
                                                                                        

PROJETO DEFINITIVO DE DISSERTAÇÃO / TESE 

Aluno(a):    

Orientador(a):   

Área de Concentração:    

Linha de Pesquisa:    

Nível:    Nº de matrícula:    

Título do Projeto:    

ANUÊNCIA DO(A) ORIENTADOR(A) 

Concordo em orientar o(a) aluno(a) na elaboração de sua tese/dissertação. 
 

Data:____/____/______       Assinatura: _______________________________________________ 

Para a elaboração do projeto, o(a) aluno(a) usará folhas anexas e seguirá o roteiro e a orientação que se 

encontram na última página deste formulário.  

DESIGNAÇÃO DE ESPECIALISTA NA ÁREA: 

O(a) professor(a)    foi 

indicado(a) em / / , pela Coordenação do Pós-Lit, para emitir parecer sobre o 

projeto. 

 
PARECER 

1. O projeto é pertinente para a área de concentração e a linha de pesquisa em que se inclui e pode 
contribuir para a ampliação do conhecimento nas mesmas? 
Comentários:  

( ) Sim 

( ) Em parte 

 (  ) Não 

2. A proposta de trabalho é original? (item válido apenas para projetos de doutorado)  

Comentários: 

( ) Sim 

( ) Não 

3. O aluno demonstra conhecimento do corpus?  

Comentários:  

(   ) Sim 
( ) Em parte 
 (  ) Não 

4. A fundamentação teórica está adequada à abordagem do corpus?  

Comentários: 

( ) Sim 

( ) Em parte  

(  ) Não 

5. O projeto está redigido com correção e clareza?  

Comentários: 

(   ) Sim 

( ) Em parte  

(  ) Não 

6. Os objetivos estão estabelecidos de modo claro e preciso?  

Comentários: 

( ) Sim 
( ) Em parte  

(  ) Não 

7. A metodologia é adequada aos objetivos?  

Comentários: 

( ) Sim      

( ) Em parte  

( ) Não 

8. A revisão bibliográfica inclui as obras indispensáveis para a realização do projeto?  

Comentários: 

 

( ) Sim 

( ) Em parte  

(  ) Não 



                                                                                        
9. O aluno se posiciona com relação aos autores que cita na revisão bibliográfica?  
Comentários: 

 

( ) Sim 
( ) Em parte  

(  ) Não 

10. O plano da dissertação/tese é condizente com os objetivos propostos?  

Comentários: 

( ) Sim 

( ) Em parte  

(  ) Não 

11. A bibliografia está adequada aos objetivos, à metodologia e ao plano de trabalho propostos? 

Comentários: 

( ) Sim 

( ) Em parte 

 (  ) Não 

12. O plano da dissertação/tese pode ser desenvolvido de acordo com o cronograma proposto, 

permitindo que o trabalho possa ser defendido no prazo previsto? 

Comentários: 

( ) Sim 

( ) Em parte 

 (  ) Não 

13. Outros comentários e sugestões: 
 

 

 

Parecer final:     ( ) Pela aprovação do projeto      ( ) Pela reformulação parcial          ( ) Pela reformulação total 

 
 
 

  

Data Assinatura do(a) parecerista 
 
 

Reavaliação do projeto, após reformulação solicitada no parecer anterior, se for o caso 
 

Em sua nova versão o projeto atende às exigências feitas no parecer anterior? ( ) Sim 

( ) Não 

Parecer final:    ( ) Pela aprovação do projeto      ( ) Pela reformulação parcial          ( ) Pela reformulação total 

 

 
 

  

Data Assinatura do(a) parecerista 

 



 

  

SOBRE O PROJETO DE DISSERTAÇÃO E TESE 

1) O QUE SE ENTENDE POR DISSERTAÇÃO E POR TESE: 

Entende-se por dissertação uma elaboração textual teórica e/ou crítica sobre tema 

relevante para a área de Estudos Literários. 

A dissertação deverá: 

I- vincular-se a uma das áreas de concentração e a uma das linhas de pesquisa do 

Programa; 

II- compreender uma revisão bibliográfica sobre o assunto em questão; 

III- conter uma delimitação clara do tema escolhido; 

IV- apresentar uma fundamentação teórica atualizada em relação ao tema 

escolhido, bem como uma argumentação claramente desenvolvida, que revele, 

por parte do estudante, capacidade de sistematização e domínio da 

metodologia científica pertinente; 

V- ser redigida de acordo com o padrão culto de linguagem; no caso do Mestrado 

em Literaturas de Língua Inglesa, será redigida em inglês; 

VI- seguir as normas da ABNT em vigor; no caso do Mestrado em Literaturas de 

Língua Inglesa, é facultado seguir as normas da MLA. 

Entende-se por tese uma elaboração textual téorica e/ou crítica original sobre tema 

relevante para a área de Estudos Literários, capaz de representar contribuição 

significativa para o desenvolvimento do campo em questão. 

A tese deverá: 

I- vincular-se à uma das áreas de concentração e a uma das linhas de pesquisa do 

Programa; 

II- conter uma delimitação clara do tema escolhido; 

III- compreender uma revisão bibliográfica abrangente sobre o assunto em 

questão; 

IV- apresentar fundamentação teórica cuidadosamente elaborada e atualizada em 

relação ao tema escolhido, bem como uma argumentação claramente 

desenvolvida, que revele, por parte do estudante, capacidade de 

sistematização e domínio da metodologia científica; 

V- ser resultado de pesquisa avançada e necessariamente original; 

VI- ser redigida de acordo com o padrão culto de linguagem; no caso do Doutorado 

em Literaturas de Língua Inglesa, será redigida em inglês; 

VII- seguir as normas da ABNT em vigor; no caso do Doutorado em Literaturas de 

Língua Inglesa, é facultado seguir as normas da MLA. 

2) ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO: Sendo a dissertação de Mestrado e a tese de Doutorado trabalhos de natureza científica, o seu título deverá 
indicar o conteúdo de maneira precisa. 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: área de concentração a que se vincula 
Literatura Brasileira 
Literaturas Clássicas e Medievais 
Literaturas de Língua Inglesa 

Literaturas Modernas e Contemporâneas Teoria 
da Literatura e Literatura Comparada 

LINHA DE PESQUISA: linha de pesquisa a que se vincula 

Edição e Recepção de Textos Literários 

Literatura e Políticas do Contemporâneo 
Literatura e Psicanálise 
Literatura, História e Memória Cultural 

Literatura, outras Artes e Mídias Poéticas 
da Modernidade 
Poéticas da Tradução 

JUSTIFICATIVA - A justificativa deverá conter: 
a) uma delimitação clara do tema a ser estudado e as razões porque foi escolhido; 
b) uma revisão da literatura científica pertinente ao tema; 

c) o interesse ou relevância do estudo proposto para o desenvolvimento dos estudos literários em geral, ou 
para melhor conhecimento de um de seus aspectos em particular, ou ainda para aplicações práticas a 
problemas da realidade brasileira. 

OBJETIVOS: Embora não seja possível prever exatamente os resultados de uma pesquisa, sempre se visam certas metas ao 
realizá-la. São essas metas que devem constar deste item. Se necessário, desdobrem-se os objetivos em 
gerais e específicos. 

METODOLOGIA - Indiquem-se: o referencial teórico-crítico da pesquisa, explicitando-se a(s) linha(s) teórica(s) de abordagem 
do corpus ou objeto de estudo; as etapas metodológicas, discriminando-se as técnicas e procedimentos que 
deverão ser adotados no tratamento do assunto, em cada etapa do trabalho; em síntese, as diferentes linhas de 

ação propostas para se atingirem os objetivos. 

PLANO: a) o plano da dissertação ou tese deverá enumerar e descrever, na ordem provável, os capítulos em que o tema 
poderá desdobrar-se; 

b) o plano deverá conter um cronograma para sua execução observado o prazo máximo de 24 meses para o 
Mestrado e de 48 meses para o Doutorado, incluindo-se aí todos os requisitos regulamentares exigidos para a 

conclusão do curso. 

RELAÇÃO DA BIBLIOGRAFIA BÁSICA: Mencione-se a bibliografia utilizada para a elaboração do projeto e a bibliografia final a 
ser lida durante a realização da pesquisa. Não se trata, ainda, da bibliografia da dissertação e da tese 
- o que não impede que o candidato indique alguns títulos básicos referentes ao assunto. A organização da 
bibliografia deverá obedecer às normas da ABNT. 

DATA E ASSINATURA 

OBSERVAÇÕES: 

- O roteiro acima serve tanto para a elaboração do projeto de pesquisa para o do Mestrado, quanto para o do Doutorado. O 
que irá distinguir a tese é a abordagem do tema (que deverá ser original) e o alcance dos resultados (que deverão 
apresentar contribuição significativa para a área de Estudos Literários). 

- Os projetos para o Mestrado e para o Doutorado em Literaturas de Língua Inglesa deverão ser redigidos em inglês. 

- Não acrescentar anexos. Encaminhar o projeto de dissertação ou de tese digitado com fonte “times new roman”, tamanho 
12, entrelinha 1,5. 
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