
CENTRO DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM LETRAS, COM ÁREA DE 

CONCENTRAÇÃO EM LINGUAGEM E SOCIEDADE, NÍVEL DE MESTRADO E DOUTORADO 
 

INSTRUÇÕES PARA A DISCIPLINA SEMINÁRIO DE DISSERTAÇÃO 
 
A disciplina Seminário de Dissertação (02 créditos - 30 h/a) prevê, conforme Regulamento do Programa, 
a apresentação de um texto/esboço da dissertação a ser defendida, devendo contemplar os itens abaixo 
descritos, de acordo com as Orientações para elaboração de trabalhos acadêmicos disponíveis neste 
link: ESTRUTURA_TRABALHO_ACADÊMICO_-_ALTERADO_2019 (unioeste.br) 
 

I. CAPA (Conforme documento acima citado: p. 6) 

 

II. FOLHA DE ROSTO (Conforme documento acima citado: p. 7-8) 

 

III. SUMÁRIO (Conforme documento acima citado: p. 17-18. Considerando que a dissertação está em 
fase inicial de produção, a/o discente deverá apresentar um sumário contendo títulos e subtítulos do 
texto já construído e também de seções e subseções planejadas, mas não apresentadas nesta fase da 
pesquisa,  explicitando a estrutura que se pretende seguir para a construção do texto). 

 

IV. INTRODUÇÃO: na qual constem os seguintes elementos:  
- apresentação e discussão sobre o tema; 
- problematização e problema; 
- justificativa da pesquisa; 
- objetivos: geral(is) e específicos,  
- abordagens teórico-conceituais que darão sustentação às análises; 
- metodologia, de forma que apresente, sucintamente, abordagem teórica na qual a pesquisa se 

inscreve, tipo de pesquisa, corpus/sujeitos da pesquisa, instrumentos de coleta/geração de dados 
(caso os tenha utilizado); 

-  Breve descrição sobre o que será tratado em cada capítulo. 

 
CAPÍTULO 1 –VI. PLANO DE 
 

V. CAPÍTULO 1 – Pode-se optar, juntamente com a/o orientadora/orientador, por construir o CAPÍTULO 
1 como um capítulo teórico ou metodológico. Caso optem pelo capítulo metodológico, é importante 
que nele sejam explicitados: a) base teórico-metodológica da pesquisa b) tipo de pesquisa - Qualitativa 
ou quantitativa? - De revisão bibliográfica, estudos comparatistas, hermenêutica/semiótica, 
etnográfica? - Participante, descritiva, interpretativista, documental, estudo de caso, pesquisa-ação, 
colaborativa etc. c) corpus ou sujeito(s) da pesquisa; d) contexto da pesquisa; e) instrumentos de 
coleta/geração de dados (quando se tratar de pesquisa de campo: entrevista, questionário, observação, 
narrativas etc.) 

 

VI. PLANO DE TRABALHO ATÉ A CONCLUSÃO DA DISSERTAÇÃO  

 

VII. RESULTADOS ESPERADOS 

 

VIII. REFERÊNCIAS (obras já citadas no texto)        

http://portalpos.unioeste.br/media/File/letras/ESTRUTURA_TRABALHO_ACADMICO_-_ALTERADO_2019_-_FINAL.pdf


 

IX. LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO (apresentar um levantamento de obras a que ainda poderá 
recorrer no desenvolvimento da pesquisa) 

 

OBSERVAÇÕES: 
 

1) Formatação: o texto deverá ser apresentado conforme as normas apresentadas no texto acima 
citado (a partir da p. 22). 

2) Apresentação: a/o discente terá, no máximo, 20 minutos para apresentação, seguidos de mais 
10 minutos de arguição feita pela/pelo docente integrante da banca;  

3) Avaliação: a avaliação do aluno será feita pela/pelo orientadora/orientador e docente que 
participa da banca. 

4) Conceito inferior a “C” ou frequência inferior a 75% resultarão em REPROVAÇÃO da/do discente 
matriculado na disciplina. 

5) Casos omissos serão resolvidos em reunião do Colegiado do Programa. 
 
 
ATENÇÃO: 
Antes de ser protocolado na Secretaria do Programa, o texto deverá ser revisado pela/pelo 
orientadora/orientador, que emitirá um parecer circunstanciado (o qual deve ser entregue junto com o 
texto). A/O discente deverá protocolar o texto junto à Secretaria do Programa em duas vias impressas, 
30 dias antes da realização do Seminário de Dissertação. 

 
 
 
 


