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RELATÓRIO PARA EXAME DE QUALIFICAÇÃO  
 
Normas gerais:  
 

O Relatório para Exame de Qualificação consiste:  
 

a) Um relato das atividades desenvolvidas no Programa (disciplinas cursadas) e no âmbito 

acadêmico (artigos publicados, participação em congressos, eventos nos últimos três 

anos).  

 

b) Projeção da dissertação: apresentar a estrutura da dissertação (parte metodológica, 

títulos dos capítulos e de seus respectivos subtítulos) e um resumo de cada capítulo.   

 

d) Um capítulo pré-redigido.  

 

Demais informações:  

a) O aluno regular (Mestrado) deve obrigatoriamente requerer o Exame de Qualificação até 14 

meses e realizá-lo até 18 meses da sua matrícula no Programa. O prazo do aluno no Programa 

começa a valer a partir do mês de ingresso.  
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b) O requerimento para o Exame de Qualificação deve ser protocolado até 48 hs antes da data 

da reunião do Colegiado do PPgEM no respectivo mês.  

 

e) Os casos excepcionais serão apreciados pelo Colegiado PPgEM.  

 

f) O aluno que for reprovado no Exame de Qualificação poderá se submeter a novo exame 

dentro do prazo determinado pela instituição.  

 

g) A base para avaliação do Relatório de Exame de Qualificação por parte da banca 

examinadora é o cumprimento das exigências no que se refere à projeção da dissertação 

(cumprimento da metodologia) e ao capítulo pré-redigido.  

 

h) É imprescindível a observação rigorosa às normas vigentes da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas/ABNT no momento da  elaboração do capítulo. 

 
 

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO PARA EXAME DE 
QUALIFICAÇÃO  

 
O candidato ao Exame de Qualificação, ao requerê-lo na secretaria do PPgEM, deve 

entregar o Relatório contendo os seguintes itens:  

 

Componentes e formato do relatório:  

 

Capa: deve conter o nome do autor (no alto da página), título da dissertação (no centro), 

nome da instituição, cidade e ano.  

Folha de rosto: A página de rosto entra logo depois da capa e deve conter nome do autor 

(no alto da página), título da dissertação (no centro), nome da instituição, cidade e ano 

(embaixo). E, à direita, abaixo do título, num retângulo, explicitar: a natureza do trabalho, a 

instituição e o nome do orientador.  

Sumário: folha com numeração das páginas, corpo do trabalho. 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES :  

Disciplinas Cursadas: resumo do conteúdo programático das disciplinas cursadas e a 

explicitação da contribuição de cada uma para o crescimento intelectual do aluno e para a 
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elaboração do projeto de dissertação. Apontar o número de créditos e os conceitos obtidos. 

Dimensão: uma lauda.  

Produção científica: apresentação da produção científica, técnica e artística dos últimos  

três anos (trabalhos em congressos, artigos, resenhas e livros publicados, pesquisas 

realizadas, obras artísticas etc.)  

Participação em eventos: relacionar os eventos (congressos, seminários, conferências, 

simpósios) informando o nome, a data de realização, o local e a instituição promotora.  

Projeção da dissertação e um capítulo pré-redigido: explicação abaixo. 

 
 
 
 

PROJEÇÃO DA DISSERTAÇÃO  
 
 

Pré-plano da dissertação com: 
 
Título  

Indicar o título da dissertação. O título deve expressar o conteúdo de todo o trabalho. Não 

deve ser muito longo e poderá ser alterado no decorrer da elaboração dos estudos.  

 

Resumo  

Apresentar de forma lacônica, em linhas gerais, resumo da dissertação informando qual o 

tema que pretende desenvolver, os objetivos da pesquisa e a metodologia a ser 

desenvolvida. Dimensão: aproximadamente dez linhas. O resumo é a ultima coisa a ser feita 

quando da elaboração de um projeto de pesquisa.  

 

Problema (objeto) de pesquisa  

Na parte denominada “problema de pesquisa” o aluno deve explicitar qual será o objeto de 

estudo em foco e o problema a ser investigado. Ou seja, precisa delimitar o tema e formular 

o problema a ser investigado. O problema de pesquisa precisa ser bem claro, compreensível 

e executável. É uma dúvida principal - inserida no tema proposto - que merece ser 

pesquisada a fim de encontrar respostas. Pode-se dizer que ele é sempre uma pergunta, 

indagação, uma questão complexa a ser investigada.  

Como apresentar o problema de pesquisa:  

Introdução: em primeiro lugar, deve-se introduzir o tema da pesquisa, apresentando o 

objeto de estudo e contextualizando brevemente.  
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Problema: em seguida é apresentado o problema (objeto) de pesquisa, formulado de forma 

interrogativa e explicitado em uma (ou duas) pergunta(s).  

Hipótese(s):  

O projeto de pesquisa deve conter hipótese(s). É uma explicação provisória do problema, 

uma resposta antecipada, a qual é testada ou verificada no processo de pesquisa.  

Tanto as hipóteses como as questões de pesquisa sempre derivam do problema e se 

vinculam aos objetivos de uma pesquisa.  

Objetivos: geral e específicos  

Explicitam o que se deseja saber através da pesquisa. Os objetivos são apresentados de 

maneira global em “objetivo geral” e de maneira mais detalhada e nos “objetivos 

específicos”.  

 

Justificativa:  

É a escolha do tema – do objeto da pesquisa – em função da sua importância (relevância 

social? comunicacional? midiática? original? inédito?) e das contribuições que a pesquisa 

poderá trazer, tanto de ordem teórica (contribuições para o avanço da área do 

conhecimento), quanto de ordem prática (aplicação dos resultados na sociedade).  

Metodologia : 

É necessário descrever, detalhadamente, o procedimento da investigação 

explicitando os Métodos e as Técnicas:  

 

Revisão de literatura: capítulo pré-redigido1  

Denominada de “revisão bibliográfica”, “referencial teórico”, “fundamentação 

teórica” ou “quadro teórico de referência”. É a parte em que se explicitam a(s) teoria(s) que 

embasa(m) a pesquisa. É a explicitação das teorias e conceitos que vão ajudar na 

compreensão do objeto da pesquisa.  

A revisão bibliográfica não significa elencar sínteses de obras, resumos ou resenhas. 

Mas é a elaboração de um texto teórico por parte do aluno como sendo o (s) capítulo (s) que 

poderão fazer parte da dissertação.  

 

Referências:  
                                                           

1 Apresentar um capítulo pré-redigido, preferencialmente, teórico. A depender do objeto e da posição 
do professor orientador, poderá ser outra parte da dissertação, como a que se refere a questão 
empírica, resgate histórico, por exemplo.  
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Listagem em ordem alfabética das obras e demais fontes consultadas, conforme as 

normas da ABNT. Tudo que for citado no Relatório de Exame de Qualificação ou Projeção 

da Dissertação. 

 

Cronograma:  

Quadro demonstrativo da previsão sobre a realização de cada uma das etapas da 

pesquisa, bem como da data para a entrega da dissertação. 

 
 
 
 
 
 
 


