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Procedimentos para submissão de projeto para o
Exame de qualificação do Mestrado
Para submeter-se ao Exame de Qualificação, o estudante deverá entregar uma cópia
impressa do projeto de dissertação acompanhado da carta de anuência do orientador
aprovando a entrega do projeto (modelo disponibilizado no site) em envelope
identificando seu nome e o do orientador. O projeto deverá ser enviado, em formato
pdf, para a secretaria do Programa de Pós-graduação em Psicologia Cognitiva através do
e-mail cognitivaufpe@gmail.com
O prazo para entrega do projeto para o Exame de Qualificação do mestrado será
designado pelo Colegiado para assegurar um intervalo mínimo de 15 (quinze) dias entre
a data de entrega dos projetos à(s) banca(as) examinadora(as) e o início do Exame de
Qualificação.
De acordo com Regimento do Programa de Pós-graduação em Psicologia Cognitiva,
aprovado em 4 de julho de 2018, o projeto deverá conter entre 10 (dez) e 20 (vinte)
páginas, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, margens direita e
esquerda, superior e inferior com 2cm com a seguinte estruturação:
I. Resumo de até 500 (quinhentas) palavras, no qual deverá constar o nome do aluno
em primeiro lugar, seguido do nome do orientador e três a quatro palavras-chave.
II. Título, seguido do nome do(a) aluno(a).
III. Introdução, incluindo problematização do tema e justificativa para o
desenvolvimento do projeto.
IV. Fundamentação Teórica, incluindo levantamento da literatura da área referente ao
objeto de pesquisa a ser investigado.
V. Objetivos.
VI. Método, indicando participantes, situações, materiais e/ou instrumentos e
procedimentos (se aplicável) a serem implementados na investigação.
VII. Proposta de análise dos dados, indicando a perspectiva de análise.
VIII. Referências, apresentadas de acordo com as normas indicadas pelo Programa
Informações adicionais: Na data e horário agendados pelo Colegiado do Programa de
Pós-graduação o estudante terá 10 (dez) minutos para apresentação do seu projeto,
seguida de 50 (cinquenta) minutos de arguição pelos membros da banca examinadora.
Essa será composta por três membros: dois membros fixos, designados pelo Colegiado
e externos ao Programa, e um especialista no tema de cada projeto que poderá ser
interno ou externo ao Programa (este será apontado pelo respectivo orientador).

