Instrução para a Banca Examinadora.

Prezado Membro da Banca examinadora de exame de qualificação para Mestrado do
PPGBRPH. Gostaríamos de agradecer a sua presença nesta Banca e informar sobre as
características da qualificação neste Programa.
Os discentes do PPGBRPH ingressam no curso sem possuir um projeto pré-definido. Após um
ano do curso, o aluno irá apresentar o projeto que deverá conter alguns resultados
preliminares. O objetivo principal da qualificação é avaliar:
1) domínio do tema e do projeto proposto;
2) clareza e objetividade na apresentação oral e nas respostas às perguntas;
3) capacidade de compreender os resultados, enfrentar dificuldades e propor soluções para os
problemas levantados pela banca dentro do tema da dissertação;
4) Clareza e objetividade na redação do manuscrito para qualificação.
O Manuscrito será disposto no seguinte formato:
1) Resumo com um máximo 250 palavras.
Deve-se identificar claramente a justificativa, o objetivo e como o objetivo será alcançado.
Poderá ou não constar os resultados e conclusões do trabalho.
2) Introdução/Revisão da Literatura (mínimo 10 páginas, máximo 30 páginas).
O estudante deverá ser capaz de apresentar uma revisão de literatura do tema abordado de
forma clara e objetiva. Além da clareza e objetividade, deverão ser considerados: a capacidade
de síntese, qualidade das referências, abrangência da revisão, ausência de erros conceituais.
3) Justificativa (mínimo 1 página máximo 3 páginas).
O estudante deverá convencer o leitor de que a execução do projeto é relevante e que a
metodologia proposta seja adequada para responder os objetivos.
4) Metodologia Detalhada.
O aluno deverá descrever a metodologia detalhada para que esta possa ser reproduzida por
outros pesquisadores. Além disto, a descrição deverá possibilitar que o aluno seja avaliado
sobre o conhecimento e interpretação das técnicas realizadas.
5) Resultados, Discussão (Opcional) e Dificuldades.
O aluno deverá apresentar os resultados preliminares de seu trabalho. Caso seja possível fazer
uma discussão, o aluno poderá apresentar uma breve discussão dos resultados.
Neste tópico deve conter as dificuldades encontradas para realização dos experimentos (se
houve alguma) e as formas propostas pelo aluno para resolver os problemas.

6) Conclusões e Perspectivas.
Aqui o aluno irá descrever apenas as conclusões que foram obtidas com os experimentos
realizados, não sendo necessariamente as conclusões do trabalho de dissertação.
O aluno deverá também descrever como está sendo programados os próximos experimentos
deixando claro o tempo para o término do projeto.

