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Cuidados ao elaborar a dissertação para as bancas de qualificação e defesa 

 

Resumo – colocar a linha de pesquisa (Capes coloca o resumo no Banco de Teses da Plataforma 

Sucupira); também serve no processo de avaliação do Programa. Sugestão: considere – 

reduza - a introdução em 20 linhas. Ter objetivo, problemática, método e breve síntese da 

conclusão. 

 

Abstract – deixar a folha com a informação (sobre o abstract na qualificação), faça o abstract só 

para a defesa. 

 

Palavras-chave: Um texto de qualificação ou defesa de dissertação deve conter entre 4 a 6 

palavras-chave. Elas são importantes, pois o Sistema Nacional de Busca ou o Sistema 

Nacional de Pós-Graduação (CAPES etc.) encontra a dissertação e o Programa de Pós-

Graduação a partir das palavras-chave. Trata-se de uma referência central para uma 

dissertação. Deve-se levar em consideração duas coisas: 1) A área de concentração do 

Mestrado em Direito do UNIVEM, ou seja, Teoria do Direito e do Estado e 2) O objetivo 

geral da pesquisa.  

 

Agradecimentos – para aquela (s) pessoa (s) / instituição (ções) que lhe ajudou diretamente no 

trabalho - colocar só na versão para a defesa – deixar uma folha em branco na qualificação.  

 

Dedicatória - para aquela (s) pessoa (s) / instituição (ções) amada (s) na vida – ou alguma causa - 

colocar só na versão para a defesa – deixar uma folha em branco na qualificação.  

 

Considere como estrutura basilar da sua dissertação: 

 

Capítulo I – Geralmente o Capítulo I é o capítulo teórico, o capítulo duro da dissertação. Já 

no texto da qualificação esse capítulo deve ser apresentado praticamente pronto, em sua 

versão 100% concluída. É o capítulo que vai orientar toda a dissertação. Nele devem vir, por 

exemplo, a principal teoria e os teóricos que norteiam a pesquisa, as categorias de análise, a 

discussão da problemática e todos os demais fatores teóricos (filosóficos, sociológicos etc.) 

que compõem a pesquisa.  

 

Capítulo II – é o capítulo de apresentação e discussão da problemática. Nele deve trazer os 

dados sociais, estatísticos e de qualquer outra natureza que norteia a pesquisa.  

 

Capítulo III - é o capítulo de análise da problemática. Não se recomenda que sejam 

apresentados novos teóricos e teorias. Toda a teoria deve vir nos capítulos I e II. O Capítulo 

III é um momento de recuperar a teoria apresentada nos capítulos I e II e, ao mesmo tempo, 

analisar a problemática.  

 

Conclusão – Deve retomar o objetivo geral e a problemática. É um momento para se falar 

algo, de forma mais objetiva, sobre a problemática, de se apresentar alguma resposta a 

pesquisa realizada.  

 



Introdução – último texto do trabalho a ser escrito (deve ter para a qualificação e defesa) – 

considerar no mínimo:  

 

A Introdução deve conter os elementos centrais que orientam o trabalho científico. Entre esses 

elementos destacam-se: objetivo geral, objetivos específicos, justificativa do objetivo ou 

relevância da pesquisa, problemática, principal aporte teórico (autores, teorias etc.).  

 

Na sequência a relação de 4 pontos fundamentais de uma introdução. 

 O tema: o envolvimento seu com o tema e a importância para a sociedade 

Falar da relação entre o tema/objetivo geral da dissertação para o Grupo de Pesquisa 

(GP) que está vinculado, se o texto (qualificação ou defesa) é fruto, por exemplo, de 

artigo publicado em periódico científico (s) ou de comunicação em algum evento 

científicos (congresso, seminário, colóquio etc.).   

 Metodologia – quais os meios que você utilizou para realizar o trabalho 

 Capítulos – fale sobre cada um dos capítulos 

 Conclusão – qual a conclusão que você chegou no seu trabalho. 

 

Uso de Dissertações – São muitas dissertações defendidas no Programa e que se encontram na 

biblioteca do Univem e no site do Mestrado. Cite ao menos uma.  

 

Revista Em Tempo - use a Revista Em Tempo nas referências – ao menos um artigo. Desde 1999 

foram publicados centenas de artigos e, certamente, um deles diz respeito à sua dissertação. 

http://revista.univem.edu.br/emtempo 

 

Referências - Constituição Federal e Leis Federais não precisam estar em referências; sendo o caso, 

podem estar em Nota de Rodapé.  

Devem ser citados todos os textos utilizados na pesquisa. Citar os professores do Programa. 

Recomenda-se uma ampla revisão das normas da ABNT. 

 

Textos do (a) orientador (a) – o (a) orientador (a) tem publicado alguns textos (livros, artigos, 

capítulos de livros).  Veja se algum desses textos se encaixam em sua pesquisa e, com isso, 

faça a devida citação dos mesmos. É muito importante um mestrando (a) citar o seu próprio 

orientador (a).  

 

Lattes - Atualize constantemente seu Lattes; é importante para sua carreira e para o Programa.  

 

Revisão - Para a defesa: revisão ortográfica, gramatical e formatação 

 

Recomendações: 

1) O (a) mestrando (a) deve estar integrado no Grupo de Pesquisa do UNIVEM do orientador.  

2) O (a) mestrando (a) deverá ter um calendário de encontros mensais com o orientador. 

Assistir as bancas do orientador. 

3) Ao longo do curso o (a) aluno (a) deve participar dos eventos promovidos pelo Mestrado em 

Direito e demais instâncias do UNIVEM. 

4)  Ao longo do curso o (a) aluno (a) deve participar de eventos em outras Instituições de 

Ensino Superior no Brasil e no exterior.  

5) Ao longo do curso o (a) aluno (a) deverá publicar, ao menos, um artigo em revista com 

Qualis B1, A1 ou B2.  

6) O (a) aluno (a) deverá defender o mestrado com 24 meses de curso, ou seja, no exato 

momento que completar dois anos de curso. Isso é fundamental para a boa avaliação do 

curso junto a CAPES e demais órgãos de avaliação do Sistema Nacional de Pós-Graduação.  

BOA SORTE! 


