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INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 01/2019 PPGE/UEMA 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) / UEMA em 

conformidade com o Regimento Interno, reunido em 25 de novembro de 2019, dispõe sobre 

os Seminários de Pesquisa: 

Da Finalidade 

Os Seminários de Pesquisa apresentam-se como componente curricular do Programa 

de Pós-Graduação em Educação (PPGE) / UEMA – Mestrado Profissional em Educação se 

materializam em dois créditos com caga horária de 15h cada. Tem por finalidade a 

apresentação do Projeto de Qualificação e o acompanhamento das ações investigativas dos 

mestrandos durante o percurso teórico-metodológico das pesquisas.   

Os mestrandos matriculados no componente curricular Seminários de Pesquisa em 

deverão cumprir a carga horária de cada seminário.  

Dos Objetivos dos Seminários de Pesquisa 

  Viabilizar a formação dos mestrandos na prática investigativa educacional; 

 Acompanhar o processo de pesquisa, os desdobramentos das investigações, assim 

como sua finalização; 

 Possibilitar o diálogo entre mestrandos, orientadores e demais professores do 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) / UEMA e comunidade acadêmica; 

 Preparar os mestrandos para o processo de qualificação da dissertação; 

 Preparar os mestrandos para o processo da defesa do produto da Dissertação; 

Da Sistemática dos Seminários de Pesquisa 

Os Seminários de Pesquisa acontecerão em dois momentos. No primeiro momento, 

intitulado Seminário de Pesquisa I, os mestrandos apresentarão o Projeto no formato com 

vistas a Qualificação e com os encaminhamentos iniciais das investigações. No segundo 



 

 

 

momento, intitulado Seminário de Pesquisa II, os mestrandos apresentarão o atual estágio da 

pesquisa, com os resultados parciais.  

O PPGE organizará o cronograma dos seminários de pesquisa que devem ocorrer no 

segundo e no quarto semestre letivo de cada turma com os mestrandos regularmente 

matriculados.  

Os dois Seminários serão coordenados por uma comissão aprovada em Colegiado 

constituída por dois professores do Programa. Será instituída uma Banca Avaliadora composta 

por dois professores do PPGE e pelo Professor Orientador que, nessa condição assume a 

presidência da Banca. 

Cada mestrando terá o tempo de 20 minutos para realizar a apresentação da sua 

pesquisa em andamento. Logo após, cada docente avaliador terá até 20 minutos para fazer 

suas considerações. 

A apresentação da Pesquisa pelo mestrando, será no modo Exposição Oral com o uso 

de Recurso Didático. No conteúdo sistematizado na apresentação sobre a pesquisa em 

andamento, deverá constar: o problema; os objetivos; a metodologia; o estágio em que está 

o Estudo e o que está desenhado para realizar posteriormente, seguindo a Estrutura abaixo: 
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