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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS – CECEN 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

 

ANEXO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2020 DE EXAME DE 

QUALIFICAÇÃO 

 

ORIENTAÇÕES PARA AVALIAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO NO PPGE/UEMA 

 

1 TÍTULO DO PROJETO 

 

1.1 O título está relacionado com o tema? 

 

1.2 O título atrai o leitor ou está longo e se confunde com o tema? 

 

1.3 O título demonstra que o tema está bem delimitado?  

 

2 PROBLEMA DE PESQUISA  

2.1 A pergunta investigativa ou questão objeto da pesquisa é pertinente, clara e concisa?  

 

2.2 A pergunta ou questão objeto de estudo leva à compreensão daquilo que será investigado?  

 

3 OBJETIVOS  

3.1 O Objetivo geral está relacionado com a pergunta ou questão objeto da investigação? 

 

3.2 Os objetivos específicos, em análise, estão articulados com o objetivo geral? 

 

3.3 O objetivo geral e os objetivos específicos indicam o resultado esperado da pesquisa? 

 

 

3.4 Os objetivos específicos podem ser transformados em seções da dissertação?  
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4 A JUSTIFICATIVA DEMONSTRA  

4.1 A relevância social do problema ou questão a ser investigada?  

 

4.2 As possíveis contribuições para a temática de pesquisa?  

 

4.3 A pertinência do tema proposto?  

 

4. 4 A viabilidade da sua realização? 

 

 

5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

5.1 A fundamentação teórica apresenta as categorias teóricas necessárias à discussão do 

problema ou questão norteadora do objeto da pesquisa?  

 

5.2 A fundamentação teórica apresenta, para essas categorias, os principais conceitos e 

princípios?  

 

5.3 A fundamentação apresenta as principais linhas de diálogo sobre o tema? 

 

5.4 As referências utilizadas são pertinentes/atuais e refletem o estado atual do conhecimento 

no campo temático objeto da pesquisa a ser realizada?  

 

5.5 A fundamentação forma um todo lógico e o/a pesquisador/a apesenta sua opção teórica 

e/ou teórico-metodológica?  

 

 

6. METODOLOGIA  

6.1 Está explícita e/ou implícita ao tipo de pesquisa a ser realizada pelo/a pesquisador/a)? 

(Qualitativa, quantitativa, ou quali-quanti?). 
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6.2 Está explícita e/ou implícita o nível de pesquisa a ser realizada pelo/a pesquisador/a? 

(Exploratória, descritiva ou interpretativa)?  

 

6.3 Está explícita e/ou implícita a abordagem (paradigma epistemológico) do/a pesquisador/a? 

(dedutiva, indutiva, dialética, fenomenológico materialismo histórico-dialético, 

multirreferencialidade etc.?).  

 

6.4 Apresenta o método que será utilizado na pesquisa, demonstrando referencial teórico 

adequado, diálogo com os autores/as e tem consonância com o objeto que será 

investigado? 

 

6.5 Os instrumentos e/ou dispositivos a serem utilizados na pesquisa estão adequados 

teoricamente e empiricamente: ao objeto da pesquisa, ao tipo de pesquisa escolhido, ao 

nível de pesquisa selecionado, a opção paradigmática do pesquisador (sua abordagem) e 

ao método escolhido?  

 

6.6 As perguntas do questionário e da entrevista aparecem nos anexos, e darão conta dos 

objetivos específicos do objeto a ser pesquisado?  

 

6.7 O referencial teórico a ser pesquisado dará conta do objeto a ser investigado? (Conforme o 

objeto da pesquisa: fontes bibliográficas, legislação, dados de órgãos oficiais, atas e 

outros documentos?).  

 

 

7 PRODUTO TÉCNICO TECNOLÓGICO (PTT) 

7.1 A proposta de produto é coerente com a pesquisa do mestrando? 

 

 

7.2 E possível de ser realizada ou aplicada? 

 

 

7.3 Apresenta relevância/contribuição para os sistemas de ensino?  
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8 ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO  

8.1 As informações são apresentadas de maneira lógica e encadeadas?  

 

8.2 Há uma coerência entre a pergunta ou questão norteadora, a delimitação do tema e os 

objetivos?  

 

8.3 Há coerência interna entre os itens da(s) seção(ões)?  

 

9 REGRAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT)  

9.1 A capa e a folha de rosto obedecem as regras da ABNT e do PPGE?  

 

9.2 O sumário apresentado obedece as regras da ABNT?  

 

9.3 Resumo atende as regras da ABNT? 

 

9.4 Introdução atende as regras da ABNT?  

 

9.5 As margens e fontes utilizadas são as indicadas? 

 

9.6 O uso de notas de pé-de-página/rodapé, obedecem a uma sequência e as regras da ABNT? 

 

9.7 As citações diretas e indiretas obedecem as regras da ABNT? 

  

 

10 REFERÊNCIAS  

10.1 As referências estão apresentadas segundo as normas da ABNT?  

 

10.2 As referências utilizadas são atualizadas e pertinentes ao tema a ser investigado?  

 

11 ATENDIMENTO AS NORMAS DA LINGIA PORTUGUESA 

11.1 A pontuação facilita a leitura e compreensão do texto?  

 



 

Cidade Universitária Paulo VI, Avenida Lourenço Vieira da Silva, n.º 1000, Jardim São Cristóvão, CEP 65.055-310, São Luís - 
MA. Tel. (98) 2016-8100 – C.N.P.J. 06.352.421/0001-68 – Criada nos termos da Lei nº. 4.400 de 30/12/1981 

https://www.ppge.uema.br/ 

 

11.2 O vocabulário foi empregado de maneira adequada?  

 

11.3 O vocabulário escolhido é pertinente em relação ao registro formal da Língua 

Portuguesa?   

 

 

São Luís, 17 de setembro 2020. 

 

 

 

 

 


