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Quando 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 
DIAMANTINA – MINAS GERAIS 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências, Matemática e Tecnologia - 
PPGECMaT 

www.ppgecmat.br 

 

 

ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E DEFESA DE DISSERTAÇÃO 

E PRODUTO EDUCACIONAL DO PPGECMaT  

 

1 ORIENTAÇÕES PARA A QUALIFICAÇÃO 

Todo mestrando será submetido a um Exame de Qualificação, nos termos do Capítulo XV do 

Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFVJM e da Resolução 

Interna nº 001 – PPGECMaT, de 11 de janeiro de 2019. 

O exame de qualificação no PPGECMaT tem como objetivo avaliar a aplicação da metodologia 

da pesquisa, verificar a coerência dos objetivos geral e específicos com os procedimentos 

adotados para a coleta e análise de dados e averiguar a exequibilidade da conclusão do trabalho 

no tempo regulamentado. Também tem o objetivo de avaliar a qualidade do produto ou processo 

educacional em elaboração, sua exequibilidade, coerência com a linha de pesquisa escolhida e 

aderência à área de concentração do Programa. 

 

1.1. COMPOSIÇÃO DA BANCA DE QUALIFICAÇÃO 

A banca para o Exame de Qualificação deverá ser composta pelo orientador, mais dois membros 

titulares, sendo um interno e outro externo ao Programa, e um suplente que poderá ser interno 

ou externo ao Programa. 

 

1.2. PRAZO DE DEFESA E CRITÉRIOS DE SOLICITAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO 

Para solicitar o exame de Qualificação, o discente deverá cumprir minimamente os seguintes 

critérios: 

a) Ter aprovação nas disciplinas obrigatórias; 

b) Ter resultados parciais da pesquisa para apresentar. 

c) Apresentar um esboço ou uma primeira versão do seu produto ou processo educacional. 

A solicitação para o exame de qualificação deverá ocorrer no prazo máximo de até 70% do 

tempo de conclusão do mestrado, isto é, o exame deverá ocorrer até o teto de 18 meses após a 

matrícula do discente no Programa. 

Uma versão em mídia eletrônica do exemplar do texto dissertativo e do esboço do produto ou 

processo educacional deverão ser entregues ao orientador e à Banca Examinadora com, no 

mínimo, 15 dias de antecedência da defesa, ou seja, 15 dias antes da data marcada para a 

apresentação oral pelo(a) aluno(a) dos resultados preliminares do desenvolvimento do Projeto 

de Pesquisa e do esboço do produto ou processo educacional. 

http://www.ppgecmat.br/
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O agendamento do dia, horário e local de defesa da qualificação ficarão a cargo do docente 

orientador. O orientador deverá abrir um processo no Sistema Eletrônico de Informação (SEI), 

Unidade DOCPPGECMAT ou Unidade PPGECMAT, com antecedência de até 20 dias do 

exame, e que deverá estar disponibilizado na Unidade PPGECMaT para assinaturas de 

documentos pela coordenação e contendo: 

• Passo 1: Ofício com solicitação de agendamento para o exame de qualificação 

contendo: nome do mestrando, matrícula, nome do trabalho a ser qualificado, a 

indicação de data, nome completo dos membros com CPF e a indicação se é membro 

interno ou externo ao programa. 

• Passo 2: Envio de e-mail à coordenação informando o número de processo aberto no 

SEI com Ofício anexado. 

Após a defesa, o orientador deverá providenciar no mesmo processo SEI do agendamento: 

• Passo 3: a Ata de Defesa do Exame de Qualificação, com assinatura dos membros da 

Qualificação, disponibilizado nos documentos “Favoritos” do SEI da Unidade 

DOCPPGECMAT ou PPGECMAT. 

• Passo 4: Declaração de Participação dos membros do Exame de Qualificação, 

disponível nos documentos “Favoritos” do SEI, para que seja assinado pelo coordenador 

do programa. 

A Ata de Defesa e demais documentos referentes ao Exame de Qualificação estarão disponíveis 

em documentos “Favoritos” no SEI DOCPPGECMAT ou PPGECMAT e deverão ser assinados 

conforme procedimentos definidos pela PRPPG, observando as legislações vigentes: 

1. A assinatura de Ata de Qualificação poderá ser pelo SEI ou pelo Portal de Assinatura 

Eletrônica do Governo Federal (<assinador.iti.br>), de acordo com as orientações 

apresentadas no Portal gov.br. A PRPPG recomenda que as assinaturas de Ata sejam, 

preferencialmente, pelo <assinador.iti.br>. 

2. Para todos os membros da Banca que são da UFVJM (internos e externos ao 

programa), a Ata poderá ser assinada pelo SEI, sendo disponibilizada como “Bloco de 

Assinaturas” para membros externos ao PPGECMaT. 

3. Para a Banca composta por algum membro externo à UFVJM, recomenda-se que todos 

os membros assinem a Ata pelo <assinador.iti.br>. O Orientador se responsabiliza em 

elaborar a Ata, de acordo com o modelo disponibilizado nos documentos “Favoritos” do 

SEI e coletar as assinaturas de todos os membros da Banca. Após receber todas as 

assinaturas, o orientador acrescenta a Ata assinada ao processo aberto no SEI. 

O membro suplente só será certificado pela coordenação, caso tenha participado da Banca em 

substituição a um membro titular ou participado como ouvinte e contribuído para a Qualificação 

do trabalho. 

 

1.3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

De acordo com o Regimento Interno do PPGECMaT, a apresentação de texto dissertativo para 

ser avaliado pela Banca de Qualificação deverá ser em forma de monografia, organizado em 

capítulos e atendendo às normas do manual de normatização da UFVJM, ou capítulos 

assinador.iti.br
assinador.iti.br
assinador.iti.br
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organizados em artigos que componham a estrutura da monografia, que abarquem a Área de 

Concentração e uma das Linhas de Pesquisa do Programa. 

O esboço ou primeira versão do produto ou processo educacional deverá ser apresentado 

conforme template aprovado pelo colegiado do programa e disponível no site 

https://www.ppgecmat.com/ (Resoluções e Documentos). 

De acordo com o documento de área – Ensino (BRASIL/CAPES, 2019), são considerados 

produtos e processos educacionais: 

i. Material didático/instrucional: são propostas de ensino, envolvendo sugestões de 

experimentos e outras atividades práticas, sequências didáticas, propostas de 

intervenção, roteiros de oficinas; material textual, como manuais, guias, textos de apoio, 

artigos em revistas técnicas ou de divulgação, livros didáticos e paradidáticos, histórias 

em quadrinhos e similares, dicionários; mídias educacionais, como vídeos, simulações, 

animações, videoaulas, experimentos virtuais e áudios; objetos de aprendizagem; 

ambientes de aprendizagem; páginas de internet e blogs; jogos educacionais de mesa 

ou virtuais, e afins; entre outros; 

ii. Curso de formação profissional: atividade de capacitação criada e organizada, inclui 

cursos, oficinas, entre outros; 

iii. Tecnologia social: produtos, dispositivos ou equipamentos; processos, procedimentos, 

técnicas ou metodologias; serviços; inovações sociais organizacionais; inovações sociais 

de gestão, entre outros; 

iv. Software/Aplicativo: aplicativos de modelagem, aplicativos de aquisição e análise de 

dados, plataformas virtuais e similares, programas de computador, entre outros; 

v. Evento Organizados: ciclos de palestras, exposições científicas, olímpiadas, 

expedições, feiras e mostras científicas, atividades de divulgação científica, entre outros; 

vi. Relatório Técnico; 

vii. Acervo: curadoria de mostras e exposições realizadas, acervos produzidos, curadoria 

de coleções, entre outros; 

viii. Produto de comunicação: produto de mídia, criação de programa de rádio ou TV, 

campanha publicitária, entre outros; 

ix. Manual/Protocolo: guia de instruções, protocolo tecnológico experimental/aplicação 

ou adequação tecnológica; manual de operação, manual de gestão, manual de normas 

e/ou procedimentos, entre outros; 

x. Carta, mapa ou similar. 

A banca de avaliação da Qualificação poderá usar a Ficha de Avaliação dos produtos 

educacionais do PPGECMaT para indicar as principais características que serão avaliadas na 

Defesa Final do Produto/Processo Educacional.  

O Exame de Qualificação será realizado em sessão fechada, sem a presença do público, e o 

discente terá de 20 a 30 minutos para apresentar seus resultados. Em seguida, a banca fará sua 

arguição ao discente. Após a arguição, a banca se reunirá sem a presença do discente para 

https://www.ppgecmat.com/
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deliberar sobre sua aprovação no exame. O texto do discente pode ser aprovado, aprovado com 

ressalvas ou reprovado, não havendo atribuição de conceito ou crédito. O resultado deverá ser 

registrado em Ata.  

Será considerado aprovado no Exame de Qualificação, o discente que obtiver aprovação da 

maioria dos membros da comissão examinadora. 

Será considerado aprovado com ressalvas no Exame de Qualificação, o discente que precisar 

mudar ou complementar a pesquisa já desenvolvida, e que demandará alterar o seu 

desenvolvimento, comprometendo a finalização no prazo estabelecido. A banca deverá indicar 

em Ata se o(a) discente tem ou não condições de defesa dentro do prazo com devida 

justificativa. 

Em caso de reprovação no Exame de Qualificação, o discente terá direito a realizar novo exame 

dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias, observando o prazo de 24 meses para a 

finalização do Programa. A banca deverá registrar em Ata o motivo da reprovação. 

 

Em resumo: O Orientador abre um processo no SEI e providencia: 

ANTES DA DEFESA: 

 

DEPOIS DA DEFESA: 

 

Passo 1

• Ofício com solicitação de agendamento para o exame de qualificação contendo: nome 
do mestrando, matrícula, nome do trabalho a ser qualificado, a indicação de data, 
nome completo dos membros com CPF e a indicação se é membro interno ou externo 
ao programa

Passo 2

•Envio de e-mail à coordenação informando o número de processo aberto no SEI com 
Ofício anexado.

Passo 3

• A Ata de Defesa do Exame de Qualificação, com assinatura dos membros da 
Qualificação.

Passo 4

•Declaração de Participação dos membros do Exame de Qualificação, disponível nos 
documentos “Favoritos” do SEI, para que seja assinado pelo coordenador do 
programa.
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2. ORIENTAÇÕES PARA A DEFESA DA DISSERTAÇÃO E PRODUTO 
EDUCACIONAL 

2.1. CRITÉRIOS PARA SOLICITAÇÃO DA DEFESA DE DISSERTAÇÃO E DO PRODUTO 
EDUCACIONAL 

Para obtenção do título de mestre, é exigido a todo(a) mestrando(a) que seja previamente 

submetido a um Exame de Qualificação, e, a seguir, participe da Defesa Pública de uma 

dissertação e de seu Produto/Processo Educacional, nos termos do Regulamento Geral dos 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFVJM e do Regulamento Interno do 

PPGECMaT. 

Somente estará apto a submeter-se à defesa de dissertação, o discente que tiver alcançado as 

seguintes condições:  

a) Cumprimento do mínimo de créditos exigidos pelo programa; 

b) Comprovação de suficiência da língua estrangeira;  

c) Aprovação no exame de qualificação;  

d) Comprovação do Estágio Docência para alunos bolsistas. 

e) Os autores de produtos ou processos educacionais passíveis de patenteamento 

deverão fazer o pedido de patente antes da data da entrega dos arquivos para a 

etapa da defesa.   

A dissertação deverá estar formatada de acordo com o manual de normatização da UFVJM 

vigente à época. A descrição do produto ou processo educacional deverá seguir o template 

proposto pelo PPGECMaT e também deverá seguir o manual de normatização da UFVJM 

vigente à época. 

O discente que tiver alcançado as condições para a Defesa deverá realizar a inserção de dados 

da defesa de Dissertação no e-Campus que deve ser aprovada pelo Docente Orientador. Após o 

Docente Orientador aprovar a inserção das informações realizadas pelo discente no e-Campus, 

deverá solicitar a homologação do Colegiado, mediante e-mail, da proposta de data e 

composição da Comissão Examinadora. O Coordenador do Programa deverá autorizar a defesa 

no e-Campus. 

O orientador deverá aguardar a aprovação da coordenação do Programa para iniciar a abertura 

do processo no SEI. 

Conforme o Regimento Geral dos Programas de Pós-graduação stricto sensu da UFVJM, a 

composição da Comissão Examinadora deverá obedecer às seguintes exigências: 

a) Ser composta por três membros titulares, sendo caracterizado pelo orientador, 

um membro interno e um externo ao Programa, com a exigência de dois 

suplentes, sendo um membro suplente interno e um externo ao Programa; 

b) Um dos membros titulares e um dos suplentes, no mínimo, deverão ser externos 

ao PPGECMaT, podendo ser da UFVJM ou de outra IES; 

c) Os membros titulares da comissão julgadora, quando necessário, serão 

substituídos por suplentes correspondentes, indicados pelo orientador; 

d) Todos os membros das comissões examinadoras deverão ser portadores, no 

mínimo, do título de Doutor; 
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e) Na falta ou impedimento do orientador, o Colegiado do Programa designará um 

substituto para presidir a comissão examinadora, que poderá ser o 

Coorientador, se houver, ou um membro do Colegiado. 

O orientador deverá proceder à abertura do processo no sistema SEI, conforme orientações da 

“Entrega de Versão Final e Expedição de Diploma ou Certificado” e “Protocolo e Orientações 

para Defesas” da PRPPG 

(http://portal.ufvjm.edu.br/prppg/servicos/Entrega%20de%20Versao%20Final). 

 

2.2. CRITÉRIOS PARA DEFESA E AVALIAÇÃO POR UMA COMISSÃO EXAMINADORA 

A defesa será presidida pelo orientador e na sua ausência, o Colegiado do PPGECMaT 

designará um novo presidente. A Comissão Examinadora deve ser designada respeitando-se 

prazo mínimo de 20 (vinte) dias para a defesa. 

A sessão de defesa de dissertação não requererá a presença física dos avaliadores e do 

discente em um mesmo local, podendo ser usados recursos tecnológicos para a comunicação 

em tempo real. Tais recursos deverão ser escolhidos em comum acordo entre a comissão 

examinadora e o candidato. 

A avaliação da defesa será organizada da seguinte forma: 

a) Exposição de no máximo 30 minutos realizada pelo candidato, incluindo aspectos da 

pesquisa e do produto ou processo educacional; 

b) Arguição realizada pelos membros da banca sobre o desenvolvimento e resultados 

da pesquisa e do produto/ processo educacional; 

c) Imediatamente após o encerramento da arguição, a comissão se reúne de forma 

secreta e cada examinador expressa seu julgamento. 

d) Após expressão do julgamento pelos membros da comissão examinadora, o 

presidente deverá informar o resultado final ao candidato(a) como parte final da 

sessão pública de defesa do mestrado. 

Junto com o template do produto, deverá ser anexada a Ficha de Avaliação do produto 

educacional, também disponível no site do PPGECMaT e que será o documento oficial de 

validação do produto/processo educacional para a CAPES. 

Será considerado aprovado o candidato que obtiver aprovação da maioria dos examinadores. 

O discente que não obtiver aprovação poderá submeter-se a outra defesa, cujo prazo será de 

até 90 dias após o parecer da banca avaliadora. 

A Ata de Defesa, Folha de Aprovação, a Ficha de Avaliação do Produto/ Processo Educacional 

deverão ser assinados pela comissão examinadora. Os demais documentos referentes à entrega 

da versão final deverão ser assinados pelos envolvidos. Todas as assinaturas deverão ocorrer 

conforme procedimentos definidos pela PRPPG, observada as legislações vigentes. 

A Ata de Defesa e demais documentos referentes ao Exame de Defesa estarão disponíveis em 

documentos “Favoritos” no SEI DOCPPGECMAT ou PPGECMAT e deverão ser assinados 

conforme procedimentos definidos pela PRPPG, observando as legislações vigentes: 
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1. A assinatura da Ata de Defesa, Folha de Aprovação e a Ficha de Avaliação do Produto/ 

Processo Educacional poderão ser pelo SEI ou pelo Portal de Assinatura Eletrônica do 

Governo Federal (<assinador.iti.br>), de acordo com as orientações apresentadas no 

Portal gov.br. A PRPPG recomenda que as assinaturas desses documentos sejam, 

preferencialmente, pelo <assinador.iti.br>. 

2. Para todos os membros que são da UFVJM (interno e externo ao programa), a Ata de 

Defesa, Folha de Aprovação e a Ficha de Avaliação do Produto/ Processo Educacional 

poderão ser assinadas pelo SEI, sendo disponibilizada como “Bloco de Assinaturas” 

para membros externos ao PPGECMaT. 

3. Para a banca composta por algum membro externo à UFVJM, recomenda-se a 

assinatura de todos os membros da Banca pelo <assinador.iti.br>. O Orientador se 

responsabiliza em elaborar a Ata de Defesa, Folha de Aprovação e a Ficha de Avaliação 

do Produto/ Processo Educacional, de acordo com os modelos disponibilizados nos 

documentos “Favoritos” do SEI e coletar as assinaturas de todos os membros da Banca 

via <assinador.iti.br>. Após receber todas as assinaturas, o orientador acrescenta os 

documentos assinados ao processo aberto no SEI. 

O membro suplente só será certificado pela coordenação, caso tenha participado da Banca em 

substituição a um membro titular ou participado como ouvinte e contribuído na defesa. 

 

2.3. OBSERVAÇÕES PÓS DEFESA 

Após a aprovação na Defesa Pública, o discente só fará jus ao título de Mestre em Educação em 

Ciências, Matemática e Tecnologia quando da entrega da versão definitiva do trabalho, 

acompanhada de todos os documentos exigidos pela Divisão de Iniciação Científica e Projetos 

de Pesquisa (DICPP) e Divisão de Expedição de Diplomas (DED), até 90 (noventa) dias após a 

defesa.  

Todos os procedimentos relativos à redação da dissertação, sua defesa e entrega da versão final 

deverão ser efetuados observando-se o disposto no Regulamento Geral de Pós-Graduação 

stricto sensu da UFVJM e às orientações da PRPPG, DICPP e DICPP.  

Após defesa, o orientador deverá proceder à finalização dos trâmites no processo SEI, aberto 

antes da defesa. Para tanto, deverá seguir as orientações para a “Entrega de Versão Final e 

Expedição de Diploma ou Certificado” e o “Protocolo e Orientações para Defesas” da PRPPG 

(http://portal.ufvjm.edu.br/prppg/servicos/Entrega%20de%20Versao%20Final). 

O título de Mestre será conferido ao discente que:  

a) For aprovado pela Banca Examinadora da defesa de dissertação; 

b) Entregar a versão final e os documentos necessários, de acordo com orientações da 

PRPPG, DICPP e DED. 

c) Entregar a Ficha de Avaliação do produto ou processo educacional de acordo com 

template ao programa. 

d) Entregar a Ficha de Descrição do produto ou processo educacional de acordo com 

template ao programa. 

Após defesa, e finalizado todos os trâmites para a obtenção do título de “Mestre”, o pós-

graduado será considerado “Egresso” do PPGECMaT e que será acompanhado pelo seu 

assinador.iti.br
assinador.iti.br
assinador.iti.br
assinador.iti.br
http://portal.ufvjm.edu.br/prppg/servicos/Entrega%20de%20Versao%20Final
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orientador e pelo programa. O PPGECMaT orienta que o Egresso publique seus resultados de 

pesquisa junto com o orientador e outros sujeitos envolvidos durante a pesquisa e inicie o 

desenvolvimento do Produto Educacional nessa fase inicial de formação continuada, dando 

sequência, robustez e consolidação e/ou dar continuidade a aplicação de seu produto em outras 

esferas. 

Em resumo, o processo consiste em: 

Para o professor orientador: 
 

a) Início do processo: 

• O orientador aprova no e-Campus a solicitação de defesa de dissertação realizada pelo 
discente no mínimo 20 dias antes da defesa;  

• Solicita por e-mail a homologação do Colegiado da proposta de data, composição da 
Comissão Examinadora e autorização da defesa no e-Campus.  

• O Coordenador do Programa deverá autorizar a defesa no e-Campus. 
 

b) Orientador cria processo SEI na unidade DOCPPGECMAT: 

• Inicia a elaboração do processo SEI na unidade DOCPPGECMAT. 

• Anexa cópia da Ata de Qualificação. 

• Disponibiliza processo para a Unidade PGGECMaT. 

• Convida membros externos. 
 

c) Após a Defesa, anexar no SEI: 

• Ata da defesa 

• Folha de aprovação 

• Trabalho de Conclusão (versão final enviado pelo discente) 

• Termo de Autorização para disponibilização e licenciamento (enviado pelo discente) 

• Questionário Sucupira Coleta/Capes (enviado pelo discente) 

• Comprovante de Quitação Eleitoral (enviado pelo discente) 

• Ficha de Avaliação do produto ou processo educacional de acordo com template do 
programa (assinado pela Comissão de Defesa) 

• Ficha de Descrição do produto ou processo educacional de acordo com template do 
programa (enviado pelo discente) 

• Declaração de Participação da Comissão de Defesa, disponível nos documentos 
“Favoritos” do SEI, para que seja assinado pelo coordenador do programa. 

• Ofício para Divisão de Iniciação Científica e Projetos de Pesquisa – DICPP” solicitando 
encerramento do projeto vinculado ao e-Campus. 
 

d) Encaminhamento do processo à Diretoria de Emissão de Documentos – DED: 

• Após completado todos os passos acima, inclusive com retorno positivo da DICPP de 
encerramento do projeto de pesquisa relacionado à Dissertação, o orientador 
encaminha o Processo somente para a DED. Neste encaminhamento, o orientador 
explica a função da Ficha de Avaliação e da Ficha de Descrição do Produto 
Educacional. 

 

Para o discente: 
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a) Antes da Defesa 

• O discente que tiver alcançado as condições para a Defesa deverá realizar a inserção 
de dados da defesa da dissertação no e-Campus (Pós-Graduação > Defesas 
Cadastradas), no mínimo 20 dias antes da defesa, que deve ser aprovada pelo Docente 
Orientador e pelo Coordenador do Programa. 

• Ver tutorial no e-Campus: 
https://ecampus.ufvjm.edu.br/index.php?module=posgrad&action=html:files:tutoriais:Tuto
rial-Aprovacao-Defesa-Docentes.pdf 
 

b) Após a Defesa: 

• Solicitar ao orientador a cópia digital da ata de defesa para anexar no e-campus e a 
folha de aprovação para anexar na versão final da Dissertação. 

• encaminhar os seguintes documentos ao orientador por e-mail: 
➢ Versão final em PDF (seguindo todas as orientações das páginas iniciais). 
➢ Questionário Sucupira, devidamente preenchido pelo discente, que deverá estar em 

formato editável com extensão “.odt”. 
(http://portal.ufvjm.edu.br/prppg/servicos/formularios-diversos/questionario-
plataforma-sucupira.doc/view) 

➢ Termo de Autorização para disponibilização e licenciamento de Dissertações no 
Repositório Institucional da UFVJM preenchido e assinado 
(http://acervo.ufvjm.edu.br/jspui/termo_autorizacao_teses_dissertacoes.odt). 

➢ Certidão de quitação eleitoral (http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-
quitacao-eleitoral) 

➢ Ficha de Descrição do produto ou processo educacional de acordo com template do 
programa. 

• Verificar as orientações no documento “ENTREGA DA VERSÃO FINAL DA 
DISSERTAÇÃO/TESE”, disponível em: 
http://portal.ufvjm.edu.br/prppg/servicos/Entrega%20de%20Versao%20Final/EntregadaV
ersoFinalStrictoSensu18012021.pdf 
 

 


