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Instruções para o Relatório de Qualificação

Exame de Qualificação
1. O Exame de Qualificação é obrigatório para o aluno de Mestrado e tem como
objetivo avaliar as atividades desenvolvidas pelo aluno no curso e principalmente o
andamento do projeto da dissertação com vistas à obtenção do título de Mestre.
2. O Exame de Qualificação consiste na arguição, por parte de uma banca
examinadora, de relatório escrito referente ao andamento da pesquisa de Mestrado do
aluno.
3. O aluno de Mestrado deverá inscrever-se no exame de qualificação após a
finalização dos créditos em disciplinas exigidos para o nível em que se encontra
matriculado.
a) A inscrição deverá ocorrer em até 50% do prazo máximo para o depósito da
dissertação.
b) O exame deverá ser realizado no máximo 60 (sessenta) dias após a inscrição.
c) Em caso de reprovação, o aluno terá apenas mais uma chance de apresentação do
referido relatório, devendo depositar o novo relatório em até 60 (sessenta) dias após a
data da reprovação, procedendo-se então a nova inscrição. O segundo exame deverá
ocorrer em até 60 (sessenta) dias após essa data.

Instruções para a Confecção do Relatório de Qualificação
Formato:
Tamanho da folha: papel A4
Espaçamento: 1,5
Fonte: Times New Roman tamanho 12 ou Arial tamanho 11
Margens-esquerda 3 cm e direita 2 cm
O Volume total:
O trabalho (relatório + projeto pesquisa) não deverá exceder 120 páginas (incluídos
os anexos).
Número de Exemplares
03 (três) físicos (impressos) e 02 (dois) digitais (CD)

Relatório:
O relatório deve conter duas partes. Uma primeira parte na qual sejam narradas as
atividades curriculares e extracurriculares do aluno durante o período entre seu
ingresso no Programa e a data de entrega da qualificação, e também a ficha de aluno
atualizada. E uma segunda parte na qual estejam apresentados os progressos da
pesquisa em curso.

Parte I. Por atividades curriculares e extracurriculares, entende-se:
a) Disciplinas cursadas: deve-se fornecer um resumo do programa e da temática das
disciplinas, com uma explanação sucinta sobre os trabalhos realizados, evidenciando
a contribuição das mesmas para a dissertação/tese;
b) Produção discente: publicações realizadas, participação em congressos;
c) Atividades extracurriculares: participações em cursos, seminários como ouvintes,
ou quaisquer atividades que contribuam para a formação mais ampla do pesquisador.
Pede-se anexar a ficha do aluno atualizada

Parte II. Por relatório da pesquisa em desenvolvimento, entende-se um texto
dissertativo no qual o aluno evidencie o estágio atual da pesquisa, o andamento da
mesma em relação ao projeto inicial, os resultados obtidos e aponte as próximas
etapas da pesquisa. Em termos de estrutura do texto, a Comissão de Pós-Graduação
sugere os seguintes tópicos:
Título (provisório)
Esboço dos capítulos da futura dissertação
Estágio atual da pesquisa contendo:
Descrição do objeto; apresentação da metodologia empregue; análise dos resultados
parciais alcançados; expectativas quanto ao desenvolvimento futuro da pesquisa
Referências Bibliográficas
Anexos (facultativo)
Vide abaixo a sugestão de folha de rosto

Documentos necessários para o Depósito do Relatório de
Qualificação ao Mestrado:
1) Guia de Encaminhamento assinada pelo (a) orientador (a)
2) Sugestão de banca assinada pelo (a) orientador (a).
3) Formulário para cadastramento de docente externo
Quando houver docentes externos à Universidade de São Paulo pede-se que o
formulário referente a professores externos seja encaminhado também, com todos
os campos preenchidos.
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TÍTULO DO TRABALHO

Nome do Aluno

Relatório de Qualificação ao Mestrado
Apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Culturas e Identidades Brasileiras da
Universidade de São Paulo.

Orientador: Prof. Dr. ________________________
Linha de Pesquisa: _________________________

