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Aprova as Normas do Exame de Qualificação 

do Programa de Pós-graduação em 

Geografia (PPGGEO) da Universidade do 

Estado de Mato Grosso-UNEMAT 

 

 

Estrutura 

O exame de qualificação do PPGGEO deverá conter 80% da dissertação 

concluída, ser apresentada até 20 meses, após o inicio do curso.  

A estrutura Exame de qualificação estabelece a ordem em que devem ser 

dispostos os elementos que as compõem (elementos pré-textuais, texto e elementos 

pós-textuais, tais como apêndices e anexos) (Quadro 1). Estas páginas devem ser 

colocadas na ordem em que são discutidas a seguir. Todas as folhas do trabalho devem 

ser contadas sequencialmente e numeradas, em algarismos romanos, minúsculos, a 

partir da Folha de Rosto até a Introdução. A partir dessa serão numeradas com 

algarismo arábico, na borda superior direita, mantendo-se a sequência numérica. A fonte 

para a escrita da dissertação é ARIAL,  tamanho 12, com espaço de linha 1,5. A página 

deverá ser configurada para tamanho de papel A4, margens superiores e inferior 3,0 cm, 

esquerda 2 cm e direita 2 cm.  

 

Capa 

Capa deverá conter informação da instituição (Universidade do Estado de Mato 

Grosso, Faculdade de Ciências Humanas e Programa de Pós Graduação em Geografia), 

o nome do autor, o título Exame de qualificação, local e ano Exame de qualificação. 

Deve-se usar o tamanho de fonte 16 para o título Exame de qualificação e fonte 14 para 

o nome do autor e o ano da publicação, tudo em negrito, centralizado e maiúsculo 

(exceto para nomes científicos) (conforme exemplo no modelo 1). Deve-se empregar 

espaçamento simples, principalmente para títulos longos. Distribuir o espaçamento entre 



 
 

o título e o nome do autor harmonicamente de forma que o local fique na penúltima linha 

e a data fique na última linha da página. 

 

FOLHA DE ROSTO 

Folha de rosto é aquela que apresenta os elementos essenciais à identificação 

da dissertação conforme exemplo do modelo 2. 

OBSERVAÇÃO: Caso haja co-orientação, devidamente institucionalizada junto ao 

Programa, o nome do co-orientador deverá ser colocado abaixo do nome do orientador, 

na folha de rosto. 



 
 

Quadro 1 Composição básica de uma dissertação, conforme o Programa de Pós- 

graduação em Geografia da Unemat 

Elementos pré-textuais 

Capa 

Folha de rosto 

 

 

Ficha catalográfica (no verso da folha de rosto) 

Folha de aprovação 

Dedicatória 

Agradecimentos 

Sobre o autor (biografia - opcional) 

Lista de abreviaturas1 

Lista de tabelas 

Lista de quadros 

Lista de figures 

Resumo na língua portuguesa 

Abstract 

Sumário 
Elementos textuais 

Em forma de capítulos  

Introdução  

Fundamentação teórica  

Metodologia ou material e métodos 

Resultados e discussões 

Considerações Finais  

 

Elementos pós-textuais 

Referências Bibliográficas  

Anexos 

Apêndices (opcional) 



 
 

Modelo 1 – Capa  
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FULANO DE TAL  

 

 

 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO  
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Modelo 2 – Folha de rosto 
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FULANO DE TAL 

 

 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO  

 

Exame de qualificação apresentada à 

Universidade do Estado de Mato Grosso, 

como parte das exigências do Programa de 

Pós-graduação em Geografia para obtenção 

do título de Mestre. 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. 

Co-orientador: Prof. Dr. 
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SUMÁRIO 

 

O Sumário contém a estrutura da dissertação. O título “SUMÁRIO” deverá 

ser inserido na primeira linha da página, em maiúsculo e negritado, fonte ARIAL, 

tamanho 12, centralizado, conforme modelo abaixo. 

Sumário  Pag. 

Lista de abreviaturas, siglas e símbolos  

Lista de tabelas  

Lista de quadros  

Lista de figuras  

Resumo  

Abstract  

1o Capitulo  

2º Capitulo  

3o Capitulo  

4o Capitulo   

Considerações finais  

Referências Bibliográficas  

Anexos  

 



 
 

LISTA DE SIGLAS 

O título “LISTA DE SIGLAS” deverá ser inserido na primeira linha da página, 

em maiúsculo e negritado, fonte ARIAL, tamanho 12, centralizado. 

 

LISTA DE TABELAS  

O título “LISTA DE TABELAS” deverá ser inserido na primeira linha da 

página, em maiúsculo e negritado, fonte ARIAL, tamanho 12, centralizado. 

  

LISTA DE QUADROS 

O título “LISTA DE QUADROS” deverá ser inserido na primeira linha da 

página, em maiúsculo e negritado, fonte ARIAL, tamanho 12, centralizado. 

 

LISTA DE FIGURAS 

O título “LISTA DE FIGURAS” deverá ser inserido na primeira linha da 

página, em maiúsculo e negritado, fonte ARIAL, tamanho 12, centralizado. 

 

RESUMO 

O título “RESUMO” deverá ser inserido na primeira linha da página, em 

maiúsculo e negritado, fonte ARIAL, tamanho 12, centralizado. 

Trata-se de uma apresentação resumida do conteúdo da dissertação que 

destaca os aspectos de maior importância, tais como: tema, objetivos, metodologia, 

resultados obtidos e conclusão. 

O Resumo deverá ser elaborado com espaçamento simples, fonte ARIAL, 

tamanho 12, em português, redigido em um único parágrafo, contendo, no máximo, 

500 palavras. 

 Após o resumo deverá constar até cinco “Palavras-chave” contendo 

expressões que permitam identificar o assunto tratado na dissertação. 

 

RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

  Deve conter as mesmas normas do resumo, porém em língua estrangeira. 

 

ELEMENTOS TEXTUAIS 

A parte textual Exame de qualificação deverá conter: Introdução; 

Fundamentação teórica (Referencial Teórico ou Revisão da Literatura); Metodologia  

(Material e Métodos), Resultados e Discussão; Considerações Finais (Conclusões) 



 
 

e Referências Bibliográficas.  

A fonte é ARIAL, tamanho 12, com espaço de linha 1,5, os itens deverão ser 

alinhados à esquerda, em maiúsculos e negritado. 

 

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

 Os elementos pós-textuais (Referências Bibliográficas, Anexos, apêndices, 

índice remissivo, entre outros) deverão ser organizados de acordo com a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho do Programa de Pós 

Graduação em Geografia. 

Cáceres-MT, 10 de novembro de 2015 

 

 

Dra. Celia Alves de Souza  

PRESIDENTE DO CONSELHO



 
 

 


