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Normas para redação de dissertações de mestrado em 

Agroecologia 

 

I. Estilo e formato:  

Elaborada em português, a apresentação de dissertação de mestrado pode ser na forma 

tradicional, escrita em texto único, ou subdividida em artigos:  

a) Dissertação em texto único:  

O documento deverá ser dividido em: (i) folhas preliminares, (ii) introdução, (iii) revisão 

bibliográfica, (iv) materiais e métodos, (v) resultados e discussão, (vi) conclusões e (vii) 

referências bibliográficas.  

São consideradas folhas preliminares: folha de rosto, folha de dedicatória (opcional), folha de 

agradecimentos (opcional), resumo (em português e inglês), sumário, lista de figuras, lista de 

tabelas, lista de abreviaturas, etc.  

Assuntos como hipóteses, considerações finais, perspectivas, anexos e apêndices podem ser 

adicionados ao trabalho,  

b) Dissertação na forma de artigo(s) pronto(s) para submissão à publicação:  

O trabalho deverá conter, além do(s) artigo(s), (i) folhas preliminares (folha de rosto, folha de 

dedicatória (opcional), folha de agradecimentos (opcional), (ii) resumo geral do trabalho, (iii) 

sumário, lista geral de tabelas e de figuras, (iv) introdução geral, contendo introdução ao tema 

e os objetivos gerais do trabalho, (v) revisão bibliográfica geral, e (vi)  conclusões gerais da 

dissertação. A lista de referências bibliográficas citadas na introdução e, ou revisão 

bibliográfica do trabalho deve ser colocada ao final delas. O trabalho poderá conter, também, 

anexos e, ou apêndices.  



 

II. Formatação do trabalho: 

1. Folhas preliminares 

Folha de rosto (Capa): ilustrado no final do documento, deve conter (centralizados): a) 

Identificação da Instituição, Faculdade e Curso, na parte superior da página; b) Título da 

dissertação; c) Nome do autor; d) Indicação do requisito ao qual a dissertação é apresentada e 

e) local, mês e ano na parte inferior da página.  

Resumo: a ser redigido em português e inglês deve apresentar descrição do assunto, objectivos, 

principais materiais e métodos e resultados gerais. Devem ser redigidos em espaço simples, 

utilizando uma página cada. O título da dissertação deve estar no alto da página, em letra 

maiúscula e centralizado.  

2. Introdução: Deve conter introdução ao tema ou problema e os objetivos do trabalho.  

3. Revisão bibliográfica: Na redação na forma de artigos, este item se constituirá de revisão 

bibliográfica geral do trabalho, mesmo que cada artigo contenha revisão bibliográfica 

específica. Serão referenciados todos os aspectos relevantes de toda dissertação. 

4. Material e métodos: Na redação na forma de artigos cada artigo deverá conter este ponto.  

5. Conclusões ou considerações finais: é obrigatório, independente da maneira de redação do 

trabalho. Na apresentação em forma de artigos, o documento deve conter conclusões ou 

considerações finais gerais do trabalho. Fora isso, cada artigo deverá conter conclusões 

6. Referências bibliográficas: no texto contínuo, a lista de referências bibliográficas citadas no 

trabalho deve ser inserida após as conclusões. Na forma de artigos, a lista de referências 

bibliográficas citadas na introdução e, ou revisão bibliográfica geral do trabalho devem ser 

listadas ao final desta parte. Também as referências de cada artigo devem ser listadas ao final 

de cada um deles.  

7. Apêndices e, ou anexos: É opcional.  

8. Tipo de papel e fonte: O documento deverá ser impresso em papel A4, fonte Times New 

Roman, tamanho 12, margem esquerda de 3,0 e margens superior, inferior e direita de 2,0 cm.  

9. Espaçamento e paginação: 1,5 entre linhas, exceptuando os locais onde por convenção se 

usa espaçamento simples (notas de rodapé, corpo de tabelas, títulos de tabelas e figuras, 

referências bibliográficas). As folhas preliminares são numeradas com numerais romanos (ii, 

iii, iv...) centralizados na parte inferior da página. As demais partes do documento são 

paginadas com numerais arábicos iniciando a partir da Introdução e posicionados sempre no 

canto inferior direito da página. 

 



RESUMO DA ESTRUTURA DE DISSERTAÇÃO 

Redação em texto único  

Folhas preliminares  

1 Introdução   

2 Revisão bibliográfica  

3 Material e métodos  

4 Resultados e discussão (ou separado)  

5 Conclusões ou considerações finais  

6 Referências bibliográficas  

7 Apêndices/anexos  

 

 

Redação na forma de  artigos 

Folhas preliminares  

1 Introdução (contendo os objetivos do 

trabalho)  

2 Revisão bibliográfica (com referências 

bibliográficas ao final)  

3 Artigo 1 

4 Artigo 2  

5 Conclusões gerais ou considerações finais  

6 Apêndices/anexos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formato da capa 
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