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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES 

A composição dos textos dos trabalhos de dissertações e teses do PPGMSA, 

obrigatoriamente, deverá obedecer às seguintes orientações: 

Fonte: Times New Roman 

Tamanho: Tamanho 12 em textos, títulos , subtítulos e nas legendas de figuras e 

tabelas, podendo diminuir até 10 no interior  das figuras e tabelas. 

Tamanho do papel: A4 (21,0 x 29,7 cm) 

Margens: Superior, Inferior e Direita 2 cm; Esquerda 3 cm. 

Espaçamento entre linhas: 1,5 pontos, sem recuo antes ou depois. 

Títulos principais: Escritor em negrito e em caixa alta, alinhados à esquerda. 

Subtítulos: Escritos em negrito, primeira letra do subtítulo em maiúscula e alinhados à 

esquerda. Evitar a utilização de sub-subtítulos. 

Resumo geral: Independente da tese ou dissertação ser escrita em capítulos ou no 

formato tradicional é obrigatório apresentar o resumo geral, o qual deverá conter de três 

a cinco palavras-chave. Usar espaçamento simples e deve conter o nome “RESUMO” 

em caixa alta, negrito e centralizado. Após dois espaços começar o texto do resumo em 

um único parágrafo, cuja primeira linha comece a 1,5 cm da margem esquerda. O 

tamanho do resumo não poderá ultrapassar uma lauda. 

Citações e Referências Bibliográficas: Espaçamento simples na referência, e um 

espaço de uma referência para outra, em ordem alfabética Seguir as normas da Revista 

Agriambi. Evitar citação de resumos, anais de congresso e resumos expandidos no texto 

da dissertação ou tese.  
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Numeração das páginas: Utilizar algarismo arábico no canto inferior direito da página, 

contando a página 1 a partir do início da introdução. 

Tese ou Dissertação no formato tradicional: obrigatoriamente deve apresentar os 

seguintes itens principais: INTRODUÇÃO, REVISÃO DE LITERATURA, 

MATERIAL E MÉTODOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO, CONCLUSÃO E 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. A colocação do(s) objetivos do trabalho é 

obrigatório, seja no final da introdução ou como um tópico principal. 

Tese ou Dissertação em capítulos: Seguir as normas da revista ou periódico para o 

qual serão submetidos os artigos. Isso não isenta da apresentação do resumo geral da 

tese ou dissertação. 

A colocação de anexos e figuras é opcional. 

 


