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1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1.1. Versão final 

 

O original da versão final da Dissertação deverá ser entregue pelo aluno ao 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Agricultura Tropical, devidamente 

corrigido em até sessenta (60) dias após a aprovação pela Banca Examinadora. O 

encaminhamento do trabalho deverá ser feito com três cópias impressas, sendo duas 

para Biblioteca Central e uma para o Programa de Pós-Graduação em Agricultura 

Tropical. Cada membro da banca deverá receber uma cópia digitalizada da Dissertação 

em arquivo no formato PDF. 
 

1.2. Formato de apresentação 

A dissertação deve ser escrita preferencialmente em forma de artigos científicos 

(capítulos), permitindo-se a escrita em modelo convencional, quando for o caso de não 

ser possível a redação de dois ou mais artigos científicos. 
 

1.3. Tipo de capa  

As cópias da dissertação na versão final devem ser impressas em capa dura, de 

cor preta, com letras douradas. 
 

1.4. Tipo de papel 

O papel utilizado para a impressão da dissertação é o A4 (210x297 mm) de cor 

branca, gramatura mínima de 64g/m2. Somente uma face do papel é utilizada, sendo o 

texto digitalizado em cor preta, permitindo-se cores nas figuras, mas não em tabelas. 
 

1.5. Margens das páginas 

As margens das páginas terão as seguintes dimensões: 

Esquerda: 3 cm 

Direita: 2 cm  

Superior: 3 cm 

Inferior: 2 cm 
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1.6. Margem para o início de parágrafo  

Todo parágrafo é iniciado a 1,5 cm, a partir da margem esquerda. 
 

1.7. Tipo e tamanho da fonte 

Utilizar a fonte Arial de tamanho 12.  
 

1.8. Espaçamentos 

A dissertação deve ser redigida em espaçamento 1,5 (um e meio) entre linhas de 

texto.  

Na relação de tabelas ou de figuras (listas), utilizar espaçamento simples entre 

linhas de texto, deixando o espaçamento 1,5 (um e meio) entre as relações. 

Na relação de referências, utilizar espaçamento simples entre linhas do texto, 

deixando o espaçamento 1,5 (um e meio) entre as referências. 

Nas legendas de tabelas e figuras, utilizar espaçamento simples entre linhas de 

texto. 
 

1.9. Paginação 

Todas as páginas de elementos textuais e pós-textuais devem ser numeradas 

em algarismos arábicos, de forma contínua, a partir da página de introdução (página 

número 1) até a página final da dissertação. As páginas de elementos pré-textuais são 

numeradas com algarismos romanos, empregando-se letras minúsculas, iniciando-se 

na página de aprovação da dissertação, a qual é contada, mas não numerada. A 

numeração de todas as páginas deve ser inserida na margem direita da borda superior 

da mesma.  
 

1.10. Margem para os títulos e subtítulos 

Todo título das principais divisões da dissertação, inicia-se a nove cm do topo da 

página, o qual é centralizado, escrito em negrito com letras maiúsculas. Abaixo do título 

começa o primeiro parágrafo a 12 cm do topo da página. Quando houver subdivisões 

de títulos, como nos capítulos, os mesmos devem ser escritos em negrito com letras 

minúsculas, iniciando-se a 3 cm do texto anterior, no início da margem esquerda da 

página. Abaixo do subtítulo começa o parágrafo a 2 cm do mesmo. 
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1.11. Tabelas e figuras 

Utilizar a fonte Arial de tamanho 12 em todo corpo das tabelas e figuras, inclusive 

nas legendas. Quando houver chamadas ou notas colocada no rodapé, deve ser 

utilizada a fonte Arial de tamanho 10. 

As tabelas e figuras preferencialmente devem ser inseridas no texto, neste caso 

estas devem estar localizadas após a parte do texto em que são referidas, ou também 

podem ser colocadas em folha separada (anexos). 

A numeração de tabelas e figuras é independente, ou seja, há uma numeração 

para cada uma, de forma consecutiva, em algarismos arábicos. A cada capítulo, inicia-

se uma nova numeração para as figuras e tabelas.  

O título das legendas deve ser localizado abaixo das figuras, precedidas da 

palavra “FIGURA” e do número de ordem. O título da tabela deve ser inserido na parte 

superior das mesmas, precedidas da palavra “TABELA” e do número de ordem. Após o 

número de ordem tanto da FIGURA quanto da TABELA, devem ser colocado 

ponto.Conforme a necessidade, a tabela pode ser disposta, na página, no sentido 

vertical ou horizontal. A legenda deve figurar na mesma página da tabela. Se a tabela 

não couber em uma única página, a mesma deve continuar na próxima folha, com o 

dizer TABELA e continuação. Se existir nota de rodapé, esta deve aparecer apenas na 

última folha da tabela.  
 

2. ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 
 

2.1. Capa 

A capa da dissertação deve conter os seguintes itens:  

• Nome da Universidade, seguido do Centro e do Programa (caixa alta, centralizado no 

alto, negrito, letra tipo Arial, tamanho 14). 

• Nome completo do aluno (caixa alta, centralizado, negrito, letra tipo Arial, tamanho 18, 

centralizado verticalmente entre a base do nome do Programa e o título da 

dissertação).  

• Título (caixa alta, centralizado, negrito, letra tipo Arial, tamanho 18, centralizado 

verticalmente entre a base do nome do aluno e o nome do local).  
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• Local (centralizado na penúltima linha da página, negrito, letra tipo Arial, tamanho 14).• 

Ano (centralizado na última linha da página, negrito, letra tipo Arial, tamanho 14). 

(vide modelo de capa – anexo A) 

 A lombada (dorso) da dissertação deve conter as informações conforme o 

modelo, com os nomes escritos em letra tipo Arial, tamanho 11: 

 

5 cm  14 cm  7 cm  4 cm  

   NOME DO ALUNO Diss. MESTRADO  ANO   

 

2.2. Página de rosto 

A página de rosto é a primeira folha interna da dissertação. Essa página deve 

conter os seguintes itens: 

• Nome da Universidade, seguido do Centro e do Programa (caixa alta, centralizado no 

alto, negrito, letra tipo Arial, tamanho 14). 

• Título (caixa alta, centralizado, negrito, letra tipo Arial, tamanho 18, centralizado 

verticalmente entre a base do nome do Programa e o nome do aluno).  

• Nome completo do aluno (caixa alta, centralizado, negrito, letra tipo Arial, tamanho 18, 

centralizado verticalmente entre a base do título e informações do título pretendido).  

• Informações do título pretendido (letra tipo Arial, tamanho 12, espaço simples, 

margeado a 8 cm da borda esquerda da página, centralizado verticalmente entre a base 

do nome do aluno e o nome do Orientador). O texto deve ser escrito da seguinte forma 

“Dissertação apresentada à Universidade Federal do Espírito Santo, como parte das 

exigências do Programa de Pós-Graduação em Agricultura Tropical, para a obtenção 

do título de mestre em Agricultura Tropical”. 

• Nome do Orientador (centralizado, letra tipo Arial, tamanho 12, centralizado 

verticalmente entre a base das informações do título pretendido e o nome do local). 

• Local (centralizado na penúltima linha da página, negrito, letra tipo Arial, tamanho 14).    

• Ano (centralizado na última linha da página, negrito, letra tipo Arial, tamanho 14). 

(vide modelo de página de rosto – anexo B) 
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2.3. Ficha catalográfica 

A ficha catalográfica é confeccionada por um profissional da unidade de defesa, 

o bibliotecário. Essa ficha fica inserida no verso da página de rosto. 

 

2.4. Página de aprovação  

É a primeira página a ser contada em algarismos romanos, mas não é 

numerada. Essa página deve conter os seguintes itens: 

• Título (caixa alta, centralizado no alto, negrito, letra tipo Arial, tamanho 18).  

• Nome completo do aluno (caixa alta, centralizado, negrito, letra tipo Arial, tamanho 18, 

centralizado verticalmente entre a base do título e informações do título pretendido). 

• Informações do título pretendido (letra tipo Arial, tamanho 12, espaço simples, 

margeado a 8 cm da borda esquerda da página, localizado 6 cm abaixo do nome do 

aluno). Repetir o mesmo texto das informações de título pretendido da folha de rosto. 

• Data de aprovação (letra tipo Arial, tamanho 12, margeado na borda esquerda da 

página, localizado 4 cm abaixo das informações do título pretendido). Deve conter a 

escrita Aprovada: dia mês e ano escritos por extenso. 

• Local para assinatura (letra tipo Arial, tamanho 12). Cada espaço terá o local para a 

assinatura do examinador da banca, com identificação do respectivo nome e Instituição. 

O modelo do Anexo C mostra o formato de página de aprovação para a composição de 

cinco membros na banca examinadora.  

 

2.5. Dedicatória (opcional) 

O texto redigido geralmente é sucinto, em que o autor presta uma homenagem 

ou dedica o seu trabalho a alguém. 

 

2.6. Agradecimentos (opcional) 

É o registro dos agradecimentos a pessoas e/ou instituições que contribuíram de 

maneira relevante à elaboração do trabalho. Nos agradecimentos, salientamos a 

inclusão dos nomes da Universidade Federal do Espírito Santo e da agência 

financiadora à pesquisa e bolsa. 
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2.7. Biografia do autor (opcional) 

Onde o autor deve apresentar de forma sucinta as informações mais relevantes 

relacionadas a sua naturalidade, filiação, formação acadêmica e profissional. 

 

2.8. Sumário 

Relação, enumerando todas as divisões e subdivisões do trabalho, apresentada 

na ordem em que as mesmas se sucedem no corpo do documento. A primeira divisão 

vem sempre à margem esquerda. A subdivisão é colocada debaixo do terceiro espaço 

da divisão ou subdivisão anterior. 

Nenhum componente que antecede o sumário pode ser incluído no mesmo. 

 

2.9. Listas (opcional) 

 A inclusão de lista no documento deve inicialmente ser feita pela lista de tabelas, 

seguida da lista de figuras e por último, da lista de abreviatura e símbolos. 

 As listas devem ser enumeradas na ordem em que as mesmas se sucedem no 

corpo do documento.  A lista de abreviatura e símbolos deve ser acompanhada do 

seu respectivo significado. A presença de lista de abreviaturas e símbolos não isenta a 

necessidade de colocar o seu significado no texto, na primeira vez que aparece. 

 

2.10. Resumo 

Deve conter uma pequena introdução, na qual são descritos a importância e os 

objetivos do trabalho, a metodologia utilizada, os principais resultados e as conclusões. 

O resumo não deve conter fórmulas e abreviaturas, exceto se a palavra for um nome 

científico de uma espécie já citada previamente no resumo. 

No primeiro parágrafo da página, logo abaixo da palavra resumo deve ser 

inserido o cabeçalho, em espaçamento simples com as seguintes informações: 

Sobrenome (letra maiúscula), seguido do nome; abreviatura do título; nome da 

instituição; mês e ano da defesa; título da dissertação (negrito); nome completo do 

Orientador, nome completo dos Co-orientadores. 
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Exemplo:  

SOBRENOME, Nome; M.Sc.; Universidade Federal do Espírito Santo; Fevereiro de 
2016; Título da dissertação; Orientador: Nome e Sobrenome, Co-orientador: Nome e 
Sobrenome. 
 
 O resumo deve ser escrito em parágrafo único, iniciado na margem esquerda da 

página, a um espaçamento de 2 cm do cabeçalho. Não deve ultrapassar 500 palavras. 

Logo abaixo da redação do resumo, indicam-se as palavras-chave, permitindo-se o 

número máximo de seis (6) palavras separadas por vírgula. As palavras-chave devem 

ser diferentes das utilizadas no título da dissertação.  

 

2.11. Abstract 

O abstract deve ser escrito em parágrafo único, iniciado na margem esquerda 

da página. 

O abstract é a versão do resumo na língua inglesa. Logo abaixo da redação do 

abstract, indicam-se as key words. 

 

 

 

3. ELEMENTOS TEXTUAIS (CORPO DA DISSERTAÇÃO) 

 

3.1. MODELO EM FORMA DE CAPÍTULOS 

 

3.1.1. Numeração de títulos  

 

Nos elementos pré-textuais e pós-textuais os títulos não são numerados. 

 Os títulos da dissertação escrita em forma de capítulos são numerados em 

algarismos arábicos, devendo obedecer à seguinte seqüência de numeração: 
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CAPA  

PÁGINA DE ROSTO 

FICHA CATALOGRÁFICA 

PÁGINA DE APROVAÇÃO 

DEDICATÓRIA (opcional) 

AGRADECIMENTOS (opcional) 

BIOGRAFIA DO AUTOR (opcional) 

SUMÁRIO 

LISTAS (opcional) 

RESUMO 

ABSTRACT 

1. INTRODUÇÃO GERAL (opcional) 

2. REVISÃO DE LITERATURA (opcional) 

3. CAPÍTULOS 

3.1. TÍTULO DO CAPÍTULO 1 

Resumo 

Abstract 

Introdução 

Material e Métodos 

Resultados e Discussão 

Conclusões 

Referências  

3.2. TÍTULO DO CAPÍTULO 2 

Resumo 

Abstract 

Introdução 

Material e Métodos 

Resultados e Discussão 

Conclusões 

Referências  

4. CONCLUSÕES GERAIS (opcional) 

REFERÊNCIAS (opcional) 

GLOSSÁRIO (opcional) 

APÊNDICE (opcional) 

ANEXO (opcional) 

 

Elementos pré-textuais 

Elementos pós-textuais 

Elementos textuais 
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Observações: 

1- O item “Resultados e Discussão” pode ser redigido em um único item ou 

separadamente. 

2- No caso da inclusão de artigo(s) previamente publicado(s) e/ou submetido(s) no 

corpo da dissertação, o(s) mesmo(s) poderá(ão) ser reproduzido(s) original(is) com 

formatações diferenciadas na mesma dissertação. Para tanto é necessário descrever 

entre parênteses abaixo do título do capítulo: “Preparado de acordo com as normas do 

Periódico .....................”; desde que respeitados os itens 1.4 e 1.9. Serão somente 

permitidos textos em português. 

 

3.1.2. Introdução Geral (opcional) 

 A introdução deve expor elementos necessários ao entendimento e avaliação 

dos resultados em um contexto mais amplo, incluindo conceitos claros que 

fundamentam a razão do trabalho, possíveis controvérsias ou divergências no tema em 

estudo.  

 Ao compor a introdução, a mesma deverá ser clara o suficiente para que não 

especialistas da área tenham um entendimento do contexto geral do trabalho. Essa 

composição deverá ser embasada em trabalhos relevantes publicados na área.

 Independente do modelo seguido, nesta seção da dissertação ou na revisão de 

literatura, as referências citadas no texto serão feitas pelo sobrenome(s) do(s) autor(es), 

seguidas pelo ano de publicação, como segue: (SILVA, 2011), quando a referência tiver 

um autor; (SILVA e BARBOSA, 2011), para dois autores ou; (SILVA et al., 2011), para 

três ou mais autores. Duas ou mais referências do mesmo autor no mesmo ano devem 

ser distinguidos por letras, por exemplo, (SILVA, 2011a; SILVA, 2011b). Nas citações 

conjuntas utilizar sempre a ordem cronológica. 

 Entidades coletivas devem ser citadas pela sigla com letra maiúscula, seguida 

pelo ano de publicação, por exemplo, (INCAPER, 2011). 

 As citações no decorrer do texto deverão ser redigidas iniciando somente 

primeira letra do nome em letra maiúscula, como segue: Santos (2015) - para somente 

um autor; Silva e Barbosa (2011) – para dois autores; e Alves et al. (2013) - mais de 

dois autores do trabalho. 
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 As hipóteses de trabalho e/ou objetivos da pesquisa devem estar claros na 

introdução. 

 

 

3.1.3. Revisão de Literatura (opcional) 

 A revisão deverá incluir informações que de embasamento ao tema pesquisado 

ou que mostram as divergências a serem investigadas através das hipóteses e/ou 

objetivos levantados na introdução. 

 

 

3.1.4. Capítulos 

 

3.1.4.1. Folha de rosto do capítulo 

 O título do capítulo deverá ser semelhante às normas descritas no item 1.10, 

após uma folha contendo a palavra “3. CAPÍTULOS”. 

 O título deverá ser conciso e informativo, devendo conter palavras que refletem a 

importância do trabalho. Deve-se evitar assim, palavras como “Estudo...”, “Avaliação...”, 

“Efeito...”, “Influência”, etc.   

 Se utilizado nomes de organismos vivos no título, o mesmo deverá ser escrito de 

acordo com as normas de nomenclatura científica.   

 

3.1.4.2. Resumo 

 O texto deve ser escrito em parágrafo único, sumarizando todas as partes do 

corpo do trabalho, iniciando na margem esquerda da página. Ele poderá ser 

informativo, sumarizando tudo que será tratado no texto ou indicativo, quando indica 

quais assuntos serão tratados. O resumo não deve conter abreviaturas, exceto se a 

palavra for um nome científico de uma espécie já citada previamente no resumo. 

 O texto deverá conter no máximo 250 palavras.   

 Abaixo do resumo, use no máximo seis palavras-chave separadas por vírgula e 

diferentes das utilizadas no título do capítulo.  
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3.1.4.3. Abstract 

 O abstract deverá ser uma versão do resumo na língua inglesa e “key words” 

deverá ser uma cópia fiel das palavras-chave utilizadas no resumo. 

 

3.1.4.4. Introdução 

 A Introdução deve fornecer uma visão dos temas que serão redigidos mediante a 

pesquisa realizada. Ela deve incluir o atual conhecimento a cerca do tema, a 

justificativa do trabalho, hipóteses e os objetivos da pesquisa. 

 Prenda-se às informações contidas nas referências consultadas para formular 

esta e outras seções da dissertação. 

 Não faça, simplesmente, uma transcrição/tradução de trechos de artigos ou 

outros materiais consultados mesmo que citada a fonte. 

 Redija, de preferência, em voz ativa. Isso facilita o entendimento e concisão de 

seu trabalho. 

 

3.1.4.5. Material e Métodos 

 Todos os detalhes deverão ser fornecidos nesta seção para permitir a replicação 

completa do estudo por investigadores devidamente qualificados.  

 Protocolos para novos métodos devem ser incluídos detalhadamente, mas os 

protocolos bem estabelecidos podem simplesmente ser referenciados. Se um método 

publicado for modificado, tais modificações devem estar claras. 

 

3.1.4.6. Resultados e Discussão 

 Os resultados deve fornecer detalhes de todas as experiências necessárias para 

sustentar as conclusões do trabalho. Isso é feito mediante aos dados representativos 

de seu trabalho, os quais são apresentados em forma de gráficos, tabelas e figuras. 

 As afirmações que dependem de provas estatísticas não indicadas em tabelas 

serão sustentadas por seus parâmetros estatísticos básicos, por exemplo, no caso de 

uma ANOVA, indique o valor do teste F, o grau de liberdade e a probabilidade do teste 

separados por ponto e virgula. Os mesmo serão indicados logo após a afirmação. 
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 As chamadas de tabelas e figuras no texto devem ser feitas utilizando-se os 

termos “Tabela” e/ou “Figura”, seguidas por seu número de ordem. 

 Discussões, especulações e interpretação detalhadas dos dados devem ser 

incluídos nesta seção. Deve-se ressaltar a importância dos resultados e colocá-los no 

contexto dos estudos anteriores, em relação à aplicação prática ou teórica do trabalho, 

explicando as razões das diferenças e semelhanças obtidas. Assim, os resultados 

serão interpretados, explicados e comparados com pesquisas já publicadas. 

 

3.1.4.7. Conclusões 

Está seção visa apresentar se respostas para os fatos ou pressupostos foram 

confirmados ou não, ou seja, observa-se se hipóteses e os objetivos foram alcançados. 

 

3.1.4.8. Referências  

 

Citações no texto 

 Somente artigos, livros e capítulos de livros publicados devem ser utilizados 

como referência do trabalho, evitando a utilizaçao de teses e resumos. Deve haver 

preferência pelo uso de artigos indexados na base ISI, Scopus e Scielo. 

 Artigos em preparação ou artigos submetidos, observações não publicadas, não 

devem ser utilizadas como referência.  

 Para comunicação pessoal utilizar o termo entre parênteses de acordo com o 

modelo: ([nome do pesquisador], [instituição], comunicação pessoal). 

Formatação da lista de referências 

 As referências devem ser listadas no final do artigo, em ordem alfabética, uma 

por parágrafo conforme o item 1.8. 

 A formatação das referências devem estar justificadas e sem recuo. 

 

Exemplos para a lista de referências: 

 

Artigos 
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RAVANELI, G.C.; GARCIA, D.B.; MADALENO, L.L.; MUTTON, M.A.; STUPIELLO, J.P.; 
MUTTON, M.J.R. Spittlebug impacts on sugarcane quality and ethanol production. 
Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.46, n.2, p.120-129, 2011.  
 
MAIA, J.L.T.; RIBEIRO, M.R. Cultivo contínuo de cana-de-açúcar e modificações 
químicas de um Argissolo Amarelo fragipânico. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 
v.39, p.1127-1132, 2004. 
 
Artigos em meio eletrônico 

COSTA, A.S.V.; RUFINI, J.C.M.; SILVA, M.B.; RIBEIRO, J.M.O. GALVÃO, E.R. Efeito 
do resíduo de celulose e esterco no solo sobre o desenvolvimento do milho (Zea mays) 
e feijão (Phaseolus vulgaris). Revista Ceres, v.54, n.314, p.339-344, 2007. Disponível 
em: http://www.ceres.ufv.br/ojs/index.php/ceres/article/view/3342. Acesso em: 26 fev. 
2016. 
 

Livros e capítulos de livros 

VILLELA, G.G.; BACILA, M.; TASTALDI, H. Técnicas e experimentos de bioquímica. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1973. 552p. 
 
ANDRADE, G.S.; ALMEIDA, G.D.; BOREM, A. Histórico das plantas geneticamente. In: 
Plantas geneticamente modificadas: desafios e oportunidades pra regiões 
tropicais. Visconde do Rio Branco: Suprema, 2011. Cap.1, p.13-27.  
 

Capítulos sem autoria 

 

COCHRAN, W.C. The estimation of sample size. In: ______?. Sampling techniques. 
3.ed. New York: John Willey, 1977. Cap.4, p.72-90. 
 
TURNER, A.S.; McILWRAITH, C.W. Fluidoterapia. In: ______. Técnicas cirúrgicas em 
animais de grande porte. São Paulo: Roca, 1985. p.29-40. 
 
Entidades coletivas  
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 
documentação: referência – elaboração. Rio de Janeiro, 2000. 
 

3.1.5. Conclusões gerais (opcional) 

 Nas Conclusões Gerais, as implicações teóricas e práticas dos resultados 

obtidos são comentadas. Além disso, são expostas sugestões sobre aspectos que 

poderiam ou deveriam ser explorados, seguindo a linha da dissertação. 
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3.2. MODELO EM FORMA CONVENCIONAL 

Nos elementos pré-textuais os títulos não são numerados. 

 Os títulos da dissertação escrita em modelo convencional são numerados em 

algarismos arábicos, devendo obedecer à seguinte seqüência de numeração: 

 

CAPA  

PÁGINA DE ROSTO 

FICHA CATALOGRÁFICA 

PÁGINA DE APROVAÇÃO 

DEDICATÓRIA (opcional) 

AGRADECIMENTOS (opcional) 

BIOGRAFIA DO AUTOR (opcional) 

SUMÁRIO 

LISTAS (opcional) 

RESUMO 

ABSTRACT 

 

1. INTRODUÇÃO 

2. REVISÃO DE LITERATURA  

1. Subtítulo 

1.2. Sub-subtítulo 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5. CONCLUSÕES  

 

REFERÊNCIAS  

GLOSSÁRIO (opcional) 

APÊNDICE  (opcional) 

ANEXO (opcional) 

 

Observações: 

1- Quando necessário, poderá haver subdivisões dentro de alguns títulos, devendo 

esses seguir a numeração lógica de sequência. 

Elementos textuais 

Elementos pré-textuais 

Elementos pós-textuais 
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2- O item “Resultados e Discussão” pode ser redigido em um único item ou 

separadamente. 

 

 

4. ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

 

4.1. Referências 

 Todas as referências utilizadas serão inseridas, obrigatoriamente, nesta seção 

da dissertação. Essas referências devem seguir as normas estabelecidas de acordo 

com o tópico 3.4.8. 

 

4.2. Glossário (opcional) 

Consiste em uma lista, em ordem alfabética, das palavras ou expressões pouco 

conhecidas utilizadas no texto, acompanhadas das respectivas definições. 

 

4.3. Apêndice (opcional) 

Apêndices são suportes elucidativos, mas não essenciais à compreensão do 

texto. Têm o mesmo papel que as notas explicativas de rodapé, porém são 

dispensáveis à compreensão do texto. Ex.: tabelas de análise de variância (ANOVA), 

cópia de documentos inacessíveis ao leitor, material documental, ilustrativo etc.  

Os apêndices devem ser identificados por letras maiúsculas consecutivas. A 

paginação deve ser contínua, dando seguimento à do texto principal. Devem ser 

separados do texto por uma folha adicional, com indicação do seu início. 

 

4.4. Anexo(s) (opcional) 

 Dados, informações, fotografias de suporte ao trabalho ou artigos publicados, 

oriundos do trabalho de dissertação poderão, quando pertinente, compor os anexos. 

Além disso, artigos publicados oriundos. 
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