
Título da Proposta de Tese de Doutorado ou de Dissertação de Mestrado (em negrito) 

Nome: "inserir nome completo"     Data: "inserir data" 

Número de Matrícula: "inserir número de matrícula”  

Nível: (   ) Mestrado   (    ) Doutorado 

Bolsista:  (   ) Sim   (    ) Não 

Área de Concentração: "inserir área de concentração do PPGMEC-UFMG” 

Orientador: "inserir nome completo do orientador” 

Coorientador(es):"inserir nome(s) completo(s) do(s) coorientador(es)" 

--(espaço simples)-- 

(INSTRUÇÕES INICIAIS: Uma dissertação de mestrado em engenharia consiste em um 

trabalho de pesquisa, compilando de forma crítica hipóteses e metodologias propostas por 

outros autores, para a análise/investigação de um problema relevante de engenharia. Uma 

dissertação de mestrado demonstra a habilidade técnica para pesquisa aplicada, retratando o 

espírito crítico e analítico no entendimento de problemas técnicos.  Uma tese de doutorado é 

uma contribuição original para a ampliação do conhecimento sobre problemas de engenharia.  

Em teses de doutorado, um novo conceito em engenharia, que pode ser um sistema, um processo 

ou um procedimento, deve ser avaliado, com comprovação científica de seu impacto inovador na 

expansão do conhecimento em engenharia. Esse documento delineia a proposta de 

tese/dissertação do(a) aluno(a) com o cronograma de atividades até a sessão de defesa de te-

se/dissertação. A proposta pode ter no máximo 7 (sete ) páginas. Trabalhos de pesquisa em en-

genharia seguem os princípios do MÉTODO científico comum em vários ramos da ciência. Por-

tanto, deve ser evitado o uso do termo MÉTODO como denominação para procedimento ou me-

todologia utilizada/desenvolvida na tese/dissertação. A formatação do documento deve respeitar 

a configuração de padrão de letra, margens e espaçamento contidos nesse arquivo (Fonte tipo 

Times New Roman 12pt ou equivalente. Todas as margens com 2,5 cm de espaçamento). 

(A proposta de dissertação de Mestrado ou de tese de Doutorado deve conter obrigatoriamente 

os seguintes itens: OBJETIVO, MOTIVAÇÃO, METODOLOGIA, RESULTADOS ESPERADOS, 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS e CRONOGRAMA) 

--(espaço simples)--  

OBJETIVO: Enunciado conciso do objetivo principal do trabalho. Deve ser resumido em uma 

sentença que descreva de forma clara o problema de interesse, baseado na questão central que 



será examinada. O objetivo deve estar associado ao título do trabalho. Alguns verbos podem 

auxiliar na elaboração dos objetivos, tais como ANALISAR, ESTUDAR, DESENVOLVER e 

INVESTIGAR. Em Engenharia Mecânica, o objetivo principal consiste em 

analisar/estudar/desenvolver/investigar o comportamento de um equipamento, máquina, processo 

ou sistema, ou a influência de variável(is) na resposta/comportamento/desempenho de 

equipamentos, máquinas, processos ou sistemas sob variadas condições. Tenha em mente que 

objetivo não é tarefa. 

(Uma tese de Doutorado deve representar uma contribuição individual e original do(a) autor(a) 

para a ampliação do conhecimento em engenharia. O trabalho de tese deve partir de uma hipótese 

central sobre algum fenômeno/problema em engenharia e a metodologia e os resultados devem 

comprovar ou não a hipótese proposta. Uma tese de doutorado não é um relatório técnico de ati-

vidades, com longa descrição de projeto de sistemas e procedimentos ou com inúmeras figuras e 

tabelas com resultados experimentais e/ou analíticos. Ao final da tese, o(a) doutorando(a) deve 

demonstrar amplo domínio sobre potencialidades e limitações dos fundamentos teóricos e proce-

dimentos envolvidos no tema da tese. A contribuição original pretendida pela tese deve ficar clara 

no texto. Conhecimento amplo acerca de procedimentos experimentais e analíticos de engenharia 

é importante para uma tese, mas não fundamental.) 

--(espaço simples)-- 

MOTIVAÇÃO: É importante deixar claro o motivo pelo qual este trabalho de tese/dissertação é 

importante para o desenvolvimento científico e tecnológico, e como o discente poderá contribuir 

para ampliar/avançar/aprimorar os conhecimentos técnicos e científicos em Engenharia Me-

cânica. O trabalho é inédito? Apresente as razões. A motivação deve estar contida em um pará-

grafo com até três sentenças. A literatura técnica deve ser utilizada para demonstrar a relevância 

do tema para a engenharia. 

--(espaço simples)-- 

METODOLOGIA: Em teses/dissertações de engenharia, a metodologia deve demonstrar o rigor 

científico adotado na obtenção dos resultados e ser suficientemente clara para permitir a reprodu-

ção do trabalho desenvolvido por outros pesquisadores. A metodologia deve descrever de forma 

completa o aparato experimental, o modelo e os procedimentos utilizados/desenvolvidos para a 

obtenção de resultados. A metodologia não é planejamento de atividades. Importante é apresentar 

as respostas a algumas questões básicas: Quais grandezas mecânicas relevantes no trabalho? De 



que forma as grandezas mecânicas serão avaliadas? Os procedimentos descritos são adequados, 

do ponto de vista de precisão e acurácia, para a estimação dos valores as grandezas de interesse?  

 A metodologia pode conter algumas das seguintes subseções: “descrição da bancada de testes”, 

“desenvolvimento do protótipo”, “materiais e equipamentos utilizados”, “coleta de dados”, “pro-

cedimentos dos ensaios”, “formulação teórica”, “modelo matemático”, “validação”, “simulação". 

As hipóteses simplificadoras, os princípios teóricos e as técnicas experimetnais e analíticas do 

trabalho devem ser descritos. Um trabalho de engenharia geralmente contém uma seção de “cole-

ta de dados”, onde deve ficar claro o que são dados experimentais e o que são dados provenien-

tes da literatura (não se esqueça de sempre referenciar os trabalhos que servem como fonte dos 

dados).  A seção de procedimentos de ensaios é importante para um trabalho que envolve expe-

rimentação: (i) Quais os ensaios ou testes que serão realizados para analisar/estudar/investigar o 

problema? ii) Quais suas limitações e potencialidades? (iii) qual a freqüência em que os dados 

serão medidos e quantas vezes o procedimento será repetido? Para quais condições? A formula-

ção teórica deve partir de uma lei física: por que a lei física é aplicada? O que se pretende extrair 

como resultado dessa lei? Na seção de modelo matemático, deve-se seguir um caminho lógico 

de explicação do procedimento a ser implementado, podendo-se fazer uso de um fluxograma para 

nortear a explicação. Quais os dados de entrada do modelo matemático? Quais são as saídas? 

Como a grandeza A ou B será estimada? Quais são as hipóteses do modelo do sistema? Que e-

quipamentos são modelados, e quais as simplificações e considerações? Que softwares são utili-

zados? Que procedimentos computacionais são implementados/desenvolvidos? Se existem dados 

experimentais no trabalho, é possível que haja a necessidade de validação de resultados. A des-

crição das hipóteses simplificadoras do modelo matemático é necessária para a validação.  

A metodologia não é a descrição de etapas de projeto de bancada de ensaios, de modelo ou de 

procedimentos experimentais ou analíticos. A metodologia deve demonstrar que os procedimen-

tos descritos levam ao cumprimento do objetivo principal do trabalho. Desenhos esquemáticos, 

em preto e branco, do aparato experimental ou do sistema ou processo são mais adequados do 

que fotografias.  

Ao se concluir a metodologia é importante realizar uma análise crítica e verificar se o leitor pode-

rá entendê-la e se o objetivo da tese/dissertação será cumprido.  

--(espaço simples)-- 



RESULTADOS ESPERADOS: Uma breve discussão sobre os resultados a serem obtidos, com 

a realização deste plano de trabalho, deve ser apresentada nesta subseção. Perguntas do tipo: qual 

o potencial da metodologia? Qual o impacto dos resultados para a expansão do conhecimento em 

engenharia? Existe alguma referência para medir se o seu trabalho será bem sucedido e atingiu o 

seu objetivo?  Os resultados pretendidos devem demonstrar que a meta proposta do trabalho será 

atingida.  

--(espaço simples)-- 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Listar as referências bibliográficas (preferencialmente 

artigos técnicos-científicos publicados recentemente em Engenharia Mecânica - Qualis Estrato 

Engenharias III) que sustentem a proposta de trabalho e a sua relevância técnica e científica. 

Todas as referências devem ser citadas no texto da proposta. 

--(espaço simples)-- 

CRONOGRAMA: O docente deverá inserir um cronograma atualizado, desde a data de entrega 

deste documento, até a conclusão de seu curso de doutorado/mestrado.  

--(espaço duplo)-- 

 

Ao final, as assinaturas do(a) aluno(a), do orientador e do(s) co-orientador(es) devem constar no 

documento. 

 

 

___________________               _____________________             ………………………. 

         Nome do(a) aluno(a)                          Prof. Orientador 


