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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 conter minimamente os 
seguintes itens, os quais devem ser formatados conforme Modelo Estrutura dissertação e tese 
PPGL/Unioeste, disponibilizado no link “documentos”: 
 http://portalpos.unioeste.br/media/File/letras/ESTRUTURA_TRABALHO_ACADMICO_- 
ALTERADO_2019_-_FINAL.pdf  
 

I. CAPA (Conforme Orientações para elaboração de trabalhos acadêmicos – p.6) 

 

II. FOLHA DE ROSTO (Conforme Orientações para elaboração de trabalhos acadêmicos – p.8) 

 

III. SUMÁRIO (Conforme Orientações para elaboração de trabalhos acadêmicos – p.17 ou 18). Mesmo 
que apenas uma pequena parte da dissertação esteja em fase de produção, apresentem no sumário 
todos os títulos e subtítulos (provisórios) que estão planejando para o texto todo. 

 

IV. INTRODUÇÃO (na qual conste: tema da pesquisa, problematização e problema(s), justificativa, 
objetivo geral e objetivos específicos, base teórica, breve apresentação da metodologia e, finalmente, 
apresentação de cada capítulo). Ver Orientações para elaboração de trabalhos acadêmicos – p.19.   

 

V. CAPÍTULO 1 – Pode-se optar, juntamente com o(a) orientador(a), por construir o CAPÍTULO 1  como 
um capítulo teórico ou metodológico. 
Caso optem pelo capítulo metodológico, é importante que nele seja explicitado: 
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 
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VIII. REFERÊNCIAS 
 

OBSERVAÇÕES: 
 
-  Extensão: o texto deverá ter entre 20 (vinte) e 40 (quarenta) páginas; 
- Formatação: o texto completo deverá ser digitado em fonte arial, tamanho 12, espaçamento 1 ½ , 
margens de 3 cm (superior e esquerda) e 2 cm (inferior e direita) com adentramento de parágrafos (1 
TAB = 1,25cm). Seguir atentamente o documento Orientações para elaboração de trabalhos 
acadêmicos para formatar todo o texto (sumário, títulos, subtítulos, citações, referências etc.).  
 
- Apresentação Oral no Seminário: o mestrando terá, no máximo, 20 minutos para apresentação, 
seguidos de mais 10 minutos de arguição do(a) professor(a) convidado(a) (da linha de pesquisa) para a 
banca.  
 
- Composição da banca: para o Seminário deverá ser convidado(a) apenas um(a) professor(a) para 
emitir parecer em relação à proposta apresentada. Sendo assim, a banca será composta por duas 
pessoas: orientador(a) + professor(a) convidado(a) 
 
- Avaliação: a avaliação do aluno será feita pela banca. O aluno será considerado REPROVADO na 
disciplina Seminário de Dissertação quando obtiver conceito inferior a “C” ou frequência inferior a 75% 
(setenta e cinco por cento).  O aluno reprovado terá 30 (trinta) dias para submeter-se a nova 
apresentação do trabalho, o qual será apresentado somente para o seu(sua) orientador(a) e 
coordenador de curso.  
Casos omissos serão resolvidos em reunião do Colegiado do Programa. 
 
ATENÇÃO: 
O texto deverá ser revisado pelo(a) orientador(a), antes de ser entregue na Secretaria do Programa, 
acompanhado de um parecer circunstanciado do mesmo.  O aluno deverá protocolar o texto junto à 
Secretaria do Programa em duas vias impressas (uma para o(a) orientador(a) e outra para o(a) 
professor(a) convidado(a), respeitando a data estipulada no calendário do Curso, ou seja: 
Última data para protocolar as 2 vias do texto: 29/04/2019 
 
Realização do Seminário: 31/05/2019 
 

 
 
 
 


