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NORMA PARA ELABORAÇÃO E FORMATAÇÃO DE
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CHECK LIST
Este check list explicita os principais aspectos da formatação prevista para tese/dissertação no
PPGCS. Pode ser melhor aproveitado se usado em conjunto com os modelos de tese/dissertação
nas duas formatações disponibilizado na página do PPGCS.

ASPECTOS GERAIS DA FORMATAÇÃO

Fonte
Arial, tamanho 12
Exceções:
- tamanho 10 - notas de rodapé e legendas de tabelas e figuras;
- tamanho 14 - títulos de capítulos;

Margens
superior 2,5 cm
inferior 2,0 cm
esquerda 4,0 cm
direita 2,0 cm
recuo de parágrafo: 2,0 cm da margem esquerda da página (ou seja, a 6 cm
da borda esquerda do papel).
títulos (na página inicial das seções/capítulos): 7,0 cm da borda superior da
página, em caixa alta, centralizado e em negrito.
subtítulos: 2,0 cm da borda esquerda da página (em negrito e com somente
a primeira letra maiúscula);
Espaçamentos
simples (1,0): usar no Resumo, abstract; Referências; Títulos de tabelas e
legendas de figuras; notas de rodapé. Se o título ou subtítulos se
estenderem por mais de uma linha, usar espaço simples (1,0);
um e meio (1,5): usar apenas no texto e no pós-texto.
Paginação
Pré-texto: algarismos romanos, fonte de tamanho 10, caixa baixa
(minúsculo), centralizado na parte inferior da página, contada a partir da
página de rosto, mas deve aparecer (impresso) a partir da folha de
homologação;
Texto e pós-texto: algarismos arábicos, fonte tamanho 10, canto superior
direita da página.
Exceções:
A 1º página das seções ou capítulos não é paginada;
Figuras e Tabelas
Numeração consecutiva, iniciando com Tabela 1 ou Figura 1, em algarismos
arábicos.
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Capa

Pré-Texto

Nome da instituição
Título do trabalho
Nome do autor
Identificação de dissertação ou tese
Página de rosto
Nome da instituição
Título do trabalho
Nome do autor
Indicação do requisito
Cidade
Mês e ano
Ficha catalográfica
Página de aprovação
Nome e titulação do autor (sigla da instituição de graduação)
Indicação do requisito
Nome da instituição, unidade e programa
Data de aprovação
Nome do orientador
Nome dos membros da banca e instituição que representam
Data de homologação
Nome do coordenador do curso
Nome do diretor da faculdade
Epígrafe e Dedicatória
Agradecimento(s)
Resumo
Título do trabalho
Nome do autor
Nome do orientador (e co-orientador se for o caso
Resumo (até 32 linhas)
Palavras-chave (três a cinco)
Nota de rodapé - texto “Tese/Dissertação em Ciência do Solo, etc..; com linha
continua de 5cm acima, chamada (1) no título.
Abstract (mesmo conteúdo do Resumo acima, em inglês)
Sumário
Relação de Tabelas
Relação de Figuras
Relação de Apêndices (opcional)
Relação de Abreviaturas, Siglas e Símbolos (opcional)

3

Texto
Formatação em Seções (com títulos recomendados)
Introdução (duas páginas para dissertações/ três para teses)
Revisão Bibliográfica ou Fundamentação Científica
- até 20 páginas nas dissertações/30 páginas nas teses)
Hipótese (opcional)
Objetivos
- pode ser subdividido em Objetivo Geral e Objetivos Específicos)
Material e Métodos
Resultados e Discussão (podem ser separados em duas seções)
Conclusões
Considerações Finais
Formato em capítulos (com títulos recomendados)
Capítulo I – Introdução Geral (até 20 páginas nas dissertações/30
páginas nas teses)
Capítulo II – Revisão Bibliográfica ou Fundamentação Científica (até
30 páginas)
Capítulo III – [o título será o mesmo do estudo ou artigo científico]
- o capitulo é subdividido em introdução, material e métodos, resultados
e discussão e conclusões, como um artifo científico.
- o capitulo deverá conter nota de rodapé vinculada ao título na página
inicial, informando se é artigo submetido ou já publicado,o periódico e o
DOI (quando já publicado).
Capítulo IV – Conclusões Gerais
- a numeração será conforme nº de capítulos anteriores ou seja, o capitulo
final da tese ou dissertação terá sempre o nome Conclusões Gerais

Pós-Texto

(com títulos recomendados)

Referências Bibliográficas
Apêndices (se existir, deve haver uma Lista no pré-texto)
Resumo Biográfico
Anexos (se existir, deve haver uma Lista no pré-texto)

