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Resolução CONSUNI/UFG-24/2005, de 23/09/2005 

Estabelece a criação do Programa de Pós-Graduação em Agronomia 

(PPGA)/CAJ/UFG 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

O PPGA/CAJ/UFG está regulamentando a criação de uma base de dados eletrônica 

com todas as dissertações produzidas pelo programa. Por isso, é exigida do aluno 

uma versão da dissertação em CD-Rom, com o título também em inglês, no ato da 

entrega do material (versão definitiva, já corrigida) na secretaria do PPGA, 

juntamente com uma autorização (modelo retirado na Secretaria da Pós-graduação) 

para a disponibilização no site do PPGA. 

 

Os casos omissos ou especiais às presentes Normas deverão ser resolvidos pelo 

Colegiado do Programa. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

De acordo com o Regulamento do Programa da Pós-Graduação em 

Agronomia da Universidade Federal de Goiás do Regional Jataí – CAJ/UFG, para a 

obtenção do título de MESTRE será exigida uma Dissertação baseada em trabalho 

de pesquisa conduzida pelo candidato. 

Na execução da Dissertação o autor deverá conduzir pesquisa, sobre a qual 

serão avaliadas as informações disponíveis sobre o assunto, permitindo uma perfeita 

informação da metodologia e conclusões obtidas. 

DISSERTAÇÃO é uma monografia, onde o autor apresenta as informações 

disponíveis, procurando dar uma ideia, a mais completa possível, do estado atual 

dos conhecimentos sobre o assunto escolhido. Tópicos controvertidos, juntamente 

com discussões e sugestões, devem ser incluídos. O autor deverá conduzir uma 

pesquisa, sobre a qual será baseada a dissertação. 

O autor deve realçar, sempre que couber, o levantamento claro das hipóteses 

de trabalho. 

O idioma oficial para a redação da dissertação de mestrado é o português, 

exceto para os resumos e palavras-chave, os quais, além do idioma português, 

devem ser apresentados no idioma inglês. Antes de protocolar as versões a serem 

defendidas ou entregar os exemplares definitivos, recomenda-se que o aluno 

submeta o material à revisão ortográfica e gramatical por profissionais com formação 

e competência adequadas. Observar que os termos em latim devem aparecer em 

itálico e termos em línguas diferentes ao do idioma do texto devem vir entre aspas. 

O título do trabalho científico deve ser claro, conciso e suficientemente 

descritivo para definir o assunto nele tratado. O título deve ser breve, porém 

suficientemente pormenorizado para indicar o problema a ser pesquisado e o 

assunto a que se refere. Também não pode ser muito geral, a fim de refletir, da 

melhor forma possível, o conteúdo do trabalho.  

Devem ser evitadas expressões como “Contribuição ao Estudo...”, “Análise 

Preliminar...”, “Introdução ao Estudo...” e outras semelhantes. 

A Dissertação deve ser escrita, com um tratamento objetivo e impessoal, 

preferivelmente na terceira pessoa do singular, evitando-se referência pessoal. 

Assim, devem ser utilizadas expressões como “o presente trabalho”, “o presente 
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estudo”, “o autor” em lugar de “meu trabalho”, “o nosso estudo” ou “eu”. Desse 

modo, é importante manter uniformidade de tratamento em todo o trabalho. 

É importante também que haja consistência na apresentação, mantendo- se 

um padrão uniforme em todas as fases da Dissertação. Deve ser adotado o sistema 

internacional, utilizando-se as abreviaturas convencionais e mantendo-se sempre as 

mesmas unidades na redação do trabalho. Assim se numa parte do trabalho, uma 

grandeza (por exemplo: altura da planta) for avaliada em metros, essa unidade 

deverá ser adotada em todo o trabalho, quando se referir àquela grandeza. 

A objetividade e a clareza são características dos trabalhos científicos. Isto é 

mais facilmente conseguido empregando-se frases curtas, que incluam apenas um 

pensamento. Por outro lado, frases que tratem de um mesmo aspecto devem ser 

reunidas em um único parágrafo, evitando-se parágrafos constituídos por uma única 

frase. Devem-se evitar também, tanto quanto possível, expressões vagas como, por 

exemplo, “parece ser”, “produção alta (ou baixa)”, e outras que não permitem ao 

leitor uma ideia real do fenômeno descrito. 
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2. PROJETO DE PESQUISA DE DISSERTAÇÃO 

 

 

Na elaboração do Projeto de pesquisa, de comum acordo com o orientador, o 

aluno deverá escolher um tema para desenvolver como trabalho de pesquisa para 

fins de Dissertação. Esse projeto de pesquisa deverá ser examinado e aprovado 

pelo orientador e posteriormente encaminhado à Coordenação do Programa para as 

devidas providências. 

O Projeto de Dissertação deverá ser protocolado na Secretaria do Programa 

até a efetivação da segunda matrícula em forma impressa e digital. O Projeto de 

Dissertação deverá conter as seguintes partes: Capa, Resumo, Introdução, 

Objetivos, Revisão de Literatura, Material e Métodos, Resultados esperados, 

Cronograma de Atividades e Referências Bibliográficas. 

A apresentação dessas partes deve atender às Normas para a elaboração de 

Dissertação apresentada a seguir. 

A capa do projeto de Dissertação deve ser impressa em papel tamanho A4 e 

deve conter as informações, conforme modelo. O resumo, que será utilizado para 

cadastro na CAPES, deve ter no máximo 10000 caracteres e, conter no final, a 

equipe que compõe o projeto. Na última página do projeto, além da data de 

apresentação, assinatura do candidato e do orientador, deverá constar a data de 

aprovação com assinatura do Coordenador do Programa, conforme modelo a seguir: 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL JATAÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA 

 

 

 

 

 

PROJETO DE PESQUISA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

 

 

CANDIDATO (A) : 

 

 

 

 

ORIENTADOR (A) : 

 

 

 

 

TÍTULO:  

 

 

 

 

 

 

 

JATAÍ - GOIÁS 

(Mês e ano) 
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Jataí, ______de_________ de _____. 

 

 

 

 

- Candidato - 

 

 

De acordo 

 

 

 

 

- Orientador - 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

- Visto do Coordenador do 

PPGA - 
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3. APRESENTAÇÃO DA DISSERTAÇÃO ANTES E APÓS A DEFESA 

 

 

Para a defesa da Dissertação, o candidato deverá entregar uma cópia da Pré-

Dissertação, junto com a Solicitação da Banca, ao Programa de Pós-Graduação, e 

mais dois exemplares, um para cada membro da Banca (titulares e suplentes), 

seguindo rigorosamente as orientações para elaboração final da Dissertação. 

A Pré-Dissertação deve ser impressa como se fosse definitiva, porém com 

todas as linhas numeradas, escrita conforme o padrão de letra Arial, tamanho 12, 

contendo uma capa de papel tamanho A4, encadernado em espiral. 

O candidato será submetido a uma Banca Examinadora, a qual utilizará esta 

Pré-Dissertação, durante a arguição. 

Após a defesa, o candidato, se for aprovado, redigirá a Dissertação na forma 

definitiva, sem as linhas numeradas, com as devidas correções e sugestões da 

Comissão Examinadora, se houver, de comum acordo com seu orientador, e da qual 

deverá fazer parte um certificado padronizado, com a assinatura dos membros da 

Comissão Examinadora, o qual deverá ser incluído após a página da biografia do 

autor. O Programa de Pós-Graduação ficará de posse desse certificado e somente o 

fornecerá ao candidato no momento em que este apresentar a Dissertação na sua 

forma definitiva, encadernada em brochura. Deverão ser entregues os exemplares 

definitivos da Dissertação, assim como uma cópia eletrônica em pdf, de acordo 

com o Regulamento Interno. 
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4. DISSERTAÇÃO: APRESENTAÇÃO GERAL 

 

 

4.1. Impressão 
 

Na impressão do trabalho final devem-se evitar quaisquer rasuras, borrões e 

outras imperfeições. 

A Dissertação deve ser impressa em papel branco, tamanho A4 (21,0 x 29,7 

cm) e posteriormente reproduzida. Na impossibilidade de se imprimir algum símbolo, 

ele deverá ser inserido manualmente. 

O texto deve ser apresentado em espaço 1,5. Os parágrafos devem ser 

iniciados a 1,25 cm a partir da margem esquerda. As Tabelas, Figuras e Notas de 

Rodapé devem ser impressos em espaço simples. 

O Rodapé localiza-se na base da página e as notas nele contidas devem ser 

separadas do texto por um traço contínuo de aproximadamente 1/3 da linha, a partir 

da margem esquerda, com fonte Arial 10. Usa-se espaço duplo para separar as 

notas entre si. As notas não devem ocupar mais que 20% do espaço total da página. 

As notas de rodapé, por dificultarem a leitura, devem ser evitadas, sempre que 

possível. 

 

4.2. Margens 
 

Devem ser observados os seguintes espaçamentos relativos às margens: 3,0 

cm nas margens esquerda e superior; e 2,0 cm nas margens direita e inferior do 

texto. 

A margem superior, no início de cada capítulo, deve estar a 5,0 cm do limite 

da página. 

 

4.3. Capa e Lombada 
 

A capa, confeccionada em papel Cochecot (240 g/m²) plastificado preto, 

impressa em “offset” com tinta prata, encadernada em bloco com lombada quadrada 
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e com dimensões finais de 21,5 x 30,5 cm, deve conter as informações, mantendo o 

espaçamento padrão 1,5, conforme o modelo que se segue (Figura 1): 

a) Instituição: devem ser escritos, com letras maiúsculas centralizadas, fonte 

Arial 16 negrito, em linhas subsequentes os nomes “UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS”, “REGIONAL JATAÍ” e “PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA”, iniciando a 3,0 cm do limite superior da 

capa; 

b) Título da Dissertação: deve ser escrito em letras maiúsculas, fonte Arial 16 

negrito, centralizado, a 7,0 cm da última linha da instituição; 

c) Nome do autor: deve ser escrito o nome completo, sem abreviações, com 

iniciais maiúsculas, fonte Arial 14 negrito, alinhado à direita e posicionado 

a 6,0 cm da última linha do título; 

d) Qualificação funcional do autor: deve ser escrita com iniciais maiúsculas, 

fonte Arial 12, centralizado logo abaixo do nome do autor; 

e) Local e data: deve ser escrito sequencialmente, usando fonte Arial 12, 

centralizada, os nomes “JATAÍ – GOIÁS – BRASIL”, e na linha 

subsequente, Mês e ano, respeitando o limite inferior da capa de 2,0 cm; 

f) Lombada: deve conter, na margem superior, nome do(a) autor(a) 

(SOBRENOME por extenso, seguido pelas iniciais do Prenome e do 

Nome), a Titulação (MESTRADO) centralizada e o Ano de conclusão (com 

4 algarismos), na margem inferior, todos em letras maiúsculas fonte Arial 

12, negrito. Estas informações devem ser impressas antes da 

encadernação. 
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Figura 1. Exemplo da Capa e Lombada da Dissertação a ser confeccionada em 
papel Cochecot 
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4.4. Página de rosto 
 

É semelhante à capa, porém deve-se excluir a qualificação funcional do(a) 

autor(a) e incluir o nome completo do(a) orientador(a) e/ou do(a) co-orientador(a), a 

descrição normativa do grau pretendido pelo(a) autor(a), bem como o local e a data 

em que a dissertação foi defendida (Figura 2): 

a) Instituição: Deve ser escrito sem abreviações, em letras maiúsculas, 

fonte Arial 16 negrito, centralizado, iniciado a 3,0 cm abaixo do limite 

superior da página e a 4,0 cm do limite esquerdo, respeitando a 

margem direita de 2,0 cm. 

b) Título da Dissertação: deve ser escrito em letras maiúsculas, fonte Arial 

16 negrito, centralizado, a 7,0 cm da última linha da instituição; 

c) Nome do(a) autor(a): deve ser escrito o nome completo, sem 

abreviações, com iniciais maiúsculas, fonte Arial 14 negrito, alinhado à 

direita e posicionado a 3,0 cm da última linha do título; 

d) Nome do(a) Orientador(a) e/ou do Co-orientador(a): posicionado a 2,0 

cm abaixo do nome do(a) autor(a). Escrever o nome completo do(a) 

orientador(a) e/ou do co-orientador(a), sem abreviações e em letras 

iniciais maiúsculas, fonte Arial 14 negrito, espaço simples abaixo do 

nome do(a) autor(a), alinhamento à direita. O nome do orientador(a) 

e/ou co-orientador(a) deve ser precedido de seu cargo e título máximo 

(Ex.: Prof. Dr. ou Profª. Drª.); 

e) Título pretendido pelo autor: Escrever em fonte Arial 12, a 10,5 cm de 

margem esquerda, justificado, distante 5,0 cm abaixo do nome do(a) 

autor(a), em espaçamento simples, o seguinte texto: “Dissertação 

apresentada à Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, como 

parte das exigências para a obtenção do título de Mestre em 

Agronomia (Produção Vegetal)”; 

f) Local e data: escrever com fonte Arial 12, os nomes centralizados 

“JATAÍ – GOIÁS – BRASIL”, e na linha subsequente, Mês e ano, em 

que a dissertação foi defendida, respeitando-se a margem inferior de 

2,0 cm. 
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Figura 2. Exemplo da página de rosto da Dissertação, impressa em papel A4 
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4.5. Ficha catalográfica 
 

A ficha catalográfica, elaborada pela bibliotecária da UFG/JATAÍ, formatado 

em um retângulo com bordas simples, de 7,5 cm x 12,0 cm. (Figura 3). A fonte deve 

ser Times New Roman, com tamanho 12 ou 11. Não se usa: nenhum negrito; título 

inteiro em maiúsculo; iniciais de cada palavra do título em maiúsculo. Efeito itálico 

somente será usado em nomes científicos. Deve ser impressa no verso da folha-de-

rosto, na parte inferior da folha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dados Internacionais de Catalogação da Publicação na (CIP) 

BC/UFG (http://www.bc.ufg.br/pages/14997-orientacoes-para-ficha-catalografica) 

 
Figura 3. Exemplo da Ficha Catalográfica, elaborada pela 
Biblioteca do CAJ/UFG 
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4.6. Numeração das páginas 
 

As páginas que antecedem o corpo principal da Dissertação devem ser 

numeradas em algarismos romanos, em letras minúsculas, iniciando-se a contagem 

na página de rosto (página um), mas mostrando os números somente a partir da 

segunda página. 

A numeração das páginas será reiniciada e numerada com algarismos 

arábicos a partir da primeira página do corpo principal do trabalho até o final da 

dissertação, incluindo os apêndices. A numeração também será mostrada a partir da 

segunda página e deverá ser colocada dentro do cabeçalho, no canto direito da 

página, a cerca de 2,0 cm do limite superior. 

 

4.7. Tabelas 
 

Os resultados e dados do trabalho científico devem ser organizados em 

tabelas, discutindo-se os fatos no texto. As tabelas devem ser simples, sendo 

preferível distribuir as informações em diversas tabelas do que concentrá-las em 

uma só. 

As tabelas, numeradas com algarismos arábicos, devem ficar tão próximos 

quanto possível da parte do texto onde foram pela primeira vez citados, a fim de 

permitir que a mesma seja apresentada em única página. No texto deve-se indicar o 

número da tabela, preferencialmente entre parênteses, e evitar as citações “na 

tabela acima”, “na tabela abaixo”, pois nem sempre é possível, na impressão do 

trabalho, colocar as tabelas no local desejado pelo autor.  

A tabela deve ser, tanto quanto possível autoexplicativa, incluindo título claro 

e descritivo, todas as unidades empregadas, data e fonte de dados, se for o caso. O 

título deve aparecer na parte superior da tabela, antecedido pela palavra “Tabela”, 

seguida pelo número correspondente e um ponto final. A segunda linha do título 

deve apresentar recuo, iniciando no mesmo alinhamento da primeira letra do título 

da Tabela e o título não deve conter ponto final. Sempre que possível, devem ser 

evitados os traços verticais para separar as colunas. As chamadas devem ser 

evitadas tanto quanto possível; se indispensáveis, devem ser feitas por meio de 

letras minúsculas ou números conforme o caso. A fonte dos dados pode ser indicada 

no texto, no título, como rodapé ou no corpo da tabela. 
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Os títulos que identificam as tabelas devem ser numerados sequencialmente 

dentro de cada capítulo. O título, “Tabela n.” com inicial maiúscula em Arial 12 

negrito, seguido pelo texto descritivo com espaçamento simples, letras Arial 12 

normal, maiúsculas e minúsculas, com parágrafo justificado, deve preceder o corpo 

da tabela. Já o corpo da tabela deve ter letras Arial normal, tamanho mínimo de 8 e 

máximo de 12. 

No texto a palavra Tabela deverá ser escrita apenas com a letra “T” em 

maiúscula. (Ex: ...os resultados estão expostos na Tabela 1...). 

 

4.8. Figuras 
 

As figuras tem a finalidade de facilitar a compreensão e de reduzir as 

explicações no texto. Sob o termo “figura”, compreendem-se todas as ilustrações tais 

como fotografias, gráficos, mapas e desenhos diversos. 

A numeração das figuras segue uma série própria de algarismos arábicos. O 

título, suficientemente descritivo, incluindo as unidades empregadas e data, se for o 

caso, deve ficar na parte inferior da ilustração, antecedido por “Figura”, seguido pelo 

número correspondente e um ponto final. Toda figura deve ser colocada tão próxima 

quanto possível da parte do texto onde é citada pela primeira vez. 

As fotografias, mapas e desenhos devem ser acompanhados, quando couber, 

da respectiva escala. 

Assim como as tabelas, os títulos das figuras também devem ser numerados 

sequencialmente dentro de cada capítulo. O título, “Figura «n».” com inicial 

maiúscula em Arial 12 negrito, seguido pelo texto descritivo, em espaço simples, 

letras Arial 12 normal, maiúsculas e minúsculas, com parágrafo justificado, deve ser 

posicionado logo abaixo da figura. A segunda linha do título também deve 

apresentar recuo, iniciando no mesmo alinhamento da primeira letra do título como 

na Tabela, porém deve conter ponto final. 

No texto, a palavra figura deve ser referida como Figura, tendo apenas a letra 

“F” em maiúscula. (Ex: ...a Figura 1representa...). 

 

4.9. Numeração de capítulos e subcapítulos 
 

Para a numeração dos capítulos e suas divisões, deve-se utilizar, tanto 
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quanto possível, o sistema empregado nestas Normas, inclusive no que se refere à 

sua colocação e à maneira de escrever os títulos dos capítulos e subcapítulos após 

a numeração. 
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5. DIVISÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

 

A Dissertação pode incluir 3 partes principais: parte preliminar (pré-textual), 

corpo principal (textual) e apêndice (pós-textual). 

 

5.1. Parte preliminar 
 

Compreende elementos que podem ser essenciais (obrigatórios) ou 

secundários (opcionais). Nesta parte estão incluídos: textos da capa, página de 

rosto, ficha catalográfica, biografia do autor, certificado de aprovação, dados 

curriculares do autor, epígrafe, dedicatória, oferecimento e agradecimentos, sumário, 

lista de tabelas, lista de figuras, lista de abreviaturas e símbolos (quando 

necessário), resumo da dissertação e palavras-chave, e uma página em inglês, 

contendo “title”, “summary” e “keywords”. 

 

5.2.1. Apresentação definitiva 
 

Para apresentação definitiva, depois de submetida à Comissão Examinadora, 

o candidato recebe do Programa de Pós-Graduação em Agronomia o Certificado de 

Aprovação, o qual deverá vir logo após a biografia do autor. 

 

5.2.2. Biografia do autor 
 

Obrigatório. Não deve exceder uma página. Deve conter informações 

pessoais básicas e um breve histórico (datado) da vida acadêmica do autor. 

Eventualmente, pode incluir os principais cargos administrativos e/ou representativos 

ocupados pelo autor até o momento da conclusão do curso. Escrever o título 

“DADOS CURRICULARES DO AUTOR”, centralizado, letras maiúsculas, fonte Arial 

12 negrito, iniciando na margem superior. O texto deve ser escrito em parágrafo 

único, iniciado pelo nome completo, local e data de nascimento do autor. Escrever o 

texto em letras maiúsculas e minúsculas, fonte Arial 12, justificado, iniciando-se a 
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uma linha abaixo do título e encerrando-se na margem inferior da mesma página. O 

nome completo do autor deve iniciar o parágrafo, com recuo de 1,25 cm, e ser 

escrito em negrito e letras maiúsculas, seguido de hífen, e posteriormente as 

informações curriculares. 

 

5.2.3. Certificado de Aprovação 
 

O Certificado de Aprovação é de caráter obrigatório e fornecido pela 

Secretaria do Programa de Pós-graduação (Figura 4). 
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Figura 4. Modelo do Certificado de Aprovação, emitido pela Secretaria do Programa 
de Pós-Graduação. 
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5.2.4. Epígrafe 
 

Opcional. Consiste em uma frase, parágrafo, verso ou poema escolhido pelo 

autor. Deverá ocupar apenas uma página. Se pouco volumosa, a epígrafe deve 

ocupar, preferencialmente, a parte inferior direita da página. 

 

5.2.5. Dedicatória e Oferecimento 
 

Ao critério do autor, podem ou não ser incluídos, embora a maioria das 

dissertações inclua estas considerações. Deve conter a(s) dedicatória(s) e 

oferecimento(s) àqueles cuja participação e/ou contribuição, de forma direta ou 

indireta, foi verdadeiramente especial para o desenvolvimento do trabalho. Se pouco 

volumosa(s), a(s) dedicatória(s) deve(m) ocupar, preferencialmente, a parte inferior 

direita da página. 

 

5.2.6. Agradecimentos 
 

Ao critério do autor. Devem ser registrados os agradecimentos formais 

àqueles que contribuíram para a realização do trabalho. Escrever o título 

AGRADECIMENTOS centralizado, letras maiúsculas, negrito, fonte Arial 12, a 3,0 

cm do limite superior da página. O texto deve destinar um parágrafo para cada 

agradecimento e ser escrito em letras maiúsculas e minúsculas, fonte Arial 12, 

justificado, espaço 1,5, iniciando-se a uma linha abaixo do título e encerrando-se na 

margem inferior da página de agradecimentos. 

 

5.2.7. Sumário 
 

Obrigatório. O Sumário é a primeira página a ser numerada, devendo ser feita 

em algarismo romano minúsculo. As páginas que precedem o sumário não devem 

constar no mesmo, portanto não são paginadas. O título SUMÁRIO deve ser escrito 

no alto da página a 3,0 cm, centralizado, letras maiúsculas com fonte Arial 12 

negrito. O restante do sumário deve ser redigido em Arial 12, normal. 

Os títulos dos capítulos ou seções devem começar na margem esquerda e 

ser escritos em letras maiúsculas. Os títulos dos subcapítulos ou subseções devem 

ser escritos em letras maiúsculas e minúsculas, posicionados a 0,5 cm da margem e 



20  

 

os das subdivisões a 1,0 cm. 

Uma linha de pontos, espaço simples, deve interligar a última palavra de cada 

item ao respectivo número de página. A coluna da numeração das páginas deve ser 

intitulada como “Página”.  

 

5.2.8. Listas de abreviaturas, símbolos, tabelas e/ou figuras 
 

Opcional. Quando forem grandes os números de abreviaturas, símbolos, 

tabelas e/ou figuras (igual ou superior a 10) utilizados na Dissertação, estes podem 

ser inseridos, acompanhados de seus respectivos significados ou legendas, 

seguindo o padrão gráfico de cada item. 

 

5.2.9. Resumo 
 

Obrigatório. Escrever o título da dissertação, centralizado, letras maiúsculas, 

fonte Arial 12 negrito, a 3,0 cm da margem superior. O resumo deve apresentar, de 

forma concisa, no máximo 1.500 caracteres (sem espaço), o conteúdo da 

Dissertação, incluindo-se os objetivos, o material e métodos utilizados, os resultados 

mais importantes e as principais conclusões. O parágrafo deve ser único, iniciando-

se duas linhas abaixo do título da dissertação pela palavra “RESUMO –“, escrita em 

letras maiúsculas, Arial 12 negrito, justificado com recuo de 1,25 cm. A continuação 

do texto, em letras maiúsculas e minúsculas, fonte Arial 12 normal, com 

espaçamento 1,5, respeitando-se a margem inferior de 2,0 cm. O resumo não deve 

conter diagramas, ilustrações ou referências. Ao final do resumo, devem ser 

acrescentadas as palavras-chave. 

 

5.2.10. Palavras-chave 
 

Obrigatório. Devem ser relacionadas até no máximo seis palavras-chave, 

retiradas da Dissertação como um todo. As palavras-chave devem ser separadas 

por vírgulas, escritas em parágrafo único, justificado, em ordem alfabética, sem 

ponto final e precedidas do título “Palavras-chave:”, escritas em negrito, e iniciando-

se duas linhas abaixo da última linha do Resumo. Não devem ser usados quaisquer 

termos presentes no título, pois os mesmos serão indexados automaticamente. 
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5.2.11. Summary 
 

Obrigatório. Este item é composto pelo “TITLE” da dissertação, bem como do 

resumo (“summary”) da mesma, traduzidos para o idioma inglês. Escrever o título da 

dissertação em inglês, centralizado, letras maiúsculas, fonte Arial 12, negrito, a 3,0 

cm do limite superior. O “Summary” deve ser elaborado com fidelidade ao resumo. O 

texto deve ser escrito em parágrafo único, justificado, em letras maiúsculas e 

minúsculas, fonte Arial 12, com espaçamento 1,5, iniciando-se duas linhas abaixo do 

título em inglês, respeitando-se a margem inferior de 2,0 cm. O resumo em inglês 

também não deve ultrapassar 1.500 caracteres (sem espaço), sem uso de 

diagramas ou ilustrações nem referências. O parágrafo deve iniciar-se pela palavra 

“SUMMARY –“, escrita em letras maiúsculas, Arial 12 negrito, com recuo de 1,25 cm. 

Ao final do “SUMMARY” devem ser acrescentadas as “Keywords”. 

 

5.2.12. Keywords 
 

Obrigatório. Devem ser relacionadas até no máximo seis “keywords”, retiradas 

da dissertação como um todo. As “keywords” devem ser separadas por vírgulas, 

escritas em parágrafo único justificado, seguindo a mesma ordem das palavras-

chave, sem ponto final, precedidas do título “Keywords:”, escrita em negrito, e 

iniciando-se duas linhas abaixo da última linha do “Summary”. Não devem ser 

usados termos presentes no título já que estes automaticamente serão indexados. 
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TITLE 

 

 

SUMMARY -  

 

 

Keywords: 1, 2, 3 
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5.2. Corpo Principal 
 

As dissertações poderão ser organizadas de duas formas: convencional e por 

capítulos. 

 

5.2.1. Apresentação na forma convencional 
 

Nesta forma, o texto da dissertação será composto das seções: 1. 

INTRODUÇÃO, 2. REVISÃO DE LITERATURA, 3. MATERIAL E MÉTODOS, 4. 

RESULTADOS, 5. DISCUSSÃO, 6. CONCLUSÕES, 7. IMPLICAÇÕES (opcional, 

veja item X) e 8. REFERÊNCIAS (veja item 5.2.8). As seções 4 e 5 poderão ser 

unidas numa única seção. 

Os títulos das seções devem ser alinhados à esquerda, em letras 

maiúsculas, fonte Arial 12, negrito, e iniciada a 5,0 cm da margem superior. 

No corpo da Dissertação os números indicativos de capítulos devem ser 

colocados na margem esquerda (3,0 cm do limite esquerdo da página), e os dos 

subcapítulos, a 0,5 cm da margem esquerda, as divisões destes a 1,0 cm. 

Todo o corpo do texto deve iniciar-se duas linhas abaixo do título da seção, 

com a primeira linha de cada parágrafo tendo um recuo de 1,25 cm. Deve-se utilizar 

a fonte Arial 12, justificado, com espaçamento 1,5, respeitando-se as margens 

superior e esquerda de 3,0 cm, bem como direita e inferior de 2,0 cm. 

 

5.2.1.1. Introdução 
 

Tem por objetivo fornecer os antecedentes que justificam o trabalho, bem 

como focalizar o assunto a ser tratado. A introdução pode incluir informações sobre 

a natureza e a importância do assunto em relação a outros estudos sobre o mesmo 

tema, a razão para a realização do trabalho, suas limitações e seu(s) objetivo(s). 

Deve-se realçar, sempre que couber, o levantamento claro das hipóteses do trabalho 

e não deve incluir as conclusões.  

A partir desta seção, as páginas devem ser numeradas sequencialmente, em 

algarismos arábicos, no início da página (cabeçalho – 2,0 cm abaixo do limite 

superior). A primeira página desta seção deve ser contada, mas não numerada. 
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5.2.1.2. Revisão Bibliográfica 
 

A importância deste capítulo do trabalho está relacionada à necessidade de 

ser mostrado o que existe na literatura pertinente, informações e sugestões sobre o 

assunto em estudo, bem como uma confirmação da utilidade da pesquisa, quer seja 

por cobrir lacunas existentes na literatura, quer seja por reforçar trabalhos já 

realizados e que necessitem confirmação e continuação. Dessa forma, suas funções 

principais são demonstrar indiretamente a necessidade ou oportunidade do estudo e 

auxiliar a interpretação dos resultados. 

A revisão bibliográfica não deve ser uma simples sequência impessoal de 

resumos de outros trabalhos. Ela deve incluir também uma contribuição do autor 

para mostrar que os trabalhos não foram meramente catalogados, mas sim 

examinados e criticados objetivamente. 

A revisão bibliográfica deve referir-se somente aos assuntos que tenham 

relação direta e específica com o trabalho, isto é, deve incluir apenas aqueles que 

forem úteis à Dissertação. 

É aconselhável que as referências bibliográficas sejam apresentadas em 

ordem cronológica, porém ela não deve se sobrepor à sequência natural do assunto 

tratado. Assim, diferentes trabalhos que tratam do mesmo assunto devem ser 

examinados conjuntamente. 

Deve-se evitar citações referentes a assuntos já amplamente divulgados, 

rotineiros ou de domínio público, bem como as publicações de natureza didática 

(apostilas, por exemplo) que reproduzam de forma resumida os trabalhos originais. 

Nestes casos é aconselhável, sempre que possível, consultar e citar o original. Isto 

não impede que sejam citados trabalhos didáticos quando ofereçam contribuições 

originais. 

No corpo do texto, os AUTORES devem ser escritos com letras minúsculas 

com a primeira letra maiúscula, por exemplo: Silva (2012), Silva & Castro (2012), 

Silva et al. (2012), , etc). 

Informações obtidas por meio de correspondências pessoais, comunicações, 

documentos de divulgação restrita, trabalhos não publicados, palestras, cursos, 

aulas, etc., devem ser indicadas da seguinte forma: 

Exemplo: Reis* constatou que...., ou Reis (2013) constatou que... 
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* REIS, E.F. (Universidade Federal de Goiás, UFG - Câmpus  Jataí). Comunicação 

pessoal, 2013. 

Os trabalhos citados devem seguir a ABNT atualizada, NBR 6023 – 

(Informação e documentação – Apresentação de citações em documentos). 

 

5.2.1.3. Material e Métodos 
 

O trabalho deve apresentar uma descrição detalhada da metodologia 

utilizada, que permita compreender e interpretar os resultados, bem como a 

reprodução do estudo ou a utilização do método por outros pesquisadores. Deve-se 

incluir apenas as informações pertinentes à pesquisa, evitando-se aquelas 

desnecessárias. Marcas comerciais de equipamentos, drogas e outras só deverão 

ser incluídas quando importantes para a melhor compreensão e avaliação do 

trabalho. 

Deve incluir também, quando cabível, informações sobre o local da pesquisa, 

população estudada, amostragem utilizado, técnicas agronômicas e outras, além da 

descrição dos procedimentos analíticos. 

A metodologia deve ser apresentada na sequência cronológica em que o 

trabalho foi conduzido. 

Os fundamentos teóricos do método ou da hipótese de trabalho poderão, 

quando couber, ser incluídos neste capítulo. 

 

5.2.1.4. Resultados 
 

Os resultados devem ser apresentados de forma objetiva, exata, clara e 

lógica, utilizando-se tabelas e figuras que complementem o texto. Devem ser 

incluídos tanto os resultados positivos quanto os negativos que tenham significado, 

sendo que, a critério do autor, podem ser agrupados e apresentados em 

subcapítulos. 

 

5.2.1.5. Discussão 
 

Em alguns casos este capítulo é reunido ao anterior, sendo os resultados 

discutidos, à medida que são apresentados. Neste capítulo o pesquisador revela seu 

preparo e sua maturidade intelectual, sua capacidade de análise, relacionando as 
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observações experimentais e elaborando as conclusões. 

Na discussão dos resultados o autor deve: 

a) Estabelecer relações entre causas e efeitos; 

b) Deduzir as generalizações e princípios básicos que tenham 

comprovação nas observações experimentais; 

c) Esclarecer as exceções, modificações e contradições das hipóteses, 

teorias e princípios diretamente relacionados com o trabalho realizado; 

d) Indicar as aplicações teóricas ou práticas dos resultados obtidos, bem 

como as suas limitações; 

e) Procurar elaborar, quando possível, uma teoria para explicar certas 

observações ou resultados obtidos; 

f) Sugerir, quando for o caso, novas pesquisas, tendo em vista a 

experiência adquirida no desenvolvimento do trabalho e visando à sua 

complementação. 

 

5.2.1.6. Conclusões 
 

Mesmo que na Discussão, tenham sido apresentadas as conclusões, este 

capítulo não pode ser omitido. O autor deve apresentar suas conclusões e 

descobertas de forma lógica, clara e concisa. As conclusões, evidentemente, devem 

ser baseadas somente nos fatos comprovados e já discutidos no capítulo anterior. O 

autor não deve incluir ou tentar criar o capítulo Resumo e Conclusões. 

 

5.2.1.7. Referências  
 

(Seguir as Normas da ABNT atualizada – NBR-6023. Informações e 

documentação – Referências – Elaboração – disponível na secretaria da PPGA). 

O título REFERÊNCIAS deve situar-se entre o corpo do texto e a primeira 

citação bibliográfica (espaçado uma linha de ambos) e ser digitado em negrito, letras 

maiúsculas, fonte Arial 12 e alinhado à esquerda. As referências devem ser digitadas 

em fonte Arial 12, justificado e espaçamento entrelinhas simples, com espaçamento 

depois de 6 pt. 
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5.2.2. Apresentação na forma de capítulos 
 

O texto inclui os capítulos e subdivide-se no Capítulo 1 (Considerações 

gerais), seguido pelo(s) Capítulo(s) subsequente(s), referente(s) ao(s) artigo(s) 

científico(s) originado(s) pela Dissertação (numerados de modo sequencial, a partir 

de 2), e finalizando com o Capítulo n (implicações), os quais devem ser numerados, 

obedecendo-se à sequência utilizada na numeração dos artigos científicos. 

A partir do Capítulo 1, as páginas devem ser numeradas como descrito no 

item 5.2.1. 

 

5.2.2.1. Capítulo 1 - Considerações gerais 
 

Obrigatório. Neste capítulo, deve constar uma introdução pertinente ao tema 

da dissertação, com inferências ao problema em estudo, além de uma revisão 

histórica da literatura geral sobre assuntos reconhecidamente relevantes para o 

tema pesquisado. Revisões excessivamente longas, contendo assuntos desconexos 

e que divaguem em relação à pesquisa desenvolvida, devem ser evitadas. Quando 

pertinentes, aspectos relevantes da metodologia utilizada na pesquisa poderão ser 

incluídos neste capítulo. Também devem ser citados, neste capítulo, os objetivos 

gerais da pesquisa realizada e, quando existentes, os objetivos específicos.  

O título “CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS”, alinhado à esquerda, 

em letras maiúsculas, fonte Arial 12 negrito, deve iniciar-se a 5,0 cm do limite 

superior. O corpo do texto deve iniciar-se duas linhas abaixo do título, utilizando-se 

fonte Arial 12 normal, justificado, com espaçamento entrelinhas de 1,5 e margem 

direita de 2,0 cm. No que se refere às referências, opcionalmente, de comum acordo 

entre orientador e orientado, podem deixar de ser listadas ao final de cada capítulo, 

para serem reunidas e apresentadas após o capítulo n. Independentemente da 

opção feita, redigir as referências de acordo com o descrito no item 5.2.3. 

 

5.2.2.2. Capítulo 2  
 

O Capítulo 2 é constituído por um artigo científico originado pela pesquisa. O 

artigo deve ser dividido em seções iniciadas por cabeçalho, em negrito, na seguinte 

ordem: Título do trabalho, Resumo, Palavras-chave, Introdução, Material e Métodos, 

Resultados, Discussão (ou Resultados e Discussão), Conclusões e Referências. 
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O título “CAPÍTULO 2 – «TÍTULO DO TRABALHO»” deve ser alinhado à 

esquerda, em letras maiúsculas, fonte Arial 12, negrito, a 5,0 cm do limite superior, 

com espaçamento de 1,5.  

Duas linhas abaixo do título, começar o conteúdo textual do capítulo. Todo o 

corpo textual do artigo científico deve ser escrito em fonte Arial 12, espaçamento 

entrelinhas de 1,5 e respeitando-se as margens superior e esquerda de 3,0 cm; 

margens direita e inferior de 2,0 cm.  

No que se refere às referências, opcionalmente, de comum acordo entre 

orientador e orientado, podem deixar de ser listadas ao final de cada capítulo, para 

serem reunidas e apresentadas após o capítulo n. Independentemente da opção 

feita, redigir as referências de acordo com o descrito no item 5.2.3. 

Cada item deverá ter espaçamento de duas linhas do final do item anterior e 

de uma linha para o início do próximo item. Caso sejam apresentados mais capítulos 

(artigos), os mesmos devem seguir as normas descritas neste item, em ordem de 

numeração sequencial. 

 

5.2.2.3. Capítulo «n» – Implicações 
 

Opcional. Esta parte da dissertação deve ser intitulada “CAPÍTULO «n» – 

IMPLICAÇÕES”, onde n representa o número de identificação subsequente ao 

capítulo que o precede. O título deve ser alinhado à esquerda, em letras maiúsculas, 

negrito, fonte Arial 12 e iniciar a 3,0 cm do limite superior. O corpo do texto deve 

iniciar-se duas linhas abaixo do título e utilizar fonte Arial 12 normal, justificado e 

com espaçamento entrelinhas de 1,5 e recuo de 1,25 cm.  Deve ser redigido de 

forma clara e objetiva, mencionando os avanços técnicos proporcionados pela 

pesquisa realizada, destacando as aplicações sócio-econômicas e/ou biológicas dos 

resultados obtidos e, quando pertinente, indicando aspectos relevantes para a 

realização de novas investigações. Este capítulo deve privilegiar a opinião do autor, 

orientador e/ou co-orientador, contendo assim opiniões e ideias de cunho pessoal 

destes, acerca do universo científico no qual o trabalho se encontra inserido. A 

numeração das tabelas e figuras dos capítulos deverá ser precedida pelo número 

que identifique o capítulo em questão (1.1. , 1.2., 2.1. , 2.3. , etc.). 
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5.3. Apêndice 
 

Opcional. O apêndice deve ser utilizado para acrescentar material ilustrativo 

suplementar, dados originais e citações longas demais para serem incluídas no texto 

ou que não sejam essenciais para a compreensão do assunto. Também podem ser 

colocadas deduções, sistemas ou programas de computação, os questionários, 

dados originais e tabelas de resultados intermediários que não foram incluídos no 

texto. 

Quando presente, esta parte deve vir após as referências bibliográficas, 

separada da seção precedente por uma folha de rosto trazendo o título 

APÊNDICE(S), no centro da página, em letras maiúsculas, fonte Arial 14, sem 

pontuação. 

Os apêndices podem ser subdivididos em Apêndice A, Apêndice B, etc., 

dependendo do tipo e quantidade de informações que contenham. Cada apêndice 

deve ser inserido separadamente no SUMÁRIO como subdivisão de primeira ordem 

sob o título de APÊNDICE. A numeração das tabelas e figuras do(s) apêndice(s) 

deverá ser acompanhada pela letra que identifique o apêndice em questão (1A, 2A, 

1B, 2B, etc.). 
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RESUMO DA ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 

A) ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

a) Primeira capa (obrigatório apenas na versão final corrigida) 

b) Página de rosto (obrigatório) 

c) Ficha catalográfica (obrigatório apenas na versão final corrigida) 

d) Certificado de aprovação (obrigatório apenas na versão final corrigida) 

e) Dados curriculares do autor (obrigatório) 

f) Epígrafe (opcional) 

g) Dedicatória (opcional) 

h) Agradecimentos (opcional) 

i) Sumário (obrigatório) 

j) Lista de abreviações, símbolos, tabelas e figuras (opcional) 

k) Título - Resumo (obrigatório) 

l) Palavras-chave (obrigatório) 

m) Title – Summary (obrigatório) 

n) Keywords (obrigatório) 

 

B) ELEMENTOS TEXTUAIS 

1) Apresentação na forma convencional 

a) INTRODUÇÃO 

b) REVISÃO DE LITERATURA 

c) MATERIAL E MÉTODOS 

d) RESULTADO E DISCUSSÃO 

e) CONCLUSÕES 

f) IMPLICAÇÕES - Opcionais (semelhante CAPÍTULO n) 

g) REFERÊNCIAS 

 

2) Apresentação na forma de capítulos 

2.1) CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

a) Texto 

b) Referências  

 

2.2) CAPÍTULO 2 – Título do artigo científico 1 
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a) Resumo 

b) Palavras-chave 

c) Introdução 

d) Material e Métodos 

e) Resultados e Discussão 

f) Conclusões 

g) Referências  

 

2.3) CAPÍTULO 3 – Título do artigo científico 2 (se for o caso) 

a) idem capítulo 2 

 

2.4) CAPÍTULO n – IMPLICAÇÕES (Opcional) 

 

 

 

C) ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

1) APÊNDICE(S) 


