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No processo de estudos que o aluno do Mestrado Profissional Educação e Docência – 
Promestre, da Faculdade de Educação, da UFMG se insere, está previsto um exame de 
qualificação. Este exame deve ocorrer entre o 11º e o 16º mês do curso. 

Este exame consiste em um evento no qual o aluno apresenta seu trabalho, ainda em 
construção, para uma banca examinadora. Essa banca deve ser constituída de um 
professor convidado, membro externo ao Programa e outro que seja interno ao Programa. 
Esses dois professores, juntamente com o orientador do aluno é que compõem a banca. O 
Exame de Qualificação deverá ser agendado pelo Sistema MinhaUFMG. 

Indicamos que os membros da banca devem receber o texto para leitura pelo menos 15 
dias antes do exame e a marcação deve ser realizada até 30 dias antes para que a 
secretaria se organize com a documentação e reserva de salas. 

O objetivo desse chamado exame é menos de examinar no sentido de uma prova e mais 
no sentido de um exame de saúde, que um médico faz, por exemplo. Nesse tipo de 
exame, uma análise, vai se ponderar as condições daquele corpo. Os professores 
convidados devem fazer uma análise minuciosa do trabalho e, considerando os objetivos 
gerais do Programa e os objetivos específicos colocados pelo trabalho em questão, irão 
ponderar sobre todos os seus aspectos. 

Esse é um momento muito importante, pois as contribuições da banca podem ser 
extremamente relevantes para a continuidade do trabalho. Trata-se de receber 
colaboração teórica/conceitual/acadêmica, que pode ajudar na melhoria do trabalho. 

Dessa forma, o ideal é que se convide profissionais que estejam o mais diretamente 
ligados com a problemática à qual o trabalho se debruça. 

Além disso, é também muito importante que se consiga apresentar o trabalho o mais 
adiantado possível, para que haja material concreto sobre o qual a banca possa dar seu 
auxílio. 

Os trabalhos desenvolvidos nos mestrados profissionais devem estar vinculados a 
problemas reais da área de atuação do profissional-aluno e de acordo com a natureza da 
área e a finalidade do curso e podem ser apresentados em diversos formatos. Isso aponta 



para uma diversidade em relação ao programa acadêmico – modelo dissertação. Nesse 
sentido, no Promestre, indicamos a produção de projeto educativo e/ou recursos didáticos 
(digitais e não digitais) e uma dissertação (texto conceitual, de reflexão e análise sobre a 
elaboração, produção e desenvolvimento do projeto educativo e/ou recurso didático). 
Veja que não são dois produtos, mas um conjunto - projeto educativo e/ou recurso 
didático e texto conceitual - como partes que se complementam e se relacionam. 

Como sugestão, o texto para a qualificação deve compor as mesmas partes do trabalho 
final como, por exemplo: Introdução, objetivos, justificativa, referencial teórico, 
metodologia, apresentação de dados com possíveis análises iniciais, possibilidades de 
considerações finais, intenções futuras (O que falta? O que ainda pretendemos? O que 
temos dúvidas?), referencias e anexos. Também é importante que o projeto educativo 
e/ou recurso didático (digitais e não digitais), chamado também de produto, já esteja 
delineado e seja apresentado nesse momento. 

Sendo assim, ressaltamos que o material para a qualificação não deve ser o mesmo 
projeto apresentado para o ingresso no mestrado. Após 16 meses de curso espera-se que o 
aluno já tenha desenvolvido parte de sua pesquisa, ou seja, que já tenha uma reflexão 
sobre sua problemática, que tenha avançado nos estudos dos referenciais teóricos que 
norteiam seu trabalho, assim como nas metodologias de pesquisa e análise. Também 
espera-se que o projeto educativo e/ou recurso didático (digitais e não digitais) esteja 
encaminhado, pois, na verdade, é desejável que seja ele, justamente, o objeto de estudo 
no mestrado profissional. 

No momento da qualificação, embora leve o nome de exame, não é esperado que o aluno 
(e tampouco o orientador) responda às ponderações feitas pelos componentes da banca. 
Trata-se mais de um momento de ouvir (anotar e/ou gravar tudo) e agradecer. 
Obviamente, muitas vezes, isso é feito em ambiente amigável e há diálogo entre as partes 
e debate de ideias, o que é muito bem vindo. O que não é necessário é que haja defesa das 
ideias ali apresentadas, pois é pressuposto que o trabalho está inacabado e, portanto, 
aberto à sugestões. 

Passado o exame de qualificação o orientador e o aluno deverão se sentar juntos para 
ponderar sobre as sugestões apresentadas pela banca e decidir o que e como deve ser 
levado em consideração, determinando a continuidade do desenvolvimento do trabalho. 

Desejamos a todos e todas uma ótima qualificação! 


