
 

Resolução nº 04, de 23 de novembro de 2020. 
(Revoga as Resoluções nº 01/2016, 04/2015) 

 
 

Determina as regras para a composição dos 
textos a serem submetidos às bancas de 
qualificação e defesa de mestrado e 
doutorado.  

 
 
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de 
São João del-Rei (UFSJ), no uso de suas atribuições conforme os Artigos 55 e 57 do 
Regimento Geral da UFSJ, em conformidade com o Regimento Interno do PPGPSI e as 
deliberações do Colegiado ocorridas nas reuniões de 3 de setembro e 15 de outubro de 
2020 – Atas nº 16 e 19/2020, respectivamente – determina que a realização das bancas de 
Exame de Qualificação de Mestrado e de Doutorado, e de Defesa da Dissertação e de 
Tese, realizadas no PPGPSI, passam a ser regidas pelas seguintes disposições.  
 
 
Art. 1º. O aluno deverá redigir o texto a ser submetido às bancas do Exame de Qualificação 
de Mestrado e da Defesa de Dissertação (no caso do Curso de Mestrado), e do Exame de 
Qualificação de Doutorado e da Defesa de Tese (no caso do Curso de Doutorado), em 
conformidade com as normas estabelecidas pela presente Resolução. 
 

§1. É facultado ao discente elaborar tais textos no formato tradicional ou de artigos, 
com supervisão e anuência do orientador em ambos os casos.  
 
§2. O texto deverá ser formatado com espaçamento entre linhas de 1,5; fonte Times 
New Roman, em tamanho 12, com parágrafos de meia polegada (1,25 cm) e 
margem esquerda das páginas com 3 cm e as demais com 2,5 cm, com exceção da 
formatação dos artigos, que, no caso da opção por esse formato, devem seguir as 
normas da revista para a qual o texto será submetido. 

 
Art. 2º. O texto a ser submetido à banca do Exame de Qualificação se diferencia do texto da 
banca de Defesa com relação ao estágio de adiantamento da investigação, ou seja, admite-
se para a qualificação um texto que contenha o projeto completo da pesquisa a ser 
desenvolvida, podendo conter resultados preliminares, enquanto que para a banca de 
defesa o texto deve perfazer a apresentação e discussão dos resultados finais da 
investigação desenvolvida. 
 

§1. Para o Exame de Qualificação de Mestrado o aluno deverá apresentar um texto 
que reflita capacidade de sistematização e diálogo com o conhecimento produzido 
na área específica do projeto, indicando lacunas no conhecimento que justificam a 
realização da pesquisa, e sua viabilidade para desenvolvimento e conclusão, com 
indicação dos procedimentos metodológicos a serem adotados e cronograma, 
independentemente de sua natureza (teórica ou empírica). 
 
§2. Para o Exame de Qualificação de Doutorado o aluno deverá apresentar um texto 
que contemple os resultados preliminares da pesquisa, seja de natureza teórica ou 
empírica, e que reflita a originalidade do projeto em desenvolvimento no Doutorado, 
contendo em anexo o artigo submetido para publicação. 

 
§3. Previamente à submissão do texto à banca, o aluno também deve observar as 
demais regras para a realização das bancas de Exame de Qualificação de Mestrado 



 

e Doutorado e de Defesa da Dissertação e Tese indicadas na Resolução 03/2020 do 
PPGPSI.  

 
Art. 3º. Os elementos pré e pós-textuais dos textos em formato tradicional e em formato de 
artigos devem seguir as normas técnicas indicadas no Anexo, conferindo identidade visual e 
gráfica aos textos acadêmicos resultantes de pesquisas de mestrado e doutorado 
desenvolvidas no PPGPSI-UFSJ. 
 
Art. 4º. O formato tradicional de Dissertação ou Tese perfaz os seguintes elementos 
básicos: (1) Introdução, com delimitação do problema de pesquisa investigado e revisão da 
literatura pertinente a essa delimitação; (2) Objetivos, geral e específicos, com formulação 
das finalidades acadêmicas da investigação desenvolvida; (3) Metodologia, contendo as 
estratégias e procedimentos visando o atingimento dos objetivos definidos com base no 
problema de pesquisa delimitado (no caso de pesquisas empíricas: desenho ou 
delineamento da pesquisa; descrição do local da pesquisa; amostra, com descrição dos 
sujeitos, métodos de recrutamento e critérios de inclusão e exclusão; instrumentos de 
medida e/ou de coleta de dados; procedimentos de coleta e análise de dados, e 
considerações éticas); (4) Resultados, descritos de forma sistemática e obtidos com base 
na aplicação da metodologia proposta; (5) Discussão, em que os resultados são debatidos 
à luz da literatura pertinente; (6) Considerações Finais, abarcando a apreciação mais geral 
da pesquisa desenvolvida com base nos resultados alcançados, e (7) Referências, listadas 
em conformidade com o estilo APA de citação. 
 

§1. Os elementos listados no caput do artigo permitem maleabilidade a critério do 
orientador, visto a existência de uma diversidade de tradições teórico-metodológicas 
na Psicologia, que admitem diferentes estruturas de composição do texto, tratando-
se, assim, de elementos gerais indicativos. 
 
§2. As citações no corpo do texto e nas referências listadas ao final devem ser 
elaboradas em conformidade com as normas APA (https://apastyle.apa.org/). 

 
Art. 5º. A Dissertação ou a Tese em formato de artigos a serem submetidos para publicação 
em periódico científico deverão ser compostas por capítulos que corresponderão, cada um, 
aos artigos a serem submetidos. 
 

§1. O capítulo deverá ser intitulado com o título do artigo, conter resumo em 
português e inglês, palavras-chave em português e inglês, e corpo do texto, 
tamanho, formatação e referências em conformidade com as normas da revista para 
a qual o artigo foi ou será submetido, além de indicação, em nota de rodapé, do 
título do periódico e demais informações consideradas pertinentes.  
 
§2. Além dos elementos pré e pós-textuais do formato tradicional, os capítulos da  
Dissertação ou Tese em formato de artigos devem ser (a) precedidos por 
“Apresentação”, abarcando a trajetória do candidato com relação ao que o mobilizou 
a estudar a temática da investigação, a contextualização da investigação realizada, 
as lacunas no conhecimento que justificam a pesquisa e os referenciais 
teóricos/temáticos gerais dos estudos realizados, e (b) sucedidos pela seção 
“Considerações Gerais sobre os Estudos Realizados”, em que são articulados os 
achados dos diversos estudos apresentados juntamente dos resultados da pesquisa 
realizada, oferecendo uma apreciação geral, em panorâmica, da investigação 
desenvolvida (pontos fortes e fracos, lacunas persistentes, recomendações para 
estudos futuros etc.).  
 



 

§3. A versão enviada à banca e a versão final em capa dura deverá conter o texto 
integral dos artigos, porém, a versão final da dissertação ou da tese em formato 
digital, a ser enviada para a Secretaria do PPGPSI-UFSJ após a  defesa, deverá  
conter  apenas  os  elementos  pré-textuais, título dos capítulos, resumos e palavras-
chaves dos artigos, para preservar o ineditismo do seu conteúdo e a possibilidade 
de avaliação cega entre pares. 
 
§4. No caso de modificações obrigatórias exigidas pela banca examinadora, essas 
deverão ser feitas, sempre que possível, no próprio artigo (caso o mesmo não tenha 
sido publicado); caso já tenha sido publicado, as modificações podem ser 
registradas nas seções Apresentação e/ou Considerações Gerais sobre os Estudos 
Realizados, ou, ainda, quando estritamente necessário, em um capítulo à parte    
intitulado Resposta às Considerações da Banca. 

 
Art. 6º. Os casos omissos a esta Resolução serão apreciados e deliberados pelo Colegiado 
do PPGPSI. 
 
 

São João del-Rei, 23 de novembro de 2020. 
 
 
 

Prof. Dr. Marcelo Dalla Vecchia 
Coordenador do PPGPSI-UFSJ 



 

ANEXO 
ITENS PRÉ E PÓS-TEXTUAIS  

 
 
Itens pré-textuais 
 
a) Parte externa 
- Capa (obrigatória, conforme modelo a seguir) 
- Lombada (obrigatória) 
 
b) Parte interna 
- Folha de rosto (obrigatória, conforme modelo) 
- Ficha catalográfica (obrigatória, conforme orientações da Biblioteca) 
- Folha de aprovação (obrigatória) 
- Dedicatória(s) (opcional) 
- Agradecimento(s) (opcional) 
- Epígrafe (opcional) 
- Resumo em português com 3 a 6 palavras-chave (obrigatório) 
- Resumo em inglês com 3 a 6 palavras-chave (obrigatório) 
- Lista de ilustrações (opcional) 
- Lista de tabelas (opcional) 
- Lista de abreviaturas e siglas (opcional) 
- Sumário (obrigatório) 
 
 
Itens pós-textuais 
 
- Referências (das seções “Apresentação” e “Considerações Gerais sobre a Investigação 
Realizada”) (obrigatório) 
- Glossário (opcional) 
- Apêndices (opcional) 
- Anexos (opcional)  
- Artigos submetidos, aprovados ou publicados (conforme o caso)  
 
 
 



 

(Modelo de Capa) 
 

NOME DO ALUNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO DO TRABALHO DE QUALIFICAÇÃO OU DEFESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São João del-Rei 
PPGPSI-UFSJ 

Ano…... 



 

(Modelo de Folha de Rosto) 
 

NOME DO ALUNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO DO TRABALHO DE QUALIFICAÇÃO OU DEFESA 
 
 
 
 
 

Trabalho de Qualificação (ou Dissertação, ou Tese)  
apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
da Universidade Federal de São João del-Rei, como 
requisito parcial para a obtenção do título de Mestre (ou 
Doutor) em Psicologia. 

 
 

Área de Concentração: Psicologia 
Linha de Pesquisa: 

 
Orientador(a): 
Co-orientador(a): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São João del-Rei 
PPGPSI-UFSJ 

Ano...... 


