ANEXO IV
MODELO DA DISSERTÇÃO

ESTRUTURA
1. Capa
2. Contracapa
3. Dedicatória
4. Epígrafe (opcional)
5. Agradecimentos
6. Sumário
7. Resumo
8. Abstract
9. Introdução geral
10. Revisão da Literatura
11. Referencias da introdução geral e Revisão da Literatura
12. Artigo 1 (submetido ou a ser submetido à revista xxxxxxxx)*
13. Artigo 2 (submetido ou a ser submetido à revista xxxxxxxx)*
14. Artigo n (submetido ou a ser submetido à revista xxxxxxxx)*
15. Anexos (normas da revista que será submetido o artigo)
*o(s) artigo(s) deve(m) seguir a estruturação e formatação das normas da
revista escolhida.

NORMAS PARA REDAÇÃO DE DISSERTAÇÃO

1.0 Normas gerais
1.1. A estrutura, organização e normalização da parte inicial da dissertação
(até referências da introdução e referencial teórico) devem respeitar as

normas da ABNT. Os capítulos que representarem manuscritos a serem
submetidos para publicação devem ser redigidos segundo as normas
estruturais e bibliográficas dos periódicos escolhidos.

2.0 Estrutura
2.1. A Dissertação deverá ser composta de: (i) capa, (ii) páginas prétextuais, (iii) corpo da Dissertação propriamente dito e, (iv) anexo (páginas
pós-textuais).
2.2. A capa deverá conter a autoria, título da Dissertação, local e ano da
aprovação da Dissertação. As capas das Dissertações encadernadas em mais
de um volume deverão conter as mesmas informações, acrescidas da
identificação do respectivo volume.
2.3. As páginas pré-textuais serão compostas de:
2.3.1. Primeira folha interna (página de rosto), contendo; (i) autoria, (ii)
título da Dissertação, (iii) nota explicativa de que se trata de um trabalho de
Dissertação, mencionando o Programa de Pós-Graduação, a Universidade e
o grau pretendido (Mestrado), e (iv) local e ano de aprovação da
Dissertação. Constará, no verso desta folha, a ficha catalográfica.
2.3.2. Segunda folha interna, contendo as três primeiras partes do item
anterior, a data de aprovação da Dissertação, e os nomes e as assinaturas
dos participantes da Banca Examinadora.
2.3.3. Opcionalmente, poderão ser incluídas páginas adicionais contendo;
(i) dedicatória, (ii) agradecimento(s), (iii) lista de símbolos, figuras, quadro
e tabelas.
2.3.4. Folha(s) em que conste(m) o resumo em Português e o abstract em
Inglês. Ambos os textos serão precedidos por um cabeçalho contendo:
sobrenomes do autor, seguido de seus demais nomes, por extenso;
abreviatura do título acadêmico obtido; nome da instituição que conferiu o

título (Universidade Federal Rural de Pernambuco); mês e ano da
aprovação da Dissertação; título da Dissertação (exatamente como aparece
na página de rosto); e os nomes completos do Professor Orientador e dos
Conselheiros.

2.4. Folha(s) de conteúdo.
2.4.1. O corpo da Dissertação deverá ser organizado em duas partes: (i)
texto corrido com Introdução Geral, Revisão Bibliográfica e Referências
Bibliográficas seguindo normas da ABNT. (ii) a segunda parte será
denominada capítulos e seguirá as normas do periódico para onde será
enviado o manuscrito, em anexo, deve conter as regras do periódico.
2.4.2. O anexo (páginas pós-textuais) conterá material pertinente e
suplementar à Dissertação.

3.0 Editoração
3.1. Composição tipográfica. As Dissertações deverão ser impressas em
forma permanente e legível, com caracteres de alta definição e de cor preta
no tipo Times New Roman tamanho 12, com espaçamento 1,5. Alterações
no espaçamento podem ser feitas em função das normas da revista para qual
o(s) manuscrito(s) será (ao) submetidos.
3.2. Notação científica e medidas. A nomenclatura científica deverá ser
diferenciada contextualmente, de acordo com as normas internacionais. As
unidades métricas deverão seguir o padrão do Sistema Internacional de
Unidades.
3.3. Papel. Utilizar papel A-4 (210x297 mm), e suficientemente opaco para
leitura normal.
3.4. Margens. A margem esquerda deve ser de 30 mm e as outras margens
de 20 mm.

3.5. Paginação. Todas as páginas textuais e pós-textuais deverão ser
numeradas em sequencia contínua, i.e., desde a página da Introdução (texto
corrido) até a última página do último volume, em algarismos arábicos. A
sequencia deverá incluir tudo que estiver no(s) volume(s), como mapas,
diagramas, páginas em branco e outros. As páginas pré-textuais deverão ser
numeradas, sequencialmente, com algarismos romanos minúsculos.
3.6. Ilustrações. Fotográficas e outras ilustrações deverão ser montadas de
forma definitiva e incluídas no corpo da Dissertação. Em nenhuma
circunstância dever-se-á empregar fita adesiva ou material similar para
afixação de ilustrações no corpo da Dissertação. Folhas de tamanho
superior a A4 serão aceitáveis, desde que dobradas, de forma a resultar em
dimensões inferiores ao tamanho do papel adotado.

