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RESOLUÇÃO Nº 008/2011 – CONSELHO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO 

STRICTU SENSU EM AMBIENTE E SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA 

 

Aprova as Normas para elaboração de Projeto 

de Dissertação do Programa de Pós-graduação 

“Stricto Sensu” em Ambiente e Sistemas de 

Produção Agrícola da UNEMAT.  

 

O Presidente do Conselho do Programa de Pós-graduação “Stricto Sensu” em 

Ambiente e Sistemas de Produção Agrícola da Universidade do Estado de Mato Grosso – 

UNEMAT, no uso de suas atribuições legais e considerando decisão do Conselho tomada em 

sessão ordinária no dia 21 de julho de 2011. 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º Aprovar as Normas para elaboração de Projeto de Dissertações do Programa de Pós-

Graduação “Stricto Sensu” em Ambiente e Sistemas de Produção Agrícola da Universidade 

do Estado de Mato Grosso-UNEMAT.  

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 4º Casos omissos serão resolvidos pelo conselho  do PPGAT. 

 

Sala da Sessão do Conselho do Programa de Pós-graduação “Stricto Sensu” em Ambiente e 

Sistemas de Produção Agrícola, em Tangará da Serra-MT, 21 de julho de 2011. 

 

Prof. Dr. Rivanildo Dallacort 

PRESIDENTE DO CONSELHO 
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Normas para elaboração de Projeto de Dissertações do Programa de Pós-Graduação em 

Ambiente e Sistemas de Produção Agrícola  da Universidade do Estado de Mato Grosso-

UNEMAT  

 

 

ESTRUTURA: 

A estrutura do Projeto de Dissertação estabelece a ordem em que devem ser dispostos os 

elementos que as compõem (elementos pré-textuais, texto e elementos pós-textuais) (Item 1). 

Estas páginas devem ser colocadas na ordem em que são discutidas a seguir. 

Todas as folhas do trabalho, a partir da capa, devem ser contadas seqüencialmente, mas não 

numeradas, até a introdução. A partir da Introdução, as páginas serão numeradas com 

algarismos arábicos, na borda superior direita, em fonte Arial, tamanho 10. A fonte para a 

escrita da dissertação é Arial, tamanho 12, com espaçamento entre linhas de 1,5. 

A página deverá ser configurada para tamanho de papel A4, margens superiores e esquerda 

3,0 cm, e direita e inferior com 2,0 cm. 

A parte textual do Projeto de dissertação será no formato de capítulos, formatada de acordo 

com modelo anexo. 
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ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS  

Capa  

Sumário 

 

CAPA: 

Capa é a primeira folha do trabalho, devendo apresentar nome da universidade, do campus e 

do programa, o título do projeto, nome completo do acadêmico e orientador, bem como local 

e data da defesa. 

A configuração deve ser a seguinte: margens esquerda e superior de 3,0 cm; e margem 

inferior e direita de 2,0 cm; cabeçalho e rodapé deverão ser ajustados para 0,0 cm; Deve-se 

usar o tamanho de fonte 12, caixa alta para o título da dissertação e fonte 12 (sem caixa alta) 

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

(exceto para nomes científicos). 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.  

 

SUMÁRIO (CAIXA ALTA) 

O sumário contém a página inicial de cada seção e subseções. A página contendo o sumário 

deverá ter o título “SUMÁRIO”, centralizado, localizando-se imediatamente após a capa, que 

não consta do sumário. As páginas do sumário não devem ser numeradas e os itens deverão 

estar alinhados de acordo com o nível de título (1.; 1.1). O texto deve ser Arial 12, 

espaçamento 1,5, alinhamento justificado. 
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ELEMENTOS TEXTUAIS 

Introdução deverá apresentar o assunto como um todo, sem detalhes. É um texto explicativo 

onde o autor apresenta e justifica o trabalho, explicitando os fatos que levaram à execução do 

mesmo. São características essenciais da introdução: definição clara do assunto com respaldo 

na literatura; indicação da finalidade e objetivos do trabalho; referir-se aos tópicos principais 

do texto, fornecendo o roteiro ou a ordem de apresentação dos mesmos. Caso haja citações 

deverá constar as referências pertinentes, de acordo com a norma ABNT 6023. Os artigos 

deverão vir a seguir, em seção própria. 

 

REFERÊNCIAS 

Conforme ABNT 

 

 


