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MODELO PADRÃO DE RELATÓRIO PARCIAL COM VISTA À INSCRIÇÃO NO
EXAME DE QUALIFICAÇÃO DO DOUTORADO DO PPGF-UERN

Com vista a submeter-se ao Exame de Qualificação do Doutorado em Física do
PPPGF-UERN, o discente deverá entregar ao membros da Banca Examinadora e à
Secretaria do PPGF um relatório parcial do seu trabalho de tese, o qual deve seguir as
regras estabelecidas abaixo.
1. FORMATAÇÃO
O relatório deverá ser formatado de acordo com as seguintes orientações:
● Margens: superior e Inferior: 2,5cm; esquerda e direita: 3,0 cm
● Fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12 para o texto.
● Limite do número de páginas: entre 40 e 50.
● Espaço entre linhas de 1,5 para o texto.
● Fonte tamanho 10 para notas de rodapé, número de páginas e legendas (de
imagens, tabelas ou gráficos).
● Fonte tamanho 11 para citações que ultrapassem 3 linhas.
● Espaço entre linhas simples para notas de rodapé e citações.
● Número das páginas na parte inferior direita.
2. ESTRUTURA DO RELATÓRIO PARCIAL
O relatório deverá ser escrito em português ou inglês e apresentar no mínimo a
seguinte estrutura:
a. Elementos pré-textuais - participam da contagem do número de páginas
mas não são paginados:
Capa: informar nome da instituição, nome do programa de pós-graduação,
título do trabalho, nome do(a) doutorando(a), nome do orientador(a), nome do
coorientador, cidade, mês e ano.
Folha de rosto: apresentar o nome do autor, título do trabalho, finalidade do
trabalho, nome do(a) doutorando(a), nome do orientador(a), nome do
coorientador, cidade e ano.
Resumo: escrever, em frases concisas e objetivas, um relato contemplando
de forma breve o objetivo, a metodologia, os resultados já alcançados e as
perspectivas do trabalho de tese.
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Índice: enumerar as principais divisões, títulos, seções e outras partes
relevantes do trabalho. Cada linha de referência deve ser acompanhada do
respectivo número da página na qual se inicia.
b. Elementos textuais - participam da contagem do número de páginas e
são paginados
Introdução: apresentar as razões que justificam a realização do trabalho de
forma a convencer a banca de que o trabalho de tese é relevante na área de
pesquisa do doutorando. Também deverá estar claro em qual linha de
pesquisa o trabalho de tese se desenvolve.
Objetivos: informar qual a finalidade da pesquisa, ou seja, o que pretende
atingir com a realização do seu trabalho de tese.
Metodologia: explicar de forma minuciosa as ações desenvolvidas no seu
método do trabalho de pesquisa.
Resultados preliminares e discussões: discorrer sobre o que foi produzido até
o momento, quais metas foram atingidas, e que resultados já foram
alcançados. Apresente possíveis dificuldades encontradas, sejam elas já
superadas ou não. Informe se foram feitas mudanças no projeto original,
procedimentos metodológicos ou possíveis adaptações a partir dos
resultados preliminares.
Perspectivas futuras: descrever suas expectativas, metas ou resultados a
serem atingidas com a continuação do trabalho.
Cronograma: apresentar o cronograma atualizado contendo todas as fases
futuras do projeto até a estimativa de data da defesa.
c. Elementos pós-textuais: participam da contagem do número de páginas
e são paginados
Referências: listar os materiais utilizados no desenvolvimento do trabalho, em
acordo com NBR 6023/2002.
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