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ORIENTAÇÕES PARA EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

 

1) ELABORAÇÃO DE TEXTO PARA EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

 

O texto a ser entregue para o Exame de Qualificação deve conter os seguintes 

elementos: 

 

Capa 

Folha de rosto 

Sumário 

Introdução (justificativa para situar a trajetória da pesquisadora e o interesse pela 
temática, problema, questões de pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos, 
alusão aos fundamentos teóricos e metodológicos, situando contexto e sujeitos da 
pesquisa, além de técnicas e instrumentos para a coleta de dados, perspectiva de 
análise (se possível), partes que compõem a pesquisa até o momento) 

1 - Fundamentação teórica 

2 - Metodologia da pesquisa (com possível caracterização do produto da pesquisa) 

3 – Resultados (parciais, se houver) 

Considerações (até o momento, se houver) 

Cronograma 

Referências  

 

Considerar ainda que: 

O texto, que pode ser impresso frente e verso (observar a norma para tal), 

deve ser editado utilizando fonte Times New Roman ou Arial (tamanho 12 e espaço 

1,5 cm entre linhas), obedecendo às normas da ABNT abaixo: 

 

ABNT NBR 14724 Elaboração de Trabalhos Acadêmicos 

ABNT/NBR 6027 Documentação do Sumário 

ABNT/NBR 10520 Citações em documentos 

ABNT/NBR 6023 Referências 

ABNT/NBR 6024 Numeração Progressiva das Seções 
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ABNT/NBR 6028 Redação e apresentação de resumos 

 

   

 PRODUTO 

 

O produto precisa ter o título em português e inglês e uma caracterização (um 

resumo que trate do que é o produto e a que se propõe, de no máximo 250 palavras) 

também em português e inglês, antes do sumário.  

 

2) SOLICITAÇÃO DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO  

 

 O envio do Formulário de Exames e Defesas (Anexo), que discrimina os 

membros da banca, deverá ser encaminhado à Secretaria do MPET após a conclusão 

do trabalho a ser apresentado, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias antes da data 

do Exame de Qualificação.  

 

3) TEMPO PARA EXAME DE QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 

No dia do Exame de Qualificação, o (a) mestrando (a) terá o tempo máximo de 

30 minutos para apresentar o seu trabalho. Cada membro da banca terá de 30 a 60 

minutos para expor sua avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


