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NORMAS PARA ELABORAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

1) A Dissertação de Mestrado deve ser escrita em língua portuguesa; 

2) O trabalho deve ser apresentado em papel branco, no formato A4 (210x297 mm), capa dura 

branca, digitado em fonte Times New Roman na cor preta, tamanho 12, espaçamento 1,5, 

margens esquerda e superior de 3,0 cm e inferior e direita de 2,0 cm; 

3) A paginação é contínua e iniciada na capa, mas o número só deve aparecer a partir da 

introdução. A numeração das páginas do texto, em algarismos arábicos, deve ser colocada na 

margem superior direita, podendo ser usado cabeçalho, se desejado, com a mesma formatação 

de margens do texto. 

4) A dissertação pode ser apresentada em dois formatos:  

4.1) Tradicional, com os itens na seguinte ordem: Capa; Contracapa; Ficha catalográfica 

(somente na versão final); Folha de aprovação; Dedicatória (opcional); Agradecimento 

(opcional); Biografia; Epígrafe (opcional); Resumo e Palavras-chave; Abstract e Keywords; 

Listas de figuras; Listas de tabelas; Listas de abreviaturas, siglas e símbolos; Sumário; 

Introdução; Revisão de literatura; Objetivos (Geral e Específicos); Material e Métodos; 

Resultados e Discussão (em conjunto ou separados); Conclusões; Referências Bibliográficas; 

Apêndices (opcional) e Anexos (opcional).  

4.2) Capítulos na forma de artigos, com os itens na seguinte ordem: Capa; Contracapa; Ficha 

catalográfica (somente na versão final); Folha de aprovação; Dedicatória (opcional); 

Agradecimento (opcional); Biografia; Epígrafe (opcional); Resumo e Palavras-chave; 

Abstract e Keywords; Listas de figuras; Listas de tabelas; Listas de abreviaturas, siglas e 

símbolos; Sumário; Introdução; Revisão de literatura; Objetivos (Geral e Específicos); 

Material e Métodos (opcional); Referências Bibliográficas; Capítulos na forma de artigos com 

os itens organizados de acordo com o periódico a ser submetido; Conclusões gerais. 

CAPA: instituição e nome do programa, título da dissertação, autor, local e ano (conforme 

modelo anexo). 

CONTRACAPA: nome do autor, título da dissertação, natureza e objetivo do documento 

(recuo à direita), nome do orientador (e co-orientadores, se for o caso), local e ano. 

FICHA CATALOGRÁFICA: o modelo da ficha é fornecido pela biblioteca para versão 

final da dissertação e deve ser impressa no verso da contracapa. 

FOLHA DE APROVAÇÃO: Deve conter a data de aprovação e o nome completo dos 

membros da Banca Examinadora, indicando o orientador, e com local para a assinatura dos 

examinadores. 

RESUMO/ABSTRACT: espaçamento simples, sem recuo de parágrafo e sem numeração de 

página. Deve conter de 200 a 450 palavras. 
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PALAVRAS-CHAVE/KEYWORDS: três a seis palavras abaixo do resumo e em ordem 

alfabética e que, preferencialmente, não estejam contidas no título do projeto. 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO (Caracterização do problema): Caracterizar e definir o contexto do 

estudo, identificando claramente o problema ou a oportunidade visualizada pela pesquisa. 

Deve ser escrito com as próprias palavras do autor, em até duas páginas e, preferencialmente, 

sem citações bibliográficas. 

REVISÃO DE LITERATURA: Analisar os conhecimentos existentes (estado da arte) sobre 

o problema ou oportunidade focalizada e destacar o(s) elemento(s) da dissertação, com base 

em revisão de literatura atual, relevante e ligada diretamente às questões técnico-científicas. 

Esse item pode estar dividido em subitens e deve-se evitar a citação de resumos apresentados 

em eventos. 

OBJETIVOS: Os objetivos devem ser expressos de forma clara e concisa. 

Apresentar o(s) objetivo(s) geral(is) separadamente dos objetivos específicos. 

OBJETIVO GERAL: enunciar de forma abrangente as finalidades da pesquisa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: itens iniciados com verbos no infinitivo que descrevem as 

atividades desenvolvidas para atingir o objetivo geral. 

MATERIAL E MÉTODOS: Descrever de forma clara, concisa e direta, os materiais e 

métodos utilizados na dissertação (juntos ou separados). 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Relacionar a literatura citada de acordo com as 

normas estabelecidas pelo PPGGBC, conforme modelo abaixo: 

Citação no texto: 

 Use o nome e ano: Silva (1980); (Silva, 1980); Garcia e Diniz (2010); (Garcia & Diniz, 

2010). Se houver mais de dois autores usar et al.  

Nas referências: 

Será usado o sistema autor-ano para citações bibliográficas organizadas em ordem alfabética, 

incluindo todos os autores e nomes completos dos trabalhos e dos periódicos. Exemplos: 

Livros: 

LOMINADZE, DG. 1981. Cyclotron waves in plasma. 2
a
 ed. Oxford: Pergamon Press. 206 p. 

International series in natural philosophy, no. 3.  

Capítulo de livros: 
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WRIGLEY, EA. 1968. Parish registers and the historian. In: STEEL, DJ. National index of 

parish registers. London: Society of Genealogists.  p. 15-167. 

 Artigos em periódicos: 

CYRINO, JEP. & MULVANEY, DR. 1999. Mitogenic activity of fetal bovine serum, fish fry 

extract, insulin-like growth factor-I, and fibroblast growth factor on brown bullhead catfish 

cells - BB line. Brazilian Journal of Biology, vol. 59, no. 3, p. 517-525.  

 Dissertações e teses: 

LIMA, PRS. 2004. Dinâmica populacional da Serra Scomberomorus brasiliensis 

(Osteichthyes; Scombridae), no litoral ocidental do Maranhão-Brasil. Recife: Universidade 

Federal Rural de Pernambuco. Dissertação de Mestrado em Recursos Pesqueiros e 

Aquicultura. 45 p.  

Resumos 

SILVA, RSS.; SANTOS, EV.; OLIVEIRA, IA. & BEZERRA, MC. 2010. Efeitos 

teratogênicos da hipóxia em peixes. In: Anais do 57
o
 Congresso Nacional de Ictiologia, São 

Paulo, Brasil. p. 75. 

Textos de internet 

SIQUEIRA, SG. Anfíbios como bioindicadores. Disponível em: 

<http://www.ppggbc.br/12334>. Acesso em 09 de outubro de 2010. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Estimativas populacionais 

dos municípios em 2009. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2009/default.shtm>. Acesso 

em 04 de abril de 2011. 

OBSERVAÇÕES 

 As referências bibliográficas dos capítulos na forma de artigos podem seguir as 

normas especificas do periódico a ser submetido. 


