Instruções da Comissão de Pós-Graduação – FAU USP

MEMORIAL DE QUALIFICAÇÃO
Aprovado pela CPG/FAU
em sessão de 12.05.2011

O Memorial de Qualificação tem por objetivo permitir a avaliação e o
pronunciamento dos membros da banca em relação aos seguintes pontos:
1. Percurso e desempenho acadêmico do candidato (disciplinas cursadas
e conceitos obtidos; rebatimento das disciplinas no projeto de pesquisa;
outras atividades relacionadas à pesquisa e ao ensino: estágios,
monitorias, participação em eventos, publicações, etc.)
2. Evolução do projeto de pesquisa (desde o projeto original até a data da
elaboração do memorial) considerando:
•
•

a clareza quanto à definição da questão / objetivo(s) que move(m)
a pesquisa: mantiveram-se estáveis? Houve mudança?
a formulação da hipótese: a hipótese vigente é válida (bem
fundamentada, relevante, original). É passível de comprovação?
(só para doutorado).

•

•

a coerência entre a questão / o(s) objetivo(s) declarado(s), a(s)
hipótese(s) formulada(s) e os procedimentos metodológicos
empregados para atingir o(s) objetivo(s) e comprovar a(s)
hipótese(s).
a adequação dos procedimentos metodológicos e da bibliografia
utilizada em relação à questão (questões) / objetivo(s) e
hipótese(s) .

3. A produção de pesquisa, considerando:
• o domínio demonstrado em relação ao que se faz atualmente na
matéria ou no campo de estudo ao qual a pesquisa se filia.
• o estágio em que se encontra a pesquisa; os resultados da pesquisa
já realizada com base na qualidade do material que a constitui.
• as condições para a finalização da pesquisa no prazo estipulado.
4. A estrutura preliminar da dissertação ou tese, considerando:
• a concatenação e os conteúdos dos capítulos
5 A banca deverá apresentar relatório sucinto destacando os diferentes
pontos e encaminhamentos dados ao trabalho.
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O Memorial de Qualificação será composto por:
1. folha de rosto com as seguintes informações: nome do candidato, título
do trabalho, nível (mestrado ou doutorado), área de concentração, linha
de pesquisa, nome do orientador, data.
2. sumário da matéria, com os números das páginas correspondentes aos
itens que compõem o memorial .
3. material correspondente aos itens que compõem o Memorial, em folhas
numeradas em ordem seqüencial. Os itens são:
Item 1: Percurso e desempenho acadêmico do candidato. Contém informações
sobre: 1.1. as disciplinas cursadas, o conceito obtido, o rebatimento sobre a
pesquisa; 1.2.estágios / monitorias, participação em eventos relacionados ao
tema da pesquisa e sua importância no percurso acadêmico do candidato;
publicação de texto(s) ocorrida durante a pós-graduação
Item 2: Estado atual do projeto de pesquisa com informações sobre: 2.1.
objeto, objetivos / questões, hipóteses (só para doutorado), procedimentos
metodológicos, bibliografia; 2.2. evolução do projeto de pesquisa (sintetizar o
projeto inicial de modo a possibilitar comparações com o projeto atual); 2.3.
atividades programadas para dar continuidade à pesquisa com cronograma
para sua realização.
Item 3: Produção referente à pesquisa, aferida mediante no mínimo dois
trabalhos completos de autoria do candidato e produzidos durante o curso de
pós-graduação, que não sejam os trabalhos entregues como exigência das
disciplinas. Esses trabalhos deverão ser de natureza teórica e metodológica,
empírica ou revisão bibliográfica. No caso de doutorado, deve-se acrescentar a
apresentação da versão preliminar de um capítulo da tese.
Item 4: Estrutura da dissertação ou tese: 4.1. explicitação da relação
pretendida entre as partes e capítulos que a compõe; 4.2. resumo dos
conteúdos dos capítulos com indicação da bibliografia que lhes dará apoio; 4.3.
cronograma das atividades a serem realizadas até a entrega do trabalho final.

2

