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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 03/2020 SOBRE ELABORAÇÃO DO 

TRABALHO FINAL NO PPGE 
 

 

1 COMO VOCÊ AVALIA? 

 

a) A estrutura da dissertação 

 

b)  A estrutura do produto apresentado 

 

c) O Sumário coloca o nome de todas as seções com seus títulos, subtítulos e páginas. 

 

d) O desenho metodológico da pesquisa  

 

e) Os resultados de pesquisa apresentados na dissertação 

 

f) A apresentação e formatação do produto 

 

g) O desenvolvimento das seções e articulação interna entre elas 

 

h) O texto da dissertação explicita sua temática e justifica a importância/relevância da 

pesquisa 

 

i) A dissertação apresenta um diagnóstico e análise da educação com argumentos que 

possibilitam desenvolver políticas planejadas de melhoria da escola pública. 

 

2 AVALIAÇÃO DA INTRODUÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

a. Apresenta tema, objeto de estudo, problema/questão investigativa e os objetivos? 

  

b. Contempla os caminhos metodológicos utilizados na pesquisa para conseguir as 

informações necessárias para diagnosticar e analisar o problema ou questão objeto de 

estudo? 
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c. Apresenta a abordagem de pesquisa adotada e autores/as que dão suporte teórico para 

respaldar a decisão? 

 

d. Apresenta os instrumentos/dispositivos de pesquisa que utilizou para o levantamento 

dos dados e os autores que respaldam a decisão? 

 

e. Apresenta os procedimentos utilizados para análise dos dados e os autores/as? 

 

f.  O objeto de estudo, o recorte temporal, os sujeitos, os objetivos aliados aos 

dispositivos, as informações necessárias para o entendimento de como a pesquisa foi 

desenvolvida, inclusive sobre os critérios de inclusão, exclusão dos participantes e o 

atendimento as dimensões éticas da pesquisa encontram-se explicitados? 

 

g. Todos os elementos citados estão apresentados de modo articulado e claro entre as 

seções e subseções?  

 

3 SEÇÃO 1 

3.1 Contempla a contextualização em nível nacional, regional e local o problema ou 

questão objeto de estudo?  

 

3.2 Contempla o diálogo entre autores/as, dados estatísticos oficiais e legislação 

pertinentes ao objeto de estudo? 

 

3.3 Contempla coerência e coesão, bem como coerência da seção com a dissertação no seu 

todo? 

 

4 SEÇÃO II 

4.1 Contempla o diálogo entre teoria e empiria sobre o problema ou questão objeto da 

investigação? 

 

4.2 Os resultados da investigação empírica estão bem apresentados no diagnóstico da 

realidade pesquisada? 
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4.3 Os quadros, tabelas e gráficos estão bem apresentados? (Se tiver) 

  

4.4 Contempla coerência e coesão, bem como a coerência com a seção I com relação a 

dissertação no seu todo? 

 

5 SEÇÃO III  

5.1 O Projeto Técnico Tecnológico (PTT) contempla: objetivos; metas; justificativa; 

desenvolvimento da ação; prazos e custos? (se for o caso) 

 

5.2 O PTT contempla a avaliação, o acompanhamento e assistência ao longo de 02 anos de 

imersão no campo? 

 

5.3  Verifica-se pertinência, viabilidade, relevância educacional e relevância social do PTT? 

 

5.4 Contempla coerência e coesão, bem como a coerência da seção III com relação a 

dissertação no seu todo? 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

1) Contempla, através de uma breve síntese, tudo o que foi desenvolvido na escrita da 

dissertação? 

2) Apresenta os avanços e os limites na resolução do problema ou questão do objeto do estudo 

diagnosticado?  

3) Sugere possíveis pesquisas a serem realizadas para melhor compreensão do problema ou 

questão objeto da dissertação apresentada? 

 

ESTRUTURA TEXTUAL 

Texto claro, coeso e bem articulado. Escrita com registro formal do texto acadêmico-

científico. 

REFERÊNCIAS 

Coloca as referências bibliográficas e/ou virtuais que foram utilizadas na construção da 

Dissertação conforme ABNT 

 

São Luís, 17 de setembro de 2020. 

 


