
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO PESQUISA E 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA  

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DINÂMICAS  

TERRITORIAIS E SOCIEDADE NA AMAZÔNIA 

 

 

RESOLUÇÃO N° 01/2016 

 

Estabelece normas para o exame de qualificação do Mestrado em Dinâmicas Territoriais e 

Sociedade na Amazônia, 

 

A COORDENADORA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DINÂMICAS 

TERRITORIAIS E SOCIEDADE NA AMAZÔNIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL 

E SUDESTE DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento do Programa, 

Resolução Nº052, de 25 de junho de 2015, e em cumprimento à decisão da Sessão do Colegiado 

do Programa realizada em 15 de abril de 2016, promulga a seguinte RESOLUÇÃO: 

 

Art.1° O Exame de Qualificação é obrigatório para o discente de Mestrado e tem como objetivo 

avaliar as atividades desenvolvidas por ele no curso e, principalmente, o andamento de seu 

trabalho de dissertação com vistas à obtenção do título de Mestre. 

§ 1 O Exame de Qualificação consiste na arguição, por parte de uma banca examinadora do 

trabalho escrito referente ao andamento da dissertação de Mestrado do discente. 

§ 2 Em casos excepcionais, o examinador externo poderá emitir parecer à distância sobre o 

trabalho avaliado. 

Art. 2º No prazo máximo de 12 meses, a contar da primeira matrícula no curso, o aluno deverá se 

submeter ao exame de qualificação perante Comissão Avaliadora, indicada pelo professor 

orientador, composta por ele e mais dois professores. 

§ 1º - O exame de qualificação poderá ser prorrogado por até 6 meses, mediante justificativa 

acompanhada de cronograma de atividade a serem desenvolvidas até a data da qualificação, e com 

parecer favorável do orientador para ser submetido ao colegiado do curso.”  

Art. 3° A inscrição deverá ser feita em até 30 dias anteriores à data indicada para a qualificação, 

com indicação da Comissão de Avaliação formada pelo orientador (presidente da Comissão) e 

dois membros, devendo um dos membros ser externo ao Programa. 

§ único: No ato da inscrição o aluno deverá depositar texto de Qualificação em 4 (quatro) cópias, 

redigido em português, acompanhado de formulário próprio, preenchido e assinado pelo 

orientador. 
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Art. 4° Em caso de reprovação, o novo prazo máximo de inscrição é de 60 (sessenta) dias, a contar 

da data de realização do primeiro exame. O prazo para a realização do segundo exame do texto 

para qualificação será de 30 (trinta) dias após a inscrição. 

Art. 5° O texto de Qualificação deverá incluir duas partes: uma concernente às atividades 

realizadas durante o curso e outra com o texto provisório da dissertação, contemplando os 

seguintes aspectos: 

I – Atividades realizadas durante o curso 

a. Dados pessoais do discente; 

b. Histórico escolar; 

c. Disciplinas cursadas: resumo dos trabalhos realizados e seu aproveitamento 

para a dissertação; 

d. Produção discente (anexar resumo das publicações, certificado de participação em congressos, 

outras atividades realizadas). 

II – Texto da dissertação 

a. Título (mesmo que provisório); 

b. Sumário; 

c. Introdução (deve apresentar uma visão global da pesquisa, importância e justificativa da escolha 

do tema, objetivos, hipóteses e metodologia); 

d. Desenvolvimento do trabalho, incluindo estado da arte, resultados e discussão dos dados 

obtidos até o momento; 

e. Plano de pesquisa com breve indicação dos capítulos sumarizados e cronograma até o depósito 

da dissertação para defesa; 

f. Referências (obras utilizadas no trabalho); 

§ único: O trabalho deverá ser formatado conforme anexo 1. 

 

Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia, em 15 de abril 

de 2016. 

 

Profa. Dra. Edma do Socorro Silva Moreira 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Territoriais e 

Sociedade na Amazônia 

Portaria 373/2016 
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ANEXO 1- ORIENTAÇÃO PARA A FORMATAÇÃO DO TRABALHO DE 

QUALIFICAÇÃO: 

 

Papel A4 (210 x 297 mm). 

Digitação: a fonte Times New Roman 12 ou Arial 12. O corpo das tabelas, das figuras e dos 

rodapés podem conter letras de fontes menores, desde que legíveis (Tamanho 10). 

Títulos e subtítulos: devem ser apresentados em negrito. 

Espaçamento: em espaço um e meio. Espaço simples é usado apenas em tabelas, notas de rodapé, 

notas de fim de texto, citação com mais de 3 linhas, títulos e subtítulos com mais de uma linha, 

títulos de tabelas e legendas de figuras. 

Parágrafos devem ser separados por 06 pt. de espaçamento e uma linha deve ser inserida antes de 

cada item ou sub-ítem. 

Margens e parágrafos: Superior 2,5 cm, Inferior 2,5 cm, Esquerda 3,0 cm, 

Direita 2,5 cm 

Numeração das páginas: mesma fonte e tamanho dos utilizados no texto são colocados sem 

pontuação e alinhados à direita da margem inferior da página. 

Tabelas, Figuras: “Tabela” geralmente designa dados numéricos tabulados, dispostos em linhas 

horizontais abertas, sendo incluído no corpo da dissertação e, ou, nos anexos. 


