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MEMORIAL DE QUALIFICAÇÃO - DESIGN 

O Memorial de Qualificação, para alunos de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Design, deve 

incluir:  

Elementos pré-textuais  

I. Capa - Nome do candidato - Título do trabalho - Tipo de documento (Memorial de Qualificação) - Curso (doutorado ou 

mestrado) - Programa (Programa de Pós-graduação em Design)  

II. Folha de rosto - Nome do candidato - Título do trabalho - Tipo de documento (Memorial de Qualificação) - Curso 

(doutorado ou mestrado) - Programa (Programa de Pós-graduação em Design) - Área de concentração (Design) - Linha 

de pesquisa (Design: Processos e Linguagens ou Teoria e História do Design) - Nome do orientador - Data  

III. Sumário - Sumário do memorial com indicação do número da página inicial de cada tópico  

Elementos textuais / Conteúdo (Páginas a partir do sumário devem estar numeradas)  

Parte 1. Projeto de Pesquisa - Relato da evolução da pesquisa a partir de síntese do projeto inicial - Projeto atualizado - 

Cronograma atualizado - Resultados obtidos até o momento - Lista dos trabalhos produzidos durante o curso*  

Parte 2. Estrutura da Dissertação ou Tese - Sumário da dissertação ou tese - Resumo dos capítulos com indicação de 

bibliografia - Versão preliminar de capítulo(s) (ao menos 1 é obrigatório para doutorado) - Bibliografia geral  

Parte 3. Percurso Acadêmico - Disciplinas cursadas e conceitos obtidos - Monitorias, estágios, participação em grupos 

de pesquisa e eventos  

Elementos pós-textuais  

Apêndices - Trabalhos produzidos durante o curso - Trabalhos publicados ou apresentados em eventos - Outros 

documentos relevantes 

* Os memoriais, tanto de mestrado quanto de doutorado, devem conter trabalhos, produzidos durante o curso, que podem 

ser de natureza teórica e metodológica, empírica ou revisão bibliográfica —2 trabalhos no caso do mestrado e 3 no caso 

do doutorado.  

Estes trabalhos podem ser textos ou levantamentos de dados (iconográficos, qualitativos ou quantitativos), acompanhados 

por apresentação e análise (ainda que preliminar).  

Eles podem ser apresentados como 'resultados de pesquisa' (neste caso, são listados na Parte 1 - Projeto de Pesquisa 

e incluídos nos apêndices) ou como versões preliminares de capítulos (neste caso, são listados na Parte I e entram 

na Parte 2 - Estrutura da dissertação ou tese).  

Para alunos de doutorado, é obrigatório que ao menos um destes trabalhos seja apresentado como versão preliminar 

de capítulo.  


