
 

 
 

PROCEDIMENTOS PARA EXAME DE QUALIFICAÇÃO E BANCA DE DEFESA 

 

I) Siga as orientações do Fluxo do Exame de Qualificação e Defesa. 

II) Preencha adequadamente o Formulário de solicitação para Qualificação e 

Defesa da Dissertação. ANEXO A 

III) Estrutura da dissertação/ ABNT NBR 14724. ANEXO B 

IV) Seguir a  formatação dos   modelos. ANEXO C, D e E. (LEMBRAR DE EXCLUIR 

A PALAVRA ANEXO DOS MODELOS). 

V) FORMATAÇÃO - ANEXO F 

OBSERVAÇÕES: 

- Não serão homologadas as dissertações com formatação contrária as 

orientações aqui citadas. 

- Siga os modelos a seguir, utilizando a formatação original na sua dissertação 

  



 

 
 

 ANEXO A 

 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO OU DEFESA DA 
DISSERTAÇÃO 

Aluno (a): RA: 

Linha de pesquisa: Ano de ingresso no curso: 

(   ) Formação de Professores, currículo e 
práticas inovadoras 

(   ) Formação de gestores, 
processos educativos e avaliação. 
 

Título do trabalho: 

Grupo de Pesquisa: 

Projeto de Pesquisa: 
 

Membros titulares 

1. Presidente da Comissão-Orientador (a): Prof. (a) Dr. (a) 
 

Área da Titulação: 
 

 

2. Membro interno do Programa: Prof. (a) Dr. (a)  
 

Área da Titulação: 
 

 

3. Membro externo: Prof. (a) Dr. (a) 
 

CPF: 

Titulação: Inst. de vínculo: 

Depto: 
  

Membro suplente externo 

1. Prof. (a) Dr. (a): 

Área da Titulação: Inst. de vínculo: 

Depto: 
 

Data do exame: ____ de ____________ 20 ___ Horário: 
  

Assinatura do Orientador Assinatura do Orientando 

Deferimento Assinatura do(a) 
Coordenador(a) 

 



 

 
 

ANEXO B 

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO/ ABNT/NBR-14724  

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS:  

a) Capa (modelo 1)  

b) Folha de Rosto (modelo 2)  

c) Ficha catalográfica no verso da Folha de Rosto. 

https://qtrial2018q3az1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cIohbac5hr9rjGB   

d) Folha de aprovação (modelo 3)  

e) Dedicatória (opcional) 

f) Agradecimentos 

g) Epígrafe (opcional) 

h) Resumo – referenciar o trabalho e texto descritivo sintético, com os 

objetivos, justificativa, métodos, resultados e conclusão.  

i) Abstract  

j) Sumário  

k) Lista de Figuras  

l) Lista de Anexos  

m) Lista de apêndices  

n) Lista de abreviaturas e siglas. 

 

TEXTUAIS (exemplo 1) 

1. INTRODUÇÃO/ APRESENTAÇÃO ............................................................. 00 

(Contextualização teórica da pesquisa, apresentação de como vai estruturar a 

pesquisa, problema, justificativa e objetivos) 

2. REVISÃO DE LITERATURA ....................................................................... 00 

(Capítulos que atendam ao interesse da pesquisa)  

2.1 Teorias da aprendizagem ....................................................................... 00 

2.2.1 Aprendizagem Significativa .................................................................. 00 

2.2 Aprendizagem e mapa conceitual ........................................................... 00 

2.2.1 Elaboração de mapa conceitual ........................................................... 00 

3. METODOLOGIA .......................................................................................... 00 

https://qtrial2018q3az1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cIohbac5hr9rjGB


 

 
 

(Desenvolvimento do contexto, participantes, instrumentos ou materiais, 

procedimento, como foi realizada a pesquisa e a analise de dados. Pode ser 

dividido em itens e subitens) 

3.1 Participantes da pesquisa ....................................................................... 00 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................... 00 

    (A critério do pesquisador pode realizar a discussão em outro capítulo)  

5. CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................ 00 

( Contribuição do trabalho que deve ser coerente aos objetivos)  

 

TEXTUAIS (exemplo 2) 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................. 00 

(Contextualização teórica da pesquisa, apresentação de como vai estruturar a 

pesquisa, problema, justificativa e objetivos) 

2. DESENVOLVIMENTO ................................................................................. 00 

(Capítulos que atendam ao interesse da pesquisa de fundamentação teórica; 

descrição do método e materias, resultados e discussão. Pode ser dividido em 

itens e subitens). 

3. CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................ 00 

( Contribuição do trabalho que deve ser coerente aos objetivos)  

 

PÓS-TEXTUAIS  

a) Referências bibliográficas  

b) Apêndices  

c) Anexos.  

 

 

Pode ser apresentada em outra estrutura de acordo com a orientação do 

professor(a) orientador(a), desde que contemple os princípios teóricos e 

metodológicos da pesquisa, resultados, discussões e considerações finais. 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO C 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO 

CAMPUS ENGENHEIRO COELHO –SP  

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DO ALUNO 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO  

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGENHEIRO COELHO - SP 

MÊS-ANO 

 



 

 
 

 

ANEXO D 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO 

CAMPUS ENGENHEIRO COELHO –SP  

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO  

 

 

 

 

NOME DO ALUNO 

 

 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Mestrado Profissional em Educação, do Centro 
Universitário Adventista de São Paulo, como 
requisito parcial para a obtenção do grau de 
Mestre.  

 

 

Orientador(a): 

Co-orientador(a):(se houver) 

 

Linha de Pesquisa: 

Projeto de Pesquisa: 

 

 

 

 

ENGENHEIRO COELHO – SP 

MÊS- ANO 

 



 

 
 

 

ANEXO E 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO 

CAMPUS ENGENHEIRO COELHO –SP  

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO  

 

 

 

Defesa da dissertação de mestrado do(a) “Nome do pós-graduando(a)”, intitulada: 

“Título da dissertação”, orientada pelo(a) Prof(a). Nome do professor(a), 

apresentada à banca examinadora designada pelo Colegiado do Programa de 

Mestrado Profissional em Educação do UNASP, em (dia) de (mês) de (ano).  

 

Os membros da Banca Examinadora consideram o(a) candidato(a) 

________________________.  

 

Banca Examinadora:  

 

_______________________________________________ 

(Titulação/ nome/ instituição) 

 

 

_______________________________________________ 

(Titulação/ nome/ instituição) 

 

 

_______________________________________________ 

(Titulação/ nome/ instituição) 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO F/ ABNT NBR 14724 

 

Tamanho do papel: padrão A4 (210 x 297 mm)  

 

Margens: As folhas devem apresentar margens esquerda e superior a 3 cm; direita e 

inferior de 2 cm. 

 

Espaçamento: 1,5. 

 

Tamanho e fonte da letra: Arial 12 (os itens e subitens devem ser em negrito e em 

letra minúscula). 

 

Paginação: As folhas ou páginas pré-textuais devem ser contadas, mas não 

numeradas. 

 

Para trabalhos digitados ou datilografados somente no anverso, todas as folhas, a 

partir da folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente, considerando somente 

o anverso.  

 

A numeração deve figurar, a partir da primeira folha da parte textual, em algarismos 

arábicos, no canto superior direito da folha, a 2 cm da borda superior, ficando o último 

algarismo a 2 cm da borda direita da folha. 

 

 

Apêndice  são todos os documentos formulados pelo próprio autor do trabalho 

com o objetivo de informar mais sobre o trabalho. 

Também  é  elemento opcional. Deve ser precedido da palavra APÊNDICE, 

identificado por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título. 

Utilizam-se letras maiúsculas dobradas, na identificação dos apêndices, quando 

esgotadas as letras do alfabeto.  

EXEMPLO  

APÊNDICE A – Avaliação numérica de células inflamatórias 

 

https://projetoacademico.com.br/apendice-tcc/


 

 
 

Anexo é um texto ou qualquer tipo de documento utilizado para complementar 

um trabalho acadêmico em sua argumentação, porém, sendo este documento 

de autoria de terceiros. 

Também  o anexo é elemento opcional. Deve ser precedido da palavra ANEXO, 

identificado por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título. 

Utilizam-se letras maiúsculas dobradas, na identificação dos anexos, quando 

esgotadas as letras do alfabeto.  

 

EXEMPLO 

ANEXO A – Representação gráfica de contagem de células 

 

Notas de rodapé: 

As notas devem ser digitadas ou datilografadas dentro das margens, ficando 

separadas do texto por um espaço simples de entre as linhas e por filete de 5 cm, a 

partir da margem esquerda. Devem ser alinhadas, a partir da segunda linha da mesma 

nota, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente, 

sem espaço entre elas e com fonte menor.  

 

Indicativos de seção:  

O indicativo numérico, em algarismo arábico, de uma seção precede seu título, 

alinhado à esquerda, separado por um espaço de caractere. Os títulos das seções 

primárias devem começar em página ímpar (anverso), na parte superior da mancha 

gráfica e ser separados do texto que os sucede por um espaço entre as linhas de 1,5. 

Da mesma forma, os títulos das subseções devem ser separados do texto que os 

precede e que os sucede por um espaço entre as linhas de 1,5. Títulos que ocupem 

mais de uma linha devem ser, a partir da segunda linha, alinhados abaixo da primeira 

letra da primeira palavra do título.  

 

Títulos sem indicativo numérico: 

Os títulos, sem indicativo numérico – errata, agradecimentos, lista de ilustrações, lista 

de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, resumos, sumário, referências, glossário, 

apêndice(s), anexo(s) e índice(s) – devem ser centralizados.  

 



 

 
 

Elementos sem título e sem indicativo numérico: 

Fazem parte desses elementos a folha de aprovação, a dedicatória e a(s) epígrafe(s). 


