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Estabelece os Critérios para a Realização do Exame de
Qualificação do Projeto de Dissertação.

O Colegiado do Mestrado em Desenvolvimento Regional e Gestão de Empreendimentos
Locais da Universidade Federal de Sergipe no uso de suas atribuições;

Considerando o objetivo de elevar ainda mais a qualidade das dissertações apresentadas ao
Programa de Mestrado e

Considerando ainda, a decisão unânime do Colegiado, que aprovou em Reunião Ordinária
realizada em 22 de junho de 2009;

RESOLVE:

I- DOS CRITÉRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE
QUALIFICAÇÃO DO PROJETO DE DISSERTAÇÃO:

A ata da reunião ordinária do colegiado do Mestrado em Desenvolvimento Regional e
Gestão de Empreendimentos Locais , realizada em 20.08.2009, no seu item 05
esclarece que ficou registrada a aprovação por unanimidade de votos pelos Membros
do Colegiado do NUPEC dos seguintes critérios para realização do Exame de
Qualificação do Projeto de Dissertação de Mestrado .

Critérios para realização do Exame de Qualificação do Projeto de dissertação:

Para os alunos matriculados na disciplina Dissertação I, cursad a no terceiro semestre, será

obrigatório realizar o exame de qualificação do projeto de dissertação. O orientador deverá

encaminhar para a coordenação a composição da banca (um docente credenciado num programa de

Pós-Graduação além do próprio orientador ), bem como os dados do projeto (aluno, título, data etc.).

1. Objetivos:
O foco do exame de qualificação deve ser a melhoria do projeto através da crítica do docente avaliador, as

respostas do aluno e a síntese feita pelo orientador com o aluno para o aten dimento das orientações da

banca.  Especificamente deve:

1.1. Debater idéias e apresentar possíveis sugestões de redefinição teórico -metodológica ao candidato,

tomando como referência sua proposta de investigação científica;

1.2. Avaliar o grau de preparo do candidato para elaboração de sua dissertação de mestrado .
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2. Condições para a realização do exame:
2.1. O exame deverá ser realizado no período da disciplina Dissertação I e deve se encerrar até 15 dias

antes do término oficial do semestre.

2.2. O aluno deverá apresentar 2 (duas) cópias do projeto com vistas à realização do exame de

qualificação:

- 1 (uma) cópia para orientador

- 1 (uma) cópia para o docente examinador;

3. Organização do projeto: Elementos essenciais do projeto de disserta ção de mestrado
(ver Anexo I e norma de apresentação da ABNT)
3.1. Instituição, Programa, Título, Aluno e Orientador

3.2. Sumário

3.3. Introdução

3.4. Justificativa

3.5. Problema de Pesquisa

3.6. Objetivos da pesquisa

3.7. Fundamentação Teórica

3.8. Procedimentos Metodológicos ou Metodologia da Pesquisa;

3.9. Cronograma

3.10 Referências (Normas de Referências da ABNT)

4. Composição da banca do exame de qualificação:
4.1. A banca do exame de qualificação será constituída pelo orientador do aluno, que

coordenará os trabalhos do exame de qualificação , e por um docente convidado,

preferencialmente pertencente ao quadro do NUPEC.

5- Critérios para avaliação do exame de qualificação:
5.1. O exame deve ser considerado como uma etapa importante do proc esso de orientação

da pesquisa, tendo em vista as contribuições apresentadas pela banca;

5.2. A banca deverá considerar para a atribuição do conceito ao exame de qualificação:

a) depoimento do orientador sobre o nível de envolvimento do aluno com a pesquisa e seu

crescimento como pesquisador desde o início na Pós -Graduação,
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b) a qualidade do projeto apresentado,

c) a capacidade do aluno de dialogar com a banca, face às contribuições apresentadas,

d) as potencialidades do aluno para cumprir as etapas a serem desenvolvidas para a

conclusão da dissertação.

6- Conceitos atribuídos: a banca poderá atribuir os conceitos para aprovar o aluno:
A (muito bem qualificado para a conclusão da dissertação);

B (bem qualificado para a conclusão da dissertação);

C (qualificado para a conclusão da dissertação).

- No caso do aluno não ser qualificado, o orientador deverá solicitar à coordenação a

realização de novo exame de qualificação, no prazo mínimo de 3 (tr ês) meses e máximo de

4 (quatro) meses após a realização do exame.

Cidade Universitária “Prof. José Aloísio de Campos”, 20 de agosto de 2009.

Prof. Dr. Marco Antonio Jorge
Coordenador do NUPEC

Mestrado em Desenvolvimento Regional e Gestão de Empreendimentos Locais



ANEXO I – MODELO DE PROJETO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
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NOME DO ALUNO

TÍTULO DO PROJETO DE DISSERTAÇÂO

ARACAJU
2009



NOME DO ALUNO

TÍTULO DO PROJETO DE DISSERTAÇÃO

Projeto de Dissertação apresentado como
requisito parcial para obtenção de Conceito
na Disciplina Dissertação I, da Universidade
Federal de Sergipe, Campus de São
Cristóvão.
Orientador: Prof. Dr. XXX

ARACAJU
2009
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1.  INTRODUÇÃO

Deve-se, na introdução, fazer o leitor entender com clareza o contexto da pesquisa, de
forma didática. Normalmente a Introdução é a última parte a ser elaborada porque somente
após todo desenvolvimento e concl usão prontos é que se tem argumentação para a
Introdução. A expressão " INTRODUÇÃO" deve estar em caixa alta, à esquerda. Essa
formatação deve ser utilizada para todos os títulos de 1º nível. A introdução pode ter mais
que uma página, entretanto, recomenda -se não prolongar-se em demasia nessa parte.

Deve conter:
1. Apresentação do tema
2. Demonstrar a relevância do estudo
3. Descrever o cenário onde ocorreu a pesquisa

A introdução visa justificar a necessidade de investigação com argumentações
provenientes dos textos pesquisados dentro da bibliografia relacionada com o tema para os
aspectos relacionados à questão fiquem delimitados de forma clara (ALVES -MAZZOTTI et
al., 1998). Segundo DENCKER (1998, p.62) “Iniciar por uma exposição dos motivos pelos
quais se optou pela investigação, o motivo que levou à definição do tema escolhido e qual a
finalidade da investigação [...] deve historiar de forma breve a situação e explicar as
finalidades que o levaram a abordar o tema escolhido, destacando sua relevância e
oportunidade e indicando os usos que serão dados ao resultado final da investigação”.

Questões que podem ser respondidas na Introdução
1) Qual o “pano de fundo” que permite entender com clareza a proposta e como esta se

relaciona com a área?
2) Em que área o trabalho está inserido? Em qual contexto o tema está inserido?
3) Como o tema é visto no cenário atual?
4) Quais as lacunas e contradições existentes que indicam de onde se originou o estudo

proposto?
5) As lacunas e/ou contradições são discutidas com o objetivo de indicar de onde se

originou o estudo proposto? Lacunas e/ou contradições entre: resultados d e diferentes
pesquisas; entre teorias e resultados de pesquisa; entre o problema e as abordagens
metodológicas utilizadas, etc.

6) Quais os motivos que justificam o trabalho? Qual a motivação para realizar a
pesquisa?

7) Qual o motivo de fazer o trabalho? Qual o intuito do trabalho?
8) Quem se beneficiará com o estudo?
9) Qual a sua aplicabilidade?
10) O que se pretende pesquisar? O que você quer fazer? O que pretende ser feito? Onde

o estudo é ou será realizado e por que?
11) Qual a relevância do projeto de pesquisa? Por que a pesquisa é importante?
12) Já existe algum estudo na área?
13) Que tipo de contribuição espera ter ao final da pesquisa.
14) A seqüência lógica dos capítulos.



2.  JUSTIFICATIVA

Esta é uma das etapas mais importantes da pesquisa onde o pesquisador

refletirá sobre o “PORQUÊ” da mesma, identificando as razões pela escolha do

tema. O mesmo deverá ser apresentado nos níveis pessoal, social, científico e

institucional. A justificativa deverá convencer, a quem vier a ler o projeto, por

exemplo, sobre a importância e a rel evância da pesquisa para a sociedade, para a

comunidade científica e para a instituição de ensino que proporciona o estudo.

A justificativa consiste numa exposição clara, porém completa das razões de ordem teórica e dos
motivos de ordem prática que fazem importante a realização da pesquisa (LAKATOS e MARCONI,
1989, p.103).



3.  PROBLEMA DE PESQUISA

Apresenta-se o problema através de um enunciado. Pode -se situá-lo, fazer

um breve comentário e apresentá -lo sempre através de uma pergunta.



4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

O objetivo geral será a síntese geral do que se pretende alcançar. Por isso,

o verbo que introduz o texto deve estar no infinito e indicar uma ação ampla.

4.2 Objetivos Específicos

São aqueles que explicarão os detalhes da pesquisa e conduz irão os

trabalhos de maneira prática para que o objetivo geral seja alcançado.



5.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO DE LITERATURA

É um texto dissertativo, o qual aborda os principais fundamentos teóricos da

área e do tema em estudo. O pesquisador deve discutir idéias, fazer a interlocução

com autores, defender seus pontos de vista com embasamento científico como

principais autores da área. Esse texto deverá servir de base teórica para a

monografia e/ou relatório final e/ou artigo.

A proposição adequada de um problema de pesquisa exige que o

pesquisador se situe nesse processo, analisando criticamente o estado atual do

conhecimento. Esta análise ajuda o pesquisador a definir melhor seu objeto de

estudo e selecionar teorias, procedimentos e instrumentos

O quadro referencial clarifica o problema da pesquisa, orienta a definição
de categorias e construtos relevantes , dá suporte as relações, além de constituir

o principal instrumento para a interpretação dos resultados da pesquisa

A pobreza interpretativa de muitos estudos deve-se essencialmente à

ausência de um quadro teórico criteriosamente selecionado. Em resumo, é a

familiaridade como o estado do conhecimento, que torna o pesquisador capaz de

indicar a CONTRIBUIÇÃO DE SEU ESTUDO, quer esclarecendo questõ es

controvertidas, quer preenchendo lacunas.

Permite também ao pesquisador selecionar adequadamente as pesquisas

que serão utilizadas, para efeito de comparação, na discussão dos resultados
por ele obtidos

Deve sempre se basear em fontes primárias, evit ar citações de terceiros

(apud- citado por)



6.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este capítulo é destinado a esclarecer como, com quem, onde, de que forma

será realizada a pesquisa. É de suma importância detalhar os procedimentos, as

técnicas e os instrumentos utilizados, com base na literatura pertinente.

O modelo do instrumento deve estar sempre em anexo.

Elementos essenciais da metodologia
6.1. Questões de pesquisa ou hipóteses

6.2 Caracterização do estudo (tipos/dimensões)

6.3 A(s) estratégia(s) de pesquisa ou o(s) Método(s). (Explicar porque o(s)

método(s) foi escolhido(s) para a pesquisa).   Se o método a ser utilizado é Método

de Caso, o protocolo deverá ser apresentado.

6.4 Instrumento(s) de coleta de dados

6.5 Apresentar e descrever o universo da população que faz parte da pesquisa.

Apresentar a parte da população que efetivamente participará da pesquisa e

explicar/justificar como foram selecionados estes sujeitos.

6.6 Definições constitutivas, operacionais das variáveis e indicadores (ou

categorias de análise e dimensões)

6.7     Coleta dos Dados - Explicar como os dados serão coletados, ou seja, quais as

técnicas de pesquisa que serão usadas, de que forma ocorrerá e quem fará esta

coleta.

6.8 Análise de dados (como será realizada)

6.9 Apresentação das limitações do estudo.



7. CRONOGRAMA

Quadro 01: atividades a serem desenvolvidas realizadas durante a pesquisa.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Ano: ______

mês

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Elaboração do Projeto

Atividade de Orientação

Entrega do Projeto

Defesa do Projeto

Correção e Entrega do Relatório (versão final)



8.  REFERÊNCIAS

Elaborar lista de referências conforme normas da ABNT. Somente com as

obras citadas ao longo do projeto.
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