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RESUMO: 

A pesquisa tem como objetivo geral apresentar um panorama histórico do 

Programa de Pós-Graduação em Educação Física na Universidade Federal do Espirito 

Santo em seus 10 anos de existência, período de 2006 a 2016. Os objetivos específicos 

são: apresentar o histórico de coordenadores do PPGEF e as linhas de pesquisa do 

programa, analisar o tempo de defesa das dissertações, apresentar uma descrição da 

produção dos mestres titulados pelo PPGEF da UFES, segundo os tipos de documentos 

produzidos e publicados; analisar geograficamente a origem dos alunos antes de darem 

início ao PPGEF da UFES, identificando as principais áreas de atuação dos alunos, após 

a conclusão do Mestrado no PPGEF da UFES; identificar as temáticas das dissertações 

e relacionar com a área de concentração e linha de pesquisa em que foram produzidas; 

reconhecer as principais metodologias empregadas nas dissertações apresentadas no 

PPGEF da UFES e apresentar o tempo médio de defesa gasto por orientador. A pesquisa 

se baseou no estudo de 162 dissertações divididas em sete linhas de pesquisa e duas 

áreas de concentração. Das 162 dissertações disponíveis 127 foram identificadas e 35 

não foram identificadas, por falta do documento, no caso o trabalho defendido, ou não 

apresenta informações sobre a linha de pesquisa. O trabalho identificou também a 

predominância das pesquisas qualitativas como a perspectiva metodológica mais 

utilizada nas dissertações analisadas, aplicada em 29 trabalhos, total de 17,9%. O tempo 

médio de defesa tem dados positivos, uma vez que 88% dos orientadores trabalharam 

dentro do limite de tempo para a defesa da dissertação de Mestrado estipulado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Palavras-Chave: Panorama histórico. Educação Física. Pós-graduação. Dissertação.  

SUMMARY: 

 



The objective of the research is to present a historical panorama of the Graduate 

Program in Physical Education at the Federal University of Espirito Santo in its 10 

years of existence, from 2006 to 2015. The specific objectives are: present the history of 

PPGEF coordinators And their lines of research, to analyze the time of defense of the 

dissertations, to present a description of the production of the masters graduated by the 

PPGEF of UFES, according to the types of documents produced and published; Analyze 

geographically the origin of the students before starting the PPGEF of the UFES, 

identifying the main areas of action of the students, after the conclusion of the Master in 

the PPGEF of UFES; Identify theses topics and relate to the area of concentration and 

research line in which they were produced; To recognize the main methodologies used 

in the dissertations presented in the PPGEF of UFES and to present the average defense 

time spent by counselor. The research was based on the study of 162 dissertations 

divided into 7 research lines and 2 concentration areas, which were defined in the 

management of 2015. Of the 162 available dissertations 127 were identified 

representing a total of 78.4% and 35 were not identified, For lack of the document, in 

the case the work defended, or does not present information on the line of research, a 

total of 21.6%. The work also identified the predominance of qualitative research as the 

methodological perspective most used in the dissertations analyzed, applied in 29 

papers, total of 17.9%. The average time of defense by counselor, the data are positive, 

since 88% of the supervisors worked within the time limit for the defense of the master 

dissertation stipulated by the Coordination of Improvement of Personnel of Higher 

Education (CAPES). 

Keywords: Historical overview. Physical Education. Postgraduate studies. Dissertation. 
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1. INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa mostra a análise de alguns dos principais dados sobre o 

Programa de Pós-Graduação de Educação física (PPGEF), da Universidade Federal do 

Espirito Santo (UFES) que foi fundado no ano de 2006. O PPGEF possui atualmente 

duas áreas de concentração e sete linhas de pesquisa que oferecem subsídios 

epistemológicos e teórico-metodológicos para lidar com os diferentes campos de 

atuação da Educação Física (EF). O PPGEF da UFES tem por objetivos, a produção de 

conhecimentos socialmente referenciados e a formação de professores-pesquisadores 

para atuarem em um campo complexo e diversificado. E para que o PPGEF continue 

alcançando seus objetivos e atendendo as demandas locais e nacionais, contribuindo, 

qualitativa e quantitativamente para a expansão e a democratização da pós-graduação no 

Brasil, é fundamental este diagnóstico, visto que, as produções científicas e suas 

análises têm crescido consideravelmente nos últimos anos, devido à possibilidade de 

melhor entender a natureza e amplitude das pesquisas desenvolvidas.  

Para que se tenha um panorama da eficiência, qualidade, das dificuldades e 

problemas existentes, na necessidade de buscar cada vez mais o progresso positivo do 

programa oferecido, é imprescindível um completo diagnóstico do mesmo e para que 

esse processo tenha êxito, é necessário que disponhamos de ferramentas que irão 

auxiliar-nos na avaliação dos seus resultados. Para NASCIMENTO (2010) esses 

resultados permitem avaliar o nível do conhecimento disponível, delinear políticas de 

desenvolvimento e investimento, conhecer as necessidades dos pesquisadores, além de 

permitir conhecer o estágio alcançado sobre determinado assunto que se pretende 

pesquisar. Población e Noronha (2001) destacam que, ao considerar os vários 

segmentos do sistema implantado, a reflexão sobre a validade e a importância dos 

critérios de avaliação realizada por pares ou consultores, adotando indicadores 

socioeconômicos ou métodos quantitativos, tornou-se tarefa imprescindível.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

A observação e análise das dissertações apresentadas é parte fundamental para o 

desenvolvimento de qualquer programa, portanto apresentamos a proposta de analisar o 

PPGEF do CEFD-UFES que completa dez anos em 2016. Consideramos que estudas os 

indicadores do PPGEF é de grande relevância para o desenvolvimento do mesmo, pois 

permite mapear seu desenvolvimento e suas configurações.  



8 
 

Com seus resultados se torna possível indicar uma melhor perspectiva para o 

curso, já que o objeto central do estudo é um mapeamento sistemático das pesquisas em 

EF nos dez anos do PPGEF. Além disso, podemos contribuir com um melhor 

entendimento das linhas de pesquisa, com um mapeamento geográfico dos alunos que 

ingressaram no programa, podendo compreender melhor a cultura escolar que carrega 

consigo. A busca pelo local de atuação atual dos alunos formados no PPGEF é outro 

subsídio essencial para o desenvolvimento do programa. 

A análise do tempo de defesa das dissertações produzidas é outro viés 

importante para desenvolvimento do programa, já que existem padrões estabelecidos 

para a avaliação institucional. Pode, ainda, estabelecer uma leitura confiável da pesquisa 

realizada, e não apenas ser uma “foto instantânea” que quase nada revela sobre a 

atividade de pesquisa da área (NASCIMENTO 2010). Logo, o trabalho, tem a pretensão 

de servir como base para a melhoria de alguns aspectos relacionados ao 

desenvolvimento do PPGEF. 

3. OBJETIVOS 

3. 1 Objetivo geral  

• Estabelecer um panorama histórico do PPGEF em seus 10 anos de existência.  

3.2 Objetivos específicos  

• Apresentar o histórico de coordenadores do PPGEF e suas linhas de pesquisa.  

• Analisar o tempo de defesa das dissertações e apresentar uma descrição da 

produção dos mestres titulados pelo Programa de Pós-Graduação em Educação 

Física da Universidade Federal do Espírito Santo, no período de 2006-2015, 

segundo os tipos de documentos produzidos e publicados.  

• Analisar geograficamente a origem dos alunos antes de darem início ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal do 

Espírito Santo, identificando as principais áreas de atuação dos alunos, após a 

conclusão do Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação Física da 

Universidade Federal do Espírito Santo.  

• Identificar as temáticas das teses e relacionar com a área de concentração e linha 

de pesquisa em que foram produzidas  
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• Reconhecer as principais metodologias empregadas nas dissertações 

apresentadas no Programa de Pós-Graduação em Educação Física da 

Universidade Federal do Espírito Santo.  

• Identificar o tempo médio de defesa gasto por orientador.  

 

 

4. Histórico de coordenadores do PPGEF e suas linhas de pesquisa. 

 

Figura 2 - Linha do tempo representando o histórico de coordenadores do PPPGEF 

O PPGEF do CEFD/UFES teve início no ano de 2006, sob a coordenação do 

Prof. Dr. Valter Bracht, professor aposentado e membro do LESEF e do Prof. Dr. 

Amarílio Ferreira Neto membro da PROTEORIA que ainda permanece como 

professores do Centro de Educação Física e Desportos da UFES. Durante a regência de 

Valter Bracht e Amarílio Ferreira Neto o programa possuía três linhas de pesquisas, 

sendo elas: Formação Docente e Currículo em Educação Física / EF Currículo e 

Cotidiano Escolar / História Cultural da EF e Esporte. 

No período entre 2010-2014 o PPGEF passou a ser coordenado pelo Prof. Dr. 

Otávio Guimarães Tavares membro do CESPCEP e pelos Profs. Drs. André da Silva 

Melo e Omar Schneider, ambos permanecem como professores da Universidade Federal 

do Espírito Santo e membros da PROTEORIA. Durante este período ocorreu uma 

considerável mudança na quantidade de linhas de pesquisas do PPGEF. No período 

entre 2010-2012 foram mantidas as duas primeiras linhas de pesquisa: Formação 

Docente e Currículo em Educação Física / EF Currículo e Cotidiano Escolar, além 

da mudança de nomenclatura e na ementa da linha História Cultural da EF e Esporte, 

que recebeu o nome de Estudos históricos e socioculturais da EF e das práticas 

corporais. Mais adiante foi aberta uma nova área de concentração no PPGEF voltada 

para a atuação do movimento humano, denominada Educação Física movimento 

humano e saúde. Com a criação desta nova área de concentração, mais duas novas 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.educacaofisica.ufes.br%2Fpos-graduacao%2FPPGEF&h=qAQFzv1Ev&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.educacaofisica.ufes.br%2Fpos-graduacao%2FPPGEF&h=qAQFzv1Ev&s=1
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linhas de pesquisa foram criadas pelo Programa: Aspectos biomecânicos e respostas 

fisiológicas agudas e crônicas ao movimento corporal humano / EF, sociedade e 

saúde. 

Em 2013-2014 foi o ápice quanto ao número de linhas de pesquisas oferecidas 

pelo programa. Ainda sobre a mesma coordenação, foram mantidas a duas primeiras 

linhas. Ocorreu também uma separação da linha de pesquisa Estudos históricos e 

socioculturais da EF e das práticas corporais, desmembrada em duas novas linhas de 

pesquisa, Estudos socioculturais da EF, esporte e lazer / História da EF e da nova 

nomenclatura da linha de pesquisa da segunda área de concentração, Aspectos 

biomecânicos e respostas fisiológicas agudas e crônicas ao movimento corporal 

humano, passou a se chamar, Aspectos biomecânicos e respostas fisiológicas ao 

movimento corporal humano. Por fim, foram criadas mais duas linhas de pesquisa, 

uma em cada área de concentração, na primeira área foi criada a linha de Estudos 

Olímpicos, já na segunda área foi criada a linha de Fisiologia, bioquímica e exercícios 

em modelos experimentais. As demais linhas foram mantidas com a mesma 

nomenclatura e ementa. 

Em 2015-2016 o programa passou por uma nova gestão, agora o Prof. Dr. André 

da Silva Melo, passou a ser o coordenador do Programa de Pós-Graduação em 

Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo. Neste período ainda não foi 

criada nenhuma nova linha de pesquisa, porém as quatro primeiras linhas de pesquisas 

foram redefinidas em duas, as linhas Formação Docente e Currículo em Educação 

Física / EF Currículo e Cotidiano Escolar, passaram a ser apenas uma única linha com 

o nome de EF, Cotidiano, currículo e formação docente. Já as linhas Estudos 

socioculturais da EF, esporte e lazer / História da EF, deu origem a linha, Estudos 

Históricos e socioculturais da EF, Esporte e lazer. 
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Figura 3- Representação da evolução das linhas de pesquisa entre os anos de 2006-2009. 

5. Tempo de defesa por turma 

Neste tópico analisaremos o tempo médio de defesa das dissertações de 

mestrado defendidas no PPGEF1, tomando como base as normas de avaliação da 

CAPES2. Considera-se o tempo médio aconselhável/estimado para a defesa das 

dissertações de mestrado é de 26 meses. O Programa de Pós-Graduação em Educação 

Física da Universidade Federal do Espírito Santo teve sua primeira turma em 2007, o 

tempo médio de defesa daquele ano foi de 27,7 meses, o que ultrapassou as normas 

estipuladas pela CAPES. Durante a primeira coordenação o PPGEF teve a maior média 

de tempo de defesa em um ano, 30,3 meses. A primeira geração de coordenadores 

terminou seu ciclo com um tempo médio de 29,5 meses, o que ultrapassa em 3,5 meses 

o tempo estipulado pela CAPES.  

                                                           
1Disponível em Portal UFES: (http://www.educacaofisica.ufes.br/pos-graduacao/PPGEF) 
2 Disponíveis em (http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/CA2007_Educacao.pdf) 
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Na segunda geração da coordenação o tempo médio já teve uma redução 

considerável logo no primeiro ano, em 2009 o teve médio das dissertações defendidas 

foi de 26,6 meses. Durante a mesma gestão o programa também obteve sua melhor 

média, no ano de 2014 o tempo médio de defesa caiu para 23,8 meses, ficando 2,2 

meses abaixo do tempo estipulado pela CAPES. Durante esta mesma coordenação o 

tempo médio das dissertações defendidas foi de 26,6 meses. No período de 2006-2014, 

anos das turmas que já defenderam suas dissertações, o tempo médio histórico é de 27,9 

meses. 

 

Gráfico 1- Representação do tempo de defesa dos trabalhos concluídos pelo PPGEF 

6. Origem e Egresso dos alunos formados no PPGEF 

 

Figura 3- Imagem representando a região de origem dos alunos que iniciaram no programa. 

Um dos aspectos importantes para o conhecimento e pesquisa sobre o Panorama 

do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal do 

Espírito Santo é o conhecimento sobre a origem geográfica dos alunos inseridos no 

PPGEF. Tomamos como base de dados a os currículos disponíveis do CNPq: Currículo 

Lattes. Podemos chegar à conclusão de que a grande maioria que participou do 

programa tinha origem do Espírito Santo, dos 162 alunos que passaram pelo programa, 

130 tem origem capixaba. O segundo maior estado de origem dos alunos é Minas Gerais 
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com 13 alunos, seguido da Bahia com 10 alunos. Também passaram pelo PPGEF 3 

alunos do Rio Grande do sul e 3 do Rio de Janeiro, além de 1 aluno de São Paulo, 1 do 

Pará e apenas um estrangeiro de origem colombiana. 

Outro aspecto importante é o conhecimento da área de atuação dos alunos após 

defenderem suas dissertações. Para formular esses dados entramos em contato com 

96,7% dos 162 alunos formados no PPGEF por meio de telefones, emails e redes sociais 

(Facebook). Descobrimos que a grande maioria de 43,8% atua na formação básica (61 

PM/SEDU, 10 IFES). 29,6% atuam na educação do ensino superior, 18,5% seguiram 

mais adiante na carreira acadêmica e ingressaram no Doutorado (18 PPGEF, 1 

CCS/UFES, 11 outros), 9,2% tem ocupações correlatas a área, 4,3% ocupações não 

correlatas a área, 4,3% Academia e apenas 4,3% dos alunos não foram identificados. 

 

Gráfico 2- Representação do egresso dos alunos formados no PPGEF. 

7. Classificação das dissertações por linha de pesquisa 

Atualmente, o PPGEF organiza-se em 7 linhas de pesquisas, tendo iniciado com 

apenas 3 linhas no ano de 2006, e com o desenvolvimento do programa, foram surgindo 

novas linhas, chegando a um total de 9 linhas nos anos de 2013 a 2014. Em nossa 

pesquisa, as linhas que se encontram extintas, foram consideradas, dentro das atuais 

linhas em que se fundiram ou desagregaram, por exemplo, dissertações que se 

encontravam dentro da linha: ''Formação Docente e currículo em EF e EF, currículo e 

cotidiano escolar'' dos anos de 2006 a 2009 foram incorporadas, se tornando hoje a linha 

de pesquisa, EF, cotidiano, currículo e formação docente, sendo assim, essas 

dissertações das linhas extintas, foram distribuídas dentro das atuais linhas. A partir 

dessas informações, será apresentada a distribuição das dissertações por linha de 

pesquisa. 

Desde o seu inicio em 2006 até o ano de 2016, o PPGEF possui um total de 162 

dissertações defendidas, dentre as quais 35 não foram identificadas, por falta do 
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documento, no caso o trabalho defendido, ou não apresenta informações sobre a linha. 

Partindo desse ponto, nos restam 127 dissertações, distribuídas nas 7 atuais linhas, 

(Estudos Históricos e Socioculturais da Educação Física, Esporte e Lazer, Educação 

Física, Cotidiano, Currículo e Formação Docente, Educação Física, Corpo e 

Movimento Humano, Estudos Olímpicos, Fisiologia, Bioquímica e Exercício em 

Modelos Experimentais, Aspectos Biomecânicos e Respostas Fisiológicas ao 

Movimento Corporal Humano, e Educação Física, Sociedade e Saúde). 

As linhas, Estudos Históricos e Socioculturais da Educação Física, Esporte e 

Lazer, e Educação Física, Cotidiano, Currículo e Formação Docente, foram as que 

tiveram o maior número de dissertações, totalizando 50 dissertações para cada linha. 

Considerando que mesmo com algumas mudanças, o caráter dessas duas linhas 

permanece dentro dos 10 anos do programa, considerando então, o tempo de existência 

dessas linhas dentro do PPGEF, as duas ultrapassam a média de defesa de dissertação 

por ano, mantendo uma média de 5 defesas por ano e sinalizando uma alta nas defesas. 

Porém dentro das 7 linhas, apenas 2 linhas,(Estudos Olímpicos e Educação Física, 

Sociedade e Saúde) não atingiram a média de uma defesa por ano, visto que, possuem 4 

anos e 2 dissertações, e 7 anos e 3 dissertações respectivamente. NASCIMENTO, 

(2010) nos alerta: 

Ao partir do entendimento que as linhas devem demonstrar a 

capacidade de realização de pesquisas em torno de uma temática 

específica e que não deve ser pensada a partir de um único projeto de 

pesquisa, os dados demonstram a necessidade de sua avaliação, para 

além de sua coerência com a proposta do programa, tendo em vista 

que se torna questionável a existência de linhas coerentes com o 

marco epistemológico, mas com pequena produção. Esse 

procedimento pode evitar que algumas linhas sejam criadas para 

atender a demanda de um único docente e que, ao longo do tempo, 

tornem-se improdutivas. 
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Gráfico 3- N° de teses defendidas por linha de pesquisa. 

8. Metodologias empregadas nas dissertações 

Para a compreensão das metodologias empregadas nas dissertações, nos 

restringimos à análise das dissertações originais, que totalizaram 162 defesas. Dentro 

dessa análise, destacamos, como desafio, o fato de 6,17% dessas dissertações não 

apresentarem, de forma precisa, o referencial metodológico adotado e aproximadamente 

21% não apresentou o documento com a dissertação defendida, impossibilitando, assim, 

a identificação da metodologia utilizada. Esses trabalhos foram classificados a partir da 

nossa investigação, por meio das informações que encontramos nas dissertações 

disponíveis no site3 do PPGEF.  

                                                           
3 http://www.educacaofisica.ufes.br/pos-graduacao/PPGEF/dissertaçãoes-defendidas 
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Número de trabalhos por linhas de pesquisa
Estudos Históricos e Socioculturais da Educação Física, Esporte e Lazer

Fisiologia, Bioquímica e Exercício em Modelos Experimentais
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Algumas dissertações não nos revelaram, pela ausência de informações, o 

método empregado em sua construção, essas então classificamos como “não 

informado”. O gráfico 4 apresenta as metodologias anunciadas nas próprias dissertações 

identificadas:  

 

Gráfico 4- Número de metodologias empregadas nas dissertações. 
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A partir da verificação, é notória a predominância da pesquisa qualitativa como a 

perspectiva metodológica mais utilizada nos trabalhos analisados, presente em 29 

dissertações, totalizando um percentual de 17,9%. Esse tipo de investigação científica 

foca no caráter subjetivo do objeto analisado, estudando as suas particularidades e 

experiências individuais, relacionando o ponto de vista do pesquisador com o objeto de 

estudo. 

9. Orientandos e tempo médio (meses) de defesa por orientador  

“Partindo do documento que consolida critérios utilizados pela CA-ED 

[Comissão de Avaliação - Educação] para a avaliação dos Programas de Pós-Graduação 

em Educação no triênio 2004-2006” que são impostas pela Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) que ao adentrar no programa 

de pós-graduação, no caso aqui tratado, o mestrado, o orientando possui um prazo 

médio em meses para a defesa do seu trabalho, levando em consideração que, esse 

tempo médio, é avaliado dentro desses critérios. Afirmamos que o tempo médio de 

defesa influencia na avaliação do programa, uma vez que, são atribuídos como: Muito 

Bom (MB); Bom(B); Regular(R); Fraco(F); Deficiente(D).    

Dentro desse documento, encontramos como é dada essa avaliação, referente a 

“Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores: Tempo de formação de 

mestres e doutores e de bolsistas da Capes e do CNPq titulados”:  

Muito Bom – menor ou igual a 30 [meses]; Bom – entre 30 e 36 [meses] 

(inclusive); Regular – entre 36 e 42 [meses] (inclusive); Fraco – entre 42 e 48 [meses] 

(inclusive); Deficiente – > 48 [meses].  

No gráfico 5, buscou-se analisar o tempo médio de defesa, relacionando o 

Orientador, e a soma do tempo de defesa de seus orientandos. Realizando então, um 

diagnóstico de modo mais específico, relacionado com os critérios utilizados pela CA-

ED, apenas três orientadores (24, 14,10) equivalente a 12% do total, estão acima do 

prazo de 30 meses considerado muito bom, porém, dentro da margem de até 36 meses, 

avaliada como boa. Encontramos no gráfico 5  a média total de tempo de defesa do 

programa: 
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Gráfico 5- Tempo médio por orientador 
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 Com esses dados e os demais, podemos calcular o número de teses defendidas 

por ano. Podemos observar na figura abaixo um aumento considerável da quantidade de 

teses defendidas.  

 

Gráfico 4- Teses defendidas por ano 
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10.  Considerações finais  

De modo geral, os dados analisados do PPGEF da UFES no período estudado 

(2006-2015) permitiram a análise de 162 alunos formados no PPGEF. No que concerne 

à sua organização, o programa apresentou-se dividido em 7 linhas de pesquisa e 2 áreas 

de concentração. Durante esses 10 anos de programa as linhas de pesquisas sofreram 

fragmentações e agregações, até que em 2015 foram determinadas as 7 linhas e 2 áreas 

nas quais a pesquisa foi baseada. Em função disso, entendemos que as linhas de 

pesquisas e áreas de concentração precisam estar definidas e articuladas com os projetos 

e pesquisas. Estando de tal maneira organizada, podem ser tomadas como norteadores e 

indicadores das prioridades e tendências do programa e podem, no conjunto, representar 

o gráfico do conhecimento de uma área. Torna-se então notória que a estrutura dos 

programas pós-graduação em educação física revela que a definição de identidade 

acadêmica ainda se impõe como uma tarefa desafiadora, sobretudo, pelo fato da 

possibilidade de enfoque de objetos cuja compreensão não vem de uma disciplina, mas 

de várias. No processo de identificação das linhas de pesquisa, dentro das temáticas, foi 

possível apenas a identificação de 127 dissertações em um total de 162, as 35 

dissertações não identificadas foram consideradas ''Sem documentos ou Não 

informados''. 

 No processo de identificar as linhas de pesquisas e metodologias empregadas 

nas dissertações analisadas, fica destacada a falta de critérios na elaboração dos 

resumos, títulos e palavras-chave das mesmas, gerando dúvidas em alguns trabalhos. 

Foi feito então a opção por aquele que foi por nós considerado a principal.Espera-se que 

teses e dissertações estejam articuladas às linhas e projetos de pesquisa, o que deve ser 

evidenciado nos títulos, resumos e palavras-chave. Os resumos devem apresentar de 

maneira clara os objetivos, o quadro teórico-metodológico utilizado e os resultados 

encontrados. 

Aos trabalhos que não foram especificados a linhas de pesquisa, metodologia 

empregada na dissertação e não fizeram publicação relacionadas com sua dissertação, é 

recomendado que, façam esses ajustes e correções e juntamente com seu orientador e se 

possível publiquem o trabalho, pois de acordo com a CAPES, espera-se que o corpo 

discente apresente produção bibliográfica como resultado da sua participação nas 

atividades do programa. Teses de doutorado e dissertações de mestrado devem ser 

resultantes de produção de conhecimento na área, gerando publicações qualificadas.   
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