UNIVER
RSIDADE FFEDERAL DE
D PERNAM
MBUCO
CE
ENTRO DE A
ARTES E CO
OMUNICAÇÃ
ÃO
PROG RAMA DE PÓS–GRAD
P
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M CIÊNCIA D
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MAÇÃO

NORMATIVA
N
A INTERNA
A Nº 07/202
21
Estabelecce normass para o Exame de
d Qualifiicação de
Dissertação ou Tese no âmbito do Program
ma de Pós-G
Graduação
em Ciên
ncia da In
nformação da Unive
ersidade Feederal de
Pernambuco.
O PROGRA
AMA DE PÓ
ÓS-GRADUA
AÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇ
ÇÃO DA UN
NIVERSIDAD
DE FEDERALL
DE PERNAM
MBUCO, no
o uso das suas atribuiçõ
ões legais e,, CONSIDER
RANDO:
- a Resoluçção nº 19/2020 do Conselho dee Ensino, Pesquisa e EExtensão (C
CEPE) da Universidade
U
e
Federal de Pernambucco (UFPE);
- o Regimen
nto do Proggrama de Pó
ós-Graduaçãão em Ciência da Inforrmação (PPG
GCI) da UFP
PE.
RESOLVE:
C
CAPÍTULO I
DA DEFIN
NIÇÃO E EST
TRUTURA
Art.. 1º O exam
me de qualificação é uma atividade acadêm
mica de avvaliação de mérito dass
propostas de pesquiisas dos discentes
d
vinculados ao PPGCI a uma co
omissão exxaminadora,
configurand
do-se como
o etapa parccial para a o
obtenção do
o título.
§ 1ºº O exame de qualificaação é umaa atividade acadêmica restrita ao discente e à comissão
o
examinado
ora.
de qualificação deverá ser solicitado pelo orientador e só
s poderá ser realizado
o
§ 2ºº O exame d
mediante h
homologaçãão do Colegiado do PPG
GCI.
Art.. 2º O exam
me de qualiificação é u
uma etapa formal de ssua formaçção em quee o discentee
apresenta u
um projeto de dissertaação ou tesee à uma com
missão julgaadora.
Art.. 3º O projeto de disserrtação ou teese deverá atender a sseguinte esttrutura:
I - Elementos P
Pré-textuais:
a)
capa;
b)
folha dee rosto;
c)
resumo
o e palavras--chave em llíngua vernáácula;
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d)
e)

resumo
o e palavras--chave em llíngua estraangeira; e
sumário
o.

II – Elementos textuais:
presentação
o da problematização, do problem
ma de pesqu
uisa, dos
a)
introdução, com ap
objetivos, d
das justificativas e das contribuiçõ
ões acadêmica e/ou soccial;
fundam
b)
mentação teórica;
c)
procedimentos me
etodológicos, com detaalhamento d
da naturezaa da pesquissa,
explicitação
o dos métod
dos e das té
écnicas de ccoleta e anáálise de dad
dos; e
d)
cronogrrama de exe
ecução.
III – Elementos pós-textuaais:
referências;
a)
anexos,, quando ho
b)
ouver; e
c)
apêndicces, quando
o houver.
Paráágrafo único. Outros ittens podem
m ser incorp
porados aoss elementoss pré-textuaais, textuaiss
e pós-textu
uais, a depender das caaracterísticaas da pesquisa.
Art.. 4º O projeto de dissertação ou teese deverá ser redigido
o conforme
e as normas técnicas daa
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), caabendo ao discente e ao orienttador o seu
u
emprego co
orreto.
Art.. 5º O projeeto de disse
ertação ou tese, que se constituirr a partir de
e pesquisa envolvendo
o
seres humaanos, deverá providen
nciar aprovvação do Co
omitê de ÉÉtica, recon
nhecido pela Comissão
o
Nacional dee Ética em P
Pesquisa (CO
ONEP), da U
UFPE, antess de realizarr a pesquisaa.
C
CAPÍTULO II
DOS PRA
AZOS E REQ
QUISITOS
Art.. 6º O exam
me de quaalificação dee dissertaçãão ou tesee deverá ob
bedecer ao
os seguintess
prazos:
I - M
Mestrado A
Acadêmico: prazo mín
nimo de seis (06) e m
máximo de dezoito (18
8) meses, a
contar da p
primeira maatrícula;
II - Doutorado Acadêmico
o: prazo mínimo de doze
d
(12) e máximo de
d trinta (30
0) meses, a
contar da p
primeira maatrícula.
Art.. 7º Caso o orientador considere q
que projeto
o de disserttação ou tesse não se encontra
e
em
m
condições de ser sub
bmetido à avaliação p
por comissãão examinaadora, ele deverá em
mitir parecer
circunstancciado dando
o conhecim
mento formaal ao discen
nte e encam
minhar o paarecer para apreciação
o
do Colegiad
do, obedeceendo-se os prazos prevvistos nesta Normativaa Interna.
Paráágrafo único
o - No caso previsto no
o caput, pod
derão ocorrrer duas situ
uações:
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I – O orientad
dor poderá solicitar ao
o Colegiado
o prorrogaçção do exam
me de qualificação dee
dissertação
o ou tese, em
m comum acordo
a
com o discente;
II - O discentee poderá so
olicitar ao C
Colegiado o exame dee qualificação sem o aval
a
de seu
u
orientador,, observand
do seu prazo
o para concclusão do cu
urso.
Art.. 8º O exaame de qualificação d
de dissertação e/ou ttese deverrá ser encaaminhado à
Coordenaçãão do PPGC
CI por meio
o do Formullário Compo
osição Com
missão Exam
minadora, disponível no
o
site do PPG
GCI, no link D
Documento
os Institucio
onais/Formu
ulários.
Art.. 9º O exam
me de qualifficação de dissertação
o ou tese seerá aprovad
do pelo Colegiado, quee
levará em cconsideraçãão o atendim
mento dos sseguintes re
equisitos:
I - Integralizaçção dos cré
éditos referentes à caarga horáriia dos com
mponentes curricularess
na Regimentto Interno do
d PPGCI; e
dispostos n
II - A
Aprovação eem todas as avaliaçõess parciais de acompanhamento discente realizadas pelo
o
docente.
C
CAPÍTULO IIII
DA COMISSÃO EXAM
MINADORA
Art.. 10 A indicaação da com
missão exam
minadora paara a realizaação do exaame de quaalificação dee
dissertação
o ou tese é de responssabilidade d
do professo
or orientado
or e deveráá atender aos prazos e
critérios disspostos nessta Normativa Interna.
Art.. 11 A comp
posição da comissão d
de exame de
e qualificaçção de disse
ertação ou tese devem
m
atender as seguintes eexigências:
I - Exame de Qu
ualificação de Dissertação: mínimo de três m
membros titulares, send
do um deless
externo ao PPGCI e, ob
brigatoriam
mente, exterrno à UFPE;
II - EExame de Q
Qualificação
o de Tese: m
mínimo de quatro membros titullares, sendo
o dois deless
externo ao PPGCI e, ob
brigatoriam
mente, exterrno à UFPE;
§ 1º Em caso de existên
ncia de coo
orientador, este não poderá fazzer parte da
d comissão
o
c
dee membro, salvo na im
mpossibilidade do orien
ntador.
examinadora de qualifficação, na condição
da Comissãão Examinad
§ 2ºº O orientad
dor da disse
ertação ou ttese será o presidente
p
dora.
Art.. 12 Os membros daa Comissão
o Examinadora deverãão possuir título de doutor, ter
produção ccientífica e/ou tecnológgica relacionada ao tem
ma do trabaalho de con
nclusão e pu
ublicada noss
últimos doiis anos.
Paráágrafo único
o. Em casoss de comisssão examinaadora de qu
ualificação de
d dissertaçção ou tesee,
cujo curso tenha sido realizado em
e regime d
de cotutela, admitir-see-á a compo
osição da co
omissão em
m
omum acordo com a instituição
o
consonânciia com a rrespectiva convenção de cotutela e em co
parceira.
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Art.. 13 É vedaada a particcipação de docente co
omo memb
bro de com
missão exam
minadora dee
qualificação
o de disserttação ou te
ese que sejaa cônjuge do discente ou que com
m ele tenhaa relação dee
parentesco
o natural ((em linha direta ou colateral até o tercceiro grau, por ascen
ndência ou
u
descendênccia) ou de p
parentesco civil (em lin
nha reta ou colateral atté o terceiro
o grau) ou se
s constituaa
em amigo ííntimo ou in
nimigo.
Art.. 14 A comp
posição da comissão
c
exxaminadoraa de exame de qualificaação de dissertação ou
u
tese deveráá ser aprovaada pelo Co
olegiado do PPGCI.
CAPÍTULO IV
V
DO EXAM
ME E DA AVA
ALIAÇÃO
Art.. 15 O exam
me de qualifficação de d
dissertação ou tese deverá ser maarcado pelo
o orientador
no sistemaa de gestãão acadêmica da UFPE, no período máximo de vin
nte (20) dias
d
de suaa
programaçãão de reallização, com
m base no
o Formulário Compossição da Co
omissão Exxaminadora,
disponível n
no site do P
PPGCI, link Documento
D
os Institucionais/Formu
ulários.
Art.. 16 O pro
ojeto de dissertação o
ou tese de
everá ser d
disponibilizaado pelo discente aoss
membros d
da comissão
o examinad
dora, no praazo máximo
o de vinte ((20) dias daa realização
o do examee,
nos formatos impresso
o e/ou digittal.
Art.. 17 O exam
me de qualificação de dissertação
o ou tese poderá funcionar nas modalidades
m
s
presencial, semipresen
ncial ou a distância, dee acordo com
m as normaas vigentes da UFPE e da
d CAPES.
dos ou de p
parte dos in
ntegrantes d
do exame (ccomissão exxaminadoraa
§ 1ºº A participaação de tod
e discente)) poderá see dar por meio
m
dos recursos de videoconfer
v
rência, de forma
f
justifficada, caso
o
não se enco
ontrem no m
município sede
s
do PPG
GCI.
§ 2ºº Na hipótese de parrticipação n
não presenccial, é posssível que a assinaturaa da Ata dee
Exame de Qualificação seja subsstituída pela menção explícita à participaçãão por meio de vídeo
o
conferênciaa.
Art.. 18 A apressentação do
o projeto de dissertaçãão ou tese será realizaada pelo disscente, com
m
duração mááxima de trinta (30) minutos, segu
uida da argu
uição pela ccomissão exxaminadoraa.
Art.. 19 O projeeto de dissertação ou teese deverá ser avaliado
o a partir do
os seguintees critérios:
I - A
Alinhamentto temático
o do projetto de pesq
quisa à área de conce
entração e à linha dee
pesquisa do
o orientado
or;
II - C
Coerência eentre objetivvos e probleema de pessquisa;
III - Pertinênciaa e adequaçção das refeerências à te
emática de pesquisa;
IV - Domínio do
o tema de pesquisa;
p
V-A
Adequação dos proced
dimentos metodológico
os;
VI - Viabilidadee do cronograma para d
desenvolvim
mento do projeto de pe
esquisa.
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Art.. 20 Ao téérmino do
o exame de qualificaação de diissertação ou tese, a comissão
o
examinado
ora, em escrutínio secrreto, delibeerará sobre
e o resultad
do, com atrribuição ao projeto dee
apenas uma das seguintes mençõ
ões:
I-A
Aprovado;
II - R
Reprovado.
§ 1ºº As mençõ
ões a que se
s referem os incisos I e II ao projeto de dissertação
d
ou tese do
o
discente deeverão ser registradas na ata de qualificação
o de disserttação ou te
ese, a partirr de maioriaa
simples doss votos dos membros participante
p
es da comissão examin
nadora.
§ 2ºº Em caso de atribuição da men
nção aprovaado, é facultada à Com
missão Examinadora a
solicitação de alteraçõ
ões não subsstanciais a sserem realizzadas na veersão final do
d projeto.
de atribuição da mençãão reprovad
do, o discen
nte poderá repeti-lo um
ma segundaa
§ 3ºº Em caso d
vez, obedeccendo os seeguintes praazos:
a)
Mestrad
do Acadêm
mico: prazo máximo de
e três mesees, a contar da data dee realização
o
do primeiro
o exame;
b)
Doutoraado Acadêm
mico: prazo máximo de
e cinco messes, a contar da data de realização
o
do primeiro
o exame.
Art.. 21 A identificação de
e plágio paarcial ou total do projeto de disssertação ou
u tese peloss
membros d
da comissão
o examinadora deverá ser encaminhada ao o
orientador antes da reealização do
o
exame de q
qualificação
o de dissertaação ou tese, devidamente docum
mentada.
Art.. 22 A comp
provação de plágio parcial ou tottal do projeeto de disse
ertação ou tese
t
deveráá
ser encaminhada ao Colegiado do
o PPGCI pelo orientado
or para anállise.
§ 1ºº O Colegiad
do do PPGC
CI deverá constituir com
missão interrna, formad
da por três docentes
d
do
o
Programa, para emissãão de pareccer circunstaanciado a partir
p
da doccumentação
o apresentaada.
§ 2ºº O discentte poderá se
s defenderr junto ao Colegiado
C
d
do PPGCI, quando
q
da deliberação
o
sobre o caaso, por m
meio do parecer circunstanciado da comisssão internaa e da doccumentação
o
apresentad
da.
§ 3ºº Em caso d
de confirmaação de plággio parcial ou
o total do projeto de dissertação
o ou tese, a
Coordenaçãão do Proggrama deve
erá encaminhar para deliberação
o da Câmara de Pesq
quisa e PósGraduação (CPPG) da Pró-reitoriaa de Pós-graaduação (PR
ROPG) da UFPE.
Art.. 23 As sanções discip
plinares deccorrentes da confirmaçção de plággio parcial ou total do
o
projeto de dissertação
o ou tese se
erão aplicad
das pela CP
PPG-PROPG da Universsidade, de acordo
a
com
m
as normas vvigentes.
Art.. 24 O paarecer da Comissão
C
EExaminadora deverá ser aprese
entado com
m base no
o
Formulário Parecer d
de Exame de
d Qualificaação de Disssertação ee/ou Tese, disponível no site do
o
PPGCI, no link Documeentos Institu
ucionais/Fo
ormulários.
Paráágrafo únicco – O pare
ecer da Co
omissão Exaaminadora deverá serr registrado
o na ata dee
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qualificação
o de disserttação ou tese a ser disponibilizada pela Secreetaria do PP
PGCI, com a assinaturaa
dos membrros da comissão examinadora.
Art.. 25 O resultado final da avaliaçãão do projeto de disseertação ou tese
t
será divulgado ao
o
discente peelo orientad
dor e demaais membros da comisssão examinadora, por meio da leitura da ataa
de qualificaação.
C
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕE
D
ES TRANSIT
TÓRIAS E FIINAIS
Art.. 26 Os caso
os omissos serão
s
analissados e deliberados pelo Colegiado do PPGCI.
Art.. 27 Fica revvogada a Re
esolução nº 06/2013 do
o PPGCI, e d
demais disp
posições em
m contrário.
Art.. 28 Esta No
ormativa Intterna entrarrá em vigorr na data dee sua publicaação no Bolletim Oficiaal
da UFPE.
APROVADA
A NA 82ª REEUNIÃO OR
RDINÁRIA D
DO COLEGIA
ADO DO PRO
OGRAMA DE
D PÓS-GRA
ADUAÇÃO
EM CIÊNCIA
A DA INFOR
RMAÇÃO DA
A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PEERNAMBUC
CO, REALIZA
ADA NO DIA
A
29 DE JULH
HO DE 2021.

Profa. N
Nadi Helenaa Presser
Coordenadora do Prrograma dee Pós-Gradu
uação em Ciência da Infformação
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