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1 ESTRUTURA 

 

A estrutura da Dissertação ou Tese compreende elementos pré-textuais, textuais e pós-

textuais. 

O texto deverá ser digitado na cor preta, no formato Times New Roman 12; 

espaçamento 1,5 e margens, 3,0; 2,0; 3,0; 2,0 (superior, inferior, esquerda e direita, 

respectivamente). Recuo de primeira linha do parágrafo: 1,25 cm, a partir da margem 

esquerda. Quando impresso, utilizar papel branco, no formato A4, com gramatura 90. A 

numeração deve iniciar a partir da introdução, no canto inferior direito, contando-se as 

páginas pré-textuais. 

 

1.1 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

 

1.1.1 Capa (elemento obrigatório)  

 

Proteção externa do trabalho a qual se imprimem as informações indispensáveis à sua 

identificação.   

Nome do autor (Times New Roman 12); Título (Times New Roman 12); Subtítulo se 

houver; cidade da Instituição onde foi apresentado (Times New Roman 12); Ano de entrega 

do trabalho (Times New Roman 12), em espaçamento 1,5 e margens, 3,0; 2,0; 3,0; 2,0 

(superior, inferior, esquerda e direita, respectivamente) 

A capa deverá ser de capa dura de coloração branca e letras pretas. 

 

1.1.2 Lombada (elemento obrigatório)  

 

O Dorso do livro, correspondente à área de costura ou de colagem dos livros, deverá 

conter: em cima o autor abreviado (Ex. BARROS JÚNIOR, A. P.); Título da Dissertação 

abreviado (Ex. Caracterização Agronômica de Cultivares ...) e Ano de Publicação (Ex. 2012). 
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1.1.3 Folha de rosto (elemento obrigatório) 

 

Contém os elementos essenciais à identificação do trabalho. Deve conter: autor; título 

do trabalho acadêmico; identificação do Programa de Pós-graduação, da Universidade e do 

título obtido; nome do orientador e co-orientador (opcional) e local (cidade) da Instituição 

onde foi apresentado; ano de entrega do trabalho.  

 

1.1.4 Ficha catalográfica (elemento obrigatório) 

 

Elaborada pelos bibliotecários da UFRPE, de acordo com o Código de Catalogação 

Anglo-Americano vigente. 

 

1.1.5 Folha de aprovação (elemento obrigatório)  

 

Contém os elementos essenciais à aprovação do trabalho. Colocado logo após a folha 

de rosto, constituído do nome do autor do trabalho, título do trabalho e subtítulo se houver; 

identificação do Programa de Pós-graduação, da Universidade e do Título Obtido, data de 

aprovação, titulação, nome, identificação (orientador, co-orientador, examinador interno ou 

externo e instituições a que pertencem) e assinatura dos examinadores. 

A data de aprovação e assinaturas dos membros componentes da banca examinadora é 

colocada após a aprovação do trabalho. 

 

1.1.6 Dedicatória (elemento opcional)  

 

Folha contendo um texto, no qual o autor presta alguma homenagem ou dedica o seu 

trabalho a alguém. Devem ser inseridos após a folha de aprovação. 

 

1.1.7 Agradecimentos (elemento opcional)  

 

Folha onde são incluídos agradecimentos a instituições, agências financiadoras de 

projetos ou bolsas ou pessoas que colaboraram com o trabalho. Devem ser inseridos após a 

dedicatória. 
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1.1.8 Epígrafe (elemento opcional)  

 

Folha contendo uma citação de um pensamento que, de certa forma, embasou ou 

inspirou o trabalho. Deve ser inserida após os agradecimentos. 

 

1.1.9 Resumo geral na língua vernácula (elemento obrigatório) 

 

Redigido pelo autor do trabalho. O resumo é constituído de uma seqüência de frases 

concisas e objetivas e não uma simples enumeração de tópicos, com extensão de 150 a 500 

palavras, seguido, logo abaixo, das palavras-chave (não devem constar no título, no mínimo 

três palavras). Deve ressaltar o objetivo, o resultado e as conclusões do trabalho, assim como, 

o método e a técnica empregada em sua elaboração. 

 

1.1.10 Resumo em língua estrangeira (elemento obrigatório)  

 

Com as mesmas características do resumo em língua vernácula, porém no idioma 

inglês. 

 

1.1.11 Lista de ilustrações (elemento obrigatório)  

 

Qualquer que seja o tipo de ilustração, a identificação deve aparecer na parte superior, 

precedida da palavra designativa (desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, 

organograma, planta, quadro, retrato, figura imagem, entre outras), seguida de seu número de 

ordem apresentada no texto, em algarismos arábicos, travessão e do respectivo título.  

 

1.1.12 Lista de tabelas (elemento obrigatório)  

 

Elaborado de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item designado por 

seu nome específico, acompanhado do respectivo número da folha ou página.  
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1.1.13 Sumário (elemento obrigatório)  

 

Consiste na enumeração dos capítulos do trabalho, na ordem em que aparecem no 

texto, com a página inicial de cada capítulo. Os capítulos devem ser numerados em 

algarismos arábicos, a partir da Introdução até o fim do documento. Havendo subdivisão nos 

capítulos, deve ser adotada a numeração progressiva, sempre em número arábico. Não deve 

ser usado algarismo romano, nem letra. 

Deve-se adotar uma numeração progressiva para evidenciar a sistematização. 

Seção Indicativo numérico Apresentação 

Primária  1-  TÍTULO (MAIÚSCULO E NEGRITO)  

Secundária  1.1-  TÍTULO (MAIÚSCULO, SEM NEGRITO)  

Terciária  1.1.1-  Título (Inicial maiúsculo, sem negrito)  

Quaternária  1.1.1.1-  Título (Inicial minúsculo, negrito)  

Quinária  1.1.1.1.1-  Título (Inicial maiúsculo, negrito)  

 

1.2 ELEMENTOS TEXTUAIS 

 

1.2.1 Introdução 

 

Nesta primeira parte do texto o autor deve incluir:  

 Apresentação geral do assunto do projeto;  

 Definição sucinta e objetivo do tema abordado;  

 Justificativa sobre a escolha do tema e métodos empregados;  

 Delimitação precisa das fronteiras da pesquisa em relação ao campo e períodos 

abrangidos; 

 Esclarecimentos sobre o ponto de vista sob o qual o assunto será tratado;  

 Relacionamento do trabalho com outros da mesma área;  

 Objetivos e finalidades da pesquisa, com especificação dos aspectos que serão ou não 

abordados. 
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1.2.2 Revisão de literatura (opcional) 

 

Revisão atualizada do assunto que foi tratado na dissertação. Pode ser subdividida em 

tópicos e subtópicos, de forma que fique melhor o entendimento do conteúdo do trabalho. 

 

1.2.3 Material e métodos 

  

Neste tópico deve constar de em ordem cronológica dos acontecimentos, toda a 

metodologia e materiais utilizados no trabalho de dissertação.  

 

1.2.4 Resultados e discussão  

 

Desenvolvimento da pesquisa, com resultados, discussões e as informações sobre o 

trabalho desenvolvido. É opcional separar ou não os resultados das discussões. Caso ocorra 

separação criar um novo tópico. 

 

1.2.5 Conclusão 

 

Deve ser fundamentada nos resultados e na discussão, contendo deduções lógicas e 

correspondentes, em número igual ou superior aos objetivos propostos. Refere-se à 

introdução, fechando-se sobre o início do trabalho, no qual apresenta conclusões 

correspondentes aos objetivos ou hipóteses. 

 

1.3 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

 

1.3.1 Referências (elemento obrigatório) 

 

De forma a se identificar individualmente, cada referência deve estar em espaço 

simples e separadas entre si por espaço duplo. Utilizar as normas da ABNT – NBR 6023.  

 

1.3.2 Apêndice (opcional) 

 

São documentos elaborados pelo autor. 
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2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As informações não contempladas nesta Norma deverão ser complementadas de 

acordo com as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assim como 

aquelas contidas no Regimento Geral do Programa.  


