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MODELO DE DISSERTAÇÕES E TESES

Estrutura
Capa: autoria, título da tese ou dissertação, cidade e ano da aprovação da tese ou dissertação
Folha de rosto: (i) autoria, (ii) título da tese ou dissertação, (iii) nota explicativa de que se trata de um trabalho
de tese ou dissertação, mencionando o Programa de Pós-Graduação, a Universidade e o grau pretendido
(mestrado ou doutorado), e (iv) local e ano de aprovação da tese ou dissertação. Constará, no verso desta
folha, a ficha catalográfica.
Segunda folha interna: contendo as duas primeiras partes do item anterior, a data de aprovação da tese ou
dissertação, e os nomes, filiações e as assinaturas dos participantes da banca examinadora.
Dedicatória
Epígrafe (opcional)
Agradecimentos: incluir aqui as agências financiadoras do projeto
Lista de símbolos, figuras, quadro e tabelas (opcional)
Sumário
Resumo: incluir 3 a 5 palavras-chave ao final.
Abstract: incluir 3 a 5 keywords ao final.
Introdução geral
Revisão de Literatura
Referências da introdução geral e Revisão de Literatura (segundo normas da ABNT)
Artigo n (incluir uma página inicial, como uma capa, indicando o título, autores, o status – aceito, submetido ou
a ser submetido – e a revista “x”)
*o(s) artigo(s) deve(m) seguir a estruturação e formatação das normas da revista escolhida. Se já publicados,
devem ser incluídos no layout de publicação. Artigos aceitos ou submetidos podem ser incluídos em inglês, se
passaram pelo crivo de revisores nativos.
Considerações finais
Normas das revistas: incluir uma página com a lista de revistas para os quais os artigos serão submetidos e
links de acesso para as normas.
Anexos (se necessário)
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Editoração

•

Deverão ser impressas em forma permanente e legível, com caracteres de alta definição e de cor
preta no tipo Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, margem esquerda
30mm, direta 20mm, superior e inferior 20mm. Alterações no espaçamento, bem como inclusão de
número de linhas, podem ser feitas em função das normas da revista para qual o(s) manuscrito(s)
será(ão) submetidos.

•

A nomenclatura científica deverá ser diferenciada contextualmente, de acordo com as normas
internacionais. As unidades métricas deverão seguir o padrão do Sistema Internacional de Unidades,
ou seguir as recomendações das revistas para as quais os artigos serão submetidos.

•

Todas as páginas textuais e pós-textuais deverão ser numeradas em sequência contínua, i.e., desde a
página da Introdução (texto corrido) até a última página, em algarismos arábicos. A sequência
deverá incluir tudo que estiver no(s) volume(s), como mapas, diagramas, páginas em branco e
outros. As páginas pré-textuais (folha de rosto, segunda folha interna, dedicatória, epígrafe,
agradecimentos e listas) deverão ser numeradas, sequencialmente, com algarismos romanos
minúsculos.

•

Dissertações e teses podem ser impressas em frente e verso.

