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RESOLUÇÃO 02/2016 
 

CRITÉRIOS E NORMAS PARA PROJETO DE PESQUISA, 
EXAME DE QUALIFICAÇÃO E DEFESA DE DISSERTAÇÃO 

 
Com base no Regimento do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (Resolução CEPE nº 
6520, de 21 de janeiro de 2016) e na Resolução CEPE-UFOP nº 5.290 de 10 de junho de 2013, 
que aprova as Normas Gerais de Pós-Graduação stricto sensu da UFOP, a Coordenação do 
Programa estabelece:  
 
I – DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Art 1. O(a) aluno(a) do Programa de Pós-Graduação em Comunicação deverá protocolar junto 
à Secretaria do PPGCOM uma cópia digital de seu projeto de pesquisa, com anuência do 
seu orientador, até o prazo de 12 meses da sua data de ingresso no curso, cumpridos os 
créditos da disciplina de Metodologia de Pesquisa em Comunicação. 
  
§ Único O projeto deve seguir o modelo aprovado pelo Colegiado do Programa e 

disponível no site do PPGCOM.   
  
II – DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

 
Art. 2. O(a) aluno(a) do Mestrado deverá realizar o Exame de Qualificação no prazo ideal de 

até dezoito meses.  
 

§ 1º O depósito do material de qualificação deve ser realizado com pelo menos 20 dias de 
antecedência, em três vias impressas e uma digital, junto à Secretaria do PPGCOM.  

 
§ 2º A critério do Colegiado de Pós-Graduação, e mediante solicitação com justificativa, 

o(a) aluno(a) poderá solicitar prorrogação de até dois meses para o Exame de 
Qualificação. 

  
§ 3º Para realizar o Exame de Qualificação, o(a) aluno(a) deverá ter sido aprovado no 

exame de proficiência em língua estrangeira e ter concluído os vinte créditos relativos 
às disciplinas. 

 
§ 4º O exame de qualificação de mestrado tem por objetivo proporcionar  avaliação do 

processo de desenvolvimento da pesquisa do estudante, a partir de observações e 
proposições para eventuais mudanças no projeto e/ou cronograma.  

 
Art. 3. A Banca Examinadora da Qualificação será pública, constituída pelo(a) orientador(a), 

dois doutores e com indicação de uma suplência. Em caso de impedimento, o Colegiado de 
Pós-Graduação designará um substituto. 

  
§ 1º Um membro não presencial poderá integrar a Banca Examinadora de Qualificação por 

videoconferência ou emitindo parecer a ser lido durante o Exame. 
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§ 2º O Orientador não terá direito a julgamento do projeto. 
 

Art. 4. O Exame de Qualificação prevê vinte minutos para a exposição do trabalho pelo(a) 
candidato(a) e vinte minutos para arguição por parte de cada examinador(a), cabendo ao(à) 
candidato(a) igual tempo para resposta. 

 
Art. 5. O projeto será considerado aprovado ou reprovado pela Banca Examinadora da 

Qualificação, sem atribuição de conceito. 
 
Art. 6. Concluída a deliberação, será lavrada ata e lida em público. 
 
Art. 7. Qualquer membro da Banca Examinadora de Qualificação poderá solicitar à sua 

presidência a suspensão da defesa, antes da data marcada, quando considerar que o 
trabalho não apresente a qualidade necessária.  

 
§ Único A Banca Examinadora da Qualificação indicará prazo para nova apresentação e 

comunicará à Coordenação do PPGCOM. 
 

III - DA DEFESA DA DISSERTAÇÃO 
 

Art. 8.  O(a) aluno(a) do Mestrado deverá defender a Dissertação em até vinte e quatro meses. 
  

§ Único O depósito da dissertação deve ser realizado com pelo menos 30 dias de 
antecedência, em três vias impressas e uma digital, junto à Secretaria do PPGCOM. 

 
Art. 9. Quanto à sua organização e apresentação, a Dissertação deverá obedecer às normas e 

aos padrões estabelecidos pelo Colegiado do Programa, disponíveis no site do PPGCOM 
e também anexos a esta Resolução. 

 
Art. 10. Os temas de Dissertação deverão estar vinculados às linhas de pesquisa que 

constituem a área de concentração do Programa e manifestar relevância para a 
Comunicação. 

 
Art. 11. A Banca Examinadora de Defesa será constituída por no mínimo três doutores, e com 

indicação de uma suplência. 
 

§ 1º Um dele(a)s, o(a) orientador(a), que será o(a) Presidente da banca. Na ausência do(a) 
orientador(a), este(a) deverá designar um(a) representante a ser referendado(a) pelo 
Colegiado da Pós-Graduação para presidir a banca. 

 
§ 2º Entre os professores avaliadores da Banca Examinadora de Defesa, um deles, ao 

menos, será externo ao quadro de pessoal do PPGCOM. 
 
§ 3º Um membro não presencial poderá integrar a Banca Examinadora por 

videoconferência ou emitindo parecer a ser lido durante a defesa. 
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Art. 12. A Banca Examinadora de Defesa prevê trinta minutos para a exposição do trabalho 

pelo candidato e trinta minutos para arguição por parte de cada examinador(a), cabendo 
ao(à) candidato(a) igual tempo para resposta. 

 
Art. 13. A Dissertação será considerada aprovada ou reprovada pela Banca Examinadora de 

Defesa, sem atribuição de conceito. 
 
Art. 14. Concluída a deliberação, será lavrada ata e lida em público. 
 
Art. 15. Nenhum(a) candidato(a) será admitido(a) para a defesa de dissertação antes de obter 

os créditos exigidos para o respectivo grau e de atingir, como média das disciplinas 
cursadas, o conceito B, além de atender às exigências preliminares que forem previstas no 
Regulamento do Programa de Pós-Graduação.  

 
Art. 16. Durante a fase de elaboração de dissertação até sua defesa, o estudante que não 

estiver matriculado em disciplinas curriculares deverá inscrever-se em “Seminário de 
Orientação I e II”. 

 
IV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 17. Casos omissos e/ou especiais serão decididos pelo Colegiado de Curso, com base em 

justificativas apresentadas pelo orientador. 
 

 
  
Mariana, 22 de janeiro de 2016. 
 
 
 
 

Prof. Dr. Frederico de Mello Brandão Tavares 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFOP 
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ANEXO I - ORIENTAÇÕES PARA PROJETO DE PESQUISA,  
EXAME DE QUALIFICAÇÃO E DEFESA DE DISSERTAÇÃO 

 
 
I – DO PROJETO DE PESQUISA 
 
Material a ser entregue pelo aluno regular após 12 meses de entrada no curso:  
 
Uma cópia digital para a Secretaria do PPGCOM, com a seguinte estrutura (conforme decidido na 
4ª Reunião Ordinária do Colegiado do PPGCOM, em 11 de novembro de 2015): Introdução, 
Antecedentes da Pesquisa, Referencial Teórico, Problematização, Justificativa, Objetivos, 
Metodologia, Hipótese (opcional), Sumário Comentado (opcional), Cronograma, Referencias 
Bibliográficas. Quanto ao volume do material a produzir, não foi estipulado um número máximo de 
páginas, porém, dever-se-á entregar um trabalho de no mínimo 20 páginas (completo). 
 
II – DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO 
 
Material a ser entregue:  
 
3 (três) cópias encadernadas e 1 (uma) cópia digitalizada em pdf, com: Sumário, Introdução 
(contemplando uma descrição dos principais objetivos, hipóteses e/ou problematização e 
metodologia), comentários dos capítulos, um capítulo completo (no mínimo), cronograma para 
desenvolvimento das atividades restantes, referências bibliográficas;  
Formulário com assinatura do(a) orientador(a), indicando os nomes dos participantes da banca da 
qualificação.  
 
O(A) professor(a) orientador(a) deve informar à secretaria do PPGCOM, com antecedência, email 
e endereço do participante externo para envio do material de qualificação.  
 
O(A) professor(a) orientador(a) deverá preencher um formulário com data, local e dados da 
qualificação, devolvê-lo à secretaria do mestrado com antecedência mínima de uma semana 
(impresso ou digital, desde que esteja assinado), para preparação da Ata de qualificação e 
reserva da sala.  
 
Após a realização do exame, deverá ser entregue à secretaria do PPGCOM: 
 
Ata da "qualificação de dissertação” preenchida e assinada pelos membros da banca;  
 
Os membros da banca deverão receber o material de qualificação para apreciação com no 
mínimo 20 dias de antecedência a data do exame. 
 
 
III - DA DEFESA DA DISSERTAÇÃO 
 
Material a ser entregue:  
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3 (três) cópias encadernadas e 1 (uma) cópia digitalizada em pdf. 
 
Formulário com assinatura do(a) orientador(a), indicando os nomes dos participantes da banca da 
defesa.  
 
O(A) professor(a) orientador(a) deve informar à secretaria do PPGCOM, com antecedência, email 
e endereço do participante externo para envio da dissertação.  
 
O(A) professor(a) orientador(a) deverá preencher um formulário com data, local e dados da 
defesa, devolvê-lo à secretaria do mestrado com antecedência mínima de uma semana (impresso 
ou digital, desde que esteja assinado), para preparação da Ata de qualificação e reserva da sala.  
 
Após a realização da banca, deverá ser entregue à secretaria do PPGCOM:  
 
Ata de defesa preenchida e assinada pelos membros da banca;  
 
Os membros da banca deverão receber a dissertação para apreciação com ni mínimo 30 dias de 
antecedência da data de defesa. 
 

 
 
 
 
 
 


