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Estrutura para MEMORIAL DE QUALIFICAÇÃO - PPG Design FAU USP 
 
O Memorial de Qualificação, documento a ser apresentado para o Exame de Qualificação e 
avaliado pela Comissão Examinadora, deve permitir a completa compreensão do percurso e 
desempenho acadêmico do aluno de mestrado ou doutorado.  

O Memorial deve ser preparado de acordo com a estrutura aqui descrita, em um único arquivo 
PDF, com páginas numeradas sequencialmente a partir de seu sumário. 
 
Capa (contendo: título da dissertação ou tese, título do documento [Memorial de Qualificação 
de dissertação ou de tese], programa, área de concentração, linha de pesquisa, autor/a, 
orientador/a, mês e ano do depósito do memorial) 

Resumo (síntese do tema, metas e principais resultados da pesquisa, síntese do memorial e de 
suas partes) 

Sumário (do memorial, contendo partes, tópicos e numeração das páginas iniciais) 

Parte 1. Projeto de pesquisa 
1.1  Projeto de pesquisa atualizado 
1.2  Relato dos resultados obtidos até o momento 
1.3  Lista dos trabalhos decorrentes da pesquisa (vide explicação abaixo)* 
1.4  Cronograma atualizado (do início até a conclusão do curso) 

Parte 2. Proposta de dissertação ou tese 
2.1  Sumário proposto para a dissertação ou tese 
2.2  Resumo de cada um dos capítulos, com indicação de bibliografia 
2.3  Versão preliminar de capítulo(s) (ao menos um é obrigatório para doutorado) 
2.4  Bibliografia completa da tese ou dissertação 

Parte 3. Percurso acadêmico 
3.1  Disciplinas cursadas, relação com a dissertação ou tese, e conceitos obtidos 
3.2  Monitorias, estágios PAE, participação em grupos de pesquisa e eventos (se houver) 

Apêndices 
- Versão atualizada do Currículo Lattes (obrigatório) 
- Trabalhos decorrentes da pesquisa (e que não são versões de capítulos, se houver) 
- Outros trabalhos relevantes produzidos durante o curso (opcional) 
- Outros documentos relevantes (opcional) 
 
* Explicação sobre os ‘trabalhos decorrentes da pesquisa’ 
Todos os Memoriais de Qualificação devem conter trabalhos produzidos durante o curso e 
claramente relacionados com a tese ou dissertação desenvolvida —ao menos dois trabalhos 
no caso do mestrado, e ao menos três trabalhos no caso do doutorado. No caso do doutorado, 
um ou mais deles deve ser versão preliminar de capítulo.  

Estes trabalhos podem ser textos de natureza teórica, metodológica, empírica ou revisão 
bibliográfica; ou levantamentos de dados (iconográficos, qualitativos ou quantitativos) 
acompanhados por apresentação e análise, ainda que preliminar, dos mesmos.  

Todos os trabalhos devem ser listados no tópico ‘1.3  Lista dos trabalhos decorrentes da 
pesquisa’. 

Caso sejam versões preliminares de capítulos, os trabalhos devem ser apresentados no tópico 
‘2.3  Versão preliminar de capítulos’. Outros tipos de trabalhos devem ser incluídos nos 
apêndices, como ‘Trabalhos decorrentes da pesquisa’. 


