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ESTRUTURA DO RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO (MODELO) 

 

Elementos pré-textuais: 

. Capa 

. Folha de rosto 

. Folha de aprovação 

. Resumo 

. Listas* (quando necessário) 

. Sumário (sintético) 

Obs.1: Listas de ilustrações, tabelas, abreviaturas e siglas, quando necessário (NBR 14724/2011). 

 

Primeira Parte 
Dados pessoais do aluno 

. Nome: 

. Data de ingresso no PPGCOM-UFPA: 

. Primeiro Exame de Qualificação (    ) SIM  (    ) NÃO 

. Histórico escolar (emitido pelo SIGAA-UFPA) 

 

Segunda Parte 

Esta parte do Exame de Qualificação corresponde à apresentação do estado da pesquisa e 

andamento da dissertação, e tem por objetivo esclarecer à banca do Exame de Qualificação o 

tema, o estado da arte e o andamento teórico-metodológico da pesquisa acadêmica. Nesse sentido, 

deve contemplar: 

   

Título (mesmo que provisório). 

. Objeto da pesquisa: problema, relevância, justificativa e objetivos. 

. Metodologia: procedimentos metodológicos adotados (hipóteses, amostragem, instrumentos e 

técnicas de coleta de dados, conceitos fundamentais, recortes teóricos, delimitação do objeto, 

etc.); 

. Capítulos prontos e/ou em andamento; 

. Referências bibliográficas. 

 

SUMÁRIO AMPLIADO DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO  

(Proposta detalhada dos capítulos quando o mesmo ainda não tiver iniciado). Neste item é 

importante demonstrar o desenvolvimento que será dado a cada capítulo, a coerência interna dos 

capítulos e a articulação entre eles.    

. Dificuldades encontradas até o momento para desenvolver a pesquisa e como pretende superá-

las. 

. Cronograma, descrevendo as atividades e período de execução até a data do depósito da 

dissertação para defesa. 

 

*Enviar nos Anexos o Lattes (atualizado) 

 

Obs.1: No caso de dúvidas relacionadas à elaboração de citação no texto dissertativo, 

consulte a norma da ABNT NBR 10520/2002, disponível para consulta no site do PPGCOM 

(http://bc.ufpa.br/wp-content/uploads/2019/08/Guia-de-Trabalhos-Academicos-2019.pdf). 
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