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NORMALIZAÇÕES PARA DEFESA DE QUALIFICAÇÃO 

 
 
Da qualificação: 
 
O exame de qualificação consiste na apresentação e defesa do Projeto de Pesquisa, que 
deverá contemplar, necessariamente, sua parte crítica e analítica, no qual é preciso constar: 
 

✓ Explicitação e justificativa do tema e problema de pesquisa; 
✓ Objetivos do trabalho; 
✓ Interlocuções teóricas e metodológicas; 
✓ Plano de desenvolvimento da pesquisa e do produto educacional pretendido; 
✓ Cronograma de execução do trabalho. 

 
Das condições para realização da defesa de qualificação: 
 
O exame de qualificação deve ser realizado após a conclusão das disciplinas obrigatórias, 
quando o mestrando deverá, em comum acordo com o orientador (a), apresentar e discutir 
o trabalho com uma banca formada por, no mínimo, três professores: 
 

✓ O orientador, que deverá presidir a banca; 

✓ Um docente do quadro permanente do PROFEPT, pertencente a Instituição 

Associada do mestrando; 

✓ Um membro externo a Instituição Associada 

 
✓ O candidato (a) deverá apresentar o Projeto de Pesquisa com vistas à realização da 

defesa de qualificação, aos membros da banca, com uma semana de antecedência, 
impresso ou em meio digital (PDF), se for da preferência dos membros da banca; 
 

✓ O candidato poderá utilizar até 30 minutos para apresentação do Projeto;  
✓ Recomenda-se que cada membro da banca tenha até 30 minutos para apresentar 

suas contribuições e o candidato terá o mesmo tempo, se necessário, para respon-
der a banca. 
 

Dos critérios para avaliação da defesa de qualificação: 
 

✓ Depoimento do orientador sobre o nível de envolvimento do candidato com a pes-
quisa; 

✓ A qualidade do Projeto de Pesquisa apresentado; 
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✓ A capacidade do candidato de dialogar com a banca, face às contribuições apresen-
tadas; 

✓ As potencialidades do candidato para cumprir as etapas a serem desenvolvidas para 
a conclusão da dissertação. 

 
A banca poderá atribuir os conceitos APROVADO (atendendo as recomendações da banca) 
ou REPROVADO. O mestrando reprovado na qualificação terá o prazo MÁXIMO de 60 
(sessenta) dias para se submeter a um novo exame.  O descumprimento deste prazo 
implicará no desligamento do ProEPT. 
 

 

Estas normas estão em conformidade com o regimento do ProfEPT. 
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Campos dos Goytacazes, 18 de outubro de 2017. 
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