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NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Este roteiro contém os requisitos obrigatórios, estabelecidos pelo Colegiado do 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Centro-Oeste, 
UNICENTRO, para apresentação e aprovação da dissertação. 

A  dissertação  deve  ser  escrita  em  língua  portuguesa  seguindo  a  nova 
ortografia e impressa de um só lado do papel branco (formato A4).

1. Quanto à estrutura da Dissertação

Apresentação gráfica e capa devem ser apresentadas em conformidade com a 
Instrução Normativa 007/2013–PPGE/UNICENTRO. 

1.1. Elementos Pré-textuais

•  Capa  (sem número de página) -  deve conter os seguintes dados:  nome da 
Instituição; Nome do Curso, título da Dissertação, autor, local e data. 

•  Folha de Rosto  (sem número de página):  deve conter todos os dados de 
identificação,  ou seja,  nome da Instituição;  nome do Centro a que pertence o Curso, 
Nome do Curso, título da Dissertação, autor, orientador e coorientador (caso venha a ter), 
local e data.

•  Folha de aprovação (sem numeração): na versão final

•   Dedicatória  (opcional,  com numeração romana minúscula  iniciada em ii): 
texto breve, onde o autor registra homenagens; 

•  Agradecimentos  (opcional):  registro  de  pessoas  e/ou  instituições  que 
colaboraram com o desenvolvimento da Dissertação; 

•  Epígrafe (opcional): citação de um pensamento; 

•  Sumário:  Apresenta a enumeração das partes da Dissertação na ordem que 
aparecem no texto,  precedido de indicativo  numérico  do capítulo/seção e  seguido da 
indicação da página correspondente; 

•  Lista de figuras: deve conter a relação de figuras (desenho, gráficos, fotos,  
etc.) na mesma ordem de apresentação do texto com indicação da página. 

•  Lista de tabelas: deve conter a relação das tabelas na mesma ordem de 
apresentação do texto com indicação de página. 

•  Lista de abreviações, símbolos ou nomenclatura: consiste na relação dos 
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símbolos usados no texto,  em ordem alfabética com suas respectivas denominações.  Os 
símbolos gregos devem ser listados após os latinos, também em ordem alfabética. 

•  Resumo em português e inglês: O resumo não deverá ultrapassar 2 páginas.

1.2. Elementos Textuais

Redigir na 3ª pessoa do singular,  com o seguinte conteúdo:  Introdução geral; 
objetivos; metodologia utilizada; resultados obtidos; conclusão e sugestões. 

•  Introdução:  Deve apresentar uma visão global da pesquisa, importância e 
justificativa da escolha do tema e objetivos da pesquisa; 

•   Desenvolvimento do Trabalho:  Revisão Bibliográfica, Material  e Métodos 
pertinentes, Resultados e Discussão. 

•  Conclusão: Deve finalizar o trabalho com uma resposta sucinta aos  objetivos 
propostos. O autor deve manifestar seu ponto de vista sobre os resultados obtidos. 

1.3. Elementos Pós-Textuais

•   Referências  Bibliográficas:  Deve  apresentar  o  conjunto  de  documentos 
citados no texto em ordem alfabética de sobrenome de autor no final  da dissertação. 
Recomenda-se a observação das Normas de Referências Bibliográficas.

•   Apêndices:  Quando  houver  necessidade,   pode-se  apresentar  como 
apêndice documento(s) auxiliar(es) e/ou complementar(es) como: tabelas contendo dados 
estatísticos,  ilustrações,  programas desenvolvidos,  deduções,  etc,  desde que gerados 
pelo autor. 

•   Anexos:   Para  não  quebrar  a  sequência  lógica  do  texto,  o  autor  pode 
apresentar  tabelas,  quadros,  resoluções,  e  outras  informações  de origem literária  em 
anexos. 

Obs.: Quando necessário, anexar comprovante de aprovação de projeto pelo 
comitê de ética.

2. Quanto à formatação geral da dissertação

2.1. Papel: 

Papel A4 (210 x 297 mm).
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2.2. Digitação: 

Use a fonte Times New Roman 12 ou Arial 12. O corpo das tabelas, das figuras 
e dos rodapés podem conter letras de fontes menores, desde que legíveis  (Tamanho 10).

Títulos  e  subtítulos  devem ser  apresentados  em negrito.  Nomes científicos 
devem  ser  diferenciados  pelo  uso  de  itálico  mantendo  uniformidade  no  corpo  da 
dissertação. 

Não  serão  aceitas  nenhuma  parte  do  texto  feitas  a  lápis  ou  caneta 
esferográfica, bem como não serão aceitas fotocópias. 

3. Espaçamento: 

O original da dissertação é digitado em espaço um e meio. Espaço simples é 
usado apenas em tabelas, notas de rodapé, notas de fim de texto, títulos e subtítulos com 
mais de uma linha, títulos de tabelas e legendas de figuras. 

Os parágrafos devem ser separados por 06 pt. de espaçamento e uma linha 
deve ser inserida antes de cada item ou subitem. 

4. Margens e parágrafos: 

As margens terão as seguintes dimensões: 

Superior  2,5 cm 

Inferior  2,5 cm 

Esquerda  3,0 cm 

Direita  2,5 cm 

Todo parágrafo é iniciado a 1,25 cm, a partir da margem esquerda. 

5. Numeração das páginas: 

Os números de página, de mesma fonte e tamanho dos utilizados no texto, 
são colocados sem pontuação e alinhados à direita da margem inferior da página. 

As páginas pré-textuais são numeradas com algarismos romanos consecutivos, 
empregando-se letras  minúsculas.  O algarismo romano ii  aparece na primeira  página 
seguinte à página de aprovação da dissertação, a qual é contada, mas não numerada. 

Todas as  páginas da dissertação onde houver  texto,   tabela(s)  ou  figura(s) 
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devem  ser  numeradas.  As  páginas  do  texto  e  dos  anexos  são  numeradas, 
consecutivamente, com algarismos arábicos, começando com 1 (um) na primeira página 
do texto. 

6. Notas e rodapés

Notas e rodapés não são recomendados e serão usados apenas em casos de 
real necessidade, conforme normas da ABNT. 

7. Tabelas, Figuras e Equações

“Tabela” geralmente designa dados numéricos tabulados,  dispostos em linhas 
horizontais abertas, sendo incluído no corpo da dissertação e, ou, nos anexos. Não serão 
aceitos quadros. 

“Figura”  geralmente  designa  outros  materiais,  como  gráficos,  fotografias  ou 
ilustrações, podendo ser incluída no corpo da dissertação e, ou, nos anexos. 

As  Tabelas,  Figuras  e  Equações  devem  apresentar  qualidade  gráfica 
equivalente ou superior à do resto do texto. A impressão das figuras também deve ser 
feita  exclusivamente  na  cor  preta,  e  excepcionalmente  em cores  apenas  quando  for 
essencial à compreensão da ilustração. 

Figuras  e  Tabelas  devem  ser  obrigatoriamente  numeradas,  de  forma 
sequencial por capítulo, e citadas no texto. As tabelas devem ser precedidas do seu título. 
As legendas das figuras devem ser posicionadas imediatamente abaixo das mesmas. As 
Equações devem ser identificadas com uma numeração (números arábicos) na lateral 
direita da página entre parênteses. 

Exemplo:  no Capítulo 1 as Figuras e Tabelas receberam numeração:  1.1;  1.2; 
1.3...etc, no Capítulo 2 da mesma forma 2.1; 2.2; 3.3...etc. O mesmo deve ser aplicado 
para os demais capítulos. 

8. Citações de autores no texto

É  a  menção  no  texto,  de  informações  colhidas  de  outra  fonte,  para 
esclarecimento do assunto em discussão ou para ilustrar ou sustentar o que se afirma. 
Deverão ser evitadas citações referentes a assuntos já amplamente divulgados, rotineiros 
ou  de  domínio  público,  bem como àqueles  provenientes  de  publicações  de  natureza 
didática, que reproduzam de forma resumida os trabalhos originais, tais como apostilas e 
anotações de aula. 
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 É interessante que se estabeleça uma ligação entre as ideias expostas para 
que o texto seja fluente e de leitura agradável, sem perder a linha inicial de raciocínio a  
cada mudança de parágrafo. 

 A citação de citação é menção a um documento ao qual não se teve acesso, 
mas do qual se tomou conhecimento apenas por citação em outro trabalho. Só deverá ser 
usada na total impossibilidade de acesso ao documento original. A indicação é feita pelo 
nome do autor original, em letras minúsculas mais a data,  entre parênteses, seguido da 
expressão  “citado por” e do nome do autor da obra consultada, em letras maiúsculas 
seguida da data, entre parênteses. Somente o autor da obra consultada é mencionado 
nas referências bibliográficas. 

Ex.: Marcos Filho (1997) citado por SANTIAGO (1998).

 O sobrenome de um autor citado é transcrito em letras maiúsculas, seguido da 
data de publicação da obra citada. No caso de apenas dois autores, faz-se a citação dos  
sobrenomes de ambos, em maiúsculas, ligados pela letra &. Se mais de dois autores,  os 
mesmos serão indicados pelo sobrenome do primeiro, seguido da expressão et al. em 
itálico. 

Ex.: PEREIRA & VILAS BOAS (2004) SAMPAIO et al. (2003). 

 Referências  em ordem alfabética:  as  citações  são  indicadas,  quando  o(s) 
sobrenome(s)  do(s)   autor(es)   fizer(em)   parte  da  frase,   pelo(s)   sobrenome(s), 
seguido(s)  do ano da publicação entre parênteses. No caso em que o(s) sobrenome(s) 
não fizer(em) parte da frase, deve(m) constar, em letras maiúsculas, junto com o ano da 
publicação, entre parênteses, a separação sendo feita por vírgulas. No caso de ser citada 
mais de uma referência com a mesma autoria e ano de publicação,  a distinção será feita  
por letras minúsculas após o ano (2010a e 2010b). Exemplos: 

“...FERREIRA (2008)  determinou...”  ou  “...foi  determinado  por  FERREIRA, 
(2008)...” 

“...  SIVAL  et  al.  (2009)  calcularam...”ou“...  foi  calculado  por  SIVAL  et  al., 
(2009) ...” 

 No final da dissertação,  todos os autores que aparecem na publicação devem 
ser citados nas referências bibliográficas. 
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