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1. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE DISSERTAÇÃO/TESE 

Apresentar sucintamente a proposta da dissertação/tese. 

 

2. PLANEJAMENTO DO SUMÁRIO E DOS CAPÍTULOS DA DISSERTAÇÃO/TESE 

 

2.1 Proposta de sumário da dissertação/tese 

Construção de um sumário, não há indicação de páginas. Exemplo: 

 

 INTRODUÇÃO 

I. TÍTULO DO CAPÍTULO (inserir todos os capítulos e subcapítulos a serem qualificados) 

1.1 Título do subcapítulo 

1.2 Título do subcapítulo 

II. TÍTULO DO CAPÍTULO 

III. TÍTULO DO CAPÍTULO (inserir os títulos dos capítulos que ainda serão desenvolvidos) 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 REFERÊNCIAS 

 FONTES 

 ANEXO A - Título (se necessário) 

 APÊNDICE A – Título (se necessário) 

 

2.2 Plano de capítulos que ainda serão desenvolvidos 

CAPÍTULO X 

Título: 

Delimitação do tema: 

Descrição do capítulo: 

Fontes: 

Bibliografia principal: autor e título 

 

E assim por diante, até o número de capítulos previstos para a dissertação/tese. 

 

2.3 Cronograma 

Data prevista para a defesa da dissertação/tese  

Paginação: inicia a contagem 

na folha de rosto, mas só 

aparece a partir da apresentação 

O trabalho deve ser escrito em 

Fonte 12, inclusive títulos e 

subtítulos das seções. 
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3. CAPÍTULOS A QUALIFICAR 

 

INTRODUÇÃO 

 

A introdução de uma dissertação/tese deve contemplar os seguintes elementos: 

Tema: apresentação do tema e do recorte espacial e cronológico da dissertação/tese; 

Problemática: apresentar os objetivos do trabalho; 

Justificativa: justificar a importância da pesquisa para o conhecimento histórico; 

Suporte teórico-conceitual: expor a linha teórica que embasa a pesquisa e os 

conceitos sobre os quais a dissertação/tese se apoia; 

Fontes e metodologia: apresentar as fontes usadas na pesquisa e comentar cada uma, 

sua acessibilidade e/ou problemas encontrados para pesquisar; e explicitar a metodologia 

adotada (hermenêutica, história oral, etc); 

Revisão bibliográfica: rápida exposição da bibliografia sobre o tema, apontando as 

diferenças da dissertação/tese proposta em relação ao já existente; 

Capítulos: apresentar resumidamente os capítulos que compõem a dissertação/tese. 

 

I. TÍTULO DO CAPÍTULO (INSERIR OS CAPÍTULOS A SEREM EXAMINADOS 

PELA BANCA) 

 

[...] 
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APÊNDICE A – ERROS COMUNS 

 

Revisar atentamente a dissertação/tese e verificar/corrigir os erros listados abaixo. 

 Nas figuras, tabelas, gráficos, mapas 

o seguir o modelo de identificação (abaixo): 

 

Figura 1 - Título (data) 

[Imagem] 

Fonte: Arquivo Histórico Regional (AHR-PPGH/UPF). 

 

o e em suas listas, usar travessão (-) para separar a numeração de sua 

descrição; 

 Nas citações 

o O ponto final é inserido sempre depois das aspas ["O governo brasileiro 

fechou acordo comercial com o governo Argentino".].  Para localizar este 

erro no word, use o atalho Ctrl+L e digite .” {ponto+fecha aspas}; e/ou 

o O ponto final, para quem utiliza o sistema Autor/data, é inserido sempre 

depois da referência ["O governo brasileiro fechou acordo comercial 

com o governo Argentino" (AUTOR, data, p.). ].  Para localizar este erro 

no word, use o atalho Ctrl+L e digite . ( {ponto+espaço+parênteses}; 

 Nas referências e fontes 

o Lista única ao final de todos capítulos (e não uma lista ao final de cada 

capítulo); 

o Alinhar à esquerda, e não justificado; 

o Ordenar alfabeticamente; 

o Espaçamento simples, separadas entre si por um espaço simples; 

o Quando há quatro ou mais autores, convém indicar todos. Permite-se que 

se indique apenas o primeiro, seguido da expressão “et al.”; 

o Padronizar a grafia dos prenomes dos autores, optando entre escrevê-los 

por extenso ou abreviá-los. 


