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NORMAS GERAIS DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

A dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Agronomia (PPGA) da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Câmpus de Chapadão do Sul, será composta 

por: capa, elementos pré-textuais, elementos textuais (capítulo) e elementos pós-textuais 

(opcional). Cada capítulo será redigido na forma de artigo científico, podendo a dissertação 

conter um (Figura 1) ou mais capítulos (Figura 2). A dissertação deverá estar, 

obrigatoriamente, nas normas do Programa, como consta neste documento. 

 

 
 

Figura 1. Estrutura geral da Dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Agronomia com um Capítulo. 
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Figura 2. Estrutura geral da Dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Agronomia, com dois ou mais capítulos. 

 

 

A versão da dissertação que será encaminhada à banca examinadora, deverá conter ao 

final da dissertação as normas do Programa. Essa versão deverá estar encadernada em espiral 

e fundo preto, com a frente transparente. O discente deverá entregar 3,0 (três) cópias 

impressas desta versão na secretaria do Programa de Pós-Graduação, no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias antes da data de defesa. As cópias impressas serão encaminhadas aos 

membros da banca examinadora pela secretaria do Programa de Pós-Graduação. 

A versão final da dissertação deverá ser entregue ao Programa de Pós-Graduação 

no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após a data de defesa e aprovação. A versão final 

impressa deverá estar encadernada em capa dura na cor azul, com as letras impressas na cor 

dourada. A lombada deverá conter na parte superior: o nível do curso (Mestrado) e o ano de 

defesa; na parte central: o nome do autor; e na parte inferior: UFMS/CPCS. A versão final, 

não deverá conter as normas do Programa anexadas ao final. O discente deverá entregar 

na secretaria do Programa de Pós-Graduação 1,0 (uma) cópia da versão final da sua 

dissertação impressa e 1,0 (uma) cópia da versão em meio eletrônico, no formato .pdf gravado 

em CD. O CD e a capa do CD deverão seguir o modelo disponibilizado no site do Programa 

(https://ppgagronomiacpcs.ufms.br). A editoração deve ser realizada com impressoras jato de 

tinta ou laser. A dissertação deve ser impressa em apenas uma face do papel. Todas as 

dissertações estarão disponíveis na biblioteca do Câmpus e a versão online estará no site do 

Programa de Pós-Graduação. 

 

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 

A dissertação deverá ser impressa com caracteres de alta definição e de cor preta, 

podendo conter Figuras coloridas. Deverá ser utilizado papel em tamanho A4 (210 x 297 

mm), digitado com espaçamento 1,5, fonte Times New Roman, estilo normal, tamanho 12 e 

parágrafo recuado por 1,0 cm. Todas as margens deverão ter 2,5 cm. A partir da folha de 

rosto, todas as folhas do trabalho deverão ser contadas sequencialmente, mas não numeradas. 

https://ppgagronomiacpcs.ufms.br/
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A numeração será colocada a partir da parte textual (introdução), em algarismos arábicos, na 

margem inferior, à direita. A formatação do texto deverá ser justificada.  

 

1. Capa 

A capa deverá conter o nome da instituição (fonte Times New Roman, estilo normal, 

tamanho 14), autoria (fonte Times New Roman, estilo normal, tamanho 12), título da 

dissertação (fonte Times New Roman, negrito, tamanho 14), local e ano da sua aprovação 

(fonte Times New Roman, estilo normal, tamanho 12) (consultar modelo no site do 

Programa). 

 

2. Páginas pré-textuais 

 

2.1. Folha de rosto: primeira folha interna após a capa contendo: nome da instituição (fonte 

Times New Roman, estilo normal, tamanho 14), autoria (fonte Times New Roman, estilo 

normal, tamanho 12), título da dissertação (fonte Times New Roman, negrito, tamanho 14), 

nome do orientador e co-orientador (se houver) (fonte Times New Roman, estilo normal, 

tamanho 12), nota explicativa de que se trata de trabalho de conclusão, mencionando o 

Programa de Pós-graduação, a Universidade e o grau pretendido (Mestrado) e local e ano de 

aprovação do trabalho (fonte Times New Roman, estilo normal, tamanho 12) (consultar 

modelo no site do Programa). Na versão final, o verso da folha de rosto deverá conter a ficha 

catalográfica (elaborada pela biblioteca). A versão encaminhada a banca examinadora, não 

deverá conter a ficha catalográfica. 

 

2.2. Folha de aprovação: Segunda folha interna referente ao certificado de aprovação 

contendo nome do discente, orientador, título da dissertação e os nomes e assinaturas dos 

participantes da banca examinadora (consultar modelo no site do Programa). A folha de 

aprovação será obrigatória na versão final e deverá estar com a assinatura de todos os 

membros da banca examinadora. 

 

2.3. Dedicatória, agradecimento(s) e epígrafe (opcionais): Cada um desses itens deverá ser 

iniciado em páginas diferentes. As expressões “DEDICATÓRIA”, 

“AGRADECIMENTOS” e “EPÍGRAFE” deverão estar centralizadas no início da página, 

maiúscula e negrito (fonte Times New Roman, estilo normal, tamanho 12). 

 

2.4. Lista de Figuras e Lista de Tabelas: Serão numeradas em ordem consecutiva em cada 

capítulo. Deverá conter o título da tabela ou figura seguida da numeração da página (fonte 

Times New Roman, estilo normal, tamanho 12). A expressão “LISTA DE FIGURAS” e 

“LISTA DE TABELAS” deverá estar centralizada no início da página, maiúscula e negrito. 

 

2.5. Resumo e Abstract:  

O resumo consiste no resumo geral da dissertação. Deverá ser estruturado, redigido em 

um único parágrafo, porém ressaltando uma breve introdução do assunto, objetivo, 

delineamento, resultados principais e conclusões. A palavra “RESUMO” deverá estar 

centralizada, maiúscula e negrito. As “Palavras-chave” deverão vir logo abaixo do resumo, 

justificada a esquerda, com apenas a primeira letra em maiúsculo, negrito, seguida de dois 

pontos. Os itens das palavras-chave deverão estar separadas entre si por ponto e finalizadas 

também por ponto, devendo estar em ordem alfabética. Deverão ter, no mínimo, 3,0 (três) e, 

no máximo, 5,0 (cinco) palavras, não constantes no título. Evitar o uso de símbolos, 

contrações, fórmulas, equações, diagramas, etc. O resumo deverá conter de 150 (cento e 
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cinquenta) a 450 (quatrocentas e cinquenta) palavras. O abstract e as keywords deverão ser 

redigidos em inglês, acompanhando o mesmo formato do resumo em português.  

 

2.6. Sumário: O sumário é a enumeração das divisões, seções, capítulos e outras partes do 

trabalho, seguindo a mesma ordem e grafia em que a matéria nele se sucede. A construção do 

sumário é uma das últimas tarefas a serem realizadas no trabalho. O sumário deverá ser 

localizado como último elemento pré-textual. A palavra “SUMÁRIO” deverá estar 

centralizada, em letras maiúsculas, negrito e com a mesma tipologia da fonte utilizada nas 

seções primárias, separada do seu texto por um espaço de 1,5 entrelinhas. Utilizar ferramenta 

do word para confecção do sumário. 

O corpo do sumário será composto pelo título da seção e a página correspondente ao 

texto. Os títulos deverão ser apresentados alinhados à margem esquerda da página e a grafia 

deve ser idêntica a utilizada no texto do trabalho. Por exemplo, se o título INTRODUÇÃO 

estiver grafado em letras maiúsculas e em negrito, ele deverá vir da mesma maneira no 

sumário. 

Os elementos pré-textuais não deverão constar no sumário. A impressão dos números 

começará na primeira página dos elementos textuais (INTRODUÇÃO). Cada item constante 

no sumário deverá remeter à página que aparece no texto, com o objetivo de facilitar a 

localização da matéria contida no trabalho. 

 

 

3. Páginas textuais 

Serão compostas por um ou mais capítulos, devendo cada um conter os seguintes 

itens: Título, Resumo, Palavras-chave, Abstract, Keywords, Introdução, Material e Métodos, 

Resultados e Discussão, Conclusão, Agradecimentos (opcional) e Referências. As normas de 

digitação do artigo deverão obedecer as normas gerais da dissertação. 

 

3.1.Capítulo (s) 

Cada capítulo deverá ser iniciado com o a palavra “CAPÍTULO”, em caixa alta, 

negrito e centralizado. No caso da dissertação que contenha dois ou mais capítulos, a palavra 

“CAPÍTULO” deverá ser numerada (CAPÍTULO 1, CAPÍTULO 2, CAPÍTULO N) 

(Figura 2). Dissertações com apenas um (1) capítulo não precisam ter a numeração após a 

palavra “CAPÍTULO” (Figura 1). Abaixo da palavra “CAPÍTULO” (separados com espaço 

1,5 cm) deverá ser colocado o título do artigo científico escrito em caixa alta, negrito, 

centralizado na página, não deverá ter subtítulo e abreviações.  

Após o título deverão seguir as demais seções da estrutura do artigo (resumo, palavras-

chave, abstract, keywords, introdução, material e métodos, resultados e discussão, conclusão, 

agradecimentos (opcional) e referências). Todas essas expressões deverão estar justificadas a 

esquerda, em letras maiúsculas, negrito. Todo o capítulo deverá estar digitado com 

espaçamento 1,5, fonte Times New Roman, estilo normal, tamanho 12 e parágrafo recuado 

por 1,0 cm. 

 

Resumo e palavras-chave: A palavra “RESUMO” deverá estar justificada à esquerda, 

caixa alta, negrito, seguido de dois pontos (separado do título do artigo por um espaço de 1,5 

cm). O resumo do artigo deverá conter no mínimo 100 (cem) e no máximo 250 (duzentos e 

cinquenta) palavras. As “Palavras-chave” deverão vir logo abaixo do resumo, justificada a 

esquerda, com apenas a primeira letra em maiúsculo, negrito, seguida de dois pontos. As 

expressões das palavras-chave deverão estar separadas entre si por ponto e finalizadas 

também por ponto, devendo estar em ordem alfabética. Deverão ter, no mínimo, 3,0 (três) e, 
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no máximo, 5,0 (cinco) palavras, não constantes no título. Evitar o uso de símbolos, 

contrações, fórmulas, equações, diagramas, etc. 

 

Abstract e keywords: deverão ser redigidos em inglês, acompanhando o mesmo 

formato do resumo em português.  

 

Introdução: A expressão “INTRODUÇÃO” deverá estar justificada a esquerda, em 

letras maiúsculas, negrito. Deverá conter citações atuais que apresentem relação com o 

assunto abordado na pesquisa. 

 

Conclusão: deverá ser em texto corrido, sem tópicos. 

 

Tabelas e figuras: “Tabelas” designam dados numéricos obtidos no trabalho e/ou de 

outros autores. “Figuras” designam materiais não verbais como gráficos, desenhos, 

fotografias ou outras ilustrações. As chamadas das tabelas e figuras no texto deverão estar 

apenas com a primeira letra em maiúscula (Ex: Tabela 1; Figura 1). Figuras e Tabelas serão 

numeradas consecutivamente, em cada capítulo, com algarismo arábico. 

As tabelas serão numeradas na parte superior. Não usar linhas verticais. As linhas 

horizontais deverão ser usadas para separar o título do cabeçalho e este do conteúdo, além de 

uma no final da tabela. Cada dado deverá ocupar uma célula distinta. Não usar negrito ou letra 

maiúscula no cabeçalho. Recomenda-se que as tabelas apresentem 8,2 cm de largura, não 

ultrapassando 17 cm. O conteúdo das tabelas deverão ser digitados em espaçamento simples, 

fonte Times New Roman, tamanho 10. 

Gráficos, fotografias ou desenhos levarão a denominação geral de “Figura”, sucedida 

de numeração arábica crescente e legenda na parte inferior. Para a preparação dos gráficos 

deverão ser utilizados “softwares” compatíveis. A resolução deverá ter qualidade máxima 

com pelo menos 300 dpi. As figuras deverão apresentar 8,5 cm de largura, não ultrapassando 

17 cm. A fonte empregada deverá ser a Times New Roman, corpo 12 e não usar negrito na 

identificação dos eixos. Tabelas e Figuras deverão ser inseridas logo após a sua primeira 

citação. 

 

Referências: Para os capítulos (artigos científicos), um percentual de 60% do total das 

referências deverá ser oriundo de periódicos científicos indexados com data de publicação 

inferior a 10 (dez) anos. Evitar citar livros, resumos, trabalhos apresentados e publicados em 

congressos e similares, dissertações e teses. 

Deverá conter as referências de todas as citações nos itens anteriores. A expressão 

“REFERÊNCIAS” deverá estar centralizada, em letras maiúsculas, negrito, fonte Times 

New Roman, estilo normal, tamanho 12. Deverão ser digitadas em espaço 1,5 cm e separadas 

entre si pelo mesmo espaço (1,5 cm), sendo apresentadas em ordem alfabética de autores. O 

título do periódico não deverá ser abreviado. Até 2 (dois) autores mencionam-se todos os 

nomes, na ordem em que aparecem na publicação, separados por ponto e vírgula. Acima de 2 

(dois) autores menciona-se apenas o primeiro nome, acrescentando-se a expressão et al. 

 

Artigo em periódico: 

AUTOR(es). Título do artigo. Título do Periódico, Local de publicação (cidade), v., p., ano. 

 

Exemplo: 

GOMES, S. M. S.; BRUNO, R. L. Influência da temperatura e substratos na germinação de 

sementes de urucum (Bixa orellana L.). Revista Brasileira de Sementes, Brasília, v.14, n. 1, 

p. 47-50, 1992. 
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HOFS, A. et al. Efeito da qualidade fisiológica das sementes e da densidade de semeadura 

sobre o rendimento de grãos e qualidade industrial em arroz. Revista Brasileira de 

Sementes, Londrina, n. 26, v. 2, p. 54-62, 2004. 

 

Livro: 

AUTOR(es). Título: subtítulo. edição (abreviada). Local: Editora, ano. p. 

Exemplo: 

CARVALHO, N. M.; NAKAGAWA, J. Sementes: ciência, tecnologia e produção. 5. ed. 

Jaboticabal, SP: Funep, 2012. 590 p. 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Regras para análise de 

sementes. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Defesa 

Agropecuária. Brasília: MAPA/ACS, 2009. 395 p. 

 

Capitulo de livro: 

AUTOR(es). Título do capitulo. In: AUTOR(es) do livro. Título: subtítulo. Edição 

(abreviada). Local: Editora, Páginas do capítulo, ano. 

Exemplo: 

BORGES, E. E. L.; RENA, A. B. Germinação de sementes. In: AGUIAR, I. B.; PINÃ-

RODRIGUES, F. C. M.; FIGLIOLIA, M. B. Sementes florestais tropicais. Brasília, DF: 

ABRATES, Cap.3, p.83-135, 1993. 

 

Citações 

Com 1 (um) autor, usar Silva (2008) ou (SILVA, 2008); com 2 (dois) autores, usar 

Torres e Marcos Filho (2002) ou (TORRES; MARCOS FILHO, 2002); com mais de dois 

autores, usar Silva et al. (2002) ou (SILVA et al., 2002). 

 

 

Obs: para unidades e símbolos utilizar o Sistema Internacional de Unidades. 

 

 

4. Elementos pós-textuais (opcional) 

Páginas contendo os anexos, devem ser colocados logo após o último capítulo. 

 

 

Obs: As normas da dissertação deverão ser incluídas após os anexos na versão que será 

encaminhada à banca examinadora. 
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