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Normas para apresentação de Dissertação 

Para a defesa, deverá ser enviado à Secretar ia da Pós-Graduação pelo      

e-mail:  ppgadr@ufscar.br :  

 

1.Uma cópia do trabalho, estando o arquivo em extensão Word e PDF; 

 

2.Formulário de composição da banca, composta por cinco (5) membros,  

sendo que no mínimo dois membros deverão ser externos ao programa e à 

UFSCar (um t itular e um suplente).  

( formulário disponível no site do programa) 

Parágrafo único  -  O coorientador do candidato  não pode, 

concomitantemente com o orientador, part ic ipar da Banca, a não ser que, 

excepcionalmente, a Banca aprovada pela CPG seja composta por cinco 

membros com t itulação mínima de Doutor. Neste caso, a l ista dos nomes 

suger idos deverá ser composta por quatro membros credenciados em 

Programas de Pós-Graduação da UFSCar e quatro externos à UFSCar e ao 

Programa.  

 

3. Comprovante de submissão de um artigo científico para um periódico avaliado no 

Portal Qualis (B2, B1 A1, A2 e A3 do Qualis “novo” - divulgado extraoficialmente em 2019, e 

B2, B1, A1 e A2 do Qualis Quadriênio 2013-2016). 

 

-  Após 60 dias da defesa, o aluno deverá enviar à Secretar ia da Pós-

graduação, através do e-mail:  ppgadr@ufscar.br:  

 (ver pós-defesa no site do programa) 

 

       * uma nova versão da dissertação ( incorporando as sugestões da 

banca, caso esta aponte a necessidade de correções). Em Word e PDF. 

 

       * autorização de publ icação (formulár io no site do programa em pós-

defesa) devidamente assinado pelo or ientador e aluno.  

 

       * formulário de egressos preenchido e assinado. 

 

       * comprovante de submissão da dissertação ao Repositório Inst itucional  

(bibl ioteca da UFSCar) 
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Quanto à apresentação da dissertação, deverão ser seguidas as  

recomendações abaixo.  

I .  DA APRESENTAÇÃO  

O trabalho deverá ser digitado em computador e i mpresso em papel branco 

modelo A4 ou reciclado, frente e verso (opcional).  

O texto deverá ser escrito em espaço 1,5, fonte Arial,  tamanho 12. Tabelas, 

legendas e notas de rodapé podem ser em espaços simples e tamanho 

menor.  

As margens esquerda e super ior devem ser de 3,5 cm; direita e infer ior com 

aproximadamente 2,5 cm. Nas páginas inic iais dos capítulos, deixar 10 cm 

de margem superior.  

Os nomes dos autores citados no texto devem estar em letras maiúsculas,  

entre parênteses, quando no f inal das frases, ou  em letras minúsculas, 

quando iniciarem o texto  

  

Título 

Deve ser c laro, conciso e preciso para indicar precisamente o conteúdo do 

trabalho. Recomenda-se que os nomes vulgares das espécies sejam 

seguidos dos nomes científ icos.  

 

Capa 

Deve conter as informações na ordem, conforme Modelo anexo.  

 

Encadernação 

O exemplar definit ivo que irá para a Bibl ioteca deverá ser em capa 

padronizada e brochura, conforme Modelo a ser ob tido na Secretaria da Pós-

Graduação. 

 

Página de rosto 

Deve conter as mesmas informações da  capa, acrescidas do nome do 

orientador em letras maiúsculas e ocupando a metade direita da página, a 

aproximadamente 3,5 cm abaixo do nome do autor e precedido da pa lavra 

Orientador (Modelo).  

O exemplar def init ivo deve conter a f icha catalográf ica no vers o da página 

de rosto. Procurar a responsável na Bibl ioteca Setorial do CCA para auxíl io 

na elaboração da f icha catalográf ica.  

 

Paginação 

Deve-se numerar todas as páginas, consecutivamente, com algar ismos 

arábicos e no canto superior direito, exceção feita à página de rosto e as 

que antecedem o corpo principal da tese. Estas devem ser identif icadas com 

algarismos romanos, em letras minúsculas ( i,  i i ,  etc.).  
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I I  –  DO PRÓLOGO  

Agradecimentos e oferecimentos 

A critér io do autor, os agradecimentos podem ser incluí dos antes do índice. 

Oferecimentos podem ser colocados em folhas separadas, após a página de 

rosto. 

E deve obrigator iamente constar:  

Agradeço ao apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 

 

Sumário 

Deve relacionar os capítulos e suas subdivisões, exatamente como aparecem 

no corpo pr incipal do manuscrito, indicando -se as respect ivas páginas. As 

partes que precedem o sumário não devem ser relacionadas, porém os 

apêndices, se exist irem, devem ser incluídos.  

A palavra SUMÁRIO deve ser dati lografada no alto e no centro da página, 

com letras maiúsculas.  

Os tí tulos dos capítulos devem ser em letra maiúscu la e os das subdiv isões 

em letra minúscula, exceto a inic ial da pr imeira palavra.  

Recomenda-se uma l inha de pontos para inter l igar a últ ima palavra de cada 

capítulo ao número da página.  

A coluna de numeração das páginas deve ter como tí tulo “Página”.  

I I I .  DO CORPO PRINCIPAL  

A tese ou dissertação pode ser apresentada na forma convencional ou em 

capítulos,  dependendo da natureza do trabalho e a cr itério do orientador. Se 

em capítulos, cada um deve conter introdução, material e métodos, 

resultados, discussão e bibl iograf ia. É obrigatório, no entanto, um resumo, o 

abstract,  uma introdução geral e uma discussão e conclusões ou 

considerações f inais, fazendo a inter l igação dos capítulos e o fechamento do 

assunto, além das referências bibl iográf icas pert inentes.  

Admite-se que os capí tulos sejam trabalhos já publ icados, aceitos ou 

enviados para publ icação, desde que os mesmos façam parte do plano de 

dissertação e o aluno seja o primeiro autor.  

Neste caso, serão aceitas as formatações exigidas pela revista, l ivro ou 

outro veículo de divulgação. Ainda, os trabalhos redigidos ou publ icados em 

outro idioma que não o português, inglês e espanhol deverão ser 

acompanhados de tradução para o português.  

 

Resumo 

Deve apresentar de forma concisa a essência do trabalho, indicando a 

natureza do problema, o material e método ut i l izado, os resultados mais 

importantes e as pr incipais conclusões. Deve ter no máximo 2000 caracteres.  
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Abstract  

Nesta folha, deve constar inic ialmente o t í tulo da dissertação em inglês, 

seguido dos nomes do a luno e orientador, conforme Modelo. O Abstract pode 

ser uma versão do resumo em português.  A cr itér io do autor, poderão ser 

acrescentados resumos em outros idiomas além do inglês.  

 

Introdução 

Deve fornecer ao lei tor os antecedentes que just if icaram o traba lho; situar o 

assunto em relação a outros já publicados; apresentar de forma sucinta o 

estado em que se encontra o problema a ser invest igado e estabelecer 

claramente os objet ivos.  

 

Revisão da literatura 

Deve ser suf ic iente para situar o problema e estabel ecer comparações com o  

que já foi publ icado a respeito.  

 

Material e Métodos 

Deve apresentar uma descr ição completa e concisa dos métodos ut i l izados 

que permitam alcançar os objet ivos propostos.  

 

Resultados 

Devem ser apresentados de forma objet iva, clara e lógica sem incluir 

discussão. Podem incluir gráf icos, tabelas, f iguras, etc. A critério do  autor, 

podem ser apresentados em subcapítulos.  

 

Discussão 

Opcionalmente este í tem pode ser reunido ao anter ior, sendo os resultados 

discutidos à medida em que são apresentados. Aqui o pesquisador deve 

revelar o seu preparo e maturidade intelectual,  relaci onando as observações 

exper imentais, interpretando os resultados e elaborando conclusões.  

 

Conclusão ou considerações finais  

Deve ser baseada somente nos fatos comprovados e já discutidos no i tem 

anterior. Pode ser reunido ao item anterior (Discussão e con clusões) desde 

que, “Resultados” e “Discussão” sejam separados.  

 

Literatura citada  

Deverão ser seguidas as normas da ABNT. A UFSCar oferece um serviço de 

correção das referências bibl iográf icas , através da Biblioteca Setor ial do 

CCA ou Bibl ioteca Comunitár ia da UFSCar. 

 

Apêndice  

Pode ou não ser incluído. Quando presente, deve vir após Literatura citada, 

sendo o tí tulo APÊNDICE em letras maiúsculas, no centro da página.  
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Observações Gerais  

1- Não serão aceitas dissertações fora dos padrões estabelecidos.  

    (ver arquivos (modelo) no site do prog rama em dissertações) 

 

2- Nos casos em que as dissertações tratarem de revisões, seguir -se-á a 

formatação característ ica deste  t ipo de abordagem, podendo-se omit ir  os 

itens INTRODUÇÃO, REVISÃO DA LITERATURA e MATERIAL E MÉTODOS  
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