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Parte A – Proposta do trabalho
Este arquivo pode servir de modelo para elaboração do texto de qualificação,
sendo que a padronização da formatação do texto, ilustrações, citações e referências
devem seguir o modelo da dissertação (outro arquivo).
Nesta parte são apresentados, assim como no projeto de pesquisa (outro arquivo), a
introdução, justificativas, objetivos e metodologia do trabalho, assim como as alterações e ou
adaptações ocorridas ao longo do seu desenvolvimento.
1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVAS
Assim como no projeto de pesquisa, a Introdução da qualificação deve situar o tema
escolhido, permitindo um nivelamento dos conhecimentos e possibilitando a compreensão do
que vai ser apresentado ao longo do texto. Deve ainda conter um breve histórico do tema a ser
abordado, assim como as motivações que levaram os autores a propor o projeto e a descrição
dos aspectos que caracterizem sua relevância científica e social (justificativas). Qualquer
alteração e ou adaptação no andamento da pesquisa deve ser devidamente explicada na
Introdução.
2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo geral
Assim como no projeto de pesquisa, indica de forma genérica qual o objetivo a ser
alcançado. É único, claro e preciso com no máximo três linhas. Indica a finalidade global do
trabalho de pesquisa e resulta da busca por uma solução para o problema formulado. O
objetivo geral diz respeito ao tema da pesquisa.
2.2 Objetivos específicos
Detalham o objetivo geral mostrando o que pretende alcançar com a pesquisa. Devem
ser formulados de tal forma que contribuam para o objetivo geral na medida em que forem
atingidos. Os objetivos específicos estão relacionados com o assunto delimitado.

4
Qualquer alteração e ou adaptação nos objetivos geral ou específicos inicialmente
propostos no projeto de pesquisa, ao longo do desenvolvimento do trabalho, deve ser
devidamente justificada.
3 METODOLOGIA
Nesta parte, descrevem-se os procedimentos utilizados no desenvolvimento do
trabalho até então e aqueles a serem seguidos na sua finalização. Se houver alteração do tipo
de pesquisa, a metodologia deve ser atualizada no texto de qualificação.

Parte B – Atividades desenvolvidas
Nesta parte, apresentam-se detalhadamente as atividades que já foram desenvolvidas:
revisão de literatura, etc..

Parte C – Atividades a desenvolver
Nesta parte, apresenta-se o cronograma de atividades desenvolvidas e a desenvolve de
acordo com aquele proposto inicialmente no projeto de pesquisa. Com os ajustes e alterações
necessários ao desenvolvimento do trabalho.
Uma proposta de sumário para a dissertação também deve ser apresentada nesta etapa.

Parte D - Bibliografia
Nesta parte devem ser colocadas todas as referências bibliográficas (citadas no texto
da qualificação) assim como a bibliografia complementar utilizada no desenvolvimento do
trabalho (não citada no texto).
As referências deverão ser colocadas em ordem alfabética, alinhadas à esquerda,
separadas por uma linha em branco com espaçamento simples e estarem de acordo com os
padrões estabelecidos pela ABNT NBR 6023, conforme exemplos apresentados no arquivo do
modelo do projeto de pesquisa.

