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RESOLUÇÃO 01/2015 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 
 

Estabelece normas para exame de qualificação de 
mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ensino na 
Educação Básica (PPGEEB) da Universidade Federal do 
Espírito Santo. 

 
 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica, no 
uso de suas atribuições regimentais, ouvido o respectivo órgão colegiado e 
considerando o previsto no Regimento do PPGEEB e na Resolução CEPE 11/2010, em 
reunião ordinária realizada no dia 27/05/2015,    
 
Resolve: 
 
Aprovar as normas para qualificação de mestrado do Programa de Pós- Graduação 
em Ensino na Educação Básica, do Centro Universitário Norte do Espírito Santo, da 
Universidade Federal do Espírito Santo, em complementação aos Artigos 39º e 40º 
do Regimento Interno do PPGEEB. 
 
Art. 1º. O exame de qualificação consiste na apresentação pública oral e escrita do 
Relatório de Qualificação, com dados parciais da dissertação. 
 
Art. 2º. Deverão ser entregues 3 (três) cópias completas do relatório de qualificação 
até 45 dias da data de apresentação da qualificação, juntamente com carta de 
encaminhamento do orientador, indicando o conteúdo do relatório estar fiel às 
atividades desenvolvidas pelo estudante até o momento de entrega do requerimento 
de exame de qualificação. 
 
Art. 3º. O relatório completo, incluindo capa, texto, literatura citada, cronograma, 
tabelas e ilustrações, em conformidade com as normas técnicas vigentes da 
Universidade Federal do Espírito Santo. 
 

§ 1º. O relatório escrito deverá apresentar uma descrição sucinta do estágio 
atualizado de desenvolvimento da dissertação. Cada estudante deverá enfatizar 
aspectos compatíveis com o estágio de desenvolvimento do estudo.  
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Art. 4º. O relatório deverá conter um cronograma discriminando todas as atividades 
necessárias ao completo desenvolvimento da dissertação, desde o ingresso na pós-
graduação. Para cada atividade deve ser indicado: 

 Tempo (período) já dedicado à atividade; 
 Se a atividade já foi concluída; 
 Caso inconclusa, indicar os meses em que pretende desenvolvê-la; 
 Indicar no cronograma a previsão do mês de entrega da dissertação. 

 
Art. 5º. A apresentação oral terá duração máxima de 30 (trinta) minutos. 
 
Art. 6º. A data e horário do exame de qualificação respeitarão os prazos 
estabelecidos nos Artigos 39º e 40º do Regimento do PPGEEB. 
 
Art. 7º. O relatório de qualificação e sua apresentação receberão conceito Apto ou 
Apto com Restrições. 
 

§ 2º. Os casos omissos desta resolução serão resolvidos pelo colegiado do 
PPGEEB. 

 
 
 

Colegiado do PPGEEB, em 02 de Junho de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 


