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1. ESTRUTURA  

 

Será constituída de elementos Pré-Textuais, Textuais, Pós-Textuais e Contracapa, 

conforme descrito no Quadro 1 

Quadro 1 – Estrutura da dissertação do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Ambientais da UEPA 

Elementos pré-textuais Situação 

Capa Obrigatório 

Folha de rosto Obrigatório 

Ficha catalográfica (no verso da folha de rosto) Obrigatório 

Folha de aprovação Obrigatório 

Dedicatória (opcional) Opcional 

Agradecimentos (opcional) Opcional 

Epígrafe (opcional) Opcional 

Resumo em português Obrigatório 

Abstract Obrigatório 

Lista de tabelas Se houver 

Lista de quadros Se houver 

Lista de figuras Se houver 

Lista de abreviaturas e siglas Se houver 

Lista de símbolos Se houver 

Sumário Obrigatório 

Elementos textuais  

Em forma de artigos Obrigatório 

Elementos pós-textuais  

Referências Obrigatório 

Anexos* Se houver 

Apêndices** Se houver 

Contracapa  

 
*
Anexo – Conterá material pertinente e suplementar ao trabalho. Pode ser um Texto ou documento 
NÃO elaborado pelo autor, que serve para fundamentação, comprovação e/ou ilustração.  

**
Apêndice – Texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de complementar sua argumentação. 



2. FORMATAÇÃO  

 

CAPA (ANEXO 1) 

A capa deverá ser impressa em folha branca de papel A4. 

a) A capa deve conter o nome da Universidade do Estado do Pará, a Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação, o Centro de Ciências Naturais e Tecnologia, seguido do 

Programa de Pós-Graduação Mestrado em Ciências Ambientais – Mestrado. A fonte é Arial 

14, com a logomarca disposta na margem direita, na mesma linha do nome da instituição.  

b) Autoria – A fonte á Arial 16, em letras maiúsculas e minúsculas, centralizada na página. 

c) Título do trabalho – A fonte é Arial 16, em negrito, com letras maiúsculas e minúsculas, 

centralizado na página. 

d) Local (Cidade da instituição onde o trabalho for apresentado) e ano da entrega. A fonte é 

Arial 12, com letras maiúsculas e minúsculas, centralizado na página. 

 

CONTRACAPA (ANEXO 5) 

Deve apresentar a logomarca da instituição na parte inferior da página, em tamanho original 

e centralizada. Logo a seguir, o nome da Universidade do Estado do Pará, o Centro de 

Ciências Naturais e Tecnologia e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais – 

Mestrado, o endereço da instituição e a homepage do mestrado. A Fonte é Arial 12, em 

letras maiúsculas e minúsculas. 

 

FOLHA DE ROSTO (ANEXO 2) 

Primeira folha interna após a capa. Contem dados na seguinte ordem: Nome do Autor 

(Fonte Arial 14, letras maiúsculas e minúsculas) e Título (Fonte Arial 14, letras maiúsculas e 

minúsculas em negrito) e nota de apresentação (Fonte Arial 10, letras maiúsculas e 

minúsculas) na margem direita da folha, abaixo do título. Nesta nota deve constar a titulação 

pretendida (Mestrado), o programa de pós-graduação, a instituição onde o trabalho for 

apresentado e o nome do orientador. Abaixo e na parte central, indicar local e ano de 

aprovação do trabalho. No verso desta folha é elaborada a ficha catalográfica.  

 

FICHA CATALOGRÁFICA (ANEXO 3)  

É uma ficha que contem as informações bibliográficas necessárias para localizar um 

documento contendo a classificação dos assuntos e deverá ser de responsabilidade da 

biblioteca do CCNT. 

 

 



FOLHA DE APROVAÇÃO (ANEXO 4)  

Contem dados na seguinte ordem: Nome do Autor (Fonte Arial 14, letras maiúsculas e 

minúsculas) e Título (Fonte Arial 14, letras maiúsculas e minúsculas em negrito) e nota de 

apresentação (Fonte Arial 10, letras maiúsculas e minúsculas) na margem direita da folha, 

abaixo do título. Nesta nota deve constar a titulação pretendida (Mestrado), o programa de 

pós-graduação e a instituição onde o trabalho for apresentado. Abaixo, deverão constar a 

data de aprovação do trabalho e os nomes e as assinaturas dos participantes da Banca 

Examinadora.  

 

ITENS OPCIONAIS  

Poderão ser incluídas páginas adicionais contendo: dedicatória, agradecimentos, epígrafe e 

listas de tabelas, quadros, figuras, abreviaturas e siglas, e símbolos.  

 

RESUMO (em Português) e o ABSTRACT. Resumo e Abstract deverão ter informações do 

trabalho como um todo, e devem apresentar de 200 a 300 palavras. A fonte é Arial 12, com 

espaçamento simples. Abaixo do Resumo e do Abstract deverão constar de 3 (três) a 5 

(cinco) palavras-chave (key words), separadas por ponto. 

 

CORPO DA DISSERTAÇÃO 

O corpo do trabalho deverá ser organizado na forma de artigos científicos pertinentes ao 

trabalho, os quais poderão estar submetidos à publicação, aceitos ou já publicados. O corpo 

da dissertação em "ARTIGOS" será composto das seguintes seções:  

I. INTRODUÇÃO GERAL E REFERÊNCIAS DA INTRODUÇÃO GERAL; 

II. ARTIGOS CIENTÍFICOS; 

III. CONCLUSÕES GERAIS.  

A organização interna de cada artigo deverá obedecer a revista que foi selecionada. As 

normas das revistas a que serão submetidos os artigos devem vir como anexos no final do 

trabalho.  

 

REFERÊNCIAS 

As Referências empregadas na elaboração do trabalho de dissertação deverão estar em 

consonância com a ABNT. 

 

 

 



3. EDITORAÇÃO  

 

Os trabalhos deverão ser impressos em forma legível, com caracteres de alta definição e de 

cor preta, fonte Arial, tamanho 12 para o corpo do trabalho, incluindo a paginação. O 

tamanho da fonte será 10 para citações com mais de três linhas, notas de rodapé e para as 

legendas das figuras, tabelas e ilustrações em geral.  

Utilizar papel A4 (210 x 297 mm) branco, com margens superior e esquerda de 3 cm e 

inferior e direita 2 cm. O Espaçamento deverá ser 1,5 para o corpo do trabalho; Simples 

para as referências, para resumo e abstract, para citações com mais de três linhas, para a 

natureza do trabalho (informação contida na folha de rosto) e para os títulos das figuras, 

tabelas e ilustrações em geral; Dois espaços 1,5 para separar uma sessão da outra; Espaço 

duplo para separar uma referência da outra.  

 

NUMERAÇÃO DAS PÁGINAS  

As páginas pré-textuais deverão ser contadas e não numeradas. As textuais deverão dar 

continuidade a contagem sequencial das pré-textuais e numeradas no canto superior direito 

em algarismos arábicos, desde a introdução até o final do trabalho. Figuras, tabelas e 

ilustrações em geral deverão ser incluídas no corpo dos artigos, seguindo as normas das 

revistas selecionadas. A numeração deverá ser sequencial.  
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ANEXO 1 – MODELO DE CAPA 

ANEXO 1 – MODELO DE CAPA 



 
 

 

 

Patrícia Homobono Brito de Moura 

 
 

 

 

 

 

Estudo etnobotânico e caracterização dos constituintes minerais de 
plantas medicinais utilizadas pela comunidade Rio Urubueua de Fátima, 

Abaetetuba-PA 
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ANEXO 2 – MODELO DE FOLHA DE ROSTO 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na publicação 
Biblioteca do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia da UEPA 

 

Moura, Patrícia Homobono Brito de  
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Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais) – 
Universidade do Estado do Pará, Belém, 2012. 

            Orientação de: Flávia Cristina Araújo Lucas 
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ANEXO 3 – MODELO DE FICHA CATALOGRÁFICA (Responsabilidade da Biblioteca do CCNT) 
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Dissertação apresentada como requisito parcial   
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Banca Examinadora 
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ANEXO 4 – MODELO DE FOLHA DE APROVAÇÃO 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Universidade do Estado do Pará 

Centro de Ciências Naturais e Tecnologia 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais – Mestrado 

Tv. Enéas Pinheiro, 2626, Marco, Belém-PA, CEP: 66.095-100 
http://www.uepa.br/paginas/pcambientais 

 

ANEXO 5 – MODELO DE CONTRACAPA 



 

 

SUMÁRIO 
 

 

1 INTRODUÇÃO GERAL – Apresentar o objeto de estudo, a problemática, a 
justificativa, os objetivos, as questões norteadoras (se houver), as 
hipóteses (se houver) e traçar um rápido comentário sobre os artigos, 
tentando relacioná-los. 
 

10 

1.2 REFERÊNCIAS DA INTRODUÇÃO GERAL 12 

2 TÍTULO DO ARTIGO 1 – Este artigo deve seguir as normas e/ou 
orientações da revista a que vai ser submetido o artigo para publicação. 

23 

 RESUMO 24 

 ABSTRACT 25 

2.1 INTRODUÇÃO 26 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS 28 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 30 

2.4 CONCLUSÃO 34 

 REFERÊNCIAS 35 

3 TÍTULO DO ARTIGO 2 – Este artigo deve seguir as normas e/ou 
orientações da revista a que vai ser submetido o artigo para publicação. 

36 

 RESUMO 37 

 ABSTRACT 38 

3.1 INTRODUÇÃO 39 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 41 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 43 

3.4 CONCLUSÃO 50 

 REFERÊNCIAS 51 

4 CONCLUSÕES GERAIS 53 

 ANEXOS (Quando houver) 55 

 APÊNDICES (Quando houver) 60 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 – MODELO DE SUMÁRIO COM ARTIGOS 


