
Edital 29/2017
Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional em

Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais

Orientações para Elaboração do Relatório de Qualificação

O relatório  para  o  Exame de  Qualif icação  do  Mestrado Profissional em Rede Nacional
para  Ensino  das  Ciências  Ambientais,  Polo  UFPR,  deverá  ser  apresentado  dentro  das
normas  técnicas  da  UFPR/ABNT  contemplando  duas  partes:  Atividades  acadêmicas  e
profissionais  desenvolvidas e a pesquisa propriamente dita.  Ao final  do relatório  o aluno
deverá  apresentar  uma  avaliação  crítica  das  atividades  desenvolvidas  e  mencionar  as
atividades acadêmicas a serem desenvolvidas até a conclusão do curso. 

Primeira parte do Relatório:
Nas atividades acadêmicas e profissionais desenvolvidas o aluno deverá descrever sobre
as disciplinas cursadas (período de realização, frequência e conceito obtido); participação
em  eventos  acadêmicos  e  profissionais,  informando  a  modalidade  de  participação
(apresentação oral, pôster, palestrante, outros); cursos, oficinas, ministrados e realizados;
palestras  ministradas  e  na  condição  de  ouvinte;  orientações  concluídas  e  em
desenvolvimento (natureza da orientação); e, toda a produção intelectual desenvolvida até
o exame de  qualificação.  Para  cada  uma das  atividades  o  aluno  deverá  apresentar  um
resumo  de  apreciação  com  as  contribuições  teóricas  para  o  seu  aprendizado  e
desenvolvimento da sua pesquisa.

Segunda parte do Relatório:
Na apresentação da pesquisa propriamente  dita  o aluno deverá  apresentar  o  projeto  de
pesquisa  contendo:  capa,  introdução,  objetivos,  referencial  teórico,  metodologia  e
resultados parciais, cronograma de execução e referências bibliográficas. Após o projeto de
pesquisa o aluno deverá apresentar um resumo descrevendo o estágio atual da pesquisa e
a fase em que se encontra  conforme cronograma apresentado.  Aos alunos que estejam
com  a  pesquisa  já  mais  delineada  poderão  apresentar  após  o  projeto  de  pesquisa  o
material  desenvolvido  contendo:  capa  com  título  provisório,  sumário  preliminar,  textos
pesquisados e cronograma de continuidade. 

Avaliação crítica das atividades desenvolvidas:
Apresentar ao final do relatório uma avaliação crítica (já com proposições se necessário)
das  disciplinas  realizadas,  no  desenvolvimento  da  pesquisa,  na  orientação  e  em outras
atividades.
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