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PROPOSTA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
 

Dados Aluno 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

Matrícula: _____________________________________ 

E-mail: _______________________________________ 

Tel.de Contato: ________________________________ 
 

 

Dados Acadêmicos 

 

Período em que iniciará (ou completou) o terceiro período: ______________________ 

Data desta proposta: _____/______/_________ 

 

Professores Orientadores 

 

De Matrícula: ___________________________________________________________ 

De Dissertação: _________________________________________________________ 

 

Proposta 

 

Título da Dissertação (Provisório): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Data de Início: _____/_____/______  

Data de Conclusão (previsão)  _____/_____/______ 

Área: (     ) Gerência de Produção; (       ) Sistemas de Transporte;  (       ) Finanças 

Disciplinas com as quais a dissertação se relaciona (indicar com * as que tiverem sido 

cursadas: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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O objetivo do Exame de Proposta de Dissertação é avaliar o andamento da pesquisa do 

aluno, a meio-caminho entre o seu início e o seu término. Por isso ele é realizado no 3º 

período do curso. É baseado num documento chamado “Projeto de Dissertação”, com a 

seguinte estrutura: 

 

1. Resumo da Dissertação: Aproximadamente em 10 linhas; 

 

2. Posicionamento da Dissertação no Contexto Científico e Tecnológico: Discutir a 

importância do projeto de dissertação, sua motivação e a oportunidade de sua 

execução. 

 

3. Descrição dos Objetivos do Projeto:  

Quantificar e/ou qualificar as metas pretendidas. 

 

4. Metodologia:   

Detalhar a metodologia de pesquisa adotada. Relacionar as atividades necessárias e 

identificar (por exemplo, com um asterisco) aquelas que possam constituir indicadores 

de acompanhamento da execução física do projeto. Identificar as metas já atingidas. 

 

5. Revisão Bibliográfica:  

Apresentar e analisar de forma resumida a bibliografia já revista sobre o assunto. 

Indicar, se for o caso, a existência de outros projetos, paralelos, que tenhan relação com 

a presente dissertação. Relacionar a bibliografia já identificada como potencialmente 

relevante para o projeto e que o aluno pretenda estudar durante o andamento da 

dissertação. 

 

6. Cronograma: 

Desenhar um gráfico de barras e relacionar as atividades e eventos com as respectivas 

datas de início e conclusão previstas. Identificar as metas já atingidas. 

 

7. Outras Entidades Envolvidas no Projeto: 

Indicar outras universidades, empresas, institutos de pesquisa, etc., que serão envolvidos 

na pesquisa, se for o caso. Se a dissertação incluir um estudo de caso, indicar como foi 

ou será conseguida a participação das entidades em questão. 

 

8. Outros Professores e Profissionais que prestarão assistência ao aluno na 

execução do Projeto de Dissertação: 

Relacionar professores deste ou outro departamento e profissionais da indústria, por 

exemplo, se houver (juntar curriculum vitae). 

 

9. Fontes de Financiamento Especiais para o Projeto: 

Preencher este item se for pretendido apresentar projeto ou pedido de auxílio a uma 

entidade financiadora, tal como FINEP, PADCT, FAPERJ, CNPq, etc. 

 

10. Congressos e Seminários:  

Relacionar aqueles em que pretende apresentar relatórios de andamento do Projeto 

durante a sua execução.  

 

11. Anexo  
Anexar as seções já escritas da dissertação (mesmo que se trate de versão preliminar).. 
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FOLHA DE ASSINATURAS 

As assinaturas nesta folha formalizam a aprovação da proposta. 

 

 

 

 

 

Aluno 

 

Nome: _______________________________________________________________ 

Matrícula: __________________________ 

Data: ______________________________ 

 

Assinatura: ____________________________________________________________ 

 

 

Professor Orientador 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

Data: ______________________________ 

 

Assinatura: ____________________________________________________________ 

 

 

Professor Coordenador da Área 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

Data: ______________________________ 

 

Assinatura: ____________________________________________________________ 

 

 

Professor Coordenador de Pós-Graduação 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

Data: ______________________________ 

 

Assinatura: ____________________________________________________________ 

 
 

 

 

 


