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INSTRUÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO MEMORIAL DE QUALIFICAÇÃO 



FORMATAÇÃO DO MEMORIAL: 

 

 Tamanho da folha: papel A4  

 Espaço útil digitado: 16 x 23 cm  

 Espaçamento: 1 ½.  

 Fonte: Times New Roman ou Arial.  

 Tamanho de Letra: 12.  

 Orientação: Retrato  

 Exemplares:deverão ter, obrigatoriamente, a mesma encadernação e o 

mesmo conteúdo. Se o trabalho apresentar fotos ou gravuras coloridas, alguns 

exemplares poderão trazer essas fotos em xerox, preservando-se o conteúdo 

por igual.  

 Volume total:o trabalho não deverá exceder 100 páginas. Volumes maiores 

não serão aceitos pela Seção Acadêmica.  

Anexos:o aluno poderá, a seu critério e do orientador, adicionar tantos anexos quanto 

julgar necessários; sua leitura pela banca, entretanto, não será obrigatória, podendo 

cada membro fazer uso deles ou não.  

 Número de Exemplares - 04 (quatro)  

 Documentos necessários para o depósito do Memorial de Qualificação: 

 Guia de Encaminhamento assinada pelo(a) orientador(a). 

 Sugestão de banca assinada pelo(a) orientador(a) 

  

 Capa /Folha de Rosto: conforme modelo 
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O MEMORIAL DE QUALIFICAÇÃO DEVE SER COMPOSTO DE DUAS PARTES: 

 

Primeira Parte: atividades desenvolvidas pelo aluno no período do mestrado 



1) Percurso Acadêmico 

2) Histórico do Mestrado  

 Dados gerais 

 Disciplinas Cursadas (análise sobre a relação da disciplina com o 

projeto acadêmico. 

3) Atividades Extra-Curriculares (visitas técnicas, congressos, aulas, seminários) 

4) Atuação Profissional 

5) Publicações 

 

Segunda Parte: apresentação da dissertação  

 

Resumo 

 

Estrutura da Dissertação  

- apresentar como o trabalho está organizado e o que já foi produzido. 

Introdução 

 apresentação do tema central da dissertação  

 razões da escolha do tema - objeto / objetivos de estudo 

 hipótese da dissertação  

 fontes e referências teóricas 

 metodologia de pesquisa 

Capítulos.... 1, 2, 3 etc 
- Os capítulos ainda em elaboração devem ser enunciados e, ao final, deve ser 

apresentado um “quadro” com os tópicos que ainda serão trabalhados e como 

serão terminados. 

 

Cronograma de Finalização da Dissertação 

 







 


