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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA (PPGGeo) 
CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

ORIENTAÇÕES PARA PREPARAÇÃO DO RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO 

 

No PPGGeo, o Exame Geral de Qualificação está previsto no Regimento 

(Resolução nº 18/CONSUNI/UFFS/2018, alterado pela Resolução nº 14/CONSUNI-

CPPGEC/UFFS/2019), da forma que segue: 

 
 

Seção X 

Do Exame Geral de Qualificação e da banca examinadora 

Art. 38 O Exame Geral de Qualificação deverá ser realizado perante banca 
examinadora, até 18 meses após o ingresso do pós-graduando no curso, sendo a sua 
aprovação pré-requisito para a elaboração da dissertação, devendo, para tanto, o 
relatório ser entregue até o 16º mês. 

§1° Para a realização do Exame Geral de Qualificação, o pós-graduando 
deverá entregar um relatório, contendo projeto de pesquisa, descrição das 
atividades desenvolvidas até a data, estado de avanço da pesquisa e plano 
preliminar de redação da dissertação. 

§2° A banca examinadora do relatório de qualificação será constituída por, no 
mínimo, 2 membros titulares e 1 suplente, todos portadores do título de doutor ou 
titulação equivalente, além do orientador e do coorientador, se houver. 

§3° O orientador será o presidente da banca ou, em sua impossibilidade, o 
coorientador, se houver. 

Art. 39 No caso de reprovação no Exame Geral de Qualificação, o pós-graduando terá 
um prazo de até 4 meses para entrega de um segundo relatório que será submetido 
à avaliação da mesma banca do primeiro exame de qualificação. Em caso de segunda 
reprovação, o pós-graduando será automaticamente desligado do Programa. 

 
 

Com o objetivo de orientar os/as mestrandos/as na preparação do relatório, o 

modelo a seguir pode ser utilizado, embora caiba ao orientador decidir que elementos 

devem ou não ser incluídos, respeitando os que são obrigatórios e estão previstos no 

Regimento do Programa. 
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MODELO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO 

 
Folha 1: Capa (conforme modelo a seguir) 

Folha 2: Folha de rosto (conforme modelo a seguir) 

Folha 3: Sumário 

Folha 4: Apresentação 

Apresentação do conjunto do relatório de qualificação, explicando todas as partes que 

o compõem. 

Folha 5 em diante: 

PARTE I – DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA PÓS-GRADUAÇÃO 

A primeira parte é destinada ao relato sobre as atividades na pós-graduação, sobre 
como elas contribuíram para o desenvolvimento do mestrado. Não existe um limite 
mínimo nem máximo de aspectos que podem ser incluídos, porque isso depende da 
trajetória de cada um/a. A título de exemplo, esta primeira parte pode ser organizada 
da seguinte forma: 
 
1. A pós-graduação 

1.1. A trajetória na pós-graduação 
Explicação sobre como se deu a trajetória na pós-graduação desde o ingresso até o 
momento da qualificação. 

1.2. As disciplinas cursadas 
Relato das disciplinas cursadas (dentro e fora do PPGGeo), contribuições delas para 
a formação no mestrado e, se for o caso, para o andamento da pesquisa. 

1.3. Colóquios com o orientador 
Descrição sobre como foi o processo de orientação, como a orientação se deu, 
dificuldades, desafios e superações etc. 

1.4. Participação nas atividades do grupo de pesquisa 
Se houve atividades do grupo de pesquisa, como grupos de estudos, colóquios e 
eventos, descrever a importância delas para a formação e a pesquisa. 

1.5. Participação em eventos 
1.6. Cursos de extensão 
1.7. Viagens de estudos 
1.8. Estágio de docência 
1.9. Bolsas de estudos 
Explicação sobre as bolsas recebidas e da importância dela para a dedicação 
exclusiva às atividades do mestrado. 

1.10. Outras atividades 
1.11. (...) 
 
Atenção: Estes itens não são todos eles obrigatórios nem precisam ser organizados 
desta forma. Porém, a parte I precisa conter elementos que possibilitem à banca de 
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qualificação avaliar a trajetória na pós-graduação. Caberá ao/à orientador/a, em 
diálogo com o/a mestrando/a, a decisão sobre como esta parte poderá ser composta. 

 

PARTE II – DESENVOLVIMENTO DA DISSERTAÇÃO 

A segunda parte é destinada ao texto que comporá a dissertação no seu estágio de 
desenvolvimento no momento da qualificação. Devem-se incluir os capítulos prontos 
e os esboços ou sumários dos capítulos a serem feitos assim como o detalhamento 
metodológico onde ele for entrar (seja como item da introdução, seja como capítulo 
separado, seja como apêndice etc.). 
 
1. Introdução 
1.1. 
1.2. 

2. 
2.1. 
2.2. 

3. 
3.1. 
3.2. 

(...) 
 
Atenção: A decisão sobre quais elementos deverão estar contidos nesta parte e como 
eles serão apresentados cabe ao/à orientador/a em diálogo com seu/sua orientando/a. 

 

PARTE III – PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 
SUBSEQUENTES 

A terceira parte é destinada à explicação sobre quais atividades ainda faltam ser feitas 
entre a qualificação e a defesa: fechamento da redação de capítulos, trabalhos de 
campo, mapeamentos etc. 
 
1. Plano de trabalho para o próximo período 

2. Plano de redação da dissertação (previsto) 

 

REFERÊNCIAS 

Aqui entram todas as obras, documentos e páginas da internet citados no relatório. 

 

ANEXOS 

Nos anexos, deve ser incluído obrigatoriamente o projeto de pesquisa depositado na 
secretaria do PPGGeo. Outros documentos e materiais que não entraram nas partes 
I, II e III podem ser inseridos também, como mapas, roteiros de entrevistas, 
questionários etc. 
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Folha 1: modelo de capa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO: 
Subtítulo 

 
 
 
 
 
 
 

Nome do/da mestrando/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapecó/Erechim, novembro de 2020. 
Inserir o nome da cidade onde o exame de qualificação será realizado. 
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Folha 2: modelo de folha de rosto 

 

NOME DO/DA MESTRANDO/A 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO: 
Subtítulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Relatório apresentado ao Programa de 
Pós-Graduação em Geografia da 
Universidade Federal da Fronteira Sul, 
referente às atividades desenvolvidas em 
nível de mestrado acadêmico, para 
realização do Exame Geral de 
Qualificação. 
 
Orientador: Prof. Dr. Fulano de Tal ou 
Prof.ª Dr.ª Beltrana de Tal 
Coorientador (se houver): Prof. Dr. Ciclano 
de Tal ou Prof.ª Dr.ª Fulana de Tal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapecó/Erechim, novembro de 2020. 
Inserir o nome da cidade onde o exame de qualificação será realizado. 

 


