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ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO EM NÍVEL DE 

MESTRADO (PRIMEIRA REUNIÃO DO COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO) 

 

O Exame de Qualificação constitui um dos requisitos para obtenção do título de Mestre 

em Ecologia pela UFRJ, somado ao cumprimento da carga horária de disciplinas em cada 

bloco e da dissertação. 

O Exame de Qualificação do mestrado será a avaliação do projeto de dissertação, o qual 

ocorrerá durante a primeira reunião do comitê de acompanhamento da(o) discente 

(Resolução PPGE 01/2018). Deve ser avaliado não apenas se o projeto, mas seu 

conhecimento pela(o) discente, a(o) qualificam a prosseguir como candidata(o) ao título 

de Mestre em Ecologia. 

 

Os seguintes critérios abaixo devem nortear a avaliação do projeto de dissertação de 

mestrado: 

1.  Justificativa: dever situar as perguntas, objetivos da dissertação num corpo teórico ou 

contexto aplicado mais amplo, detalhando como a dissertação contribuirá para o avanço 

deste conhecimento. 

2. Delineamento: além de detalhar o método e o delineamento do estudo, explicitar como 

este método responderá às perguntas, objetivos e hipóteses (se cabíveis) da dissertação. 

3. Adequação do cronograma ao tempo de titulação do mestrado: o trabalho de 

dissertação deve ser dimensionado de forma que a entrega da primeira versão da 

dissertação seja possível em até 22 meses após a matrícula da(o) discente.  

4. Literatura consultada: abrangência, pertinência ao tema e atualidade da literatura 

consultada. 
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ATA DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO PARA O MESTRADO EM ECOLOGIA 

 

Foi realizado, no dia ___de ____________ de _____, o Exame de Qualificação do(a) 

candidato(a) _________________________________________________________, 

apresentando o projeto de dissertação de mestrado intitulado 

“_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________”. 

Após a apresentação do tema pelo(a) candidato(a), a banca examinadora, constituída 

pelos(as) docentes ____________________________________________, 

__________________________________________,  e o(a) orientador(a)_____________ 

_____________________________________ arguiram o(a) candidato(a), considerando-

o(a) ______________________ (aprovado(a)/reprovado(a)) como qualificado prosseguir 

seus estudos para o título de Mestre em Ecologia. Em caso de reprovação, o(a) 

candidato(a) tem dois meses para preparar uma nova apresentação.  

 

_________________________________ 

Membro da banca Examinadora 

 

_________________________________ 

Membro da banca Examinadora 

 

_________________________________ 

Orientador(a) 


