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RESOLUÇÃO Nº 001/2008 – CONSELHO PPGCA 
 

Aprova o Modelo para Dissertação do 
Programa de Pós-graduação “Stricto 
Sensu” em Ciências Ambientais da 
UNEMAT. 

 
 
A Presidenta do Conselho do Programa de Pós-graduação “StrictoSensu” em 

Ciências Ambientais 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 18 de setembro de 2008: 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º Aprovar as Normas para elaboração de Dissertações do Programa de 

Pós-Graduação “Stricto Sensu” em Ciências Ambientais 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, em especial a Resolução Nº 

002/2007 – CONSELHO PPGCA. 
 

Sala das Sessões do Conselho do Programa de Pós-graduação “Stricto Sensu” 
em Ciências Ambientais, em Cáceres-MT, 18 de setembro de 2008. 
 
 
 

Prof.ª Dr.ª Carla Galbiati 
PRESIDENTE DO CONSELHO 
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Normas para elaboração de Dissertações do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Estado de 

Mato Grosso-UNEMAT 
 

 
Dissertações são trabalhos de pesquisa desenvolvidos em Universidades ou 

Centros de Pesquisa como contribuição inédita para o conhecimento e visam a 

obtenção do grau acadêmico de Mestre.  

Estrutura 

A estrutura da dissertação 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, a partir da folha de 

rosto, devem ser contadas seqüencialmente, mas não numeradas, até a introdução, a 

partir dessa serão numeradas com algarismo arábico, na borda superior direita. A fonte 

preferencial 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 3 cm e direita 3 cm. Excetua-se a capa e folha de rosto, as 

quais possuem margens específicas. 

 

Capa 

Capa é a cobertura do trabalho, devendo conter o título da dissertação, o nome 

do autor, local e ano de Defesa. A configuração deve ser a seguinte: margens esquerda 

e direita de 3 cm; margem superior de 3,0 cm e margem inferior de 2,0 cm; cabeçalho e 

rodapé deverão ser ajustados para 0,0 cm; Deve-se usar o tamanho de fonte 16 para o 

título da dissertação 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 na 

página 4). Recomenda-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.  
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Quadro 1 Composição básica de uma dissertação, conforme o Programa de Pós-
graduação em Ciências Ambientais da UNEMAT 

Elementos pré-textuais 
Capa 
Folha de rosto 
Ficha catalográfica (no verso da folha de rosto) 
Folha de aprovação 
Dedicatória1 

Agradecimentos1 

Sobre o autor (biografia)1  
Índice 
Lista de abreviaturas1 
Lista de tabelas 
Lista de quadros 

Lista de figuras 
Resumo na língua portuguesa 
Abstract 

Elementos textuais 

Em forma de capítulos ou em forma de artigos 
Elementos pós-textuais 

Referências 
Anexos 
Apêndices  
1 Opcional 
 

 



 4 

TÍTULO DO TRABALHO EM CAIXA ALTA (ARIAL 16 
MAIÚSCULAS) E NEGRITADO 

 
 
 
 
 
 

FULANO DE TAL (ARIAL 14 MAIÚSCULA) E NEGRITADO 

 
 
 

Dissertação apresentada à Universidade do Estado 
de Mato Grosso, como parte das exigências do 
Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais 
para obtenção do título de Mestre. 

 
 
 
 
 
 
 

CÁCERES  
MATO GROSSO, BRASIL 

2008 
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Folha de rosto 

Folha de rosto é aquela que apresenta os elementos essenciais à 

identificação da dissertação ou da tese, devendo conter os seguintes dados: autor; 

título; nota descritiva indicando a natureza acadêmica (dissertação); a instituição 

em que foi apresentada; o curso; e o título pretendido (Mestre); nome do 

orientador; local (Cáceres-MT); ano de publicação, conforme exemplo na página 6.  

 Os espaçamentos sugeridos para a folha de rosto podem ser alterados 

conforme a necessidade, prevalecendo sempre o bom senso e a estética. 

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. 
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NOME COMPLETO DO MESTRANDO (CENTRALIZADO, 
MAIÚSCULO, NEGRITADO, ARIAL 16) 

 

 

 

 

TÍTULO (CENTRALIZADO, MAIÚSCULO, NEGRITADO, ARIAL 14) 
ACRESCENTAR SUBTÍTULO QUANDO HOUVER  

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade do Estado 
de Mato Grosso, como parte das exigências do 
Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais 
para obtenção do título de Mestre. 

 

 

Orientador: Prof. Dr (a)... 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁCERES  
MATO GROSSO, BRASIL 

2008
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FICHA CATALOGRÁFICA (EM MAIÚSCULAS) 

No verso da folha de rosto, na parte inferior e centralizada, deve constar a 

ficha catalográfica elaborada pelo biblioteconomista responsável indicado pelo 

Programa.  

 

.
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FOLHA DE APROVAÇÃO (EM MAIÚSCULAS) 

A dissertação, depois de aprovada e corrigida, deve trazer o termo de 

aprovação em página distinta, citando o nome do aluno, o título, a nota descritiva e 

a data de aprovação, além dos nomes dos examinadores e do professor 

orientador, acompanhados de suas respectivas instituições, bem como o local da 

defesa. Esta página deverá ser assinada apenas pelo orientador. Os 

espaçamentos entre os itens constantes na folha de aprovação podem ser 

alterados conforme a necessidade, prevalecendo sempre o bom senso e estética 

(exemplo página 10)  

OBSERVAÇÃO: Os nomes dos membros da banca devem ser inseridos em 

ordem alfabética. 

DEDICATÓRIA (EM MAIÚSCULAS) 

 É opcional e deverá ocupar uma página própria. O título “DEDICATÓRIA” 

deverá ser inserido na primeira linha da página, em maiúscula e negritado, fonte 

arial 12, centralizado. 

 

AGRADECIMENTOS (EM MAIÚSCULAS) 

 É opcional e deverá ocupar uma página própria, após a dedicatória. O título 

“AGRADECIMENTOS” deverá ser inserido na primeira linha da página, em 

maiúscula e negritado, fonte arial 12 e centralizado. 

 

SOBRE O (A) AUTOR (A) (EM MAIÚSCULAS) 

 É opcional, devendo ser sucinto e deve ocupar uma página própria. O título 

“SOBRE O (A) AUTOR (A)”, deverá ser inserido na primeira linha da página, em 

maiúscula e negritado, fonte arial 12, centralizado. 
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ÍNDICE (EM MAIÚSCULAS) 

O índice contém a página inicial de cada seção e subseções. A página 

contendo o índice deverá ter o título “ÍNDICE”, centralizado, localizando-se 

imediatamente após a folha de rosto, de dedicatória, ou de agradecimento e sobre 

o autor (a), as quais não constam do índice. As páginas do índice não devem ser 

numeradas e todos os itens deverão estar alinhados na mesma margem. O texto 

deve ser arial 12, espaçamento 1,5, alinhamento justificado. 

 

Lista de abreviaturas, siglas e símbolos................................................................ 11 

Lista de tabelas .................................................................................................... 11 

Lista de quadros ................................................................................................... 11 

Lista de figuras ..................................................................................................... 11 

Resumo ................................................................................................................ 12 

Abstract ..................................................................................................................14 

Introdução Geral  

    Referências  

i) Em forma de artigo ............................................................................................. 15 

Título do artigo conforme normas do periódico ..................................................... 17 

ii)Em forma de capítulos........................................................................................ 18 

iii)Formato tradicional ............................................................................................ 19 

Considerações finais ............................................................................................. 26 
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NOME COMPLETO DO MESTRANDO (CENTRALIZADO, 
MAIUSCULO, NEGRITADO, ARIAL 16) 

 

 

 

TÍTULO (CENTRALIZADO, MAIUSCULO, NEGRITADO, ARIAL 14) 
ACRESCENTAR SUBTÍTULO QUANDO HOUVER  

 

 

Essa dissertação foi julgada e aprovada como parte dos requisitos para a 
obtenção do título de Mestre em Ciências Ambientais.  

 

 

Cáceres, xx de xxxxxxxx de 200x 

 

Banca examinadora 
 

Prof. Dra Fulano de tal 

Universidade  XXXXXXX 

 

Prof. Dra Sicrano de tal 

Universidade ZZZZZZZZZZz 

 

 

Prof. Dr. YYYYYYYYYYYYYYYYYY 

Universidade do Estado de Mato Grosso-UNEMAT 

(Orientador) 

 
 
 

CÁCERES 
MATO GROSSO, BRASIL 

2008 
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LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS (EM MAIÚSCULAS) 

 Esta lista é opcional, ficando a critério do autor, decidir a necessidade ou 

não da sua apresentação. Quando presente,deve ser colocada logo após o índice, 

recebendo paginação em algarismos ARÁBICOS e iniciando com a numeração 1. 

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

página, em maiúscula e negritado, fonte arial 12, centralizado. Convém organizá-

las em ordem alfabética. 

LISTA DE TABELAS (EM MAIÚSCULAS)  

Deve conter uma listagem das tabelas contidas no texto do trabalho, 

relacionadas na ordem em que aparecem no texto, indicando as páginas 

correspondentes. O título LISTA DE TABELAS (maiúsculo, negritado, arial 12) 

deverá vir no topo da página, centralizado.  

LISTA DE QUADROS (EM MAIÚSCULAS) 

Deve conter uma listagem dos quadros contidos no texto do trabalho, 

relacionadas na ordem em que aparecem no texto, indicando as páginas 

correspondentes. O título LISTA DE QUADROS (maiúsculo, negritado, arial 12) 

deverá vir no topo da página, centralizado.  

LISTA DE FIGURAS (EM MAIÚSCULAS) 

 Deve conter uma listagem das figuras contidas no texto do trabalho, 

relacionadas na ordem em que aparecem no texto, indicando as páginas 

correspondentes. O título LISTA DE FIGURAS (maiúsculo, negritado, arial 12) 

deverá vir no topo da página, centralizado.  
OBSERVAÇÕES:  Tabela é aberta, somente fechada nas partes superior e 

inferior, sem linhas internas e nem bordas; quadro é fechado totalmente; e figura  

representa diversos elementos gráficos (desenhos, gráficos, croquis, fotos, mapas, 

esquemas ilustrativos).  

 Cada lista relacionada nos itens acima deverá vir em páginas individuais. 
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No caso da dissertação ter mais de um artigo ou capítulo, relacionar as 

figuras, quadros ou tabelas, após especificar o capítulo ou o artigo. 

RESUMO (EM MAIÚSCULAS) 

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

destaca os aspectos de maior importância. Na redação do resumo deve-se 

considerar os seguintes aspectos: 

a)  O resumo (palavra RESUMO, centralizada, em maiúscula, negritado, arial 

12) em linguagem impessoal, na 3ª pessoa do singular, será precedido da 
respectiva referência bibliográfica redigidas em espaço simples; o título 

da dissertação deverá estar em negrito (fonte arial 12); o nome e local de 

origem do orientador e dos demais membros do Comitê de Orientação 

deverão constar do rodapé da página. No caso de não existirem outros 

membros no comitê de orientação, no rodapé deverá constar: “Orientador: 

fulano de tal - UNEMAT”, conforme exemplo abaixo. 

b) Deve-se, ser redigido em português se o texto encontra-se redigido em 

língua estrangeira; 

c) O resumo será redigido em um único parágrafo, em espaço simples e em 

página distinta, contendo, no máximo, 500 palavras; 

d) A primeira frase do resumo expressará o assunto tratado ressaltando, em 

seguida, os objetivos, os métodos, os resultados e as conclusões; 

e) O resumo deverá sempre mencionar o nome do país ou da região onde o 

trabalho foi desenvolvido; 

f) No caso de dissertação por capítulos ou artigos, deverá constar um 

resumo geral, além de resumos para cada um dos demais capítulos. Após 

o resumo, em página própria deverá constar o abstract. 

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

expressões que permitam identificar o assunto tratado na dissertação 
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RESUMO 
 

 SILVA, Maria da. Título da dissertação. Cáceres: UNEMAT, 2008. 92 p. 
(Dissertação – Mestrado em Ciências Ambientais)1. 

 

 Deve ser escrito em um parágrafo único, sem citação, com espaçamento 
simples, não devendo ultrapassar 500 palavras. O resumo deve apresentar de 
forma clara e objetiva os seguintes itens: importância do tema; objetivos; material 
e métodos; resultados; e conclusões ou considerações finais. 
 

Palavras-chave: aaaaaaa, bbbbbbbb, ccccccccccc, dddddddd, eeeeeee

                                            
1 Comitê orientador: XXXXXXX Orientador- fulano de tal, UNEMAT; YYYYYYYY (UFXX). 
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ABSTRACT 

SILVA, Maria da. Title of dissertation. Cáceres: UNEMAT, 2008. 92 p. 

(Dissertation – Master in Environment Science)2 

 

 É a versão do resumo em inglês, devendo-se seguir as mesmas 

orientações do item 1.10. No caso de dissertação por capítulos ou artigos, deverá 

constar um abstract geral, além dos abstracts para cada um dos demais capítulos 

ou artigos.  

 

Key Works. wwwww, ttttttt, yyyyyyy, ooooooo, eeeeeee 

 

                                            
2 Guidance Committee: Major Professor: fulano de tal, UNEMAT 
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ELEMENTOS TEXTUAIS 

A parte textual da dissertação é flexibilizada, podendo seguir três formatos 

básicos: (i) em forma de artigos; ou (ii) em forma de capítulos ou (iii) formato 

tradicional. 

OBSERVAÇÃO: os elementos pré-textuais são obrigatórios para quaisquer 
dos três modelos de dissertação apresentados abaixo. 
 

i) Em forma de artigo 

Nesse modo de formatação a dissertação poderá ser redigida de acordo 

com as normas estabelecidas pelos próprios periódicos científicos a que se 

destinam os artigos. O periódico deverá ser indicado logo abaixo do título do artigo 

da seguinte forma: [Preparado de acordo com as normas da revista HHHHHHHH 

(nome do periódico)]. Poderá haver tantas formatações quanto forem os artigos 

resultantes do trabalho de pesquisa. 

 Ressalta-se que na formatação “em artigos” ficam preservados os seguintes 

aspectos da formatação geral, estabelecidos nas Normas de Dissertações: 

a) Configuração das páginas, incluindo tamanho do papel e distância das 

margens; fonte; espaçamento. 

b) Os elementos pré-textuais, incluindo capa, folha de rosto, ficha 

catalográfica, página de aprovação, itens opcionais [dedicatória, 

agradecimentos e sobre o autor (a), índice, lista de abreviaturas e símbolos 

(quando for o caso), resumo e abstract.] 

c) O resumo e o abstract devem constar na estrutura dos artigos;  

d) Cada artigo deve conter título, autoria, introdução, material e métodos, 

resultados, discussão e bibliografia, denominados de acordo com os 

critérios do periódico (exemplo página 17). 

e) É obrigatório, no entanto, no caso de haver mais de um artigo, haver no 

corpo da dissertação, um resumo geral, o abstract, uma introdução geral 
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e conclusões ou considerações finais, fazendo a interligação dos artigos e o 

fechamento do assunto, além das referências bibliográficas pertinentes.   

 A introdução geral 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 pertinente, de acordo com as 

normas estipuladas para dissertação em capítulos. Os artigos 

deverão vir a seguir, em seção própria conforme a seguir. 



 17 

Título do artigo conforme normas do periódico 

Autoria e notas de rodapé segundo normas do periódico 

[Preparado de acordo com as normas da revista HHHHHHHH (nome do 

periódico)]. 

 

Resumo, abstract e seqüência de texto conforme norma do periódico 
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ii) Em forma de capítulos 

Semelhante ao anterior, porém cada capítulo seguindo as normas gerais da 

dissertação, todos com a mesma formatação. Nesse caso, o capítulo, 

posteriormente, deverá ser colocado nas normas do periódico ao qual o artigo for 

submetido. Como sugestão, o primeiro capítulo poderia ser uma revisão geral do 

tema em estudo, sendo constituído de Introdução e Revisão de Literatura (não 

haveria nem material e métodos e nem resultados e discussões) e Referências 

bibliográficas referentes ao capítulo. A critério do orientador, a Introdução e 

Referencial Teórico poderão ser reunidos num só item. Os demais capítulos 

poderiam ser referentes aos objetivos da pesquisa, devendo-se constituir de: 

Introdução; Material e Métodos; Resultados e Discussões e Conclusões. 

Opcionalmente os capítulos poderão seguir a estrutura textual mais usual da área 

da pesquisa. 

Ressalta-se que também é obrigatório, no entanto, no caso de haver mais 

de um capítulo, um resumo geral, o abstract, uma introdução geral e conclusões 

ou considerações finais, fazendo a interligação dos capítulos e o fechamento do 

assunto, além das referências bibliográficas pertinentes. Estes novos itens devem 

ser incluídos no Índice da dissertação. 

Na formatação “em capítulo” ficam preservados os seguintes aspectos da 

formatação geral, estabelecidos nas Normas de Dissertações: 

a) Configuração das páginas, incluindo tamanho do papel e distância das 

margens; fonte; espaçamento. 

b) Os elementos pré-textuais, incluindo capa, folha de rosto, ficha 

catalográfica, página de aprovação, itens opcionais [dedicatória, 

agradecimentos e sobre o autor (a), índice, lista de abreviaturas e símbolos 

(quando for o caso), resumo e abstract].  

c) O resumo e o abstract devem constar na estrutura dos capítulos;  

d) Cada capítulo deve conter introdução, material e métodos, resultados, 

discussão e bibliografia, denominados de acordo com o usual da área de 

estudo (exemplo na página 20).  
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OBSERVAÇÃO: cada capítulo deve ter começo, meio e fim (cada capítulo, 

por si só, é um trabalho completo) e iniciado em seção própria, devendo 

conter no início da página, centralizado, fonte arial 12, negritado a palavra 

Capítulo, seguida do título do capítulo, conforme próxima seção. 

iii) Formato tradicional 

Consiste dos itens principais: Introdução, Referencial Teórico ou Revisão 

de Literatura, Material e Métodos, Resultados, Discussão, Conclusões e 

Referências Bibliográficas. A fonte 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 3 cm e direita 3 cm. Excetua-se a capa e folha de rosto, 

as quais possuem margens específicas.  

O título de cada item acima não deve conter a palavra “Capítulo” prescrito 

(exemplo página 21). 

 Os itens deverão ser alinhados à esquerda, em maiúscula, tamanho 

12, negritado.  
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Capítulo 1 

Normas para dissertação do Programa de Pós-graduação em Ciências 

Ambientais 

Resumo –XXXXXXXXXXXXXX  

Abstract -XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Texto conforme padrão usual da área de pesquisa, fonte arial 12, espaçamento 

entre linhas de 1,5; parágrafo com recuo de 1,25. Entre subtítulos usar 

espaçamento 1,5 com espaçamento depois = 12 (Figura 1). O mesmo 

espaçamento deverá existir entre a figura, tabela, ou quadros e o texto, bem como 

entre o título da figura e o texto. 

 
Figura 1 Espaçamento entre títulos e subtítulos. 

 



 21 

ORIENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO PARA OS ITENS NO 
CASO DA ESTRUTURA EM FORMA DE CAPÍTULOS E NO 

MODELO TRADICIONAL 

Para essa orientação foi adotado o formato padrão de grande parte dos 

periódicos científicos (Resumo, abstract, Introdução/referencial teórico, Material e 

Métodos, Resultados e Discussão e conclusão). No caso de seqüência ou 

nomenclatura diferente para a parte textual, as orientações são as mesmas, 

mudando apenas os subtítulos. 

TÍTULO 

Deve ser claro, conciso e preciso para indicar precisamente o conteúdo do 

trabalho. Recomenda-se que os nomes vulgares das espécies sejam seguidos dos 

nomes científicos.  

INTRODUÇÃO 

 Deve ser suficiente para situar o problema, justificar a realização da 

pesquisa e apresentar as hipóteses do trabalho. 

REVISÃO DE LITERATURA OU REFERENCIAL TEÓRICO 
 O Referencial teórico relata os fatos existentes na literatura, que dão 

suporte ao tratamento do problema, e possibilitam identificar as possíveis relações 

entre o problema e o conhecimento existente. Para sua elaboração é necessário 

amplo conhecimento dos fatos pertinentes, visão clara do problema e articulação 

lógica entre os conhecimentos utilizados e citados. 

 Para a elaboração do referencial teórico é importante: 

a) fazer referência a trabalhos anteriormente publicados, situando a evolução 

cronológica do assunto; 

b) limitar-se às contribuições mais importantes diretamente ligadas ao assunto, 

lembrando-se que serão analisadas e discutidas em Resultados e Discussões; 
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c) lembrar que os nomes dos autores de todas as contribuições citadas no texto 

ou em notas deverão, obrigatoriamente, constar das Referências Bibliográficas; 

d) finalizá-la com o julgamento do autor da tese ou dissertação, formulando 

devidamente suas hipóteses, bem como os objetivos do trabalho de dissertação. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Deve incluir os materiais, técnicas e métodos utilizados para conduzir o 

trabalho, descritos de maneira detalhada, porém concisa, e suficiente para tornar 

possível a repetição do experimento por outros pesquisadores, com a mesma 

precisão. 

 Métodos inéditos desenvolvidos pelo autor devem ser justificados, 

apresentando suas vantagens em relação a outros.  

 As técnicas e métodos já conhecidos devem ser apenas citados, sem 

necessidade de descrição. 

 Técnicas e equipamentos novos devem ser descritos com detalhes e 

ilustrados, se possível com fotografias.  

 No caso da dissertação em capítulo escrito na forma de artigos ou 

capítulos, cada um deverá ter seu próprio material e métodos. Quando pertinente 

alguma metodologia ou método poderá ser referenciado conforme capítulo 1, por 

exemplo. A critério do autor poderá ser subdividida em subitens de acordo com os 

objetivos específicos visando melhor clareza do texto. Evidentemente, não se 

justificam subitens com apenas uma frase ou um parágrafo de texto. 

 Deverá trazer informações acerca de como os dados foram analisados 

estatisticamente. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Os resultados devem ser apresentados de forma objetiva, clara e lógica, em 

forma de texto, gráficos ou tabelas. Podem ser discutidos á medida em que são 

apresentados ou não (nesse caso divide-se em RESULTADOS – apresentação 

dos resultados – e DISCUSSÃO – discussão dos mesmos á luz da literatura). 
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De qualquer forma é nesse momento que o pesquisador irá relacionar suas 

observações experimentais, interpretar os resultados tendo por base o referencial 

teórico e elaborar conclusões.  

CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Deve ser baseada somente nos fatos comprovados e já discutidos no item 

anterior e deve ser escrita de forma concisa de forma a fechar a dissertação. 

Deve-se evitar meras transcrições dos resultados. 

REFERÊNCIAS  

Referências é o conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados 

de um documento, que permite sua identificação individual. A apresentação 

desses dados é normatizada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), segundo a NBR 6023/2000.  

As referências bibliográficas devem ser relacionadas em lista própria no fim 

do texto ou capítulo, incluindo-se todas as fontes efetivamente utilizadas para a 

elaboração do trabalho. O espaçamento deve ser simples demarcando-se a opção 

“Espaçamento depois“ no menu “Formatar/parágrafo” do editor de texto com 6 pt 

(Figura 3), alinhamento justificado ou alinhado à esquerda, sem nenhum recuo. 
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Figura 2 Formatação do parágrafo para o item “REFERÊNCIAS” da dissertação 
de mestrado em Ciências Ambientais da UNEMAT. 

 

 

 Não deverá ser usado o travessão para indicar autores ou títulos 

referenciados sucessivamente na lista bibliográfica. 

 Todas as obras citadas devem obrigatoriamente ser listadas em ordem 

alfabética na seção “REFERÊNCIAS”, as quais deverão se basear na norma 

ABNT 6023, para o caso de dissertação no formato de “Capítulos” ou “modelo 

tradicional” com algumas modificações relacionadas abaixo: 

1. Mais de três autores: na norma ABNT 6023 é recomendado citar o nome do 

primeiro autor seguido da expressão “et al” – no Programa de Pós 

Graduação em Ciências Ambientais da UNEMAT deverá ser adotado o 

nome de todos os autores na referência bibliográfica. 
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 Para as dissertações em forma de “artigos” as referências deverão 

obedecer a normatização do periódico de submissão do artigo. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

As dissertações no formato em “Capítulos” ou “modelo tradicional” devem 

atentar para as citações bibliográficas ao longo do texto e para a padronização de 

tabelas, quadros e figuras, especialmente para as dissertações em “capítulo” 

CITAÇÕES 

Seguir a norma ABNT 6023, no texto (AUTOR, data) ou (AUTOR et al., 

data) ou Fulano et al. (2008): 

A agricultura orgânica preserva o meio ambiente (ALTIERI, 2000). 

Altieri (2000) relata que a agricultura orgânica preserva o meio ambiente... 

Os resultados apresentados por Pereira et al. (2005)... 

Resultados semelhantes foram obtidos por Pereira e Galbiati (2007).  

O aumento da riqueza de espécies está relacionado com o tamanho da 

área (GALBIATI et al., 2006). 

TABELAS, QUADROS e FIGURAS 

 As tabelas, quadros e figuras (gráficos, fotos etc) devem aparecer logo após 

serem citadas no texto. O título, após as palavras Tabela e Quadro, deve vir acima 

da tabela e do quadro, dando-se um espaço para a próxima linha; ao contrário, o 

título das Figuras deve vir abaixo da mesma. No título, as palavras Tabelas, 
Quadros e Figuras deverão ser negritadas, conforme pode ser observado no 

Quadro 1 e demais títulos das figuras. 

 Devem ser numeradas em arábico, em ordem seqüencial ao seu 

aparecimento no texto, sendo a numeração individualizada – Figura 1; Tabela 1; 

Quadro 1. Caso o título ocupe mais de uma linha, a linha debaixo deverá ter um 

recuo de 1,25 cm (usar menu formatar/parágrafo/recuo/deslocamento do 

processador de texto) para demarcação. 
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 O título e a nota de rodapé da tabela ou quadro não podem ser grafados em 

fonte de tamanho reduzido, mesmo que no interior da tabela ou figura tenham sido 

utilizadas fontes menores. 

 As figuras devem ter ótima resolução (150-300 DPI) e serem 

dimensionadas de forma adequada.  

 ANEXOS OU APÊNDICES 

 Anexo é o elemento pós-textual em que são incluídas as matérias 

suplementares tais como leis, estatísticas, cópias de documentos e outros que 

acrescentam conteúdo ao trabalho, sem, no entanto, constituir parte essencial do 

mesmo (não constitui matéria de autoria do autor).  

 A primeira página do anexo deve conter o título “ANEXOS” centralizado no 

topo da página, fonte arial 12 negritada seguido de uma lista de documentos, 

tabelas ou figuras nele inseridas. Os anexos devem ser identificados como Anexo 

A, Anexo B etc.  

Exemplo: Anexo A – Legislação de Recursos hídricos 

 Apêndice é o elemento pós-textual no qual são incluídos materiais 

suplementares tais como análises estatísticas, questionários aplicados, fotografias 

e outros que acrescentam conteúdo ao trabalho, sem, no entanto, constituir parte 

essencial do mesmo (constitui matéria de autoria do autor, podendo ser, por 

exemplo, cd com fotos ou canções desenvolvidas em processos de Educação 

Ambiental).  

 A primeira página do apêndice deve conter o título “APÊNDICES” 
centralizado no topo da página, fonte arial 12 negritada seguido de uma lista de 

documentos, tabelas ou figuras nele inseridas. Os apêndices devem ser 

identificados como Apêndice A, Apêndice B etc.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho do Programa de Pós 

Graduação em Ciências Ambientais. 
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