
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO E TESE1 
 

 
1. REQUISITOS GERAIS 
 
1.1. Dissertação e Tese constituem o produto final de pesquisas desenvolvidas 
em programas de Mestrado e Doutorado, respectivamente. Exigem 
investigações próprias à área de especialização e métodos específicos. As 
teses de Doutorado envolvem contribuições originais. 
 
1.2. A Dissertação ou Tese é de responsabilidade do estudante, da Comissão 
Orientadora e da Banca Examinadora, a quem competirá determinar alterações 
na forma, na linguagem e no conteúdo. 
 
1.3. A Dissertação ou Tese poderá ser redigida em Português, Inglês ou 
Espanhol, a critério da Comissão Orientadora. As páginas pré-textuais 
devem ser redigidas em Português. 
 
1.4. Após a aprovação da Dissertação ou Tese pela Banca Examinadora, o 
estudante apresentará ao Conselho Técnico de Pós-Graduação (CTP) o 
original da Dissertação/Tese com os nomes completos e as assinaturas 
originais dos membros da banca, bem como a ficha catalográfica original, feita 
na Biblitoteca Central (BBT), para verificação e entrada regimental. Após 
liberação, o estudante entregará ao CTP, em, no máximo, 15 dias, quatro 
cópias impressas, que serão assim distribuídas: Orientador, Biblioteca Central, 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e Coordenação do Programa de 
Pós-Graduação (em que o estudante estiver vinculado). No caso da existência 
de convênios financiadores da Dissertação ou Tese (bolsas de estudo, custeio 
de trabalhos de campo e de laboratório e outros), cópia adicional impressa 
deverá ser apresentada, desde que solicitada pela instituição conveniada.  
 
1.5. O estudante também entregará ao CTP, após liberação, duas cópias da 
versão final de sua Dissertação ou Tese em meio eletrônico2, idênticas à 
versão impressa. O CTP encaminhará estas cópias  para o Orientador e a BBT. 
Se houver órgãos conveniados com a UFV, cópia adicional eletrônica deverá 
ser entregue. 
 
Obs.: O estudante só terá direito ao título após a entrega das cópias 
impressas e eletrônicas. 
 
 

                                                 
1 Estas normas foram aprovadas pelo Conselho Técnico de Pós-Graduação da Universidade Federal de 
Viçosa em 1.º de dezembro de 2000, e atualizadas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação em 
dezembro de 2011. 

2 O arquivo deverá ser entregue nos formatos Word e PDF. 



2. ESTRUTURA 
 
2.1. A Dissertação ou Tese deverá ser composta de: a) capa, b) páginas pré-
textuais, c) corpo da Dissertação ou Tese propriamente dito e, opcionalmente, 
d) anexo (páginas pós-textuais). 
 
2.2. A capa, que fica a cargo da Imprensa Universitária, deverá conter: nome 
da Universidade por extenso,   título da Dissertação ou Tese, autoria, nível 
(Magister Scientiae ou Doctor Scientiae), local e ano da aprovação da 
dissertação ou tese. As capas das Dissertações ou Teses, 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: a) página de rosto 
(obrigatória), b) página de aprovação (obrigatória), c) dedicatória (optativa), d) 
agradecimentos3 (optativo), e) biografia do autor (optativa), f) sumário 
(obrigatório),  g) lista de símbolos, figuras, quadros e tabelas (optativa), h) 
resumo (obrigatório) e i) abstract (obrigatório). Todos os títulos deverão vir em 
letras maiúsculas e negrito, na seqüência acima. 
 
2.3.1. A página de rosto contém: a) autoria, em letras maiúsculas, b) título da 
Dissertação ou Tese, em letras maiúsculas (exceto nome científico) e espaço simples 
entrelinhas, c) nota explicativa, em espaço simples, de que se trata de um trabalho de 
Dissertação ou Tese, mencionando o Programa de Pós-Graduação, a Universidade e 
o título pretendido (Magister Scientiae ou Doctor Scientiae), d) local e ano de 
aprovação da Dissertação ou Tese (rodapé), centralizado, em letras maiúsculas e 
espaço simples entrelinhas. Constará, no verso dessa folha, a ficha catalográfica 
(modelo da página de rosto). 
 
2.3.2. A página de aprovação contém, além das três primeiras partes do item anterior 
(a, b e c), a data de aprovação da Dissertação ou Tese (por extenso), os nomes 
completos e as respectivas assinaturas originais dos participantes da Banca 
Examinadora, explicitando a designação “Orientador e Coorientador” (modelo da 
página de assinaturas). 
 
2.3.3. Página do Resumo e Abstract: As páginas em que constem o resumo em 
Português e o abstract em Inglês. Ambos os textos, sem parágrafo, serão precedidos 
por um cabeçalho, em espaço simples, contendo: sobrenome do estudante, em letras 
maiúsculas, seguido de seus demais nomes, por extenso, em letras minúsculas; 
abreviatura do título acadêmico obtido (M.Sc. ou D.Sc.); nome da instituição que 
conferiu o título (Universidade Federal de Viçosa); mês e ano da aprovação da 
Dissertação ou Tese; título da Dissertação ou Tese, em negrito, porém somente a 
primeira palavra em inicial maiúscula; e os nomes completos do  Orientador e 
Coorientador (se houver) (modelo das páginas do Resumo e Abstract). 
 
2.4. O corpo da Dissertação ou Tese conterá todo o trabalho impresso, 
avaliado e aprovado pela Banca Examinadora. O corpo da Dissertação ou Tese 
poderá ser organizado de três formas alternativas: a) texto corrido, b) capítulos, 
ou c) artigos científicos pertinentes ao trabalho da Dissertação ou Tese, 

                                                 
3 Agradecimentos ao órgão financiador da bolsa (se houver) devem ser explícitos no texto. 



publicados, aceitos, ou submetidos para publicação. Admitir-se-á a composição 
da Dissertação ou Tese na forma mista de capítulos e artigos científicos. 
 
2.4.1. O corpo da Dissertação ou Tese em "texto corrido" será composto das seções: 
a) Introdução, b) Revisão Bibliográfica (opcional), c) Material e Métodos, d) 
Resultados, e) Discussão, f) Conclusões (opcional) e g) Referências. Os itens d e e 
poderão vir numa única seção. Os títulos das referidas seções serão definidos pelo 
Orientador. 
 
2.4.2. O corpo da Dissertação ou Tese em "capítulos" será composto das seções: a) 
Introdução Geral, b) Capítulos e c) Conclusões Gerais. A organização interna de cada 
capítulo poderá obedecer ao disposto no item 2.4.1. A Bibliografia poderá aparecer ao 
final de cada seção ou capítulo, ou como bibliografia única ao final da Dissertação ou 
Tese. 
 
2.4.3. O corpo da Dissertação ou Tese em "artigos científicos" será composto: de a) 
Introdução Geral, b) Artigos Científicos e c) Conclusões Gerais. A Introdução Geral e 
as Conclusões Gerais poderão conter suas respectivas bibliografias. Os artigos terão 
formatação livre, desde que aprovada pela Comissão Orientadora. 
− Em caso de redação da Dissertação ou Tese na forma de artigo único, serão dispensadas a 

Introdução Geral e as Conclusões Gerais. 
− Serão admitidos artigos com formatações diferentes na mesma Dissertação ou Tese. 
− Serão admitidos artigos redigidos em idiomas diferentes na mesma Dissertação ou Tese. 
− No caso da inclusão de artigos previamente publicados no corpo da Dissertação ou Tese, 

os mesmos poderão ser reproduzidos dos originais, desde que respeitado o disposto no 
item 3. 

 
2.5. O anexo (páginas pós-textuais) conterá material pertinente e suplementar 
à Dissertação ou Tese. 
 
 
3. EDITORAÇÃO 
 
3.1. Composição tipográfica. As Dissertações ou Teses deverão ser impressas 
em forma permanente e legível, com caracteres de alta definição e de cor 
preta. Admitir-se-á a apresentação de cópias xerográficas, para o cumprimento 
do item 1.4. 
 
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 e Digitação. Recomenda-se utilizar papel A4 (210 x 297 mm) branco, 
e suficientemente opaco para leitura normal. Apenas uma face do papel deverá 
ser utilizada para impressão. Para digitação, sugerem-se as fontes 
arredondadas como Times New Roman 12, Helvética 12, Arial 12 ou 
equivalente. 
 
3.4. Margens. A margem esquerda, referente ao bordo da encadernação, não 
pode ser inferior a 40 mm e as outras margens, não inferiores a 25 mm. 
 



3.5. Paginação. Todas as páginas textuais e pós-textuais deverão ser 
numeradas em sequência contínua, i.e., desde a página da Introdução (texto 
corrido), ou da Introdução Geral (capítulos ou artigos) do primeiro volume até a 
última página do último volume, em algarismos arábicos. A sequência 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 minúsculos4, a partir da 
dedicatória. Essa página receberá o número ii. 
 
3.6. Ilustrações. Fotografias e outras ilustrações deverão ser montadas de 
forma definitiva e incluídas no corpo da Dissertação ou Tese. É admitido o uso 
de cores nas figuras e ilustrações. Em nenhuma circunstância dever-se-á 
empregar fita adesiva ou material similar para afixação de ilustrações no corpo 
da Dissertação ou Tese. Folhas de tamanho superior ao formato adotado na 
Dissertação ou Tese serão aceitas, desde que sejam dobradas, de forma a 
resultar em dimensões inferiores ao tamanho do papel adotado.  
 
3.6.1. Contribuições complementares ou outros materiais isolados poderão ser 
anexados à Dissertação ou Tese. Cada cópia da Dissertação ou Tese referida no item 
1.4 deverá conter um conjunto completo dos materiais complementares anexados. 
 
 
4. REFERÊNCIAS 
 
ALLEY, M. The craft of scientific writing. New York: Springer Verlag, 1996. 
282 p. 
 
BARRASS R. Os cientistas precisam escrever. São Paulo: Universidade 
Federal de São Paulo, 1978. 218 p. 
 
ECO, U. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1977. 184 p. 
 
FRANÇA J. Manual para normalização de publicações técnico-científicas. 
Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2000. 213 p. 
 
GOWERS, E. The complete plain words. London: Penguin Books, 1987.    
288 p. 
 
ISAACS, A.; DAINTITH, J.; MARTIN, E. (Eds.). The Oxford dictionary for 
scientific writers and editors. Oxford: Claredon Press, 1991. 389 p. 
  
PHILLIPS, E.; PUGH, D. How to get a PhD. Milton Keynes: Open University 
Press, 1988. 161 p. 
 
SALISBURY, F. Units, symbols, and terminology for plant physiology. New 
York: Oxford University Press, 1996. 234 p. 

                                                 
4 Para que as páginas pré-textuais sejam numeradas em algarismos romanos é necessário criar uma quebra 
de seção antes da Introdução e, em seguida, desvincular uma seção da outra (1. Layout da Página, 
Quebras de Seção, Próxima Página. 2. Clicar no Cabeçalho ou Rodapé e, em seguida, clicar em vincular 
ao anterior, desativando a função). 



CHECK LIST – Dissertação/Tese UFV 
 
 
1. NORMAS GERAIS 
 
Entrada na PPG 
• Original da dissertação/tese. 

• Ficha catalográfica (feita na BBT). 

• Página de assinaturas com assinaturas 
originais. 

 
Após liberação 
• 4 cópias impressas (obrigatórias). 

• Cópia adicional, caso exista instituição 
financiadora. 

• 2 cópias eletrônicas com arquivos em Word 
e PDF. 

 
 
1.1. Páginas pré-textuais 
Página de rosto 
• Nome do autor. 

• Título da dissertação/tese. 

• Nota explicativa mencionando trabalho 
desenvolvido (dissertação/tese), 
Universidade Federal de Viçosa, Programa 
de Pós-Graduação, título pretendido 
(Magister Scientiae ou Doctor Scientiae). 

• Local e ano de aprovação. 

• Ficha catalográfica (no verso da folha de rosto). 

 
Página de assinaturas 
• Nome do autor. 

• Título da dissertação/tese. 

• Nota explicativa mencionando trabalho 
desenvolvido (dissertação/tese), 
Universidade Federal de Viçosa, Programa 
de Pós-Graduação, título pretendido 
(Magister Scientiae ou Doctor Scientiae). 

• Data de aprovação. 

• Nomes completos e assinaturas originais 
dos participantes da Banca Examinadora. 

 

Páginas opcionais 
• Dedicatória 

• Agradecimentos 

• Biografia  

 
Sumário 
Todo material após o Sumário deve ser 
listado nele. 

 
 

Páginas opcionais 
• Lista de tabelas 

• Lista de quadros 

• Lista de figuras 

• Lista de símbolos 

 
Página do resumo 
Cabeçalho contendo: 

•  Sobrenome do autor em maiúsculo, 
seguido de seus demais nomes, por 
extenso, em minúsculo. 

• Abreviatura do título acadêmico obtido 
(M.Sc. ou D.Sc.). 

• Instituição que conferiu o título 
(Universidade Federal de Viçosa). 

• Mês e ano da aprovação. 

• Título da dissertação/tese em negrito 

• Nomes completos do Orientador e 
Coorientador. 

 
* Cabeçalho (espaço simples entrelinhas).  
* Todos os itens antes do título da dissertação/tese 
são separados por vírgulas. 
* Texto em espaçamento 1,5 sem parágrafo. 
* Não é permitido colocar palavras-chave.  

 
Página do abstract 
Cabeçalho contendo: 

•  Sobrenome do autor em maiúsculo, 
seguido de seus demais nomes, por 
extenso, em minúsculo. 

• Abreviatura do título acadêmico obtido 
(M.Sc. ou D.Sc.). 

• Instituição que conferiu o título 
(Universidade Federal de Viçosa). 

• Mês e ano da aprovação em inglês. 

• Título da dissertação/tese em negrito e 
em inglês (somente 1ª palavra em inicial 
maiúscula). Nomes completos do Adviser 
e Co-advisers. 
 

* Cabeçalho (espaço simples entrelinhas). 
* Todos os itens antes do título da dissertação/tese 
são separados por vírgulas. 
* Texto em espaçamento 1,5 sem parágrafo. 
* Não é permitido colocar Keywords.  

 
1.2. Corpo da dissertação/tese 
Pode ser redigido de três formas: 

• Texto corrido 

• Capítulos 

• Artigos científicos (publicados, aceitos ou 
submetidos para publicação) ou forma 
mista: capítulos e artigos científicos. 



 * Os títulos a seguir são apenas sugestões e poderão 
ser redefinidos pelo Orientador. 
 

Corpo em texto corrido 
• Introdução 

• Revisão Bibliográfica (opcional) 

• Materiais e Métodos 

• Resultados e Discussão 

• Conclusões (opcional) 

• Referências 

 
Corpo em capítulos 
• Introdução Geral 

• Capítulos 

• Conclusões Gerais 

 
Corpo em artigos 
• Introdução Geral 

• Artigos 

• Conclusões Gerais 
 
* Caso a dissertação/tese consista de artigo único, 
serão dispensadas a Introdução Geral e as Conclusões 
Gerais. 
* Os artigos podem ter formatações diferentes em uma 
mesma dissertação/tese. 
* Os artigos poderão ser escritos em idiomas diferentes 
na mesma dissertação/tese. 
* Em caso de artigos previamente publicados, os 
mesmos poderão ser reproduzidos do original. 

 
 

1.3. Anexo (opcional) 
 
 

2. EDITORAÇÃO 
 
2.1. Composição tipográfica 
• Impressão permanente e legível. 

• Letra de cor preta. 

• Sugerem-se fontes arredondadas (Times 
New Roman 12, Arial 12, Helvética 12 ou 
equivalente). 

 
 

2.2. Notação científica e medidas 
• Nomenclatura científica deverá ser 
diferenciada no contexto, conforme normas 
internacionais 

• Unidades métricas, segundo Sistema 
Internacional de Unidades 
 
 
 
 

2.3. Papel 
• Sugere-se papel A4(210 x 297 mm), mas 
outros formatos são admitidos. 

• Sugere-se papel branco (mas outras cores 
são admitidas). 

• Suficientemente opaco para leitura. 

 
 
2.4. Margens 
• Não inferior a 40 mm na margem 
esquerda, referente ao bordo da 
encadernação. 

• Não inferior a 25 mm nas outras. 
 
 

2.5 Paginação 
• Todas as páginas textuais e pós-textuais 
são numeradas em sequência contínua. 

• Páginas pré-textuais devem ser 
numeradas sequencialmente, após a 
página de aprovação, com algarismos 
romanos minúsculos. A primeira página 
recebe o número “ii”. 

 
 

2.6. Ilustrações 
• Admitem-se: 
− Fotografias e ilustrações montadas no corpo da 
dissertação/tese. 

− Fotografias e figuras coloridas. 

− Folhas maiores que as utilizadas no corpo da 
dissertação/tese devem ser dobradas em 
tamanho inferior ao papel adotado. 

• Não é admitido: 
− Afixação com fita adesiva ou similar de 
ilustrações no corpo da dissertação/tese.  

  



CESARE MONSUETO GIULIO LATTES 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO DAS PÁGINAS DE ROSTO, ASSINATURAS, RESUMO E 
ABSTRACT DA DISSERTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, 

DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Universidade 
Federal de Viçosa, como parte das 
exigências do Programa de Pós-Graduação 
em Ciência do Conhecimento, para 
obtenção do título de Magister Scientiae. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIÇOSA 
MINAS GERAIS – BRASIL  

1999 

Graça Freitas
Nota sinalizadora
espaçamento simples

Graça Freitas
Nota sinalizadora
espaçamento simples

Graça Freitas
Nota sinalizadora
espaçamento simples



  

CESARE MONSUETO GIULIO LATTES 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO DAS PÁGINAS DE ROSTO, ASSINATURAS, RESUMO E 
ABSTRACT DA TESE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, DE 

ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tese apresentada à Universidade Federal 
de Viçosa, como parte das exigências do 
Programa de Pós-Graduação em Ciência 
do Conhecimento, para obtenção do título 
de Doctor Scientiae. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIÇOSA 
MINAS GERAIS – BRASIL  

1999 

Graça Freitas
Nota sinalizadora
espaçamento simples

Graça Freitas
Nota sinalizadora
espaçamento simples

Graça Freitas
Nota sinalizadora
espaçamento simples



CESARE MANSUETO GIULIO LATTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODELO DAS PÁGINAS DE ROSTO, ASSINATURAS, RESUMO E 

ABSTRACT DA DISSERTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, 
DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES 

 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Universidade 
Federal de Viçosa, como parte das exigências 
do Programa de Pós-Graduação em Ciência 
do Conhecimento, para obtenção do título de 
Magister Scientiae. 

 
 
 
 
 
 
 
APROVADA: 16 de agosto de 1999. 
 
 
 
 
 
 
 

   

Gertrude Belle Elion  Carlos Ribeiro Justiniano Chagas 
  (Coorientador) 
   
   
   
   

   

 Isaac Newton  
(Orientador) 

Graça Freitas
Nota sinalizadora
espaçamento simples

Graça Freitas
Nota sinalizadora
espaçamento simples

Graça Freitas
Nota sinalizadora
espaçamento simples



  

CESARE MANSUETO GIULIO LATTES 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MODELO DAS PÁGINAS DE ROSTO, ASSINATURAS, RESUMO E 
ABSTRACT DA DISSERTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, 

DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES 
 
 
 
 
 

 
Dissertação apresentada à Universidade 
Federal de Viçosa, como parte das exigências 
do Programa de Pós-Graduação em Ciência 
do Conhecimento, para obtenção do título de 
Magister Scientiae. 

 
 
 
 
 
APROVADA: 16 de agosto de 1999. 
 
 
 
 
 
   

Bárbara McClintock  Carlos Ribeiro Justiniano Chagas 
(Coorientadora)  (Coorientador) 

   
   
   
   

   

 Oswaldo Gonçalves Cruz  
   
   
   
   

   

 Isaac Newton  
(Orientador) 

Graça Freitas
Nota sinalizadora
espaçamento simples

Graça Freitas
Nota sinalizadora
espaçamento simples

Graça Freitas
Nota sinalizadora
espaçamento simples



  

CESARE MANSUETO GIULIO LATTES 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MODELO DAS PÁGINAS DE ROSTO, ASSINATURAS, RESUMO E 
ABSTRACT DA DISSERTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, 

DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES 
 
 
 
 

 
Dissertação apresentada à Universidade 
Federal de Viçosa, como parte das exigências 
do Programa de Pós-Graduação em Ciência 
do Conhecimento, para obtenção do título de 
Magister Scientiae. 

 
 
 
 
 
 
APROVADA: 16 de agosto de 1999. 
 
 
 
 
 
   

Oswaldo Gonçalves Cruz  Gertrude Belle Elion 
   
   
   
   

   

Bárbara McClintock  Carlos Ribeiro Justiniano Chagas 
(Coorientadora)  (Coorientador) 

   
   
   
   

   

 Isaac Newton  
(Orientador) 

Graça Freitas
Nota sinalizadora
espaçamento simples

Graça Freitas
Nota sinalizadora
espaçamento simples

Graça Freitas
Nota sinalizadora
espaçamento simples



  

CESARE MANSUETO GIULIO LATTES 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MODELO DAS PÁGINAS DE ROSTO, ASSINATURAS, RESUMO E 
ABSTRACT DA TESE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, DE 

ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES 
 
 
 
 

 
Tese apresentada à Universidade Federal de 
Viçosa, como parte das exigências do 
Programa de Pós-Graduação em Ciência do 
Conhecimento, para obtenção do título de 
Doctor Scientiae. 

 
 
 
 
 
APROVADA: 16 de agosto de 1999. 
 
 
 
 
 
   

Oswaldo Gonçalves Cruz  Gertrude Belle Elion 
   
   
   
   

   

Bárbara McClintock  Carlos Ribeiro Justiniano Chagas 
(Coorientadora)  (Coorientador) 

   
   
   
   

   

 Isaac Newton  
(Orientador) 

 

Graça Freitas
Nota sinalizadora
espaçamento simples

Graça Freitas
Nota sinalizadora
espaçamento simples

Graça Freitas
Nota sinalizadora
espaçamento simples



 

 

 

RESUMO 

 

LATTES, Cesare Mansueto Giulio, M.Sc., Universidade Federal de Viçosa, 
agosto de 1999. Modelo das páginas de rosto, assinaturas, resumo e 
abstract da dissertação da Universidade Federal de Viçosa, de acordo 
com as normas vigentes. Orientador: Isaac Newton. Coorientadores: Carlos 
Ribeiro Justiniano Chagas e Bárbara McClintock. 
 
 

Estas páginas-modelo têm como finalidade orientar o estudante de pós-

graduação a formatar as páginas de rosto, assinaturas, resumo e abstract, de 

acordo com as normas que estão no link da PPG. 

 

Graça Freitas
Nota sinalizadora
espaçamento simples

Graça Freitas
Nota sinalizadora
espaçamento 1,5



 

 

 

ABSTRACT 

 

LATTES, Cesare Mansueto Giulio, M.Sc., Universidade Federal de Viçosa, 
August, 1999. Template of the front page and page for signatures and 
abstract in English and Portuguese of the dissertations presented to the 
Universidade Federal de Viçosa, in compliance with the current norms. 
Adviser: Isaac Newton. Co-advisers: Carlos Ribeiro Justiniano Chagas and 
Bárbara McClintock. 
 
 

These templates aim to help students format the front page, page for signature 

and abstract in English and Portuguese, in compliance with the norms are the 

link in the PPG.  

 
 

Graça Freitas
Nota sinalizadora
espaçamento simples

Graça Freitas
Nota sinalizadora
espaçamento 1,5



 

 

 

RESUMO 

 

LATTES, Cesare Mansueto Giulio, D.Sc., Universidade Federal de Viçosa, 
agosto de 1999. Modelo das páginas de rosto, assinaturas, resumo e 
abstract da tese da Universidade Federal de Viçosa, de acordo com as 
normas vigentes. Orientador: Isaac Newton. Coorientadores: Carlos Ribeiro 
Justiniano Chagas e Bárbara McClintock. 
 

 

Estas páginas-modelo têm como finalidade orientar o estudante de pós-

graduação a formatar as páginas de rosto, assinaturas, resumo e abstract, de 

acordo com as normas que estão no link da PPG. 
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LATTES, Cesare Mansueto Giulio, D.Sc., Universidade Federal de Viçosa, 
August, 1999. Template of the front page and page for signatures and 
abstract in English and Portuguese of the thesis presented to the 
Universidade Federal de Viçosa, in compliance with the current norms. 
Adviser: Isaac Newton. Co-advisers: Carlos Ribeiro Justiniano Chagas and 
Bárbara McClintock. 
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CHECK-LIST PARA ENTREGA DE DISSERTAÇÃO/TESE 

 
Título da tese em conformidade com o Formulário 7 enviado à PPG. Caso contrário, entregar 
ofício do orientador solicitando alteração do título. 
 
Página de rosto conforme modelo constante do site da PPG. 
 
Ficha catalográfica feita na Biblioteca Central da UFV. 
 
Página de assinaturas conforme modelo constante do site da PPG, com assinaturas originais. 
 
Páginas pré-textuais numeradas em algarismos romanos minúsculos, contendo, pelo menos, 
SUMÁRIO, RESUMO e ABSTRACT. A paginação inicia-se após a página de aprovação, 
recebendo o número ii. 
 
Resumo em português conforme modelo constante do site da PPG. 
 
Abstract em inglês conforme modelo constante do site da PPG. 
 
Páginas textuais numeradas em algarismos arábicos em sequência contínua e organizadas 
em forma de texto corrido, capítulos ou artigos científicos.  
− Corpo em texto corrido deve conter: Introdução, Revisão Bibliográfica (opcional), Material e Métodos, 

Resultados, Discussão, Conclusões (opcional) e Referências. 
− Corpo em capítulos deve conter: Introdução Geral, Capítulos, Conclusões Gerais. 

− Corpo em artigos científicos deve conter: Introdução Geral, Artigos, Conclusões Gerais. 
 
Abstract em inglês conforme modelo constante do site da PPG. 
 
Arquivo com as seguintes configurações: folha A4 (210x297), margem esquerda 4 cm e 
demais 2,5 cm, parágrafo 1,5, espaçamento 1,5, fonte Arial ou Times 12, títulos principais em 
letras maiúsculas e em negrito, paginação no rodapé da página centralizada ou a critério do 
autor. 
 
 

 

CHECK-LIST PARA ENTREGA DAS CÓPIAS FINAIS 
 
4 cópias impressas (cópias adicionais, caso exista instituição financiadora ou a critério do 
estudante). 
 
Ficha catalográfica impressa no verso da página de rosto. 
 
Página de assinaturas com assinaturas originais em, pelo menos, uma das cópias. 
 
2 cópias eletrônicas com arquivos em Word e PDF. 
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