INSTRUÇÕES PARA CONFECÇÃO DE DISSERTAÇÕES E TESES
(Revisado pela CPG/PPGE em 07 de julho de 2020)

O documento deve ser escrito em língua portuguesa ou inglesa e impresso em um
só lado de papel branco, formato A-4 (210 mm x 297 mm) em espaço 1,5, com letra
de tamanho equivalente a Times New Roman 12 ou Arial 12. Independente da
língua a ser escolhida, é necessário haver tanto um resumo quanto um abstract (ver
item 1 abaixo).
A impressão deve ter nitidez adequada e ser exclusivamente em preto, exceto
nos casos excepcionais descritos abaixo. Não é permitido o uso de papel timbrado
ou couchê. O texto da tese deverá obedecer às margens mínimas mostradas no
Anexo I, sendo justificado (alinhado) nas margens direita e esquerda.
O trabalho constará das seguintes partes principais: preliminares, corpo
principal e elementos de complementação.
1 - Preliminares
A. Folha de rosto, segundo o modelo do Anexo II e contendo: Nome da
Universidade, Centro, Unidade e Programa, título da dissertação/tese, nome do
autor, nome do orientador, local e a data onde se refere ao mês e ano da defesa
(conforme solicitação da Biblioteca Central). A folha de rosto não deve ser
numerada;
B. Folha de aprovação, segundo o modelo do Anexo III;
C. Ficha catalográfica, segundo o modelo do Anexo IV;
D. Dedicatória (opcional);
E. Agradecimentos (opcional);
F. Resumo em português (até 500 palavras) seguido de seis palavras-chave;
G. Abstract em inglês seguido de key-words, ambos em concordância com o item F;
H. Sumário;
I. Índice de figuras (opcional);
J. Índice de tabelas (opcional);
K. Lista de símbolos ou nomenclatura (opcional): consiste na relação dos símbolos
usados no texto, em ordem alfabética com suas respectivas denominações. Os
símbolos gregos devem ser listados após os latinos, também em ordem alfabética.
Alternativamente, cada capítulo pode ter a sua lista de símbolos, que deve ser
localizada no início do mesmo, após o título.
OBS: Cada um desses itens (A-K) deve iniciar-se em uma página própria, e a
ordenação deve ser feita por letras romanas minúsculas: i, ii, iii, iv, v, vi, etc.
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2 - Corpo principal
O corpo principal deverá conter Introdução, Materiais e Métodos (o qual pode incluir
área de estudos e / ou sistema de estudo, caso pertinente), Resultados, Discussão e
Conclusão (esta última, optativa). Tabelas e figuras devem ser posicionadas
próximas as suas citações no texto, e, portanto, inseridas ao longo das dissertações
e teses. Um formato alternativo para dissertações e teses em capítulos e/ou
incluindo trabalhos concluídos no prelo ou aceitos para publicação deverá conter
Introdução Geral, Capítulos 1 a n, Discussão Geral e Conclusão Geral. Neste caso,
a formatação de todos os capítulos, incluindo as referências bibliográficas, deve ser
padronizada em toda a dissertação / tese de acordo com as normas do presente
documento.
Os capítulos existentes devem ser numerados em algarismos arábicos. As páginas
deverão ser numeradas sequencialmente em algarismos arábicos.
3 - Elementos de complementação da tese
3.1 - Citações e referências bibliográficas:
No texto, as citações são feitas quando o(s) sobrenome(s) do(s) autor(es) fizer(em)
parte da frase, seguido(s) do ano da publicação entre parênteses. A expressão "et
al." é utilizada para todos os trabalhos com três ou mais autores. No caso de dois
autores colocar a expressão “e” quando o documento estiver em português e “and”
quando estiver em inglês.
Nos casos em que o(s) sobrenome(s) não faz(em) parte da frase, este(s) deve(m) vir
entre parênteses seguido do ano da publicação. Citações diferentes devem ser
separadas por vírgula. Quando houver mais de uma citação para uma frase /
sentença, as mesmas devem ser apresentadas em ordem cronológica. No caso de
ser citada mais de uma referência com a mesma autoria e ano de publicação, a
distinção será feita por letras minúsculas em itálico após o ano (1995a e 1995b).
A lista de referências utilizadas em todo o documento deve vir após a discussão
geral/conclusão e antes dos anexos ou apêndices.
Exemplos:
"... Iesan (1996) determinou ..." ou "... foi determinado (Iesan 1996) ..."
"... Abraham et al. (1988) calcularam ..." ou "... foi calculado (Abraham et al. 1988)
..."
"... o problema de radiação térmica foi tratado (Edwards 1976, Tuntomo 1990) de
acordo com ..."
“... Camargo e Sousa (1998) fizeram....” ou “foi feito (Camargo e Sousa 1998)”
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 Para livros
Autor(es) / ano / título / edição / editora / local.
Polis, G. A., M. E. Power, and G. R. Huxel, editors. 2004. Food webs at the
landscape level. The University of Chicago Press, Chicago, Illinois, USA.
 Para artigos em periódicos
Serão seguidas as regras referentes ao periódico Ecology, conforme abaixo:
Autor(es) / ano / título / periódico (em extenso) / volume / número de páginas inicial e
final.
Carbone, C., and J. L. Gittleman. 2002. A common rule for the scaling of carnivore
density. Science 295:2273–2276.
Muscarella, M. E., S. E. Jones, and J. T. Lennon. 2016. Species sorting along a
subsidy gradient alters bacterial community stability. Ecology 97:2034–2043.
Para artigos em livro ( série ) e capítulos de livro
Autor(es) / ano / título do artigo ou capítulo / editores / título do livro / local / editora /
número de páginas inicial e final.
Hanson, F. E. 1983. The behavioral and neurophysiological basis of food plant
selection by lepidopterous larvae. In S. Ahmad (ed): Herbivorous insects: hostseeking behavior and mechanisms. New York, Academic Press, pp. 3-23.
Para dissertações e teses
Autor(es) / ano / título da dissertação ou tese / ênfase / universidade / local.
Tuntomo, A. 1990. Transport phenomena in a small particle with internal radiant
absorption. Ph.D. Dissertation, University of California at Berkeley, Berkeley.
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Para documentos da internet
Autor(es) / ano / título da página / data do download.
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. 2013. IUCN
2013. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.2.
<http://www.iucnredlist.org>. acesso em 22 de fevereiro de 2014.
 Para relatórios de pesquisa
Seguir as normas referentes aos livros ou aos capítulos de livros, dependendo se o
relatório apenas compõe a obra em questão ou se a mesma apresenta mais de um
relatório.
 Para artigos em eventos científicos com ou sem a publicação de anais
Seguir as normas referentes aos capítulos de livros.
Para informações adicionais, consultar o site do periódico Ecology:
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/19399170/resources/authorguidelines-ecy#Manuscript_Format
3.2 - Apêndices (opcional): consistem em informações pertinentes à dissertação /
tese geradas pelo autor do trabalho e que não necessitam compor o corpo do texto.
3.3 - Anexos (opcional): consistem em documentos (protocolos, tabelas, etc) não
gerados pelo autor do trabalho, mas relevantes de apresentação na dissertação /
tese.
3.4 - Índice alfabético remissivo (opcional): consiste na enumeração alfabética dos
tópicos contidos no trabalho, posicionado ao final da tese.
4 - Figuras, Tabelas e Quadros
Figuras (gráficos, fotografias, ilustrações, diagramas, esquemas, fluxogramas e
assemelhados), tabelas e quadros devem ser inseridos no mesmo gabarito das
folhas do texto, de acordo com o Anexo I, podendo, em casos especiais, quando
houver impossibilidade de redução, ser utilizado o tamanho A-3 (420 x 297 mm) com
dobra para o tamanho padrão A-4.
As figuras devem ser elaboradas na própria folha do texto, com qualidade
gráfica equivalente ou superior à do resto do texto. Não serão aceitos desenhos
feitos a lápis ou caneta esferográfica, fotocópias, bem como títulos escritos com
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máquina de escrever sobre o papel vegetal. A impressão das figuras pode ser na cor
preta ou tons de cinza, e ainda cores podem ser usadas quando forem fundamentais
para compreensão.
Figuras e tabelas devem ser obrigatoriamente numeradas e citadas no texto
com formatação simples, sem itálico e sem negrito, sem abreviação “(Figura 1)” ou
“Figura 1”. As tabelas e quadros devem ser precedidos do seu título. As legendas
das figuras devem ser posicionadas imediatamente abaixo das mesmas.
No caso de ter mais de um capítulo, as figuras devem ter numeração do
capítulo seguido pelo número sequencial, que deve ser reiniciado a cada capítulo,
como por exemplo, Figura 1.1,1.2 referentes ao capítulo 1, Figura 2.1, 2.2, referentes
ao capítulo 2.
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ANEXO I
margem superior mínima: 2,5 cm
<====== margens esquerda e direita mínimas: 3,0 cm ======>
margem inferior mínima: 2,5 cm
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ANEXO II

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
INSTITUTO DE BIOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA

ESPÉCIES FOCAIS E A FORMAÇÃO DE MOITAS NA RESTINGA
ABERTA DE Clusia, CARAPEBUS, RJ

HENRIQUE LEÃO TEIXEIRA.ZALUAR

Dissertação apresentada ao programa
de pós-graduação em ecologia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro,
como parte dos requisitos necessários à
obtenção do grau de mestre em Ciências
Biológicas (Ecologia).

Orientador: Prof. Dr. Fabio Rubio Scarano

RIO DE JANEIRO, RJ - BRASIL
DEZEMBRO DE 1997
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ANEXO III

“Ecomorfologia e Diversidade: implicações para a conservação de
peixes em duas bacias de Mata Atlântica, RJ”

FERNANDA ABDUCHE CORRÊA DE PAIVA
ESTRELLA

DISSERTAÇÃO SUBMETIDA À UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO VISANDO A OBTENÇÃO DO GRAU
DE MESTRE EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (ECOLOGIA)
Defendida em vinte e sete de abril de dois mil e dezoito

APROVADA POR:

Dr(a) Érica Pellegrini Caramaschi

Dr(a) Rafael Pereira Leitão

Dr(a) Fabio Rubio Scarano
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ANEXO IV

40 CARACTERES
<=================================>
ZALUAR, HENRIQUE LEÃO TEIXEIRA
Espécies Focais e a Formação de Moitas na Restinga Aberta de Clusia, Carapebus,
RJ[Rio de Janeiro] 1997
105 p. 29,7 cm (Instituto de Biologia/UFRJ, M.Sc., Ecologia, 1997)
Dissertação - Universidade Federal do Rio de
Janeiro, PPGE
1. Restingas
I. IB/UFRJ II. Título ( série )
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Detalhes do preenchimento da FICHA CATALOGRÁFICA
Deve ser centralizada em uma página e ter 40 caracteres de largura.
a. Inicialmente coloca-se o nome do autor, em letra maiúscula, começando pelo
sobrenome, separado do nome por vírgula. Sobrenomes como Neto, Filho,
Júnior, Sobrinho, etc., entram após o sobrenome principal.
b. 1o parágrafo - Em seguida ao nome do autor, vem o título da dissertação ou
tese (os parágrafos desta e das outras linhas devem ser entre a 3 a e a 4a letra
do nome do autor; quando houver necessidade de continuação em outra
linha, não haverá parágrafo, e a continuação deverá ser na altura da letra
inicial do nome do autor).
 Logo em seguida ao título da dissertação ou tese aparecerá, entre colchetes, o
estado onde ela foi defendida, seguido do ano da defesa.
c. 2o parágrafo - Aqui entra, em algarismos romanos, o número de páginas
introdutórias (folha de rosto, resumo, agradecimentos, índice, etc.), que no
trabalho são numeradas como i, ii, iii, iv, etc.
 Em seguida vem, em algarismos arábicos, o número de páginas do trabalho (sem
contar as mencionadas no item c).
 Após consta 29,7 cm, que é o tamanho da folha de papel do formato A-4,
padronizado para todas as dissertações e teses.
 Entre parênteses, entram os nomes da unidade e da instituição, o título conferido
(M.Sc. ou D.Sc.), o nome do Programa em que o aluno está matriculado e o ano.
d. 3o parágrafo - Aqui entra a especificação de que o trabalho se trata de uma
dissertação ou tese da Universidade Federal do Rio de Janeiro, defendida no
PPGE.
e. 4o parágrafo - No número 1 (em arábico) deverá ser citado o assunto principal
de que trata o trabalho. Opcionalmente, outros assuntos abordados serão
citados em numeração crescente (2, 3, ...). Em seguida mantém-se
exatamente o que está no exemplo do anexo, ou seja:
I. IB/UFRJ II. Título (série).
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