NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO E TESE DE
DOUTORADO

1. As dissertações de mestrado e teses de doutorado poderão ser elaboradas na forma
escrita de duas maneiras, a TRADICIONAL ou na forma de ARTIGOS científicos,
sendo a ultima opção apenas disponível quando pelo menos um dos artigos em
questão já estiver publicado, aceito para publicação ou no prelo.
OBS: Em casos especiais julgados pelo Colegiado, dois artigos submetidos para
publicação poderão ser aceitos.
2. A fonte preferencial para a escrita da dissertação/tese é ARIAL tamanho 11, com
espaço de linha 1,5. A página deverá ser configurada para tamanho de papel A4,
margens superior e inferior de 2,5 cm, esquerda 3 cm e direita 2 cm.
3. Na forma TRADICIONAL as dissertações e teses deverão conter as seguintes
seções:
a. capa padronizada do programa de pós-graduação em Genética com cabeçalho,
título, autor e orientador(es), data e local da defesa;
b. segunda página com nome do autor, título, indicação da dissertação ou tese
como pré-requisito para obtenção do grau em questão, nome do orientador(es),
local e data.
c. agradecimento especial ou dedicatória da dissertação/tese (OPCIONAL);
d. AGRADECIMENTOS (OPCIONAL);
e. ÍNDICE/SUMÁRIO, com a paginação de todas as seções, título e sub-títulos
presentes na dissertação/tese;
f. LISTA DE FIGURAS, com a paginação e título das mesmas;
g. LISTA DE TABELAS, com a paginação e título das mesmas;
h. LISTA DE ABREVIATURAS;
Observação: a paginação das seções acima deverá ser feita com números
romanos e das abaixo em números arábicos.
i. RESUMO, em português, da dissertação/tese com no máximo uma página;
j. ABSTRACT, em inglês, da dissertação/tese com no máximo uma página;
k. INTRODUÇÃO (máximo 20 páginas)
A introdução deverá conter uma revisão bibliográfica atualizada do assunto da
dissertação/tese que permita a compreensão da área da pesquisa, o
posicionamento do estudo realizado no contexto da área, uma justificativa de sua
realização;
OBS: artigo de revisão publicado pelo aluno poderá ser usado para substituir a
introdução formal;
l. OBJETIVOS, geral e específicos;
m. MATERIAL e MÉTODOS;
n. RESULTADOS;

o. DISCUSSÃO;
OBS: Resultados e Discussão poderão ser escritos em uma única seção;
p. CONCLUSÕES;
OBS: a conclusão não é uma lista dos resultados obtidos; deve ser escrita de
forma concisa para fechar o manuscrito;
q. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS;
r. ANEXOS (caso haja algum).
4. Na forma de ARTIGOS científicos as dissertações e teses deverão conter as
seguintes seções:
a. capa padronizada do programa de pós-graduação em Genética com cabeçalho,
título, autor e orientador(es), data e local da defesa;
b. segunda página com nome do autor, título, indicação da dissertação ou tese
como pré-requisito para obtenção do grau em questão, nome do orientador(es),
local e data.
c. agradecimento especial ou dedicatória da dissertação/tese (OPCIONAL);
d. AGRADECIMENTOS (OPCIONAL);
e. ÍNDICE, com a paginação de todas as seções, título e sub-títulos presentes na
dissertação/tese;
f. LISTA DE FIGURAS, com a paginação e título das mesmas;
g. LISTA DE TABELAS, com a paginação e título das mesmas;
h. LISTA DE ABREVIATURAS;
Observação: a paginação das seções acima deverá ser feita com números
romanos e das abaixo em números arábicos.
i. RESUMO, em português, da dissertação/tese com no máximo uma página;
j. ABSTRACT, em inglês, da dissertação/tese com no máximo uma página;
k. INTRODUÇÃO
A introdução deverá conter informações pertinentes ao assunto do trabalho de
tese que não estejam presentes nos artigos científicos. Deverá também promover
o encadeamento dos artigos científicos (adicionados na forma de capítulos) para
uma análise mais coerente do manuscrito; deverá também posicionar o estudo
realizado no contexto da área de conhecimento e ter uma justificativa de sua
realização.
l. CAPÍTULOS
Os artigos científicos, em inglês e na formatação da revista na qual foi aceito
para publicação, deverão ser adicionados ao manuscrito da dissertação/tese na
forma de capítulos, sendo referidos nas outras seções (exemplo, Cap. 1, fig. 2 do
Cap. 1, etc). Os artigos submetidos para a publicação podem ser aceitos desde
que em inglês e com comprovação do recebimento do mesmo pela revista;
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