
 
 
 
 

 

 

 

Instrução Normativa No 01 /2018 

Regulamenta as normas para a 
elaboração e os prazos para o exame 
de qualificação do Projeto de 
Dissertação ao Programa de Pós-
Graduação em Saúde Coletiva 
Instituto Multidisciplinar em Saúde da 
Universidade Federal da Bahia. 

 
O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do 

Instituto Multidisciplinar em Saúde da Universidade Federal da Bahia no uso de 
suas atribuições legais, 

 
 
RESOLVE: 
 

CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º- Estabelecer normas complementares para o exame de Qualificação 

do Projeto de Pesquisa de Dissertação do Mestrado em Saúde Coletiva. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO- Entende-se por Exame de qualificação a defesa do projeto 
de pesquisa em andamento para a Dissertação de Mestrado, onde o candidato 
comprova para Banca Examinadora sua capacidade de desenvolver o referido 
projeto em 24 meses, segundo norma da Capes. Tem ainda por objetivo avaliar 
se o projeto de pesquisa atende aos critérios do rigor científico, incluindo: um 
problema de investigação bem definido, uma apresentação atualizada do estado 
da arte sobre a temática, uma definição clara de objetivos, um delineamento 
consistente de elementos teóricos e uma estratégia metodológica coerente com 
os objetivos pré-definidos.  

 
 

CAPÍTULO II  
DO FLUXO DE DOCUMENTOS E RESPONSABILIDADES 

 
Art. 2º O mestrando deverá matricular-se na Atividade Obrigatória “IMSE42 

– Exame de Qualificação”, no semestre correspondente à sua qualificação. 



 
Art 3º - O prazo máximo para o exame de qualificação é de 12 (doze) 

meses após a matrícula inicial no programa de mestrado. 
 
Art. 4º - O Professor Orientador solicitará o Exame de Qualificação do seu 

orientando por meio de ofício no mínimo 30 dias antes da data agendada à 
coordenação do Mestrado em Saúde Coletiva, informando que o projeto encontra-
se em condições de qualificação. Deverá também indicar a data do Exame de 
Qualificação e a composição da Banca Examinadora. As orientações gerais 
quanto ao modelo do ofício de solicitação da banca examinadora da dissertação, 
constam no APÊNDICE 1. 

 
Art. 5º-  A Banca Examinadora deverá ser composta por, no mínimo, três 

membros titulares, com titulação mínima de Doutor, incluindo-se obrigatoriamente 
o Professor Orientador que presidirá a sessão. A composição da Banca deverá 
incluir, no mínimo, um professor da UFBA, preferencialmente do Mestrado em 
Saúde Coletiva e outro membro externo à UFBA. Além disso, deverá ser indicado 
um suplente, também doutor, podendo ser interno ou externo à UFBA. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO- Será considerado membro externo, o professor ou 
pesquisador, com titulação mínima de Doutor ou equivalente, vinculado a uma 
Instituição de Ensino Superior, instituições de pesquisa ou Organizações Não-
Governamentais (ONGs) e que não possua vinculo como colaborador ou 
permanente no Programa de pós-graduação em Saúde Coletiva da Universidade 
Federal da Bahia, Instituto Multidisciplinar em Saúde. 

 
 

CAPITULO III 
DA COMPOSIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO PROJETO 

 

 
Art. 6º- A composição da Banca Examinadora deverá ser aprovada pelo 

Colegiado do Mestrado em Saúde Coletiva. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO- No caso da não aprovação dos nomes indicados, 
seguindo os critérios descritos nesta Instrução Normativa, o aluno e o orientador 
deverão apresentar uma nova composição para banca do exame de qualificação 
do projeto, no prazo máximo de sete dias. 

 
Art. 7º - O discente deverá encaminhar cópia do projeto de pesquisa, 

encadernação em espiral, no prazo de até 20 dias de antecedência da data 
prevista para o exame de qualificação, para apreciação dos membros titulares e 
suplente da banca examinadora.  

 
Art. 8º-  O Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do Instituto 

Multidisciplinar em Saúde da Universidade Federal da Bahia não arcará com 
despesas para deslocamento e hospedagem de professores de outros municípios 
da Bahia ou de fora do estado para exames de qualificação.  



 
PARÁGRAFO ÚNICO - Caso seja convidado um professor vinculado a uma 
Instituição de Ensino Superior (IES) de outro município da Bahia ou de fora do 
estado, este deverá enviar parecer escrito sobre o projeto de pesquisa, 
encaminhado ao Colegiado do Mestrado em Saúde Coletiva por correio eletrônico 
(www.ppgsc.ims@ufba.br) no prazo de até 48 horas antes da data do Exame de 
Qualificação do respectivo projeto.  

 
Art. 9º - O Professor Orientador, se desejar, também, poderá solicitar 

sessão por videoconferência ou outros meios. O parecer escrito deverá ser 
encaminhado por correio eletrônico. O mestrando e seu orientador deverão fazer 
os contatos e os convites aos membros da banca. 

 
 

CAPITULO IV 
DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

 
Art. 10º - O Exame de Qualificação constará de exposição à banca 

examinadora (30 minutos) e arguição por parte dos membros da Banca 
Examinadora (até 30 minutos para cada membro). 

 
Art. 11º - A Sessão do Exame de Qualificação não será pública, 

reservando-se ao professor orientador aceitar a participação de pessoas externas 
à banca.  

 
Art. 12º- Os professores da Banca Examinadora deverão emitir parecer em 

conjunto sobre o projeto, por meio de Ata ao Colegiado do Mestrado em Saúde 
Coletiva, indicando a sua reprovação ou aprovação, bem como as respectivas 
alterações sugeridas. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Será considerado aprovado o projeto de dissertação que 
tenha recebido pelo menos dois pareceres favoráveis. 

 
 

Art. 13º- O Colegiado do Mestrado em Saúde Coletiva deliberará nos casos 
de não cumprimento do Exame de Qualificação no prazo estipulado acima, bem 
como se manifestará em questões não previstas nesta norma. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO- O mestrando que não realizar o Exame de Qualificação 
será desligado do curso. 



CAPÍTULO V 

DO CONTEÚDO DO PROJETO DE DISSERTAÇÃO 

Art. 14º-. Os elementos pré-textuais e textuais do Projeto de Pesquisa que 
será submetido ao exame de qualificação, respeitando-se as peculiaridades de 
cada perspectiva teórico-metodológica da área de concentração, deverá conter, 
no mínimo, os seguintes elementos: 

 
I- Elementos pré-textuais 
II- Introdução; 
III-  Justificativa e objetivos da pesquisa; 
IV-   Revisão de literatura; 
V-  Metodologia; 
VI- Viabilidade; 
VII- Resultados esperados; 
VIII- Impactos esperados; 
IX-  Cronograma e orçamento; 
X- Referências Bibliográficas (seguir normas da ABNT, inclusive nas citações 

para o projeto de dissertação).  
 

Art. 15º - Não deverão constar na versão do projeto destinada ao exame de 

qualificação os seguintes elementos: dedicatória, agradecimentos, epígrafe e 

resumo/abstract. 

Art. 16º - O Projeto de Pesquisa poderá apresentar resultados parciais, caso 

os mesmos estejam disponíveis do Exame de Qualificação. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO- As Orientações para estruturação do projeto de 

dissertação para o exame de qualificação encontram-se no APÊNDICE 2. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 17º - Os casos omissos não previstos nesta Instrução Normativa serão 

avaliados pelo Colegiado do mestrado. 

 
Vitória da Conquista, 26 de novembro de 2018 

 
 

Danielle Souto de Medeiros 
Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva 

 
 



 
 
 
 
Nota: Instrução Normativa aprovada na 119ª sessão ordinária da Congregação 
Acadêmica ocorrida em 26/10/2018. 
 
 
 



 

 

APÊNDICE 1- - Modelo da ficha com dados do projeto e da Banca  

Examinadora para o exame de qualificação 
 
 
 
 
 

    

       Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 

 
Vitória da Conquista, xx de xxxxxxxxx de 2017 

 
 
Ilm.º. Sr.  Nome completo do coordenador (a) do colegiado do PPGSC  
Coordenador do Mestrado em Saúde Coletiva/IMS-UFBA 
 
ASSUNTO: Solicitação de Qualificação de Projeto de Dissertação da (o) 

mestranda (o) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Prezado (a) Coordenador (a), 
 
 

Venho solicitar a apreciação pelo Colegiado do Mestrado em Saúde 

Coletiva da Banca de Qualificação (dados no formulário anexado) da discente 

XXXXXXXXX, orientada por XXXXXXXXXXX e co-orientado (a) por 

XXXXXXXXXXXXXXXX. A Qualificação está programada para o dia XX de 

XXXXXX de 2017, às XXXXh, na UFBA, Campus Anísio Teixeira, em Vitória da 

Conquista. 

Ressalto que o Projeto de Dissertação intitulado “XXXXXXXXXXXXXXXX”, 

encontra-se em condições para Qualificação. 

 

Atenciosamente, 

 

 

  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 



Docente do Mestrado em Saúde Coletiva 



Informações da Banca Examinadora 
 
I - IDENTIFICAÇÃO DO DISCENTE:  

NIVEL: MESTRADO 

NOME COMPLETO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Telefone Res. (     ) __________________             Cel. (   )  

________________________ 

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXX 

 
 
II - DADOS DO EXAME 
 
1- QUALIFICAÇÃO (   )                                   2- DEFESA (    ) 
 
DATA:   _______/_______/______________ 
 
LOCAL: Universidade Federal da Bahia  
 
HORÁRIO:  _____________________ 
 
 
TÍTULO DO TRABALHO:  XXXXXXXXXXXXXX 

 

 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: XXXXXXXXXXXXXX 
 
 
MATERIAL NECESSÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DO TRABALHO: 
XXXXXXXXXXXXX 
 
ATENÇÃO: Caso haja necessidade de videoconferência ou outro recurso tecnológica 
para participação de membros externos, solicita-se providenciar antecipadamente com 
o helpdesk ou setor responsável.  
 



EXAMINADOR 01 (Orientador – Presidente da Banca): 
 

NOME COMPLETO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

End. Residencial: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bairro:                      Cidade:                                 Estado: 

CEP:                       Tel. Residencial (XX) XXXX-XXXX Celular (XX) XXXXX-XXXX 

Ponto de Referência: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXX 

Instituição de Vinculo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Departamento: XXXXXXXXXX 

Telefones: (XX) XXXX-XXXX 

Área de Concentração:  

Titulação Máxima: Doutorado                         Ano de Conclusão: XXXX 

Instituição de Conclusão: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

EXAMINADOR 02: (Membro titular interno – do Programa ou da UFBA): 
 
NOME COMPLETO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

End. Residencial: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bairro:                      Cidade:                                 Estado: 

CEP:                       Tel. Residencial (XX) XXXX-XXXX Celular (XX) XXXXX-XXXX 

Ponto de Referência: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail:  

Instituição de Vinculo:  

Departamento:  

Telefones: (XX) XXXX-XXXX 

Linha de Pesquisa:  

Titulação Máxima: Doutorado                         Ano de Conclusão: XXXX 

Instituição de Conclusão: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 



EXAMINADOR 03 (Membro titular externo à UFBA) 
 
 
NOME COMPLETO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

End. Residencial: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bairro:                      Cidade:                                 Estado: 

CEP:                       Tel. Residencial (XX) XXXX-XXXX Celular (XX) XXXXX-XXXX 

Ponto de Referência: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail:  

Instituição de Vinculo:  

Departamento:  

Telefones: (XX) XXXX-XXXX 

Linha de Pesquisa:  

Titulação Máxima: Doutorado                         Ano de Conclusão: XXXX 

Instituição de Conclusão: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 
 
 
EXAMINADOR 04 (Suplente) 
 
NOME COMPLETO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

End. Residencial: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bairro:                      Cidade:                                 Estado: 

CEP:                       Tel. Residencial (XX) XXXX-XXXX Celular (XX) XXXXX-XXXX 

Ponto de Referência: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail:  

Instituição de Vinculo:  

Departamento:  

Telefones: (XX) XXXX-XXXX 

Linha de Pesquisa:  

Titulação Máxima: Doutorado                         Ano de Conclusão: XXXX 

Instituição de Conclusão: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 



 

 
 

___________________________________ 
Assinatura do Orientador 

 
 

____________________________________ 
Assinatura do Aluno 

 
 
 
 
 

Recebido pela Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 

Vitória da Conquista   ___/___/____ 

 

Assinatura do Funcionário________________________________ 

 
 

 



APÊNDICE II- Orientações para 

estruturação do projeto de dissertação 

para o exame de qualificação 

 
 

 
 
 
 
 
 

           PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 

 
 

 
NOME COMPLETO DO DISCENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Local de execução  

DATA 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

NOME COMPLETO DO DISCENTE 

 
 
 

Título do Projeto de Mestrado 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Saúde Coletiva, Instituto 
Multidisciplinar em Saúde, Universidade Federal 
da Bahia, como requisito para obtenção do título 
de Mestre em Saúde Coletiva.  
 
Área de Concentração/CNpQ: especificar área 
 
Orientadora: especificar nome completo do 
orientador 
Co-orientador: (caso exista um co-orientador- 
especificar o nome completo) 

 
 

 
 

 

 

Local de execução  

DATA 



ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 
Capa 
Contracapa 
Sumário 
 
APRESENTAÇÃO (Facultativo) 
 
INTRODUÇÃO  

 Apresentar de forma clara o tema ou objeto de estudo, fornecendo uma 
visão geral da pesquisa a ser realizada (máximo de 1500 palavras) 
 
 
JUSTIFICATIVA E HIPÓTESE DE TRABALHO (máximo de 500 palavras) 

 Nessa parte o pesquisador trata da relevância ou importância e 
oportunidade da pesquisa no contexto atual. 

 Apresentar as razões de ordem teórica e,  ou  prática  que  justificam a  
pesquisa indicando as hipóteses do trabalho que levarão a construção dos 
objetivos a serem atingidos. 

 Após a construção do texto, as perguntas “o que será feito?” e “por que será 
feito?” devem estar implicitamente respondidas. 

 
OBJETIVO GERAL (máximo de 100 palavras) 

 Descrever em um parágrafo o  objetivo  geral do  trabalho  baseado  na 
hipótese de trabalho. 

 Descrever de forma clara e concisa o objetivo geral proposto. 

 Eles devem ser realistas diante dos meios e métodos disponíveis, e manter 
coerência com o problema descrito no projeto e a hipótese de trabalho. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (máximo de 200 palavras) 

 Pontuar especificamente os objetivos propostos. 
 Descrever na forma de forma clara e concisa os objetivos propostos. 

 Eles devem ser realistas diante dos meios e métodos disponíveis, e manter 
coerência com o problema descrito no projeto e a hipótese de trabalho. 

 
REVISÃO DE LITERATURA OU CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA (máximo 
3000 palavras) 

 Incluir um breve histórico sobre o tema de estudo. 

 Informar sobre o estágio atual das pesquisas que envolve o problema a ser 
estudado e os aspectos que ainda não foram estudados ou de resultados 
que necessitam de complementação ou confirmação (estado da arte do 
assunto). 

 A revisão não deve ser apenas uma seqüência impessoal de trabalhos já 
realizados, mas deve também incluir a contribuição do autor, 
demonstrando que os trabalhos foram lidos, compreendidos e puderam ser 
analisados. 

 
 



METODOLOGIA OU MATERIAL E MÉTODOS (máximo 3000 palavras) 

 Metodologia a ser empregada, explicitando o estado da arte e as técnicas 
que serão usadas no desenvolvimento do projeto. 

 Descrever o delineamento da pesquisa (bibliográfica, experimental, estudo 
de caso, dentre outras). 

 Definir o plano de amostragem (tipo, tamanho, formas de composição da 
amostra), coleta de dados (questionários, formulários, etc.), análise dos 
dados, etc. 

 Apresentar em sequência cronológica  a  realização do trabalho, 
permit indo a compreensão e interpretação dos resultados. 

 Após a construção do texto, a pergunta “como será feito?” deve estar 
implicitamente respondida. 

 
VIABILIDADE (máximo 300 palavras) 

 Descrever de forma clara e sucinta a viabilidade técnica do projeto, a 
infraestrutura disponível e os recursos financeiros que permitirão o 
desenvolvimento do projeto. 

 Nesta parte, poderão ainda ser detalhadas as eventuais dificuldades que 
possam vir a serem encontradas no decorrer da execução do projeto e as 
possíveis soluções para 
contorná-las. 

 
RESULTADOS ESPERADOS DO PONTO DE VISTA CIENTÍFICO 
(máximo 500 palavras) 

 Descrever os resultados ou produtos esperados de modo conciso e claro. 

 Pode ser feito de modo pontual. 

 Incluir a produção da dissertação e publicação de artigo científico. 

 Incluir a participação em congresso nacional ou internacional. 

 Incluir, quando pertinente, produtos ou processos que possam ser patenteados. 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 
 
 

ATIVIDADES 
(meses/ano) 

 
Ano 

1 

 
Ano 

2  
1 

 
2 
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4 
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3 



ORÇAMENTO GERAL 
 

 Neste item deve-se incluir as despesas referentes a CUSTEIO e a 
CAPITAL que são necessários para o desenvolvimento do Projeto de 
Dissertação, mesmo que eles já existam no local de execução do mesmo. 

 Refere-se a CUSTEIO todo material de consumo que será utilizado durante o 

Projeto de Dissertação, previsão de uso em 24 meses. 

 Refere-se a CAPITAL todo equipamento que existe no laboratório ou que 
necessita ser adquirido para a realização do Projeto de Dissertação. 

 O discente deverá ter uma previsão aproximada de uso para conhecer os 
custos de realização do seu Projeto de Dissertação. 

 
 

Item (descrever sucintamente) 
Valor 

aproximado 
em 
R$ Custeio  

Material de consumo, componentes e/ou peças de reposição de 
equipamentos, software, instalação, recuperação e manutenção 
de 
equipamentos 

 

Aquisição de Software por importação direta  
Serviços de terceiros  
Material bibliográfico  
Passagens e diárias  

Capital  
Equipamentos em geral para o uso no Projeto de Dissertação  

Valor total  
 
 
 

REFERÊNCIAS 

 Listar as referências citadas no texto. 

 Pode-se utilizar o editor de texto do WORD “inserir nota de fim” ou “inserir 
nota de rodapé”. 

 Pode-se nas referencias bibliográficas utilizar a citação dos autores no 
corpo do texto e citá-los em ordem em que aparecem no texto ou em ordem 
alfabética. Nunca 
os dois ao mesmo tempo. 

 Pode-se utilizar o modelo adotado de um estilo de revista científica 
(neste caso indicar qual revista está usando) ou normas da ABNT. 

 Manter um ÚNICO estilo de referência adotado ao longo do texto todo. 

 Não utilizar o recurso de “copiar e colar” da fonte utilizada para consulta 
sem a devida formatação no estilo escolhido. 

 
 
 
 
 
 


