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Diretrizes para Exames de Qualificação (Mestrado e Doutorado) 

 

1 – Definições  

 

O Exame de Qualificação consiste na apreciação, por uma banca composta para este fim, 

do estágio do trabalho científico realizado pelo discente, avaliando-se a perspectiva 

comunicacional que o orienta, sua expectativa de desenvolvimento e finalização, tendo em 

vista o projeto de pesquisa e os prazos definidos pelo PPGCOM. A banca de Qualificação 

deve apresentar contribuições formais, teóricas e metodológicas que incidam sobre o 

percurso da pesquisa. 

 

Espera-se que o material apresentado ao Exame de Qualificação no Mestrado tenha entre 

50 e 70 páginas.  

 

Espera-se que o material apresentado ao Exame de Qualificação no Doutorado tenha entre 

100 e 150 páginas.  

 

2. Aspectos formais  

 

2.1. O dossiê a ser entregue aos integrantes da banca de Qualificação deve conter, 

obrigatoriamente, os seguintes itens:  

a) Título provisório do trabalho; autor; orientador(a); Linha de Pesquisa à qual se vincula a 

pesquisa 

b) Sumário projetado  

c) Introdução  

d) Fundamentação teórica 

e) Definições metodológicas 

f) Esboço de análise(s) para o Mestrado; análise(s) preliminar(es) para o Doutorado  

f) Referências bibliográficas 

g) Cronograma 

 

2.2. Formatação  

Capa simples, espiral, papel A4, margens superiores e inferiores 3 cm, margens esquerda e 

direita 2 cm, páginas numeradas, espaçamento 1,5; padrão ABNT de referências 

bibliográficas e citações. 

 

3. Elementos constituintes do dossiê 
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Indica-se a seguir a descrição dos elementos constituintes do texto a ser entregue quando 

do Exame de Qualificação. Estes são parâmetros gerais, no intuito de equalizar as  

expectativas para a Qualificação. A estruturação, elaboração e apresentação textual de cada 

tópico pode, contudo, variar (seja em nível formal, seja em nível epistemológico), dadas as 

especificidades de cada pesquisa. 

   

3.1. Título provisório e Sumário projetado.  

Esses itens devem indicar, sucintamente, o problema geral da pesquisa e a perspectiva de 

seu desenvolvimento, a partir da estrutura prevista para a dissertação/tese, incluindo 

apêndices e/ou anexos.  

 

3.2. Introdução  

A Introdução do trabalho apresenta o tema da pesquisa e sua inserção no campo de 

investigação específico. A Introdução deve localizar e caracterizar o problema de pesquisa, 

assim como seu desdobramento nos objetivos do trabalho. Tais objetivos precisam se 

mostrar adequados ao recorte empírico (indicação do corpus) e este, por sua vez, deve 

contar com justificativa para sua seleção. Caso seja pertinente ao trabalho, a Introdução 

deve antecipar hipóteses e expectativas em relação aos resultados da investigação. 

Aconselha-se ainda a menção (ainda que breve) às opções metodológicas, às categorias e 

operadores de análise, finalizando-se por se indicar o percurso da escrita através dos 

capítulos.  

 

3.3. Fundamentação teórica 

Este tópico pressupõe o reconhecimento do “Estado da Arte” concernente ao tema da 

pesquisa. Não basta, nesse caso, a exposição sequenciada das ideias de um conjunto de 

autores, sendo necessário mensurar, também, a articulação fluente (a) entre os diversos 

autores dos quais se lançou mão e (b) entre a própria literatura e o objeto de pesquisa.  

 

3.4. Definições metodológicas 

Esse tópico destina-se à apresentação do corpus e ao delineamento das estratégias 

metodológicas. Nesse momento, deve-se elaborar uma problematização e uma justificação 

da metodologia, demonstrando a adequação entre os recursos mobilizados (ou a serem 

mobilizados), os objetivos do trabalho e a empiria.  

 

3.5. Esboço de análise(s) para o Mestrado; análise(s) preliminar(es) para o 

Doutorado:  

Para o Mestrado, espera-se a apresentação de um esboço de análise, como primeiro esforço 

de organização da empiria e de convocação dos instrumentos metodológicos. Para o 
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Doutorado, espera-se uma (ou mais) análise(s) preliminar(es), de modo a se avaliar o 

rendimento das categorias e operadores analíticos. 

 

3.6 Referências Bibliográficas  

Deve-se indicar as referências efetivamente utilizadas no texto entregue. As referências 

empregadas devem mostrar a qualidade da revisão da literatura e a coerência do percurso 

de leituras e autores convocados.  

 

3.7 Cronograma  

Este item leva em consideração o levantamento das etapas a serem desenvolvidas para a 

finalização do trabalho, tendo em vista o escopo da pesquisa e o prazo estabelecido pelo 

PPGCOM.  

 

Aprovado em reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

Social da UFMG em 24 de março de 2014. 


