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Ficha de Inscrição para Realização de Banca de Qualificação 

 
 Venho, por meio deste, solicitar o deferimento da data e da nominata de professores 

sugeridos para compor a Banca de Qualificação, (  )Mestrado (  ) Doutorado, cujo projeto é:  

 

 

 

Nome do (a) aluno (a): ______________________________________________________ 

Professor Orientador: _______________________________________________________ 

Avaliadores: ___________________________________Instituição: _________________ 

          ___________________________________Instituição: _________________ 

          ___________________________________Instituição: _________________ 

Nº de créditos realizados: __________ 

Obs.: A Qualificação de Mestrado deverá ocorrer, no mínimo, até seis meses antes da defesa final, 

cujo prazo é de 24 meses de curso, podendo ser prorrogado unicamente por um semestre.        
A Qualificação de Doutorado deverá acontecer até 12 meses antes da defesa final, cujo 

prazo é de 48 meses, podendo ser prorrogado por mais um semestre. 

 

Assinatura do Orientador: ____________________________________________________ 

Assinatura do (a) aluno (a): __________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Data de Realização da Banca: ____/____/____ Hora: ________ 

 

 
 

Local: sala _______ prédio ________ 
 
 

___________________________ 
Coordenação/PPGCOM 

 

 Campo a ser preenchido pela coordenação/secretaria 
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Resolução 002/2005 

REGULAMENTAÇÃO  
DO § QUINTO - ARTIGO 25º  

DO REGULAMENTO DO PROGRAMA 
 

Normas para apresentação do Relatório para Banca de Qualificação 

 O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, da Faculdade de 
Comunicação Social, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, estabelece 
critérios para a elaboração do Relatório para a Banca de Qualificação, que deverá ocorrer 
após a conclusão de 17 créditos de disciplinas para o Mestrado e 30 para o Doutorado. O 
relatório deverá contar com a aprovação do orientador, apresentando:  
- Folha de rosto com a identificação do aluno e o título provisório da dissertação/tese 
- Resumo do (até 500 caracteres) 
O corpo do relatório deverá ser composto por um sumário que indique: 

-Introdução onde se encontre a apresentação do problema de pesquisa, da 
justificativa, dos objetivos e das hipóteses (se houver) 

-Estratégias metodológicas (Apresentação dos métodos e técnicas selecionados e 
devidamente fundamentados em bibliografia, assim como dos instrumentos de pesquisa 
elaborados para implementação)  

-Revisão bibliográfica sobre o objeto de dissertação ou tese (capítulo do 
referencial teórico) 

-Resultados preliminares da pesquisa (caso já existam) 
-Plano de trabalho,  isto é, um esboço da seqüência da pesquisa, explicando passo 

a passo o que ainda deverá ser realizado em cada capítulo. 
-Cronograma, isto é, um quadro sintético das atividades do Plano de Trabalho, 

indicando o tempo restante para a defesa. 
-Referências bibliográficas, isto é, aquelas que foram consultadas para a 

realização do relatório (podendo também ser complementada pela Bibliografia a ser 
consultada)  
 O Relatório para a Banca de Qualificação deverá ser entregue, em três exemplares, 
na secretaria do Programa de Pós-Graduação da FAMECOS, juntamente com um formulário 
com a indicação da nominata sugerida pelo orientador para compor a Banca Examinadora. 
A realização da Banca de Qualificação ocorrerá 15 dias após a entrega do Relatório, que 
deverá observar as regras da ABNT.  

 
Porto Alegre, janeiro de 2005. 

 

 

 

Prof. Dr. Juremir Machado da Silva 

Coordenador 
 


