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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUALIDADE AMBIENTAL 

DIRETRIZES DO RELATÓRIO DESTINADO AO EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

 

O Relatório destinado ao Exame de Qualificação do Mestrado e do Doutorado deve 

apresentar resultados parciais da pesquisa e seguir o padrão aprovado pelo Colegiado 

Docente, com os itens elencados a seguir. O aluno fará uma apresentação oral em torno de 

20 minutos, após a qual será arguido pela banca.  

 

A Comissão Examinadora da sessão de qualificação do Mestrado será composta, além do 

orientador do aluno, por dois professores, podendo um deles ser externo à Instituição. A 

Comissão Examinadora da sessão de qualificação do Doutorado será composta, além do 

orientador do aluno, por dois professores, sendo um deles, obrigatoriamente, externo à Instituição.  

 

Itens obrigatórios do Relatório 

 

Na primeira página: 

Identificação da Instituição e do Programa 

Título 

Nome do Candidato 

Linha de pesquisa de aderência do projeto (conforme linhas disponíveis na página eletrônica do 

Programa: www.feevale.br/qualidadeambiental). 

Orientador 

Co-orientador, quando houver 

Data: mês e ano 

 

A partir da segunda página (em sequência): 

Resumo: descrição concisa do projeto e resultados parciais obtidos. 

Introdução  

Referencial teórico 

Observação: o referencial teórico pode integrar o item “Introdução” 

Objetivos (objetivo geral e objetivos específicos) 

Metas alcançadas (citar objetivos atingidos plenamente até o momento e justificar aqueles que 

não foram atingidos ou que foram atingidos parcialmente) 

Material e métodos  

Detalhamento dos resultados parciais 
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Discussão dos resultados 

Referências Bibliográficas 

 

Ainda segundo as normas: 

- O Relatório deve utilizar fonte Times New Roman, tamanho 12, alinhamento justificado, espaço 

1,5 entre linhas. 

- O texto deve ter correção de redação e ortografia. Deve ainda estar fundamentado em trabalhos 

de natureza científica, publicados na literatura especializada.  

- As referências bibliográficas devem seguir o padrão ABNT ou seguir Prodanov e Freitas (2013). 

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C.. Metodologia do trabalho científico: Métodos e técnicas da pesquisa e do 
trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Editora Feevale, 2013. 276 p. ISBN: 9788577171583. 
Disponível em: <http://www.feevale.br/Comum/midias/8807f05a-14d0-4d5b-b1ad-1538f3aef538/E-
book%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico.pdf>. 

 

 

 


