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Viçosa-AL, 17 de agosto de 2018. 

NORMAS COMPLEMENTARES DISSERTAÇÃO 

Considerando a Resolução 02/2017, aprovada pelo Colegiado do PPG; a 
normalização da UFAL; a obrigatoriedade de ter um artigo científico oriundo da 
dissertação para a Defesa e consulta aos docentes do Programa, segue abaixo informações 
complementares a respeito da formatação da Dissertação: 

QUALIFICAÇÃO- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

• O prazo para apresentação de qualificação será de até 22 meses após o ingresso no 
programa. 

• Deverá ser apresentado em modelo de artigo completo a ser submetido em revista. 
• Prazos: 15 dias que antecede a qualificação. deve ser enviado à coordenação um 

memorando informando qual data, local, horário e membros da banca para a 
defesa do mesmo, conforme regimento do programa. 

• Duração de 20 a 30 minutos; arguição, até 01 hora. Para apresentação de 
qualificação será obrigatório a aprovação do projeto de pesquisa na CEUA, ou 
declaração do orientador de que o projeto não demanda aprovação, a partir do ano 
de 2019. 

 
 

NORMALIZAÇÃO DISSERTAÇÃO 
 

• Tamanho do papel A4. 
• Margens superior e esquerda 3,0 cm, inferior e direita 2,0 cm. 
• Fonte tamanho 12 (Arial ou Times New Roman), exceto em legendas, título de 

ilustrações e notas de rodapé, que terão tamanho 10. 
• Espaçamento entrelinhas de 1,5 cm ao longo do texto. Notas de rodapé, legendas 

e referências deverão utilizar espaço simples entrelinhas. Espaço entre os títulos 
das seções de 1,5 cm. 

• Capítulos ou seções devem ser numerados de forma sequencial, com títulos 
alinhados a esquerda e em negrito. 

• Seções não numeradas (agradecimentos, lista, sumário, resumo, referências, 
glossários, apêndices e anexos) devem ser centralizados e escritas em negrito. 

• Paginação – todas as folhas devem ser contadas sequencialmente, começando pela 
folha de rosto, mas não numeradas. A numeração é inserida apenas a partir da 
primeira folha dos elementos textuais (introdução) no canto superior direito da 
folha. 

• As ilustrações devem conter a palavra designativa (Figura, Gráfico, Fluxograma, 
etc.), seguido do número de sequência de ocorrência no texto. Os títulos das 
ilustrações devem ser inseridos abaixo das ilustrações e fonte tamanho 10. 
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• Tabelas também devem conter número de sequência de ocorrência no texto. O 
título deve vir na parte superior da Tabela, com fonte tamanho 12. 

•  Citações no texto – Ao longo da revisão de literatura, as fontes devem ser 
indicadas seguindo o sistema autor-data e em ordem cronológica, quando da citação 
subsequente de mais de uma fonte. Quando estiver dentro dos parênteses, o nome 
dos autores deve ser escrito totalmente em letras maiúsculas. Quando fizer parte da 
sentença, apenas a primeira letra do sobrenome deve ser maiúscula, com a data 
entre parênteses. As citações no artigo devem seguir as normas da revista a que 
será submetido o artigo. 

• Para elaboração da capa, folha de rosto e folha de aprovação, deve-se seguir o 
padrão UFAL de normalização. 

 
Segue abaixo os elementos que compõe a dissertação, bem como uma breve descrição 

de cada um, quando necessário. 
 

ESTRUTURA DA PARTE EXTERNA: Capa dura e contracapa 

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS: 
1. Folha de rosto (obrigatório) 
2. Folha de aprovação (obrigatório) 
3. Dedicatória (opcional) 
4. Agradecimentos (opcional) 
5. Epígrafe (opcional) 
6. Resumo em português (obrigatório) - deve englobar os aspectos da revisão de 
literatura, uma vez que o artigo terá seu próprio resumo 
7. Resumo em Inglês (obrigatório) 
8. Lista de Ilustrações (opcional) 
9. Lista de Tabelas (opcional) 
10. Lista de abreviaturas e siglas (opcional) 
11. Sumário (obrigatório) 

ELEMENTOS TEXTUAIS 
1. Introdução, devendo-se inserir ao final um objetivo relacionado a revisão de literatura 
(obrigatório) 
2. Revisão de Literatura (obrigatório) - com quantos tópicos e subtópicos forem 
necessários, não havendo número mínimo ou máximo de páginas 
3. Considerações Finais (obrigatório) – deve versar sobre os aspectos abordados na 
revisão de literatura 
4. Artigo científico oriundo da Dissertação, nas normas da revista (obrigatório) 
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ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 
1. Referências (obrigatório) 
2. Apêndice (opcional) – dados produzidos pelo próprio aluno, oriundo do trabalho da 
dissertação, que possa contribuir para melhor compreensão dos dados apresentados 
(fluxogramas, fórmulas/técnicas específicas utilizadas, suplementos oriundos da análise 
estatística, etc.) 
3. Anexos (obrigatório) – inserir o comprovante de submissão do artigo científico e 
outros elementos (que não sejam de autoria do próprio aluno) que considerar pertinente. 

 
APRESENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO 

• Prazos: 15 dias que antecede a defesa da dissertação. deve ser enviado à 
coordenação um memorando informando qual data, local, horário e membros da 
banca para a defesa do mesmo, conforme regimento do programa. 

•  Deverá ocorrer preferencialmente em Viçosa. 
• Duração de 40 a 60 minutos; arguição, até 02 horas. 
• É inteira responsabilidade do orientador as reserva de local e estrutura necessária 

para a defesa de dissertação, bem como solicitar em tempo hábil as 
documentações relacionadas a defesa na coordenação. 


