NORMAS DE APRESENTAÇÃO DAS DISSERTAÇÕES E TESES
EM FORMATO TRADICIONAL

1 INSTRUÇÕES GERAIS DE APRESENTAÇÃO

a) Formato do papel: formato A4, branco

b) Fonte e letra: tamanho 12 para todo o texto e tamanho 10 para citações diretas longas,
notas de rodapé, paginação e legenda das ilustrações e das tabelas. A fonte pode ser Times
New Roman ou Arial.
c) Margens:
- superior: 3 cm da borda da folha
- inferior: 2 cm da borda da folha
- esquerda: 3 cm da borda da folha
- direita: 2 cm da borda da folha

d) Espaçamento: todo o texto deve ser digitado com espaço 1,5, exceto citações de mais
de três linhas, as notas de rodapé, as referências, as legendas das ilustrações e das
tabelas, a ficha catalográfica, a natureza do trabalho, o objetivo, o nome da instituição e a
área de concentração, os quais devem ser digitados em espaço simples.
e) Títulos e subtítulos: os títulos das seções devem começar na parte superior da margem
(a 3 cm da borda superior) e serão separados do texto que lhes sucede por dois espaços
1,5 entrelinhas (equivalente a dois enter ou duas linhas com espaçamento 1,5 entre elas)
grafados em caixa alta ou versal (letra maiúscula).
Os títulos das subseções devem ser separados do texto que os precede e que os sucede
por dois espaços 1,5 e situam-se a 3 cm da borda esquerda da página. Os títulos das
seções secundárias em diante também serão alinhados à esquerda, sem entrada de
parágrafo.
f) Paginação: todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto devem ser contadas
sequencialmente, mas não numeradas. A numeração é colocada a partir da primeira folha
da parte textual, em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, a 2 cm da borda
superior. Havendo apêndice e anexo, as suas folhas serão numeradas de maneira contínua
e sua paginação deve dar seguimento à do texto principal.

g) Referências bibliográficas: as referências bibliográficas deverão ser apresentadas
segundo Prodanov e Freitas (2013) ou padronização conforme ABNT.

2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO OU DA TERSE
A estrutura da dissertação ou da tese compreende elementos pré-textuais, textuais e póstextuais.
- Elementos pré-textuais:
Capa (obrigatório)
Lombada (opcional)
Folha de rosto (obrigatório)
Ficha catalográfica (obrigatório)
Errata (quando pertinente)
Folha de aprovação (obrigatório)
Dedicatória(s) (opcional)
Agradecimentos (opcional)
Epígrafe (opcional)
Resumo (obrigatório)
Abstract (obrigatório)
Lista de ilustrações (opcional)
Lista de tabelas (opcional)
Lista de abreviaturas e sigla (opcional)
Lista de símbolos (opcional)
Sumário (obrigatório)
- Elementos textuais:
Introdução
Desenvolvimento
Conclusão
- Pós-textuais:
Referências (obrigatório)
Glossário (opcional)
Apêndice(s) (opcional)
Anexo(s) (opcional)
Índice(s) (opcional)

Fonte:
PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C.. Metodologia do trabalho científico: Métodos e técnicas
da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Editora Feevale, 2013. 276 p.
ISBN: 9788577171583.
Disponível
em:
<http://www.feevale.br/Comum/midias/8807f05a-14d0-4d5b-b1ad1538f3aef538/E-book%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico.pdf>.

Exemplo 1: Capa
Universidade Feevale
Programa de Pós-Graduação em Qualidade Ambiental
Mestrado em Qualidade Ambiental

NOME DO ALUNO

TÍTULO DO TRABALHOTÍTULO DO TRABALHO

Novo Hamburgo
Ano

Exemplo 2: Folha de Rosto
Universidade Feevale
Programa de Pós-Graduação em Qualidade Ambiental
Mestrado/Doutorado em Qualidade Ambiental

NOME DO AUTOR

TÍTULO DO TRABALHO

Dissertação/Tese apresentada ao
Programa de Pós-graduação em
Qualidade Ambiental como requisito
para a obtenção do título de
Mestre/Doutor
em
Qualidade
Ambiental.

Orientador: Prof. Dr. Nome do Orientador
Co-orientador: Prof. Dr. Nome do co-orientador

Novo Hamburgo
Ano

Exemplo 3: Folha de registro da avaliação
Universidade Feevale
Programa de Pós-Graduação em Qualidade Ambiental
Mestrado/Doutorado em Qualidade Ambiental

NOME DO AUTOR

TÍTULO DO TRABALHO

Dissertação/tese de Mestrado/Doutorado aprovada pela banca examinadora
em X de X de 20XX, conferindo ao autor o título de Mestre/Doutor em Qualidade
Ambiental.

Componentes da Banca Examinadora:

Prof. Dr. Nome do orientador (Orientador)
Universidade Feevale
Prof. Dr. Nome do componente da banca
Nome da universidade de origem
Prof. Dr. Nome do componente da banca
Nome da universidade de origem

