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ANEXO 2 – RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO 

NORMAS PARA FORMATAÇÃO DO RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO  

Estrutura (ver modelo em anexo) 

• CAPA  

• FOLHA COM COMPOSIÇÃO DA BANCA DE QUALIFICAÇÃO  

1) APRESENTAÇÃO 

Descrever (I) a problemática da investigação, com a delimitação do tema, dos 
possíveis recortes espacial e temporal, e as questões norteadoras ou hipóteses; (II) a 
justificativa, contendo a relevância pessoal, científica e social da pesquisa; (III) os 
objetivos da pesquisa; e (IV) a metodologia proposta, contendo as indicações de 
método(s) de investigação, procedimentos e fontes de dados/informações. 

2) RESULTADOS PARCIAIS 

Apresentar os resultados parciais, na forma de capítulos ou seções ou artigos, 
com as devidas referências, seguidas de apêndices e/ou anexos. 

3) PRÓXIMAS ETAPAS 

Apresentar um sumário comentado das etapas posteriores da pesquisa e o 
respectivo cronograma. 

 

Regras a observar 

• Utilizar normas da ABNT atualizadas. 

• Digitação com fonte Times New Roman ou Cambria, tamanho 12 para o texto e 
tamanho 10 para citações de mais de três linhas, notas de rodapé, paginação, 
legendas das figuras, quadros e tabelas. 

• Margens de 3cm à esquerda e na parte superior, e de 2cm à direita e na parte 
inferior. 

• Espaço entre linhas de 1,5 no texto e espaço simples nas citações de mais de três 
linhas e notas de rodapé. 

• A numeração das páginas deve ser indicada no canto superior direito. 
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PARTE 1 – APRESENTAÇÃO 

 

Problemática da investigação  

Delimitação do tema, dos possíveis recortes espacial e temporal, e as questões 

norteadoras ou hipóteses. 

 

Justificativa 

Relevância pessoal, relevância científica e relevância social da pesquisa. 

 

Objetivos geral e específicos da pesquisa. 

 

Metodologia proposta, contendo as indicações de método(s) de investigação, e os 

procedimentos e fontes de dados/informações necessários a atender cada um dos 

objetivos indicados. Caso a metodologia constitua uma seção ou capítulo da Dissertação 

ou Tese, a ser apresentada(o) na Parte 2 – Resultados Parciais, não deve ser incluída 

aqui. 



PARTE 2 – RESULTADOS PARCIAIS 

 

Incluir as seções, capítulos ou artigos já elaborados, com resultados parciais da pesquisa.  

Caso uma dessas partes (seção ou capítulo) seja especificamente sobre a metodologia, 

esse item não deve constar da Parte 1 – Apresentação.  

No caso do Mestrado, esta parte deve conter no mínimo 1 seção, capítulo ou artigo. 

No caso do Doutorado, esta parte deve conter no mínimo 2 seções, capítulos ou artigos. 

Seção ou capítulo ou artigo contendo apenas revisão bibliográfica (marco teórico-

conceitual da Dissertação ou Tese) devem ser evitados(as), salvo quando isso constitua 

um dos objetivos da Dissertação ou Tese.  



PARTE 3 – PRÓXIMAS ETAPAS  

 

Apresentar um sumário, comentando as etapas que ainda serão desenvolvidas na 

pesquisa, na forma de seções, capítulos ou artigos, e um cronograma para indicar a 

adequação desse trabalho aos prazos limites para a finalização da Dissertação ou Tese. 

 

 


