Promover a discussão e avaliação prévia, anterior à qualificação e defesa da tese, da 
fundamentação teórica do(a) estudante dentro do seu campo de especialização.  

• Desenvolver a fundamentação teórica e epistemológica do futuro projeto de pesquisa, 
além de permitir ao(à) estudante a possibilidade melhor direcionar seus estudos 
acadêmicos.  

• Valorizar de maneira efetiva o tempo de dedicação do(a)s doutorando(a)s ao 
aprofundamento dos conhecimentos teóricos necessários ao embasamento de sua 
formação acadêmica.  

 

2. Elaboração do Documento de EST 

O ensaio teórico não é um projeto de pesquisa, nem um artigo acadêmico. Trata-se de 
um texto livre, na forma de um ensaio teórico, cujo objetivo é permitir a criação da base 
teórica, que será aprofundada posteriormente, sobre os principais temas e conceitos a serem 
trabalhos futuramente na tese. Representa, assim, uma oportunidade de amadurecimento 
para posterior problematização dos marcos teóricos que conformam o campo de pesquisa. 
Portanto, cabe ao(à) orientador(a) definir, juntamente com o(a) estudante, o melhor formato 
(por exemplo, se conterá questão norteadora ou problema de pesquisa) dentro dos 



 

 

parâmetros estipulados. Entretanto, sugere-se fortemente a inclusão de uma breve 
introdução que permita situar os avaliadores no tocante ao objetivo geral da tese em 
desenvolvimento. 

Não é desejável que o texto contenha os objetivos e justificativa da pesquisa, visto que 
o ensaio não é o projeto de pesquisa. No entanto, o ensaio a ser elaborado, poderá ser 
incorporado à tese futuramente, com as devidas adequações.  

O ensaio se compõe de:  

• Mapeamento do campo do conhecimento ligado à temática prevista para o projeto de 
tese e problematização da relevância de contribuição teórico-conceitual dentro deste 
campo. Esse campo e problematização tem o intuito de constituírem a 
problematização posterior do projeto de tese. 

• Apresentação das principais teorias que ajudarão a sustentar esse processo de 
contribuição teórico-conceitual. Essas teorias tem o intuito de se tornarem a 
fundamentação teórica do projeto de tese.  

• Na introdução do EST, a proposta inicial de pesquisa doutoral e o título provisório da 
tese devem ser indicados. 

• Média de páginas: entre 25 (vinte e cinco) e 60 (sessenta) páginas (espaçamento 
entrelinhas: 1,5) 

O arquivo a ser enviado para os membros da banca avaliadora deve ser em formato 
PDF. Para formatação, pode ser usado e adaptado o Modelo de Projeto de Pesquisa (arquivo 
Word) que está disponível no website do NPGA, na aba ‘Estudantes/Normas/Padronização de 
Teses e Dissertações’. 

 

3. Composição da Banca Avaliadora 

O(A) orientador(a) tem a responsabilidade de escolher os membros da banca 
avaliadora, entrar em contato com cada membro, fazer o convite e explicar o processo*.  

A banca avaliadora é composta de, no mínimo, três membros especialistas no tema, 
sendo, preferencialmente: 

• 1 professor(a) orientador(a), credenciado junto ao PPGA Acadêmico do NPGA; 

• 1 professor(a) doutor(a), interno ao PPGA Acadêmico do NPGA; 

• 1 professor(a) doutor(a), externo ao PPGA Acadêmico do NPGA. 

Recomenda-se que o(a) orientador(a) convide professores com potencial para compor 
a futura banca do Exame de Qualificação da tese. O(a) co-orientador(a) poderá ser 
considerado como membro da banca, interno ou externo ao PPGA Acadêmico. 

* Sugestão de comunicação entre orientador(a) e membros da banca avaliadora em Anexos. 



 

 

4. Avaliação dos Membro da Banca Avaliadora 

O(a) orientador(a) envia por e-mail* o arquivo do EST para os membros da banca, 
copiando obrigatoriamente nesta comunicação o(a) doutorando(a) e a Secretaria do 
programa (endereço eletrônico: npgadm@ufba.br).  

* Sugestão de comunicação entre orientador(a) e membros da banca avaliadora em Anexos. 

Após o recebimento do ensaio, os membros da banca avaliadora dispõem de 14 
(quatorze) dias para formular, cada um, 1 (uma) pergunta a ser enviada ao(à) estudante. 

A pergunta a ser formulada deverá estimular o(a) estudante para rever problemas 
teóricos, conceituais e/ou epistemológicos, bem como questões de articulação e contribuição 
teórico-conceitual em um campo de pesquisa. 

 

5. Elaboração de Respostas para os Membros da Banca Avaliadora 

O(a) orientador(a) deverá encaminhar por e-mail as 3 (três) questões para o(a) 
doutorando(a). 

O(a) doutorando(a) dispõe de 14 (quatorze) dias corridos para elaborar uma primeira 
versão das respostas, receber a orientação do(a) orientador(a) sobre a pertinência das 
respostas propostas e realizar eventuais ajustes. Decorrido esse prazo, o(a) orientador 
encaminhará por e-mail o novo documento com as respostas para os membros da banca 
avaliadora. Neste e-mail deve estar em cópia, obrigatoriamente, o(a) doutorando(a) e a 
Secretaria do programa (endereço eletrônico: npgadm@ufba.br). 

 As questões da banca avaliadora e as respostas do(a) doutorando(a) devem ser 
integradas ao documento inicial da seguinte forma:  

• No final do texto, antes das referências, o(a) estudante deve incluir um subtítulo para 
cada pergunta (Pergunta #1 – Enunciado da pergunta).  

• Dentro de cada subtítulo de cada pergunta, a resposta deve ser elaborada pelo 
estudante. Espera-se do(a) estudante respostas robustas, que tenham como base 
conceitos e  referenciais teóricas mais aprofundados de materiais bibliográficos já 
utilizados ou mesmo complementares,  consultados para sua elaboração.  

• O arquivo a ser enviado para os membros da banca avaliadora dever ser em formato 
PDF. 

O(a) orientador(a) enviará por e-mail o arquivo do EST com as respostas para os 
membros da banca*, copiando obrigatoriamente nesta comunicação o(a) doutorando(a) e a 
Secretaria do programa (endereço eletrônico: npgadm@ufba.br).  

* Sugestão de comunicação entre orientador(a) e membros da banca avaliadora em Anexos. 
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6. Avaliação Final dos Membros da Banca e do(a) Orientador(a) 

Os avaliadores analisarão a atividade realizada, tendo como base os critérios 
anteriormente mencionados, declarando, de maneira justificada, se consideram o trabalho 
“Suficiente” ou “Não Suficiente”.  

A avaliação final da atividade é de responsabilidade do(a) orientador(a), tendo como 
base as avaliações recebidas e sua própria avaliação do processo. O(a) orientador(a) deverá 
informar à Secretaria do PPGA Acadêmico, em formulário específico, se o(a) estudante foi 
“Aprovado” ou “Reprovado”.  

Caso o estudante seja “Reprovado”, deverá matricular-se novamente na atividade no 
semestre seguinte, afim de obter nova avaliação. Neste caso, caberá novamente ao(à) 
orientador(a) a escolha pela manutenção ou alteração dos membros da banca.  

 

7. Agradecimento e Declaração de Participação para Cada Membro da Banca 

Após receber os pareceres de cada membro da banca, o(a) orientador(a) deve enviar 
um e-mail de agradecimento com inclusão de uma declaração de participação para cada 
membro da banca.  

Essas declarações serão providenciadas pela Secretaria do PPGA Acadêmico. Para 
tanto, deverá ser fornecido por e-mail pelo(a) orientador(a) à Secretaria: nome completo de 
cada membro da banca, nome completo do estudante e título completo do documento de 
EST. 

 

8. Etapas da Atividade 

A atividade de EST deve seguir as seguintes etapas e prazos, dentro do semestre em 
que o(a) estudante estiver matriculado(a) para sua realização: 

 

Etapa Responsável Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 

Elaboração do ensaio teórico Doutorando(a) X X   

Composição da banca de avaliação Orientador(a) X X   

Envio, por e-mail, do ensaio teórico 
para os membros da banca avaliadora 

Orientador(a)   X 
(semana 1) 

 

Avaliação individual de cada membro 
da banca, com envio para o(a) 
orientador(a) de uma pergunta 
direcionada ao estudante. 

Avaliador(a)   
X 

(semanas    
2 e 3) 

 

Envio para o(a) doutorando(a) o 
conjunto das três perguntas recebidas 
pela banca 

Orientador(a)   X 
(semana 4) 

 



 

 

Etapa Responsável Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 

Elaboração das respostas, incluindo-as, 
juntamente com as três perguntas 
recebidas, no texto inicial (ao final do 
documento)  

Doutorando(a)    
X 

(semanas   
1 e 2) 

Envio de nova versão do documento 
por e-mail para os membros da banca 
avaliadora 

Orientador(a)    X 
(semana 3) 

Avaliação final do documento Avaliadores    
X 

(semana    
3 e 4) 

Envio do formulário de avaliação à 
Secretaria 

Orientador(a)    X 
(semana 4) 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXOS 

 

Anexo I 

Sugestão de texto para convite a integrante da banca 

 

Prezado(a) Prof(a). X,  

Gostaríamos de convidá-lo(a) a participar da banca avaliadora de Exame de Síntese Teórica 
do(a) doutorando(a) XXX sobre a temática XXX. 

Trata-se de uma atividade obrigatória no doutorado em Administração da EAUFBA. Os 
propósitos dessa atividade são: 

• Promover a discussão e avaliação prévia, anterior à qualificação e defesa da tese, da 
fundamentação teórica do(a) estudante dentro do seu campo de especialização.  

• Melhorar aprofundamento teórico e epistemológico, além de permitir aos estudantes 
a possibilidade de adequado direcionamento de seus estudos, ainda durante a 
composição do que virá a ser seu trabalho de conclusão de curso.  

• Valorizar de maneira efetiva o tempo de dedicação do(a)s doutorando(a)s ao 
aprofundamento dos conhecimentos teóricos necessários à realização de toda e 
qualquer pesquisa doutoral. 

A participação de cada membro da banca avaliadora ocorre da seguinte forma:  

• Avaliação do ensaio teórico enviado pelo(a) estudante, no prazo de 14 (quatorze) dias, 
formulando e enviando para o(a) orientador(a) uma pergunta para o(a) doutorando(a) 
responder com base no ensaio teórico submetido.  

• A pergunta a ser formulada deverá estimular o(a) estudante para rever problemas 
teóricos, conceituais e/ou epistemológicos, bem como de articulação e contribuição 
teórico-conceitual no campo de pesquisa em pergunta. A pergunta deve ser 
contextualizada, a partir do documento enviado, permitindo ao aluno explicar algo que 
foi colocado no documento e/ou avançar no referencial apresentado. O objetivo da 
pergunta não é levar o(a) estudante a desenvolver um novo ensaio teórico, mas 
aprofundar e desenvolver mais o ensaio submetido para avaliação.  

• O(A) estudante terá até 14 (quatorze) dias para responder as questões dos membros 
da banca avaliadora e retornar o arquivo com as respostas a cada pergunta de cada 
membro da banca. 

• Cada avaliador(a)deverá responder, por e-mail, no prazo de até 7 (sete) dias se 
considera o ensaio “Suficiente” ou “Não Suficiente”. Esta avaliação deverá ser 
realizada de acordo com os seguintes parâmetros:  

• Se o texto ensaio teórico (texto inicial enviado e respostas às perguntas) foi 



 

 

composto de forma consistente e coerente. 

• Se o(a) estudante respondeu adequada e coerentemente à pergunta 
realizada, em relação ao ensaio teórico escrito. 

• Haverá fornecimento de declaração de participação para cada membro da banca 
avaliadora. 

Por gentileza, confirmar sua disponibilidade para participar da atividade até o dia XXX.  

Atenciosamente,  

XXXXXXX - Professor(a) Orientador(a) 

 

  



 

 

Anexo II 

Sugestão de texto para encaminhamento da primeira versão do ensaio teórico 

 

Prezados Professores X, Y e Z,  

Como acordado anteriormente, encaminhamos, em anexo, o ensaio teórico do(a) 
doutorando(a) XXX. 

Com base neste texto, solicitamos que elabore 1(uma) pergunta que será respondida pelo(a) 
doutorando(o) no prazo de 14 (quatorze) dias.  A pergunta a ser formulada deverá estimular 
o(a) estudante para rever problemas teóricos, conceituais e/ou epistemológicos, bem como 
questões de articulação e contribuição teórico-conceitual em um campo de pesquisa.  

Para conseguirmos alcançar os prazos exigidos pelo programa, precisamos receber sua 
pergunta em até 14 (quatorze) dias corridos, ou seja, até dia XXX.  

Desde logo, agradecemos sua valiosa contribuição.  

Atenciosamente,  

XXXXXXX - Professor(a) Orientador(a) 

 

  



 

 

Anexo III 

Sugestão de texto para encaminhamento da segunda versão do ensaio teórico, já 
contendo as respostas às perguntas 

 

Prezado Profs. X, Y e Z 

Dando continuidade ao processo de Exame de Síntese Teórica do(a) doutorando(a) XX, 
encaminhamos as respostas trazidas pelo(a) estudante às questões apresentadas pelos 
membros da banca avaliadora. 

Para conseguirmos alcançar os prazos exigidos pelo programa, precisamos receber sua 
avaliação final em até 7 (sete) corridos, ou seja, até o dia XX, informando se considera o Exame 
realizado “Suficiente” ou “insuficiente”, acompanhado de uma breve justificativa (máximo de 
três linhas) sobre a avaliação.    

Esta avaliação deverá ser realizada considerando-se as seguintes análises:  

• Se o texto ensaio teórico (texto inicial enviado e respostas às perguntas) foi composto de 
forma consistente e coerente. 

• Se o(a) estudante respondeu adequada e coerentemente à pergunta realizada, em 
relação ao ensaio teórico escrito. 

Uma vez mais, agradecemos sua valiosa contribuição.  

Atenciosamente,  

XXXXXXX - Professor(a) Orientador(a) 

 

  



 

 

Anexo IV 

Formulário de Avaliação do Exame de Síntese Teórica 

 
Doutorando(a) Avaliado(a): _____________________________ 
Orientador(a) Responsável: ___________________________ 
 

Avaliador(a) 1 

Nome: _______________________________________ 
Instituição: _______________________________________ 
Avaliação: (  ) Suficiente  (  ) Insuficiente 
Parecer (máximo de 3 linhas):  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Avaliador(a) 2 

Nome: _______________________________________ 
Instituição: _______________________________________ 
Avaliação: (  ) Suficiente  (  ) Insuficiente 
Parecer (máximo de 3 linhas):  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
Resultado final da avaliação realizada pelo(a) Orientador(a): (  ) Aprovado  (  ) Reprovado 
Parecer final 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 


