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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

Este roteiro tem por objetivo orientar os alunos do Curso de Mestrado Profissional da 
ESAG (MP) na elaboração do projeto e da dissertação de mestrado. 
 
O princípio básico que orienta o trabalho final do MP é que o mesmo deve focalizar 
situações da realidade (situações-problema/oportunidades) trazidas pelo mestrando, 
que buscará viabilizar respostas/soluções/implementações à luz de conceitos e 
teorias, estabelecendo-se a relação teoria-fato. Assim, as temáticas e propostas de 
pesquisa deverão estar articuladas às linhas de pesquisa do Curso de Mestrado 
Profissional e às temáticas de estudo e pesquisa do professor orientador. 
 
Vale destacar que a dissertação do Mestrado Profissional é um trabalho 
acadêmico-científico, cujo processo de elaboração e o conteúdo a ser proposto como 
respostas/soluções/implementações devem pautar-se em princípios do método 
científico; ou seja, estar sustentados em conceitos, teorias, metodologias próprias e 
articuladas ao alcance dos propósitos da dissertação. 
 
O mestrando poderá escolher entre dois caminhos para o desenvolvimento de sua 
dissertação: dissertação Tipo 1 ou dissertação Tipo 2. 
 
Na dissertação Tipo 1 o foco do estudo é estabelecido com base em uma proposta de 
solução já vislumbrada pelo mestrando acerca de uma situação-problema/oportunidade 
identificada em sua realidade. Trata-se, portanto, de uma dissertação baseada em uma 
questão de desenvolvimento de um produto ou de uma proposta de 
implementação. Já na dissertação Tipo 2 não há uma solução clara para a situação-
problema/oportunidade trazida pelo mestrando e, portanto, a dissertação será 
desenvolvida com base em uma questão de tomada de decisão que irá gerar uma  
recomendação.  
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ESTRUTURA DO PROJETO DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO PROFISSIONAL 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
É a apresentação da delimitação e relevância da situação-problema e/ou de oportunidade a ser 
estudada. Este tópico abrange os seguintes itens: 

 
1.1 Descrição da situação-problema/oportunidade 

 Descrição sintética da situação-problema e/ou da oportunidade evidenciada na 
organização e/ou no ambiente de atuação/interesse do mestrando (natureza do 
problema abordando aspectos históricos, políticos, socioculturais, jurídico-legal, 
econômicos); 

 Devem ser apresentados, brevemente: estudos e projetos já implantados em outras 
organizações ou contextos similares, destacando-se as melhores práticas relacionadas 
à situação-problema/oportunidade investigada; lacunas percebidas na 
organização/realidade de estudo, evidenciando que o problema exige uma solução (que 
poderá ser uma proposta ou conjunto de ações, proposta de modelos, metodologias ou 
desenvolvimento de um projeto, tecnologia, etc.); ou que existe uma oportunidade de 
desenvolvimento de soluções junto à organização/realidade e a forma como tal 
oportunidade pode ser explorada/desenvolvida, visando à obtenção de resultados 
superiores. 

 Ao final da descrição da situação-problema/oportunidade o problema deve ser 
formalizado e sintetizado em uma frase que explicite a situação indesejada que se busca 
resolver/mitigar, ou a oportunidade que pode ser explorada/desenvolvida.  
 

Exemplos de problema em dissertação do Tipo 1: 

 “A falta de um programa de ambientação de novos funcionários vem prejudicando a 

compreensão da missão, princípios, objetivos da empresa X, e dificultando o 

compartilhamento das tarefas e o relacionamento dos novos ingressantes.” 

 

 “Os conselhos municipais do município X não possuem referências metodológicas 

para ampliar a participação cidadã em suas reuniões”. 

 

Exemplos de problema em dissertação do Tipo 2: 

 
 “Não está claro em termos comparativos qual município oferece maior potencial de 

ROI para a instalação da nova planta industrial da empresa X”. 

 

 “Baixo número de doadores de medula óssea na rede hospitalar de Santa Catarina”. 
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Importante! Na dissertação do Mestrado Profissional não se aplica a apresentação da 
situação-problema/oportunidade em forma de pergunta, uma vez que o propósito do 
trabalho tem caráter prescritivo e aplicado, baseado no estudo da situação-problema 
e/ou de oportunidade com vistas à resolução/intervenção. 

 

 
1.2 Objetivo  

 O objetivo deve ser formalizado à luz da situação-problema/oportunidade 
evidenciada para intervenção. 

 Pode ser delimitado em termos de amplitude (implica no tipo de trabalho a ser 
desenvolvido pelo mestrando – dissertação de tipo 1 ou tipo 2); de perspectiva 
temporal (recorte em função da viabilidade); do ponto de vista da situação-problema 
ou da oportunidade (características do fenômeno de interesse). 

 
Exemplos de objetivo em dissertação do Tipo 1: 

 “Desenvolver um programa de ambientação de novos funcionários da empresa X”. 

 

 “Elaborar uma metodologia de participação cidadã para os conselhos municipais do 

município X”. 

 

Exemplos de objetivo em dissertação do Tipo 2: 

 
 “Apontar em qual município deve ser instalada a nova planta industrial da empresa 

X, com maior potencial de ROI”. 

 

 “Indicar qual alternativa de política pública deve ser implementada para ampliar o 

número de doadores de medula óssea na rede hospitalar de Santa Catarina”. 

 
 
1.3 Contribuição do Trabalho 

 Apresentar os benefícios, melhorias, conseqüências que a solução da situação-
problema e/ou a exploração/desenvolvimento da oportunidade poderão produzir 
para a organização/sociedade. 

 
 

2 PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 
Em articulação ao objetivo apresentado, o mestrando deverá indicar os procedimentos 
metodológicos para o desenvolvimento da dissertação (identificar o contexto – onde? com 
quem?); definir os meios de coletar e de analisar os dados e as informações que irão subsidiar 
o seu estudo (como?). Para isso, pode fazer uso de técnicas como estudo de documentos, 
revisão sistemática, realização de entrevistas (painel com especialistas, p.ex.), aplicação de 
questionários, observação, etc.; bem como indicar a literatura/bibliografia que pretende utilizar 
no desenvolvimento do seu estudo. 
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3 CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO DO PROJETO 
A partir do plano de desenvolvimento elaborado, apresentar o cronograma de execução do 
projeto da dissertação (definição e distribuição das etapas a serem realizadas de acordo com os 
prazos regimentais do Mestrado Profissional). 
 

 
4 REFERÊNCIAS 
Trata-se de um item obrigatório em todo e qualquer trabalho acadêmico-científico – no projeto e 
na dissertação de mestrado. É a descrição, ao final do trabalho, de todas as fontes (autores, 
obras, periódicos, órgãos, sítios, etc.) mencionadas no texto, conforme as normas da ABNT. 
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ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO PROFISSIONAL 
 

 
1 RESUMO EXECUTIVO 
Apresentar, de maneira sintética, a situação-problema/oportunidade, o objetivo, alguns 
elementos essenciais sobre a contextualização do problema, os resultados das análises feitas 
na dissertação e a recomendação para o destinatário do trabalho. 
 

2 INTRODUÇÃO 
É a apresentação da delimitação e relevância da situação-problema e/ou de oportunidade a ser 
estudada. Este tópico abrange os seguintes itens: 

 
1.1 Descrição da situação-problema/oportunidade 

 Descrição sintética da situação-problema e/ou da oportunidade evidenciada na 
organização e/ou no ambiente de atuação/interesse do mestrando (natureza do 
problema abordando aspectos históricos, políticos, socioculturais, jurídico-legal, 
econômicos); 

 Devem ser apresentados, brevemente: estudos e projetos já implantados em outras 
organizações ou contextos similares, destacando-se as melhores práticas relacionadas 
à situação-problema/oportunidade investigada; lacunas percebidas na 
organização/realidade de estudo, evidenciando que o problema exige uma solução (que 
poderá ser uma proposta ou conjunto de ações, proposta de modelos, metodologias ou 
desenvolvimento de um projeto, tecnologia, etc.); ou que existe uma oportunidade de 
desenvolvimento de soluções junto à organização/realidade e a forma como tal 
oportunidade pode ser explorada/desenvolvida, visando à obtenção de resultados 
superiores. 

 Ao final da descrição da situação-problema/oportunidade o problema deve ser 
formalizado e sintetizado em uma frase que explicite a situação indesejada que se busca 
resolver/mitigar, ou a oportunidade que pode ser explorada/desenvolvida.  
 

Exemplos de problema em dissertação do Tipo 1: 

 “A falta de um programa de ambientação de novos funcionários vem prejudicando a 

compreensão da missão, princípios, objetivos da empresa X, e dificultando o 

compartilhamento das tarefas e o relacionamento dos novos ingressantes.” 

 

 “Os conselhos municipais do município X não possuem referências metodológicas 

para ampliar a participação cidadã em suas reuniões”. 

 

Exemplos de problema em dissertação do Tipo 2: 

 
 “Não está claro em termos comparativos qual município oferece maior potencial de 

ROI para a instalação da nova planta industrial da empresa X”. 

 

 “Baixo número de doadores de medula óssea na rede hospitalar de Santa Catarina”. 
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Importante! Na dissertação do Mestrado Profissional não se aplica a apresentação da 
situação-problema/oportunidade em forma de pergunta, uma vez que o propósito do 
trabalho tem caráter prescritivo e aplicado, baseado no estudo da situação-problema 
e/ou de oportunidade com vistas à resolução/intervenção. 

 

 
1.2 Objetivo  

 O objetivo deve ser formalizado à luz da situação-problema/oportunidade 
evidenciada para intervenção. 

 Pode ser delimitado em termos de amplitude (implica no tipo de trabalho a ser 
desenvolvido pelo mestrando – dissertação de tipo 1 ou tipo 2); de perspectiva 
temporal (recorte em função da viabilidade); do ponto de vista da situação-problema 
ou da oportunidade (características do fenômeno de interesse). 

 
Exemplos de objetivo em dissertação do Tipo 1: 

 “Desenvolver um programa de ambientação de novos funcionários da empresa X”. 

 

 “Elaborar uma metodologia de participação cidadã para os conselhos municipais do 

município X”. 

 

 

Exemplos de objetivo em dissertação do Tipo 2: 

 
 “Apontar em qual município deve ser instalada a nova planta industrial da empresa 

X, com maior potencial de ROI”. 

 

 “Indicar qual alternativa de política pública deve ser implementada para ampliar o 

número de doadores de medula óssea na rede hospitalar de Santa Catarina”. 

 
 
1.3 Contribuição do Trabalho 

 Apresentar os benefícios, melhorias, conseqüências que a solução da situação-
problema e/ou a exploração/desenvolvimento da oportunidade poderão produzir para 
a organização/sociedade. 

  

 
2 O CONTEXTO E A REALIDADE INVESTIGADA 
Apresentar as informações e conteúdos relevantes para a identificação da organização/contexto 
do estudo, destacando: 

 Dados básicos da organização/setor/contexto; 

 Histórico e descrição geral de seu ambiente (interno e externo); 

 Histórico e realidade da organização e/ou do setor pesquisado; 

 Principais características organizacionais, como estrutura organizacional, 
tecnologias; estratégias de ação; principais características do setor (ex. saúde, 
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educação, resíduos sólidos, extinção da arara azul, etc.); ou do contexto (estado, 
município, etc.). 

 

 
3 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA E/OU OPORTUNIDADE  
Descrição profunda e sustentada da situação-problema ou da oportunidade identificada. 
Recomenda-se: 

 Evidenciar a situação-problema e/ou a oportunidade identificada na organização 
e/ou no ambiente de atuação/interesse do mestrando (natureza do problema 
abordando aspectos histórico-políticos, sociocultural, jurídico-legal, econômico, etc.); 

 Revelar a dinâmica da realidade da organização/governo/associação e da situação-
problema e/ou da oportunidade; 

 Demonstrar a postura multidisciplinar do mestrando, pressupondo a utilização de 
diferentes abordagens teóricas; 

 Privilegiar o rigor da investigação científica sem perder de vista o seu objetivo 
principal; 

 Considerar diferentes abordagens teóricas para que o mestrando possa analisar as 
alternativas de suporte à resolução da situação-problema e/ou de desenvolvimento 
da oportunidade; 

 Considerar o uso de técnicas variadas e complementares para levantamento de 
dados e informações (triangulação); 

 Promover a participação dos atores organizacionais e sociais envolvidos com 

situação-problema e/ou de oportunidade. 
 
 

4 ANÁLISE E PROPOSTA DE INTERVENÇÃO/RECOMENDAÇÃO 
Trata-se da demonstração e discussão das alternativas possíveis para a resolução da situação-
problema ou para a exploração/desenvolvimento da oportunidade – avaliação preditiva – e da 
apresentação da proposta de solução e/ou de implementação.  
 
Nesta etapa, o texto do mestrando resulta de geração de alternativas, benchmarks, bem como 
da análise das alternativas apresentadas e indicação daquela(s) mais indicada(s) para a 
solução da situação-problema/exploração da oportunidade, de forma fundamentada e 
sistemática. 
 
O mestrando deve descrever, de forma objetiva, as etapas e passos percorridos para chegar à 
construção da proposta (descrição do processo/aspectos de metodologia). Além disso, deve 
apontar os ganhos gerados pela alternativa escolhida para a resolução da situação-problema 
e/ou de oportunidade – seus pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças – tanto para a 
organização/realidade investigada, como para as pessoas e grupos envolvidos, interna e 
externamente.  
 
Por fim, outro aspecto a destacar neste tópico é a contribuição da proposta para o Curso de 
Mestrado em Administração, para o mercado e/ou para a sociedade.  
 
Em síntese, a proposta de intervenção recomendada pelo mestrando para a resolução da 
situação-problema e/ou para desenvolvimento de oportunidade poderá contemplar, 
dependendo do caso: 
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 Uma proposta em termos de conjunto de ações para a resolução da situação-problema 
e/ou desenvolvimento de oportunidade;  

 Uma proposta em termos de nova ferramenta de gestão como, por exemplo, um modelo 
de remuneração baseada em competências ainda não implantado pela organização 
para resolução da situação-problema e/ou explorar/desenvolver uma oportunidade; 

 Uma proposta em termos de desenvolvimento de um projeto como, por exemplo, um 
projeto para verificar a viabilidade de implantação de nova filial em outro Estado da 
Federação para a resolução da situação-problema e/ou explorar uma oportunidade. 
 

Neste sentido, pode ser feita a demonstração da viabilidade de implantação da proposta de 
intervenção além da discussão dos fatores limitantes e facilitadores e dos benefícios que 
poderão ser por ela proporcionados. 

 
5 CONCLUSÕES 
Devem ser elaboradas a partir do objetivo proposto na introdução, demonstrando o seu alcance. 
Nas conclusões a escrita é mais livre, permitindo-se a emissão de juízos de valor sobre o 
processo e os resultados alcançados. Nas conclusões também podem ser feitos julgamentos a 
partir dos fatos apresentados, discutidos e interpretados e indicados os caminhos para a 
mudança organizacional/social ou no âmbito de políticas públicas. 
 

REFERÊNCIAS 
Trata-se de um item obrigatório em todo e qualquer trabalho acadêmico-científico – no projeto e 
na dissertação de mestrado. É a descrição, ao final do trabalho, de todas as fontes (autores, 
obras, periódicos, órgãos, sítios, etc.) mencionadas no texto, conforme as normas da ABNT. 
 

APÊNDICES 
Os apêndices representam os documentos elaborados pelo mestrando, ou seja, pelo autor do 
trabalho/dissertação, tais como questionários, roteiros de entrevistas e os modelos utilizados no 
desenvolvimento da dissertação.  
 

ANEXOS 
Os anexos representam os documentos já existentes na organização/contexto pesquisado. São 
documentos secundários como legislação, tabelas, gráficos, dentre outros, não produzidos pelo 
mestrando e utilizados na dissertação. O mestrando deverá colocar em anexo apenas as 
informações consideradas extremamente relevantes na complementação do entendimento do 
assunto descrito no corpo da dissertação. 

 
IMPORTANTE! 
O projeto e a dissertação devem ser produzidos com a linguagem mais adequada ao seu 
destinatário, qual seja, a empresa, o governo, a associação. Em geral, a linguagem da 
dissertação do Mestrado Profissional é mais direta e sintética que a de dissertações 
acadêmicas evitando-se, entretanto, o uso de gírias e expressões coloquiais inadequadas. Os 
elementos textuais devem ser apresentados, em estrutura e forma, em acordo às normas da 
ABNT, antecedidos pelos elementos pré-textuais e seguidos pelos pós-textuais (obrigatórios e 
opcionais, conforme o caso). Também é preciso elaborar o trabalho com base nas normas de 
citações, referências, apresentação de ilustrações (tabelas, gráficos, quadros, figuras). Para 
seguir tais orientações, busque os Manuais próprios, como o Manual para Elaboração de 
Trabalhos Acadêmicos da UDESC (www.udesc.br/?id=1467). 

http://www.udesc.br/?id=1467

