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Instrução Normativa 01/2020 
 
O relatório final da tese de doutorado e dissertação de mestrado pode ser apresentado, 
alternativamente ao modelo tradicional, de comum acordo de orientador e orientado,  na forma 
de uma coletânea estruturada de artigos científicos, de acordo com o modelo a seguir: 
 

MODELO PARA DISSERTAÇÕES E TESES 
 
Formatação: 

 
Todo o texto da dissertação ou tese deve ser escrito com espaçamento 1,5, exceto a folha de rosto; 
o resumo, o abstract e as referências bibliográficas.   
Margens para todo o documento: superior 3 cm; esquerda 3 cm; direita 2 cm e inferior 2 cm.  
Estilos de letras recomendados: Times New Roman, Arial ou Calibri tamanho 12. Títulos, subtítulos e outros detalhes 
(tais como citações diretas) podem ter tamanho de letra diferenciado, desde que padronizado.  
 

A seguir são elencados os itens necessários (na respectiva ordem) para a Dissertação ou Tese: 
 

1. CAPA 
 

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL 
 

Dissertação de Mestrado ou Tese de Doutorado 

Título do Trabalho 

AUTOR 
 

Passo Fundo, mês e ano 
 
 

2. PÁGINA DE ROSTO 
 

Título do Trabalho 

Autor 

 
Dissertação ou Tese de Doutorado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e 
Ambiental da Universidade de Passo Fundo, como parte 
dos requisitos para obtenção do título de Mestre em 
Engenharia ou Doutor em Engenharia Civil. 

 
Orientador: Prof. Dr. .... 

Comissão Examinadora 
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Prof. Dr. ... 
Prof. Dr. ... 
Prof. Dr. ... 

 
Passo Fundo, mês e ano 

 
 

3. PÁGINA DE DEDICATÓRIA 
É nesta página que o autor dedica sua obra ou inclui uma citação ou pensamento. É opcional. 

 
4. AGRADECIMENTOS 

É usual em trabalhos finais, dissertações e teses, uma folha de agradecimento às instituições ou pessoas 
que cooperaram com o autor. Não esquecer de mencionar o Programa de Pós-Graduação, bem como, se for 
bolsista, fonte de pagamento, ex.: CAPES, CNPq, etc. 

 
5. RESUMO (+ PALAVRAS-CHAVE) 

O resumo é a apresentação concisa e frequentemente seletiva do texto, pondo em relevo os elementos 
de maior interesse e importância. Deve ser escrito em língua original, evitar parágrafos no meio do resumo e não 
ultrapassar 1 página. Palavras-chave devem ser apresentadas ao final. 

 
6. ABSTRACT (+ KEY WORDS) 

O abstract é versão em língua estrangeira do resumo, elemento com presença obrigatória em 
dissertações e teses. Keywords devem ser apresentadas ao final. 

 
7. SUMÁRIO (aqui começa a paginação arábica) 

É a numeração das principais divisões, seções e outras partes de um documento, na mesma ordem em 
que a matéria nele se sucede. 

 
8. LISTA DE FIGURAS (opcional) 

Página que contém a relação de ilustrações, gráficos e figuras, etc. Deve conter o número da ilustração, 
seus títulos ou legenda e a respectiva paginação. 

 
9. LISTA DE TABELAS (opcional) 

Página que contém a relação das tabelas e quadros. Deve conter o número, seus títulos ou legenda e a 
respectiva paginação. 

 
10. INTRODUÇÃO GERAL 

Introdução geral do problema, motivação da pesquisa, citando objetivos e a apresentação geral da 
dissertação ou tese. A introdução geral deve ser apresentada em português. 

 
11. CAPÍTULOS 

Os capítulos constituem temas específicos, com início, meio e fim. Eles podem estar no formato de 
manuscritos completos ou mesmo constituir artigos oriundos da dissertação/tese já publicados. As normas de 
formatação podem estar de acordo com as normas da revista a ser escolhida, contendo pelo menos as 
subdivisões típicas (Introdução, Material e Métodos, Resultados, Discussão, Referências Bibliográficas). 
Entretanto, a formatação visual não necessita seguir todas as normas das revistas. É possível, por exemplo, já 
incluir as figuras no corpo do texto. Recomenda-se seguir um padrão coerente para as citações e as referências 
bibliográficas. Também recomenda-se apresentar como notas de rodapé o nome de outros eventuais autores e 
a revista que se pretende enviar o artigo para publicação. Os capítulos podem ser apresentados em inglês. Outras 
idiomas precisam do consentimento do CPG. 
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS (OU CONCLUSÕES) 
Abrange as principais considerações finais sobre os resultados obtidos e discussões, integrando os capítulos 

e, se pertinente, apresentando apontamentos para futuros trabalhos. As considerações finais devem ser 
apresentadas em português. 

 
13. ANEXOS E APÊNDICES (SE PRECISAR) 

Abrangem informações ou dados complementares aos resultados apresentados nos capítulos da dissertação 
ou tese. Também podem ser incluídas fotos ou ilustrações pertinentes ao tema. 

http://www.upf.br/ppgeng%20/
mailto:ppgeng@upf.br

