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EXAME DE QUALIFICAÇÃO DE MESTRADO 
 

FUNDAMENTOS 
 
 

 O Exame de Qualificação avalia dois aspectos principais:  
1) Estágio de Desenvolvimento do Projeto de Dissertação; 2) Monografia com o 
estado da arte sobre (o) tema relacionado ao Projeto de Dissertação. 

 
 

1. Estágio de Desenvolvimento do Projeto de Dissertação 
 

Este item visa informar a banca sobre eventuais modificações ocorridas 
no Projeto e sobre o tempo necessário (cronograma) para a conclusão da 
dissertação de mestrado. 

O Projeto de Dissertação é elaborado pelo(a) discente – com auxílio do(a) 
orientador(a) - na disciplina Metodologia da Ciência, com base no Pré-projeto de 
Dissertação apresentado na seleção para ingresso no Programa.  

 
 

2. Monografia 
  
Texto expondo o estado atual de conhecimento sobre (o) tema abordado no 
Projeto de Dissertação, compreendendo revisão bibliográfica e análise crítica. A 
Monografia poderá ser incorporada à Dissertação de Mestrado, como parte 
introdutória que precede o Artigo Científico. 

A Monografia começa a ser elaborada na disciplina Seminários de 
Pesquisa. 
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EXAME DE QUALIFICAÇÃO DE MESTRADO 
NORMAS*  

 
1. A abertura do processo do Exame de Qualificação deverá ser feita até o final 

do décimo terceiro mês após o ingresso do(a) discente no Programa.  
 
2. A abertura do processo do Exame de Qualificação será solicitada por meio de 

requerimento (Anexo I) do(a) Orientador(a). 

 

3. A banca do Exame de Qualificação será composta pelo(a) Orientador(a) e 

mais dois membros doutores, internos ou externos ao Programa, indicados 

pelo(a) Orientador(a) e aprovados pelo Colegiado Delegado do Programa. 

4. O Exame de Qualificação deverá ser realizado até 30 dias após a abertura do 
processo.  

 
5. No Exame de Qualificação serão considerados dois quesitos:  
5.1. Informações sobre o estágio de desenvolvimento do Projeto de Dissertação 

(Anexo II). 
 
5.2. Monografia expondo o estado atual de conhecimento sobre (o) tema 

abordado no Projeto de Dissertação - revisão bibliográfica e análise crítica 
(estrutura e normas de formatação no Anexo III).  

 
6. Cópias da Monografia e do Anexo II preenchido deverão ser entregues pelo(a) 

Orientador(a) aos membros da Banca Examinadora até, pelo menos, 15 dias 
antes da data do Exame de Qualificação.  

 
7. A sessão de apresentação da Monografia e arguição será conduzida pelo(a) 

Orientador(a). O(a) discente terá até 30 minutos para apresentar a 
Monografia. As informações sobre o andamento do Projeto de Dissertação 
não deverão ser incluídas na apresentação, mas poderão ser questionadas 
pela banca. Cada membro da Banca Examinadora terá, no máximo, 30 
minutos para arguição e comentários.  

 
8. Os pareceres dos membros da banca serão individuais e deverão conter a 

menção aprovado ou reprovado (Anexo IV). 
 
9. Havendo pelo menos um parecer reprovado entre os três pareceres da Banca 

Examinadora o(a) discente será considerado(a) reprovado(a) no Exame de 
Qualificação. 

 
10. Em caso de reprovação, o(a) discente poderá repetir o exame uma única 

vez. O novo documento deverá ser entregue até dois meses após o primeiro 
Exame de Qualificação e será encaminhado à mesma banca. 

 
* com base no Art. 11- inciso IX e nos art. 61 a 65 do Regimento do Programa 
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EXAME DE QUALIFICAÇÃO DE MESTRADO 

 
Normas de Formatação da Monografia 

 
 

Papel: A4 - 21cm x 29,7cm.  
 
Margens:  
a) Superior e esquerda: 3cm. 
b) Inferior e direita: 2cm. 
 
Fonte: Times New Roman ou Arial, tamanho 12.  
 
Espaçamento entre linhas: 1,5. 
 
Parágrafos: 2cm a partir da margem esquerda (5cm). 
 
Citação longa: 4cm a partir da margem esquerda (7cm) e espaço simples. 
 
Notas de rodapé: espaço simples. 
 
Termos em língua estrangeira: em itálico.  
 
Estrutura:  Página de rosto 

Sumário 
Resumo (máximo de 500 palavras) 
Introdução 
Desenvolvimento (com subitens) 
Conclusão 
Referências bibliográficas 

 

Número total de páginas: até 40 páginas, incluindo referências bibliográficas e 
figuras. 
 
Paginação:  
a. Na parte superior da página, lado direito (Times New Roman, tamanho 10, 
arábico).  
b. Todas as páginas deverão ser contadas.  
c. As páginas pré-textuais não serão numeradas.  
d. A numeração (contada continuamente) deverá figurar a partir da Introdução 
até a última folha do trabalho. 
Ilustrações, gráficos, tabelas, citações, referências bibliográficas, siglas, 
equações e fórmulas conforme as normas do Brazilian Journal of Geology.   
 

     ANEXO III 
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