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REGRAS PARA FORMATAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES  

 

 

Estas regras têm por objetivo orientá-los na FORMATAÇÃO de suas Teses e Dissertações. 

 

 

1. O formato atual de apresentação de teses e dissertações pode ser mantido de forma opcional e não 

mais obrigatória. Portanto, aqueles que optarem por manter o formato atual devem elaborar as 

dissertações e teses com os itens: resumo em português, resumo em inglês, introdução, objetivos, materiais 

e métodos, resultados, discussão, conclusão e referências bibliográficas. 

 

2. O formato de apresentação de teses e dissertações com artigos publicados também poderá ser usado, 

entretanto algumas regras devem ser obrigatoriamente seguidas: 

 

                a. Para a apresentação de teses ou dissertação nesse formato, o documento final deve conter os 

seguintes itens: resumo em português, resumo em inglês, introdução, objetivos, resultados [artigo(s) 

publicado(s)], discussão, conclusão e referências bibliográficas. O conteúdo da introdução e discussão e 

o volume de informações científicas, além de observações e análises pessoais dos autores, são 

definidos pelo orientador. 

 

                b. No caso de Artigo(s) Aceito(s) (publicado ou no prelo) de domínio público (open access), 

este(s) pode(m) ser inserido(s) no corpo da dissertação ou tese e mantido(s) para o envio do manuscrito 

final aprovado pela banca à biblioteca. 

 

                c. No caso de Artigo(s) Aceito(s) (publicado ou no prelo) que NÃO SEJA(M) de domínio 

público (open access), este(s) deve(m) estar presente(s) no corpo da dissertação/tese para a defesa e 

apreciação da banca, entretanto deve ser retirado(s) do corpo da dissertação/tese no momento da 

entrega do manuscrito a biblioteca. Nesse caso, deve-se manter a primeira página do artigo (título, 

autores, abstract) e referenciar o link da publicação no Pubmed. 
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                d. No caso de Artigo(s) Aceito(s) (publicado ou no prelo) que NÃO SEJA(M) de domínio 

público (open access), mas que os autores solicitaram e obtiveram o consentimento por escrito para 

publicação na biblioteca da Capes, este(s) pode(m) ser mantido(s) no corpo da dissertação ou tese em 

seu formato original/integral. Nesse caso, um dos anexos ao final da dissertação/tese será 

obrigatoriamente o consentimento dado pela revista para a publicação na biblioteca Capes. 

 

                e. No caso de Artigo(s) Elaborado(s) e NÃO ACEITO(S) [Submetido(s) ou ainda a ser 

Submetido(s)], o docente, em conjunto com seu orientando, pode optar por apresentar a tese ou dissertação 

no formato tradicional (descrito no item 1) ou apresentar seu trabalho final na forma de artigo (item 2). 

Entretanto nesse caso, o(s) artigo(s) elaborado(s) e não aceito(s) deve(m) estar presente(s) na íntegra no 

corpo da dissertação ou tese no momento da defesa para a apreciação da banca. Porém, no momento da 

entrega do trabalho final a biblioteca, se este artigo já estiver aceito por uma revista, as regras descritas 

no item 2, subitens b ao d passam a valer para esse caso. Caso, no momento da entrega do trabalho final 

para a biblioteca, o artigo não tiver sido aceito por um periódico, o texto deverá ser entregue no formato 

tradicional (segundo as regras do item 1). 

 

 

Desde já estamos à disposição para maiores esclarecimentos na secretaria do programa. 
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