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RESOLUÇÃO PPGADM nº 01, de 15 de outubro de 2014. 
 

 

Estabelece normas para realização do 
exame de qualificação de discentes 
previsto no Artigo 41 do Regulamento do 
Programa de Pós-Graduação em 
Administração. 

 
 
 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Administração, 

após aprovação da Coordenadoria de Pós-Graduação em Administração (CPG), em 

reunião realizada em 15 de outubro de 2014 e considerando o previsto na legislação 

pertinente, especialmente o Inciso XV do Artigo 46 da Resolução nº 1075/2012/UFG e 

Artigo 41 do Regulamento do PPGADM, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º – Definir normas específicas para o Exame de Qualificação de Mestrado, 

previsto no Artigo 41 do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em 

Administração (PPGADM) na forma da presente Resolução. 

 

Art. 2º – Conforme previsto no Artigo 41 do Regulamento do PPGADM, no prazo 

máximo de 14 (quatorze) meses contados do mês de ingresso no Programa, o discente 

deve submeter-se ao Exame de Qualificação. 

 

Art. 3º – Por Exame de Qualificação compreende-se a etapa do Mestrado em que o 

discente é submetido à avaliação formal por parte de Comissão Examinadora, 

especialmente designada para esse fim, com o objetivo de avaliar projeto de pesquisa a 

ser desenvolvido para fins de elaboração e defesa da dissertação de Mestrado. 

 

§ 1º – A aprovação no Exame de qualificação, estabelecido no Artigo 41 do 

Regulamento, é condição imposta ao discente para a defesa da Dissertação. 

 

§ 2º – Cabe ao professor orientador do docente interessado na qualificação indicar à 

aprovação da Coordenadoria de Pós-Graduação os nomes de docentes que comporão 

a Comissão Examinadora. 

 

§ 3º – A Comissão Examinadora é composta por três professores com titulação de 

doutor ou equivalente, sendo presidida pelo Orientador e contará com pelo menos um 

docente externo ao PPGADM. 
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§ 4º – Apenas um dos membros da Comissão Examinadora poderá se manifestar por 

meio de parecer sobre o projeto em qualificação. 

 

Art. 4º – A solicitação de Exame de Qualificação, da mesma forma que a indicação de 

nomes para a Comissão Examinadora será feita à Coordenação do PPGADM pelo 

Orientador, por meio de formulário próprio, Anexo 1 desta Resolução, que deverá ser 

preenchido e entregue na Secretaria do PPGADM com, no mínimo, 20 dias antes da 

data prevista para a realização do Exame. 

 

§ 1º – A submissão ao Exame de Qualificação tem como requisitos o cumprimento de  
24 (vinte e quatro) créditos em disciplinas, a concordância do orientador, e atender o 

prazo definido no Art. 2
o
. desta Resolução. 

 
§ 2º – Juntamente com a solicitação do Exame de Qualificação, deverá ser entregue na 

Secretaria do Programa três exemplares impressos do Projeto de Dissertação (Termo 

de Depósito de Projeto de Dissertação, Anexo 2 desta Resolução), além de um 

exemplar em formato eletrônico. 

 

§ 3º – O Exame de Qualificação será realizado em sessão pública, prioritariamente nas 

dependências da FACE 

 

Art. 5º – Será considerado qualificado o discente que obtiver aprovação unânime da 

Comissão Examinadora, sendo que os resultados do Exame de Qualificação deverão 

ser registrados em ata própria, Anexo 3 desta Resolução, expressos com as anotações 
 
“aprovado” ou “reprovado”. 

 

§ 1º – Em caso de reprovação, permitida uma única vez, a Comissão Examinadora 

determinará um prazo, não superior a 90 (noventa) dias, para novo exame. 

 

§ 2º – Os exemplares do Projeto de Pesquisa destinados aos membros da Comissão 

Examinadora deverão ser entregues pelo discente aos docentes que a compõem, 

pessoalmente ou por meio de correio rápido. 

 

Art. 6º – O formato de apresentação do Projeto de Qualificação está delineado em seus 

aspectos gerais no Anexo 4 da presente Resolução. 

 

Art. 7º – Os casos omissos serão decididos pela Coordenaria do Programa de Pós-

Graduação em Administração. 
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ANEXO 1 

(Resolução nº 001/2014) 

 

EXAME DE QUALIFICAÇÃO DE PROJETO DE MESTRADO ACADÊMICO 
 

 

SOLICITAÇÃO DE COMISSÃO EXAMINADORA 
 
 

À Coordenação do PPGADM 
 

Informo a Vossa Senhoria que o discente  
____________________________, matrícula _________________, aluno do Mestrado 
Acadêmico em Administração sob minha orientação, está autorizado a ser submetido 
ao Exame de Qualificação de seu projeto de dissertação e indico o dia ___/___/___ às 
____horas, para a realização do Exame, com a seguinte Comissão Examinadora: 
 

_________________________________Orientador(a) 
_________________________________Examinador (indicar vínculo)  
_________________________________Examinador (indicar vínculo) 
_________________________________Suplente (indicar vínculo) 
 

Local:_________________________________________________ 
Título do Projeto:  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  
________________. 
 

Solicito, respeitosamente, as providências necessárias. 
 

Goiânia, ___/____/______ 
 

Atenciosamente, 
 

 

__________________________________________  

Nome e assinatura do Orientador 
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ANEXO 2 

(Resolução nº 001/2014) 
 

 

TERMO DE DEPÓSITO DE PROJETO DE DISSERTAÇÃO 

 

Tendo em vista o Exame de Qualificação e conforme previsto na 
Resolução Interna nº 001/2014, foi feito, nesta data, na Secretaria do Programa de 
Pós-Graduação em Administração, o depósito do Projeto de Dissertação conforme 
descrito a seguir: 
 

Identificação do Discente  
Nome:  
Data: Assinatura: 

Identificação do Orientador  

Nome:  
Data: Assinatura: 
 

 

PROJETO DEPOSITADO 
 

Título do Projeto: 
 

 

Material impresso: 
 

 

Material eletrônico: 
 

 

Solicitação de Exame de Qualificação/Comissão Examinadora: 
 
 
 
 

...................................................................................................................... 

 

TERMO DE DEPÓSITO DE PROJETO DE DISSERTAÇÃO 
 

Tendo em vista o Exame de Qualificação e conforme previsto na Resolução nº 
001/2014, do PPGADM, DECLARO que foi feito, nesta data, na Secretaria do 
Programa de Pós-Graduação em Administração, o depósito do Projeto de Dissertação 
conforme descrito acima. 
 

Goiânia, ___ de ________ de ______. _____________________________  
Responsável pela Secretaria do PPGADM 
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ANEXO 3 
 
 

 

ATA DE DEFESA PÚBLICA DE PROJETO DE DISSERTAÇÃO 
 

 

Aos ___ dias do mês de ____________ de 201__, no horário de ____ às ____ horas, 
foi realizada, na sala _______________________________________________, a 
qualificação de mestrado do PPGADM/UFG do projeto intitulado  
___________________________________________________________________ de 
autoria do discente  
________________________________________________________. 
 

 

A Comissão Examinadora, constituída pelo professor orientador  
______________________________ e pelos 
professores___________________________________ (_____) e  
_____________________________________, emitiu o seguinte parecer: 

_____________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________. 
 
 

Resultado final: 
 

□ Aprovado(a) 
 

□ Reprovado(a)
1

 
 

 

Eu, 
_____________________________________________________________________, 
 

Orientador do discente, lavrei a presente Ata que segue por mim assinada e pelos 
demais membros da Comissão Examinadora. 
 

____________________________________ 
 

Prof. Orientador 
 

__________________________________ 
 

1º Examinador 
 

____________________________________ 
 

2º Examinador 
 

 
1 Conforme estabelece a Resolução nº 001/2014 do PPGADM/UFG, caso o discente não apresente desempenho 
satisfatório, na condição de “reprovado” terá direito a se submeter a apenas mais um exame de qualificação. A 
Comissão Examinadora estabelecerá um prazo para realização do novo exame, e a nova data não poderá exceder a 
90 (noventa) dias do primeiro.  
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ANEXO 4 
 

 

NORMAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO  
Projeto de Dissertação 

 
 
 
 

1. Dimensões e formatação  
1.1 Margens: esquerda e superior, 3cm; direita e inferior, 2cm; 
1.2 Espaçamento: 1,5cm entre linhas; títulos das seções separados do texto  

que os precede ou que os sucede por um espaço de 1,5cm (ou 12pt 
antes e 12pt depois); 

1.3 Fonte: Times New Roman ou Arial, tamanho 12 para o texto, reduzindo-  
se o tamanho da fonte para 11 nas citações longas (mais de três linhas), 
notas de rodapé, paginação e legendas e interior das ilustrações e 
tabelas. 

 
2. Estrutura do projeto de dissertação  

2.1 Introdução  
É a apresentação geral do trabalho, fornecendo uma visão global e uma 
definição clara, concisa e objetiva do tema a ser estudado. Também são  
descritos os objetivos do trabalho e a justificativa/relevância teórico-
empírica. A introdução do projeto deverá ser elaborada em forma de 
corpo de texto único e contemplar:  
a) contextualização do tema: descrição do estado-da-arte (estado atual 

do conhecimento sobre o tema/problema da pesquisa; relevância 
teórico-empírica do tema;  

b) delimitação do problema de pesquisa: inserção  do problema de  
pesquisa no estado-da-arte e no contexto organizacional a ser 
estudado; formulação da pergunta de pesquisa; 

c) definição dos objetivos da pesquisa: o objetivo geral é o propósito  
final da pesquisa; os objetivos específicos detalham o objetivo geral, 
isto é, descrevem o modo e as etapas sequenciais através das quais  
ele será alcançado. Os objetivos devem ser redigidos com o verbo no 
infinitivo. 

 
2.2 Fundamentação teórica  

É a discussão das teorias, conceitos, modelos e resultados de pesquisas 
teórico-empíricas sobre o tema e que darão sustentação à pesquisa 
proposta. Nesta parte do projeto de qualificação, podem ser identificadas 
as concordâncias e discordâncias entre os autores, questões a serem  
discutidas e lacunas a serem investigadas. A fundamentação teórica do 
projeto deve ser aprofundada, procurando-se resgatar os conhecimentos  
já construídos sobre o tema. Além da ampliação de tamanho e 
profundidade em relação a um projeto de pesquisa simples, as partes 
teóricas do projeto de dissertação diferenciam-se pela demonstração da 
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capacidade do discente de inserir-se na discussão teórica com os autores 
do tema, por meio da análise crítica, da confrontação de ideias, da 
comparação sistemática de distintas abordagens, ou da organização 
original e interdisciplinar de conteúdos. A fundamentação teórica, 
portanto, não se restringe a simples revisão bibliográfica.  
a) Construção de hipóteses: as hipóteses (para os estudos 

quantitativos hipotético-dedutivos) devem ser derivadas do estado  
atual do conhecimento, ou seja, surgem da análise das pesquisas já 
realizadas sobre o tema/objeto no mesmo contexto ou contextos 
distintos. Por meio do relato e da discussão de estudos recentes que 
corroboraram ou não verificaram determinada hipótese, o mestrando 
formula suas hipóteses de trabalho utilizando as variáveis 
fundamentadas. 

b) Fontes para construção da fundamentação teórica: obras de 
referência (livros e artigos clássicos); veículos de produção científica  
como artigos de periódicos científicos, anais de eventos, teses e 
dissertações e livros científicos (coletâneas, ensaios e resultados de 
pesquisa). 

 
2.3 Método  

A seção método abrange a caracterização da pesquisa e os 
procedimentos para a sua realização, retomando o problema de pesquisa 
definido na introdução, por meio da apresentação das hipóteses ou  
perguntas secundárias de pesquisa. Na metodologia do projeto de 
qualificação devem ser apresentados, em corpo de texto único (ou por 
tópicos marcados, a critério da orientação):  
a) delineamento ou design da pesquisa: tipo de pesquisa (qualitativa, 

quantitativa ou quali-quantitativa); estratégia de pesquisa a ser 
utilizada (estudo de caso único, estudo de casos múltiplos, história 
oral, levantamento/survey, pesquisa-ação participante, etnografia, 
grounded theory ou outra). Note-se que na maior parte das 
estratégias, cabe dizer ainda se o estudo é exploratório, descritivo ou 
explanatório (causal);  

b) métodos e técnicas de coleta e análise dos dados: descrição das 
técnicas de análise do material empírico a serem utilizadas;  
instrumentos de coleta de dados (descrever e apresentar os 
instrumentos construídos); 

c) contexto da pesquisa: população e local onde será realizada. Caso o  
pesquisador pretenda utilizar amostra, deverá descrever a técnica de 
amostragem. 

 

IMPORTANTE: Os procedimentos metodológicos variam segundo a 
natureza e os objetivos da pesquisa. Entretanto, todas as escolhas do 
discente devem estar fundamentadas em autores. O autor deve mostrar a 
coerência epistemológica entre as escolhas paradigmáticas, 
metodológicas e técnicas, fundamentar essa discussão nos autores da 
metodologia, e buscar a aproximação necessária entre a metodologia e o 
objeto estudado. Cabe lembrar que as escolhas metodológicas não são 
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escolhas livres e aleatórias do pesquisador, mas apresentam uma 
profunda ligação com o problema de pesquisa e com o paradigma 
científico. Cabe lembrar, também, que mais importante do que apresentar 
uma fundamentação teórica de metodologias, a seção Método deve 
descrever, com clareza, o que será feito, como e quando. 

 

2.4 Cronograma físico  
É a descrição cronológica (mensal) das etapas a serem cumpridas para o 
desenvolvimento da pesquisa. 

 

Exemplo fictício: 
 
 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

ATIVIDADES 
       MESES / ANO        

    2015        2016   

 abr maio  jun jul  ago set out nov  dez janfev  mar 
Aprofundamento da                 

Fundamentação Teórica                 
Coleta de dados                 

Tratamento e análise dos                 

dados                 
Redação da dissertação                 

Revisão final e formatação                 

Defesa da Dissertação                 

 
 
 

2.5 Referências 
 

Listagem de todas as obras e documentos referenciados no Projeto, 

apresentados de acordo com as normas de referências da ABNT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: A base para a elaboração desta resolução, especialmente seu anexo 4, é o documento com a mesma finalidade 
da Universidade do Vale do Itajaí-UNIVALI (www.univali.br). 
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