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DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Estas diretrizes foram escritas para servir como instrumento de orientação e auxílio aos 

alunos no processo de elaboração e apresentação final da dissertação de mestrado, visando uma 

uniformidade e padronização do produto final. 

As dissertações constituem o produto final de pesquisas desenvolvidas em cursos de 

Mestrado, sob supervisão de um profissional, designado Orientador, e constituem exigência 

básica para obtenção do título de Mestre. Exigem investigações próprias à área de especialização 

e métodos específicos. 

A dissertação é de responsabilidade do Candidato, do Orientador e da Banca Examinadora, 

a quem competirá determinar alterações na forma, na linguagem e no conteúdo.  

A dissertação deverá ser redigida em Português (exceto para artigos). 

A apresentação da dissertação deve seguir as orientações contidas neste documento. 

As dissertações poderão ser apresentadas de duas maneiras, preferencialmente em forma de 

ARTIGOS científicos ou a TRADICIONAL. 

 

ORIENTAÇÕES PARA A ENTREGA DA DISSERTAÇÃO 

 

1. Para defesa: No mínimo, 30 dias antes da defesa, o aluno deverá indicar no Sistema 

PANDORA (www.pandora.uneb.br) os membros da Banca e as informações referentes à 

defesa. Após aprovação pelo Orientador e Colegiado, um exemplar da Dissertação em 

formato digital ou impresso, deverá ser encaminhado à Secretaria do Programa e aos 

membros da banca, conforme solicitação do professor convidado. 

 



2. Após a defesa: Decorridos 30 dias, no máximo, da defesa um exemplar da versão final da 

dissertação em PDF, contendo as correções sugeridas pela Banca Examinadora, deve ser 

enviada à secretaria do PPGBVeg, para aprovação e homologação em reunião de Colegiado. 

 

3.  Após aprovação e homologação do exemplar em reunião de Colegiado, deverão ser 

entregues, na Secretaria do Programa de Pós-graduação em Biodiversidade Vegetal: 

 

a) 03 (três) cópias impressas com encadernação padronizada pelo PPGBVeg (capa dura na 

cor azul escuro e letras na cor prata), em papel A4 (21cm x 29,7cm), de cor branca, 

com boa opacidade e de boa qualidade que permita reprodução e leitura; 

b) 03 (três) CD-ROM, com capa padronizada, contendo apenas o arquivo integral da 

dissertação em formato PDF incluindo a folha com assinaturas dos membros da Banca. 

 

4. A ficha catalográfica poderá ser emitida por meio do Sistema de Bibliotecas da UNEB 

(https://portal.uneb.br/sisb/ficha-catalografica/) ou seguir orientações específicas fornecidas 

por um bibliotecário. 

 

5. Formatação: 

 

a) As margens esquerda e superior deverão ter 3cm e as margens direita e inferior, 2cm. 

b) O texto deverá ser impresso em Times New Roman 12, espaço 1,5. Para os títulos da capa 

e páginas pré-texto, seguir o modelo anexo. 

c) As páginas devem ser contadas sequencialmente, a partir da página de rosto, e numeradas 

no seu canto superior direito, em algarismos arábicos. As páginas devem ser numeradas a 

partir de Introdução (modelo tradicional) e Introdução Geral (modelo forma de artigo). 

Não numerar as páginas do pré-texto e as primeiras de cada capítulo. Havendo glossários, 

apêndices, índices ou anexos, as páginas devem ser numeradas em sequência à numeração 

do texto. 

 

  



MODELO 1 – FORMA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 

 

1. Os artigos devem seguir as normas da Revista escolhida e as normas das mesmas devem ser 

anexadas ao final de cada artigo. 

2. Indicar a situação do artigo: não submetido, submetido (anexar comprovante de submissão), 

aceito (anexar carta de aceite) e publicado. 

3. Os artigos poderão ser redigidos em outro idioma, porém os elementos textuais, Introdução 

Geral e Conclusão Geral ou Considerações Finais, deverão ser em língua portuguesa. 

4. O texto deverá ser impresso em Times New Roman 12, espaço 1,5 (exceto o texto do artigo 

que deve seguir as normas da revista). 

5.  Na Introdução Geral e Conclusão Geral ou Considerações Finais, as citações diretas em 

língua estrangeira deverão ser traduzidas no corpo do texto e o texto original deverá constar em 

nota de rodapé. 

 

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO: 

 

1- Pré-texto:  

 Capa 

 Folha de rosto 

 Ficha catalográfica (no verso da folha de rosto) 

 Folha de Aprovação 

 Dedicatória (se houver) 

 Agradecimento (se houver) 

 Epígrafe (se houver) 

 Resumo: O resumo deve dar uma visão rápida e clara do conteúdo e das conclusões do 

trabalho, não ultrapassando 500 palavras (NBR 6028:2011) e deve ser seguido, logo 

abaixo, das palavras-chave do conteúdo do trabalho. 

 Abstract 

 Lista de figuras 

 Lista de tabelas 

 Lista de abreviações e símbolos (se houver) 



 Sumário 

 

2- Texto: 

 Introdução Geral com Referências, em língua portuguesa (seguir rigorosamente as normas 

atualizadas da ABNT). 

 Capítulo 1 (artigo 1, seguindo as normas da revista). 

 Capítulo 2, se houver, (artigo 2, seguindo as normas da revista). 

 Conclusão Geral ou Considerações Finais em língua portuguesa (seguir rigorosamente as 

normas atualizadas da ABNT). 

 

 

MODELO 2 – TRADICIONAL 

 

1. Citações, referências e notas devem seguir rigorosamente as normas atualizadas da ABNT. 

 

2. As citações diretas em língua estrangeira deverão ser traduzidas no corpo do texto e o 

original deverá constar em nota de rodapé. 

 

3. As notas deverão ser feitas todas ao pé da página em que aparecerem as chamadas para nota. 

 

4. O detalhamento dessas orientações deve ser obtido na norma da ABNT NBR 14724: 2011. 

 

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO: 

 

1- Pré-texto:   

 Capa 

 Folha de rosto 

 Ficha catalográfica (no verso da folha de rosto) 

 Folha de aprovação 

 Dedicatória (se houver) 

 Agradecimento (se houver) 



 Epígrafe (se houver) 

 Resumo: O resumo deve dar uma visão rápida e clara do conteúdo e das conclusões do 

trabalho, não ultrapassando 500 palavras (NBR 6028:1990) e deve ser seguido, logo 

abaixo, das palavras-chave do conteúdo do trabalho. 

 Abstract 

 Lista de figuras 

 Lista de tabelas 

 Lista de abreviações e símbolos (se houver) 

 Sumário 

 

2- Texto:  

 Introdução 

 Objetivos (geral e específicos) 

 Material e Métodos 

 Resultados (pode-se optar pelo modelo de Resultados e Discussão juntos) 

 Discussão 

 Conclusão 

 

3- Pós-texto:  

 Referências 

 Glossários 

 Apêndices 

 Índices 

 Anexos 

 

Seguem, em anexo, modelos de pré-texto para ambas as formas (Artigo ou Tradicional), 

observem o tamanho e a forma da fonte, bem como a posição do texto na distribuição da 

folha, especialmente nas primeiras páginas da dissertação.  


