
                                                                    
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEEVALE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUALIDADE AMBIENTAL 

 

Este documento estabelece as normas para o formato de Dissertações e Teses 

a serem apresentados ao PPG-QA. O programa em Qualidade Ambiental 

permite além do formato tradicional de dissertações e teses, o modelo descrito 

na sequência. 

 

MODELO PARA DISSERTAÇÕES E TESES NA FORMA DE ARTIGOS 

 

Fica estabelecido o limite mínimo de 1 (um) artigo comprovadamente 

submetido para a Dissertação (qualificado pela CAPES nos extratos de A1 

a B3) e no mínimo 2 (dois) artigos para a Tese, para esta última, no mínimo, 

1 artigo comprovadamente submetido (qualificado pela CAPES nos 

extratos de A1 a B3) e 1 artigo comprovadamente publicado (qualificado 

pela CAPES nos extratos de A1 a B1). Só serão considerados os artigos 

submetidos e publicados em periódicos científicos arbitrados. 

 

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. 

 

2. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO OU TESE 

 

A estrutura da dissertação ou tese compreende elementos pré-textuais, textuais 

e pós textuais. 

 

- 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 e palavras-chave (obrigatório) 

Abstract e key words (obrigatório) 

Lista de ilustrações (opcional) 

Lista de tabelas (opcional) 

Lista de abreviaturas e sigla (opcional) 

Lista de símbolos (opcional) 

Sumário (obrigatório) 

 

- Elementos textuais: 

Introdução geral: introdução geral do problema, com revisão bibliográfica, 

citando objetivos e a apresentação geral da dissertação ou tese. 

 

Capítulo 1 (ou artigo 1): o artigo deve estar completo, de acordo com as normas 

da revista a ser escolhida, contendo pelo menos as subdivisões típicas 

(Introdução, Material e Métodos, Resultados, Discussão, Referências 

Bibliográficas). Como nota de rodapé, citar a revista à qual se pretende enviar o 

artigo para publicação. A formatação do artigo deve seguir as normas gerais de 

formatação descritas acima. O capítulo 1 é obrigatório para dissertações e 

teses. 

 

Capítulo 2 (ou artigo 2): a redação do capítulo 2 deve seguir as orientações 

referentes ao capítulo 1. O capítulo 2 é obrigatório para teses e opcional para 

dissertações. 



                                                                    
 
 
 
 
 

 

 

Capítulo 3 (ou artigo 3) e subsequentes: a redação do capítulo 3 e 

subsequentes deve seguir as orientações referentes ao capítulo 1. Estes 

capítulos são opcionais para dissertações e teses. 

 

Observação: os artigos poderão ser apresentados em outro idioma, desde que 

com o consentimento da Comissão Coordenadora. Porém a introdução geral e 

as considerações finais precisam estar em português. 

 

Considerações finais: abrange as principais considerações finais sobre o 

assunto estudado, integrando os capítulos e, se pertinente, apresentando 

perspectivas para trabalhos futuros. 

 

- Elementos pós-textuais: 

 

Referências (obrigatório): incluir as referências citadas na introdução geral e nas 

considerações finais, segundo Prodanov e Freitas (2013) ou padronização 

conforme ABNT. 

 

Glossário (opcional) 

Apêndice(s) (opcional) 

Anexo(s) (opcional) 

Índice(s) (opcional) 

 

 

Fonte: PRODANOV, Cleber; FREITAS, Ernani Cesar de. Metodologia do 

trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 

Novo Hamburgo: Feevale, 2013. 

Disponível em: <http://www.feevale.br/Comum/midias/8807f05a-14d0-4d5b-b1ad-

1538f3aef538/E-book%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico.pdf>. 

 

 


