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AVALIAÇÃO DA DISSERTAÇÃO

1

O trabalho constitui-se em uma Dissertação de Mestrado por apresentar adequado desenvolvimento
do assunto, sistematização do conhecimento, criatividade e relatório de pesquisa científica com
contribuição original para o campo da Administração.
SIM

NÃO
ORIENTAÇÕES PARA EMISSÃO DO PARECER
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Emitir parecer sobre a Dissertação levando em consideração os seguintes aspectos.
a. FORMA:
a) Apresentação do texto: linguagem apropriada, correção e clareza da redação;
b) Apresentação formal: obediência às normas da ABNT; apresentação correta de citações e notas
de rodapé, referências; ilustrações e tabelas, margens, recuos, tamanho de letra, título de seções e
paginação.
b. PESQUISA:
a) Originalidade do tema: importância do tema na área envolvida;
b) Aderência e atualidade da pesquisa: considerar à Área de Concentração e Linha de Pesquisa do
Programa (PPGA/UNIR) e temática de pesquisa;
c) Profundidade da pesquisa: tema bem delimitado; esgotamento do problema proposto;
d) Fundamentação: contextualização do problema; embasamento teórico preciso; identificação clara
das fontes utilizadas e citadas; coerência entre argumentos e resultados apresentados;
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d) Metodologia utilizada: detalhamento dos métodos e as técnicas a empregadas, o universo e
amostra da pesquisa (se for o caso), os dados coletados e sua natureza, os instrumentos de coleta e a
descrição dos instrumentos de tratamento e análise dos dados;
e) Referências consultadas: revisão bibliográfica e documental completa e atual; análise crítica dos
demais trabalhos apresentados sobre o tema; pesquisa de bibliografia estrangeira.
f) Potencial de contribuição científica e de impacto para às organizações e sociedade (impactos
econômicos, sociais, culturais, ambientais e/ou outros).
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ELABORAR PARECER SOBRE A DISSERTAÇÃO

________________________________________

Assinatura do Avaliador
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ORIENTAÇÕES PARA AVALIAÇÃO DA DEFESA DA DISSERTAÇÃO (APRESENTAÇÃO)

4.1 Avaliar a defesa da Dissertação levando em consideração os seguintes aspectos:
a) Fluência: postura; recursos didáticos utilizados; clareza da exposição;
b) Tempo: capacidade de expor o trabalho realizado no prazo determinado;
c) Independência intelectual: capacidade de explicar falhas e de responder às questões
apresentadas pela Banca.
4.2 Após defesa da Dissertação pelo Mestrando, posicionar-se sobre o parecer enviado previamente,
sobre a defesa e proceder arguição.
4.3 RECOMENDAÇÕES
As recomendações devem ser registradas pelo Orientador (Presidente da Banca) em formulário
institucionalizado como anexo a Ata da Defesa de Dissertação.

