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NORMAS GERAIS PARA FORMATAÇÃO  
DISSERTAÇÃO, TESE E QUALIFICAÇÕES 

 
APRESENTAÇÃO GRÁFICA: 
o Pré-Textual 
o Textual 
o Pós-Textual 

Esses elementos devem-se apresentar da seguinte forma no documento:      
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ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 
São aqueles que antecedem ao texto e apresentam informações que auxiliam na identificação 
do documento. Devem ser apresentados na seguinte sequência, conforme a norma NBR 14724 

1. Capa  
2. Lombada  
3. Folha de rosto  
4. Ficha Catalográfica 
5. Errata 
6. Folha de aprovação  
7. Dedicatória (opcional)  
8. Agradecimentos (opcional)  
9. Epígrafe 
10. Resumo em português  
11. Resumo em inglês (abstract)   
12. Lista de ilustrações 
13. Lista de tabelas  
14. Lista de abreviaturas e siglas   
15. Sumário 

 
Capa 
Elemento obrigatório, proteção externa que reveste o trabalho. Devem constar informações 
de identificação da obra: 

o nome da Instituição e do Curso, completos: fonte Arial 14, em maiúsculas, sem negrito, 
centralizado (Instituição – Centro – Unidade); 

o nome do autor: fonte Arial 14, minúsculas, negrito, alinhamento centralizado 
o título principal do trabalho: fonte Arial 14, maiúsculas, negrito, centralizado  
o subtítulo (se houver): deve ser evidenciada a sua subordinação ao título principal, 

fonte Arial 14, maiúsculas, negrito, centralizado; 
o tipo de documento científico ou acadêmico (tese, dissertação, trabalho de conclusão de 

curso, monografia de especialização, relatório de pesquisa, ou 
o tros trabalhos acadêmicos); 
o local (cidade) da Instituição onde o trabalho deve ser apresentado, fonte Arial 14, sem 

negrito, centralizado; 
o ano de depósito (entrega do trabalho) fonte Arial 14, sem negrito, centralizado. 

 
Lombada (Não se aplica para Qualificação) 
Deverá conter o Ano, Sigla do Curso, Nome do autor e ICB/UFJF (no exemplo, está faltando 
a sigla ICB, deve-se inseri-la onde consta somente UFJF, ficando assim: ICB/UFJF), impresso 
longitudinalmente, no sentido horizontal, da esquerda para a direita, considerando o trabalho 
deitado, com a capa voltada para cima (esta forma possibilita a leitura quando o trabalho está 
no sentido horizontal, com a face voltada para cima). 
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Folha de Rosto (Não se aplica para Qualificação) 
 
É constituída de anverso e verso e tem os seguintes elementos: 

a) Nome do autor: fonte Arial 14, maiúsculas, negrito, alinhamento centralizado;  
b) Título do trabalho: fonte Arial 14, maiúsculas, negrito, centralizado; 
c) Subtítulo se houver: deve ser evidenciada sua subordinação ao título principal em 

fonte Arial 14, maiúsculas, negrito, centralizado, precedido de dois pontos; 
d) Os dizeres que devem conter são os seguintes:  

 
“Dissertação/Tese de Mestrado/Doutrado do 
Curso de Pós-Graduação em Ciências Biológicas: 
Área: Imunologia e Doenças Infecto-Parasitárias 
ou Genética e Biotecnologia, para obtenção do 
Título de Mestre/Doutor em Ciências Biológicas: 
Área: Imunologia e Doenças Infecto-Parasitárias 
ou Genética e Biotecnologia”.  
 

 
A fonte deve ser Arial 12, sem negrito, parágrafo com recuo de meia página (8 cm), 
espaçamento simples (exemplo acima);  
 

e) Orientador e co-orientador (se houver): fonte Arial 12, negrito, minúscula, 
alinhamento centralizado;  

f) Local e ano: fonte Arial 14, sem negrito, minúscula, centralizado e alinhado à parte 
inferior da página (o ano refere-se àquele da entrega do trabalho para ser submetido à 
banca examinadora). 
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Exemplo Lombada  
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Verso da Folha de Rosto - Ficha Catalográfica (Não se aplica para Qualificação) 
Deve ser feita no site da Biblioteca da UFJF, seguindo as normas do site para preenchimento 
da mesma. Deve contar nome do autor, orientador e co-orientador (se houver), ano, palavras-
chave e número de páginas do trabalho. 
 
Errata 
Elemento condicionado à necessidade, contendo correções ao texto original. Apresenta-se, 
quase sempre, em papel avulso, constituída pela referência do trabalho e pelo texto da errata 
 
Folha de aprovação (Não se aplica para Qualificação) 
Elemento obrigatório, colocado após a folha de rosto deve conter as seguintes informações:  
autor, título por  extenso subtítulo, se houver, natureza, objetivo, nome da instituição, área de 
concentração, data de aprovação, nome e titulação e assinatura dos componentes da banca 
examinadora e instituições a que pertencem 
 
Dedicatória (Não se aplica para Qualificação) 
Opcional 

 
Agradecimento(s) (Não se aplica para Qualificação) 
Folha que contém manifestação de reconhecimento a pessoas e/ou instituições que realmente 
contribuíram com o autor, devendo ser expressos de maneira simples. Coloca-se no espaço 
superior da folha a palavra Agradecimento(s), grafada em letras maiúsculas, em negrito e 
centralizada, sem indicativo numérico. 

  
Epígrafe (Não se aplica para Qualificação) 
Opcional, consistindo de folha com inscrição colocada após os Agradecimentos e antes do 
resumo. Nesta folha, o autor usa uma citação, seguida de indicação de autoria e ano, 
relacionada com a matéria tratada no corpo do trabalho 

 
Resumo em Português 
É a apresentação concisa do conteúdo do trabalho, não devendo ultrapassar 500 palavras, 
redigido em parágrafo único, espaçamento simples e seguido das, palavras-chave, em número 
de três a cinco, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. Usar o verbo na 
terceira pessoa do singular, com linguagem impessoal, bem como fazer uso, 
preferencialmente, da voz ativa. Não deve conter citações. Coloca-se no espaço superior da 
folha a palavra Resumo, grafada em letras maiúsculas, em negrito e centralizada, sem 
indicativo numérico. 
 
Abstract:  
Deve aparecer em folha distinta do resumo em língua portuguesa e seguido das palavras-
chave. Sugere-se a elaboração do resumo (Abstract) e das palavras-chave (Keywords) em 
inglês. Seguir demais regras como no RESUMO. 
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Lista de Figuras  
Relação sequencial dos elementos ilustrativos (desenhos, gravuras, imagens, esquemas, 
fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos, figuras e 
outros), devendo aparecer na mesma ordem em que figuram no texto. Devem ser seguidos do 
título e da página na qual se encontram. 
 
Lista de Tabelas 
Relação das tabelas contidas no trabalho. Estas devem vir em lista própria, de acordo com a 
ordem apresentada no texto, com cada item designado por seu nome específico, acompanhado 
do respectivo número da página. 
   
Lista de abreviaturas, siglas e acrônimos 
Consiste na relação, em ordem alfabética, das abreviaturas (parte da palavra representando o 
todo), siglas (forma de abreviatura formada pelas letras iniciais de palavras de expressões) e 
acrônimos (palavras formadas por letras ou sílabas iniciais de outras expressões, formando 
uma palavra pronunciável). Quando a sigla for derivada de uma palavra do inglês, colocar o 
significado da sigla, em inglês e entre aspas, seguido de sua tradução para o português. 
 
Sumário 
Elemento obrigatório que precede a parte textual. É a enumeração das divisões, seções e/ou 
outras partes do trabalho, na mesma ordem e grafia em que a matéria nele se sucede, 
localizando as partes do trabalho, acompanhadas do(s) respectivo(s) número(s) da(s) 
página(s). O sumário deve ser colocado como último elemento pré- textual. Quando houver 
mais de um volume, deve ser incluído o sumário de toda a obra em todos os volumes, de 
forma que se tenha conhecimento do conteúdo, independentemente do volume consultado. 
A palavra SUMÁRIO deve ser centralizada, em maiúsculas e em negrito, sem indicativo 
numérico. Os elementos pré-textuais não devem contar no Sumário. 
 
 

SUMÁRIO 
  
1 INTRODUÇÃO .........................................................................................................5 
2 OBJETIVOS..............................................................................................................7 
3 MATERIAL e MÉTODOS..........................................................................................8 
4 RESULTADOS..........................................................................................................9 
    4.1 Tópico 1.............................................................................................................9  
    4.2 Tópico 2  .........................................................................................................12 
    4.3 Tópico 3...........................................................................................................34  
5 DISCUSSÃO ..........................................................................................................54 
6 CONCLUSÔES.......................................................................................................58 
7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................59 
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ELEMENTOS TEXTUAIS 
 
Introdução 
Parte inicial do texto, na qual devem constar o tema e a delimitação do assunto tratado, 
objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do trabalho, tais 
como: justificativa, procedimentos metodológicos (classificação inicial), embasamento teórico 
(principais bases sintetizadas) e estrutura do trabalho, tratados de forma sucinta. Recursos 
utilizados e cronograma são incluídos quando necessário. Salienta-se que os procedimentos 
metodológicos e o embasamento teórico são tratados, posteriormente, em capítulos próprios 
e com a profundidade necessária ao trabalho de pesquisa. 
 
Desenvolvimento 
Parte principal do texto, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto. 
Deve-se utilizar sempre a terceira pessoa do singular na elaboração do texto, mantendo-se a 
forma impessoal no mesmo. Geralmente é formado por: 
 a) Objetivo(s) 
 b) Material e Métodos 
 c) Resultados 
 d) Discussão 
 
Conclusão  

Parte final do texto, na qual se apresentam as conclusões do trabalho acadêmico, usualmente 
denominada Considerações Finais. Pode ser usada outra denominação similar que indique a 
conclusão do trabalho. Vale ressaltar que conclusão não deve ser repetição de resultados e 
sim frases sucintas que concluem seus resultados alcançados. 
 
Obs.: Para Qualificações, considerar RESULTADOS, DISCUSSÃO E CONCLUSÕES PARCIAS. 
 
ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 
 
São elementos que complementam o trabalho e que devem ser colocados na seguinte ordem: 
referências, glossário, apêndice(s), anexo(s) e índice(s). 
 
Referências Bibliográficas 
A inclusão das referências é obrigatória. A referência é uma indicação que remete o leitor a 
outras fontes de informação, a outras obras, contendo fatos e informações úteis, que lhe 
ampliem horizontes. A forma de apresentar as referências é descrita no item “Regras Gerais 
para Referências” 
 
Apêndices: 
É o texto ou documento com a finalidade de complementar sua argumentação, sem prejudicar 
o sentido do trabalho. O(s) apêndice(s) é identificado por letras maiúsculas consecutivas, 
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travessão e pelos respectivos títulos. Excepcionalmente, utilizam-se letras maiúsculas 
dobradas, na identificação dos apêndices, quando esgotadas as 26 letras do alfabeto. 
Exemplo: APÊNDICE A – Título do apêndice 
 
Anexos 
Texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação e 
ilustração. Os anexos são identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos 
respectivos títulos. Excepcionalmente, utilizam-se letras maiúsculas dobradas, na 
identificação dos anexos, quando esgotadas as 26 letras do alfabeto. As Publicações 
submetidas ou já publicadas devem constar como Anexos 
Exemplo: ANEXO A - Título do anexo  
                ANEXO B - Título do anexo  
 
APRESENTAÇÃO GRÁFICA 
 
Formato 
O formato é a formatação geral de apresentação do trabalho acadêmico e deve seguir as 
seguintes normas: 

 Tamanho do papel: A4 (21,0 cm x 29,7 cm); 
 Margens: 3cm superior e esquerda, 2 cm inferior e direita. 
 Fonte: Arial 
 Cor da fonte: preta em todo o trabalho 
 Tamanho da fonte do corpo do texto: 12 pts 
 Tamanho da fonte de 10 pts para: 

o Citações longas; 
o Notas de rodapé; 
o Legendas; 
o Paginação; 

 Espaçamento entre linhas 1,5 para todo corpo do texto e Espaçamento entre linhas 
simples para: 

o Citações diretas (mais de 3 linhas); 
o Notas de rodapé; 
o Legendas dos elementos especiais (gráficos, figuras, quadros e tabelas) 
o Referências Bibliográficas 

 Recuo de primeira linha dos parágrafos: 2 cm  
 

Paginação 
o A numeração deve aparecer a partir dos elementos “textuais”, ou seja, da introdução 

até o final do trabalho. 
o As páginas pré-textuais são contadas, mas não numeradas. 
o A posição da paginação deve ser à 2 cm da borda superior da folha, em Arial 10, sem 

negrito. 
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o Havendo glossário, apêndice, anexo e índice, as suas folhas devem ser numeradas de 
maneira contínua, seguindo a paginação do texto. 

 
Títulos e Subtítulos 

o São separados do texto que os precede e sucede por 2 espaços de 1,5;  
o  O destaque destes elementos é feito utilizando-se fonte Arial 14 (título) ou 12 

(subtítulo), em maiúsculas, negrito, alinhado à esquerda e sem “dois pontos” ao final,  
o O alinhamento deve seguir a posição horizontal da 1º letra caso haja mais de 1 linha 

compondo o título ou subtítulo. 
 

Indicativo numérico 
o A numeração dos títulos e subtítulos é feita iniciando-se pela introdução e terminando-

se na conclusão. 
o A numeração é feita em algarismos arábicos e separadas do texto por um espaço em 

branco (sem ponto ao final do número). 
 

Títulos sem indicativo numérico 
Existem alguns títulos que não recebem numeração e, por esta razão, são centralizados na 
página. São eles: 

o Agradecimentos; 
o Resumo; 
o Listas (figuras, gráficos, tabelas, quadros); 
o Sumário; 
o Referências; 
o Apêndices e Anexos. 

 
Siglas 
As siglas, geralmente formadas pelas letras iniciais do conceito original, exigem que este 
conceito – em geral nome do evento ou organização – apareça inicialmente por extenso, 
seguido da sigla entre parênteses ou após hífen. Algumas recomendações:  

o no caso do uso de siglas já consagradas ou convencionais, deve-se respeitar a 
designação oficial; 

o não se deve utilizar ponto entre as letras como em C. P. F., escrevendo CPF; 
o no caso do uso de plural, deve-se acrescentar “s” minúsculo à sigla, como em 

CPFs. 
o siglas compostas por até três letras devem ser grafadas em letras maiúsculas (Ex: 

OMS).  
o as siglas compostas por mais três letras, se pronunciáveis como uma palavra, 

devem ser grafadas apenas com a primeira letra maiúscula e as demais com letras 
minúsculas (Ex: Enade).  

o as siglas compostas por mais de três letras, não pronunciáveis – isto é, quando há 
necessidade de que sejam soletradas – devem ser escritas todas em letras maiúsculas 
(Ex: UFJF). 
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Ilustrações 
São ilustrações: lâminas, desenhos, plantas, fotografias, gráficos, retratos, mapas, 
organogramas, fluxogramas, quadros, figuras e outros, e diferenciam-se das tabelas. 
Qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação aparece na parte inferior, precedida 
da palavra designativa (Figura, quadro, mapa, etc), seguida de seu número de ordem de 
ocorrência no texto, em algarismos arábicos, do respectivo título e/ou legenda.  
A fonte deve ser Arial 10, em negrito. Após a legenda, deve-se citar a fonte de onde foi retirada 
a ilustração, precedida da palavra “Fonte”, bem como, deve-se referenciá-la, de forma 
completa, na seção Referências.  
A ilustração deve ser inserida o mais próximo possível do texto que a refere. 
Observação: devem possuir suas colunas, barras ou seções com coloração (ou textura) 
adequadamente diferenciada, de forma que a leitura dos dados não seja prejudicada. 

 
Tabelas 
Uma tabela deve apresentar dados numéricos de modo resumido. Uma tabela é constituída 
dos seguintes elementos: 

o título: é a indicação que precede a tabela. Deve ser o mais completo possível e dar 
indicações do conteúdo da tabela. Apresenta-se acima da tabela com alinhamento à 
margem esquerda, precedido da palavra Tabela e com seu número de ordem no texto 
indicado em algarismos arábicos; 

o cabeçalho: é a parte superior da tabela, que especifica o conteúdo das colunas; 
o corpo da tabela: é o espaço que contém as informações sobre o estudo propriamente 

dito, o texto deve ser escrito em Arial 10 
o fonte: é a indicação da responsabilidade pelas informações sobre o estudo, contidas no 

corpo da tabela. 
As tabelas devem ser elaboradas de maneira que possam ser entendidas sem que haja a 
necessidade de se recorrer ao texto. Deve-se separar o cabeçalho por traços horizontais, 
entretanto, sem linha (vertical e horizontal) de separação entre os dados e sem fechamento 
lateral.  
Observar que as tabelas que ocupem mais de uma folha devem ter continuidade na folha 
seguinte, repetindo o título e o cabeçalho da tabela e colocando-se uma linha horizontal de 
fechamento apenas no final da tabela. 
Os quadros não devem ser chamados de tabelas. 
 
Citações no texto  
As citações são feitas para apoiar a argumentação do autor no desenvolvimento do seu 
trabalho, a partir de publicações consultadas. Elas ratificam ou complementam as ideias, 
informando a fonte. A compilação de ideias desvaloriza plenamente o trabalho, indicando a 
incapacidade de argumentação do autor. O pesquisador deve citar somente as fontes 
consultadas.  
 

 Sistema de citação Autor-data. 
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Na citação, se a identificação do autor aparecer fora de parênteses, deve ser grafada 
com letras maiúsculas e minúsculas, se aparecer entre parênteses, deve ser grafada com letras 
maiúsculas. 
 
Resolam (2006) destaca a influência do pequeno produtor na busca pela qualidadeno campo. 
Muitas alternativas foram testadas na busca de um biocombustível menos degradador ao meio 
ambiente (SOUZA, 2007). 

o Tipos de citações 
As citações podem ser: 
a) direta ou textual ou literal; 
b) indireta ou livre ou conceptual; 
c) citação de citação.  
 

Citação direta 
Consiste na transcrição textual de parte da publicação consultada. A indicação da citação é 
feita pelo autor, data e número da página consultada. Deve ser utilizado da seguinte forma: 
  

a) Citação de até 3 linhas (citação curta) 
Devem estar contidas entre aspas duplas: 

Borges e Trumann (2004, p.5) estabelecem que “a busca pela excelência no atendimento 
hospitalar deve prevalecer sempre”. 

Nas Referências: 
BORGES, L. C.; TRUMANN, K. F. Atendimento hospitalar. São Paulo: Livroarte, 2004. 
304 p. 

 
b) Citações com mais de 3 linhas (citação longa) 

Devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor (tamanho 
10) que a do texto utilizado e sem as aspas.  
Todas as etapas do processo devem ser bem elucidadas, como destacado na idéia principal:  

As deficiências em se estabelecer parâmetros adequados na elucidação 
de etapas fundamentais da sociologia rural, criaram ao longo dos anos, 
lacunas incompreensíveis para toda a sociedade, necessitando, nesse 
momento, de atitudes firmes e diretas para a retomada de todo o 
processo de crescimento (URIBE, 2005, p.76). 

Nas Referências: 
URIBE, G. I. Sociologia Rural: novos paradigmas. 5 ed. São Paulo: Cereslivro, 
2005. 418 p. 

 
Citação Indireta 

Consiste na transcrição das ideias do autor, entretanto, com as palavras do redator do 
trabalho. 
 

a) Autor não faz parte do texto: 
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Deve-se atentar para a busca contínua no aperfeiçoamento dos movimentos dos atletas para 
atingir o nível de excelência no esporte praticado (BRAZ et al., 2008). 
 

b) Autor faz parte do texto: 
Segundo Braz et al. (2008) deve-se atentar para a busca contínua no aperfeiçoamento dos 
movimentos dos atletas para atingir o nível de excelência no esporte praticado. 
 

Nas Referências: 
BRAZ, F. G.; LUPO, T. R.; RENO, J. H.; PONTES, L. D. Educação física para todos. 4 ed. 
Campinas: Braslivros, 2008. 276 p. 

 
Citação de citação 

Quando não for possível o acesso ao documento original, se aceita a citação de citação. 
Transcreve-se o sobrenome do autor do documento original seguido das expressões citado 
por ou apud e do sobrenome do autor consultado. Em nota de rodapé, mencionar os dados do 
documento original. Ao escolher uma das expressões deve-se utilizá-la ao longo de todo o 
trabalho. A referência completa do documento consultado deverá ser apresentada nas 
referências no final do trabalho. No texto:  
Lima (2005, citado por FELIX, 2008) esclarece a necessidade emocional do homem biológico em 
explicar sua origem no universo físico. 
 

Nas Referências: 
FÉLIX, P. A. A origem do homem no universo: uma concepção biológica. 2008. 112 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas - UFU), Faculdade de Ciências Naturais 
da UFU, Uberlândia, 2008.  

 
Situações gerais 

a) Citações extraídas de materiais com um autor: 
As informações contidas no trabalho de Monalisa (2008) revelam a maturidade do 
conhecimento biológico. 
 

Nas Referências: 
MONALISA, P. L. Certezas e incertezas da vida biológica. São Paulo: Weblivros, 2008. 
234 p. 

 
b)Trabalhos com dois autores 
Várias alternativas, segundo Souza e Fagundes (2007), revelam a importância da saúde 
domiciliar. 

 
Nas Referências: 
SOUZA, P. T.; FAGUNDES, R. K. Saúde familiar. São Paulo: Weblivros, 2007. 187 p. 
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c) Trabalhos de três ou mais autores - indicar apenas o primeiro autor seguido da expressão 
et al. que significa: e outros. 
De acordo com Lacan et al. (2009) os conceitos éticos devem passar por uma reestruturação. 
 

Nas Referências: 
LACAN, T. D.; LINS, J. U.; FIGUEIREDO, G. F. SOUZA, P. T.; FAGUNDES, R. K. Saúde 
familiar. São Paulo: Weblivros, 2007. 187 p.  

 
d) Citação sem autoria específica 
São indicados pelo título, seguindo a mesma orientação dada para autores, ou seja, em 
maiúsculas e minúsculas se estiverem fora dos parênteses e maiúsculas dentro dos 
parênteses.  
 
Segundo o Atlas Brasileiro (2009) muitas regiões acidentadas são passíveis de exploração 
antrópica. 
 

Nas Referências: 
ATLAS brasileiro. São Paulo: Folha de S. Paulo, 2009. 

 
e) Citação cuja autoria é uma instituição 
Deve ser citado pelo nome da instituição por extenso seguido da data. 
Muitos combustíveis podem ser testados nos próximos anos, segundo o Ministério da Ciência e 
Tecnologia (2009), com o intuito de atender a demanda de energia futura. 
 

Nas Referências: 
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. Energia renovável. Brasília, 2009. 

 
f) Citação de autor com mais de um trabalho 
Deve-se citar o sobrenome e as datas em ordem cronológica crescente, separados por vírgula. 
Conforme Demetrios (2005, 2006), muitas reações adversas surgem na intimidade. 
 

Nas Referências: 
DEMETRIOS, H. K. Saúde Íntima da mulher. Campinas: Libertas, 2005. 231 p. 
DEMETRIOS, H. K. Saúde do casal. Campinas: Libertas, 2006. 335 p.  

 
g) Citação de autores com mais de um trabalho no mesmo ano 
Juan (2004a) relata o episódio em detalhes. Em outros tempos Juan (2004b) discorria de forma 
mais pormenorizada os mesmos eventos. 
 

Nas Referências: 
JUAN, T. R. Guerras santas. Rio de Janeiro: Libros, 2004a. 233 p. 
JUAN, T. R. Guerras evolutivas. Rio de Janeiro: Libros, 2004b. 518 p. 
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h) Citação de vários autores para uma mesma afirmação 
Citá-los em ordem cronológica crescente das publicações e separá-los entre si por ponto-e-
vírgula. 
Vários autores relatam a importância da pesquisa com animais silvestres na 
preservação do meio ambiente (VIEIRA, 2007; CHAVES; SOUZA, 2008; LIMA et al., 
2009) 
 

Nas Referências: 
VIEIRA, L. F. Comportamento de animais silvestres na Mata Atlântica. Revista Brasileira 
de Zoologia, Curitiba, v. 5, n. 4, p. 76-84, 2007. 
CHAVES, F. G.; SOUZA, H. U. Estudos preliminares da ornitofauna brasileira. Revista 
Brasileira de Zoologia, Curitiba, v. 6, n. 3, p. 19-29, 2008. 
LIMA, P. P.; ARAUJO, F. P.; SILVA, L. B. Os primatas brasileiros. São Paulo: Nova Visão, 
2009. 657 p. 

 
Para citações de home page ou web sites, menciona-se o endereço entre parênteses. 
Informações completas podem ser obtidas na Universidade Federal de Lavras (www.ufla.br/bti).  
 

Notas de rodapé 
Utilizadas para passar informações bibliográficas (de referência) ou textuais (explicativas), 
localizando-se na mesma página do assunto explicado. Suas chamadas são feitas com o 
sistema numérico em algarismos arábicos. 
Podem ser: 

a) Notas de referência 
Indicam a fonte de onde foi retirada a citação. A primeira citação de uma obra, emnota de 
rodapé, deve ter sua referência completa. As citações subseqüentes da mesma obra podem ser 
referenciadas de forma abreviada. Mesmo tendo sua referência em nota de rodapé, a mesma 
deve constar do item Referências do final do trabalho. 
Berigó (2007) avalia que as opções de busca do conhecimento nas áreas do agronegócio 
obrigatoriamente passam por reformulações na concepção da lógica do campo1. 

No rodapé: 
______________ 
1 BERIGO, J. F. de P. Novo conhecimento em agronegócio. Porto Alegre: LivrosNet, 2007. 
p.143. 

 
b) Notas explicativas 
São esclarecimentos que não caibam no corpo do texto. Apresentam comentários ou 
observações pessoais do autor ou informações obtidas por meio de canais formais ou 
informais. Devem ser breves e se possível evitadas.  
Segundo Marcos Lira, as alterações na concentração do gás carbônico na atmosfera pode 
induzir muitas plantas à mutação1, acarretando diversos prejuízos para o meio ambiente2. 
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No rodapé: 
______________ 
1 Mais informações podem ser encontradas em Hess (2006, p.111-214). 
2 Informação pessoal.  

 
Regras Gerais para Referências 
 
Publicação periódica 
 
Publicação periódica como um todo 
 
REVISTA RUMOS: publicação do Centro Universitário do Cerrado Patrocínio - UNICERP. 
Patrocínio: UNICERP. 2009 – Anual. ISSN 19820763. 
 
Partes de uma publicação periódica 
 
Número especial 
 
REVISTA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DO CERRADO PATROCÍNIO. Simpósio de Saúde e Meio 
Ambiente. Patrocínio: Centro Universitário do Cerrado Patrocínio, ano 3, n. 3, abr. 2009. 55 p. 
Edição especial. 
 
Suplemento 
 
AMOSTRAGEM de solos. Revista brasileira de ciências do solo, Viçosa, v. 6, 2005. Suplemento. 
 
Separata  
 
LIN, Z. H.; ALBETOZ, K. G. Sonoridades imperceptíveis. Separata de: Física aplicada, São Paulo, 
v. 13, n. 5, p. 82-91, 2002.  
 
Artigos de periódicos 
 
Artigo institucional 
 
EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Influência da mastite na produção 
leiteira. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 22, n. 5, p. 177-188, 2007. 
 
Artigo com autor 
 
FELIX, G. T. Educação ambiental como propulsor de novos desafios. Revista 
Ambiental, São Paulo, v. 6, n. 3, p. 13-26, 2007. 
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Artigo sem autor 
 
EDUCAÇÃO multifacetada. Educação e Ação, Florianópolis, ano 7, n. 5, p. 36-47, ago. 2003. 
Neste caso, a entrada é feita pelo título com a primeira palavra em maiúscula, inclusive artigos 
(a, o, um, uma), se houver. 
 
Livros 
 
O título e o subtítulo devem ser reproduzidos tal como figuram no documento, separados por 
dois-pontos. Em títulos e subtítulos demasiadamente longos, podem-se suprimir as últimas 
palavras, desde que não seja alterado o sentido do mesmo. A supressão deve ser indicada por 
reticências. Quando o título aparecer em mais de uma língua, registra-se o primeiro. 
Opcionalmente, registra-se o segundo. 
 
Livros 
 
PETAN, L. A. T. Aspectos higiênicos gerais. São Paulo: Guanabara Koogan, 1998.  
 
Livros com subtítulo 
 
CARTIER, E. S. Visão analítica: aspectos imponderáveis. 3. ed. São Paulo: Pioneira, 2007. 
 
Livros com tradutor 
 
LADISLAU, Y. U. T. Propagação de plantas. Tradução de Rogério Calado. São Carlos: EST, 1980. 
Título do original: Plant Propagation. 
 
Livros que pertencem a uma coleção ou série 
 
LINKAU, P. P. Paisagismo rural. Tradução de Sergio Pessoa. Limeira: Planeta, 2006. (Série 
Novas aprendizagens). 
 
Livros com até três autores 
 
JUSSA, M. T.; RODRIGUES, G. F. Física quântica. São Paulo: Universo editora, 2008. 
Separam-se os autores com ponto-e-vírgula. 
 
Livros com mais de três autores 
 
ALBERT, P. P. et al. Técnicas de trabalho: alternativas viáveis. 4. ed. São Paulo: Muamar, 2008. 
Quando existirem quatro ou mais autores, indica-se apenas o primeiro, ou até o terceiro, 
acrescentando-se a expressão “et al”. Podem-se indicar todos os nomes dos autores quando 
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for indispensável a certificação da autoria como em projetos de pesquisa, relatórios para 
órgãos de financiamento, etc. 
 
Livros com autores cujos sobrenomes se complementam com Júnior, Filho, 
 
Neto e Sobrinho (agnomes): 
SILVA JÚNIOR, A. Histórias atualizadas. 5. ed. Porto Alegre: Atos, 2006.  
 
Livros cujo autor é o mesmo da referência anterior: 
 
______.Vida acadêmica. Ouro Preto: Lexus, 2002.  
Neste caso, substitui-se o nome do autor do segundo livro por uma linha de seis 
toques (SHIFT + _). 
 
Livros cujo autor é uma entidade: 
 
INSTITUTO AGRONÔNOMICO DE CAMPINAS (Campinas, SP). Novas cultivares de cana-de-
açúcar. Campinas, 2005. BAHIA (Estado). Secretaria de Ciências. Coordenadoria de Estudos e 
Normas Técnicas. Proposta normativa para engenharia civil. Bahia: SC/CENT, 2002. 
Quando a entidade tem uma denominação genérica, seu nome é precedido pelo nome do 
órgão superior ou pelo nome da jurisdição geográfica à qual pertence. 
 
Livros de autoria desconhecida 
 
GERAÇÃO de energia alternativa. São Carlos: Ática, 2000. 83 p. 
 
Em caso de autoria desconhecida, a entrada é feita pelo título, tendo somente a primeira 
palavra em maiúscula (artigos não são considerados). O termo anônimo não deve ser usado 
em substituição ao nome do autor desconhecido. 
 
Livros com organizador ou coordenador 
 
LIMA, T. C. (Coord.). Exploração do subsolo: custos e opções. São Paulo: Guiltar, 2006. 
SOUZA, S. E. (Org.). Os escritores e seus anseios. Campo Grande: Altira, 2004.  
 
Capítulo de livro 
 
Autor do capítulo é o mesmo da obra: 
LUAM, S. G. Jóias da terra. In: ______. (Org.). Minerais. 3. ed. Americana: Nova, 2003. cap. 2, p. 
65-82. 
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Autor do capítulo não é o da obra: 
 
PETER, K. Y. Doenças Mentais. In: JUAN, T. (Org.). Fisiologia humana. 3. ed. Florida: Green, 
2005. cap. 6, p. 154-185.  
 
Trabalhos de conclusão de curso 

 
Tese: 
 
CORTES, P. A. ACIDENTES OFÍDICOS NA FLORESTA AMAZÔNICA: abordagem social. 2007. 
150 f. Tese (Doutorado em Ciências Biológicas) – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, 
Campo Grande. 
 
Dissertação: 
 
OLIVEIRA, P. S. A atuação do SUS frente aos novos desafios da saúde pública. 2004. 98 f. 
Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia. 
 
Monografia lato sensu: 
 
QUEIROZ, J. I. Os impactos dos juros bancários nas pequenas empresas de Patrocínio-MG. 
2006. 87 f. Monografia (Especialização em Contabilidade) – Universidade do Triângulo, 
Uberaba.  
 
TCC: 
 
ARAÚJO, F. P. Os sistemas agroflorestais. 2006. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Agronegócio) – Centro Universitário do Cerrado Patrocínio, Patrocínio. 
 
Documentos de eventos 
 
Inclui trabalhos apresentados em eventos (parte do evento) ou o conjunto dos documentos 
reunidos num produto final do próprio evento (atas, anais, resultados, proceedings, entre 
outras denominações). 
 
Eventos como um todo 
 
Anais de Congresso: 
 
CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 3., 2003, Araçatuba. Anais... Araçatuba: UNESP, 2003. 
487 p. 
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Proceedings de Encontro: 
 
SIMPOSIO INTERNACIONAL DO POTÁSSIO, 2004, Blumenau. Proceedings... Blumenau: 
Instituto Mundial da Potassa, 2004. 
 
Resumo de Encontro 
 
REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE BOTÂNICA, 15., 2003, Fortaleza. Botânica: 
sociedade: livro de resumos. Fortaleza: Sociedade Brasileira de Botânica, 2003. 
 
Trabalhos apresentados em eventos 
 
Resumo de Trabalho de Congresso: 
 
PEIXOTO JÚNIOR, L.; LINSK, C. T.; ROJAS, K. J. Aspectos morfológicos da folha de paricá em 
função de doses de boro via foliar. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FISIOLOGIA VEGETAL, 14., 
2000, Manaus. Resumos... Manaus: Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal, 2005. p. 238.  
 
Trabalho publicado em Anais de Congresso: 
 
CASTRO, I. Y. M. de; LIMA, D. G. Avaliação histórica do paisagismo urbano em Aracaju. In: 
ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 2., 2001, Salvador. Anais... Salvador: Universidade de 
Salvador, 2001. p. 145. 
 
Colaboração em Reunião 
 
ANTUNES, M. S.; FERREIRA, P. F. Comportamento de mudas de café em diferentes substratos 
orgânicos. In: REUNIÃO BRASILEIRA DE CAFÉ, 15., 2000, Alfenas. Anais... Alfenas: UFLA, 2000. 
p. 85-95. 
 
Documentos cartográficos 
 
Atlas: 
 
ATLAS da história do mundo. São Paulo: Folha de S. Paulo, 1995. 
 
Mapa: 
 
BRASIL e parte da América Central. São Paulo: Atlas, 2001. 1 mapa. Escala 1:500.000. 
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Fotografia aérea: 
 
INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO (São Paulo, SP). Projeto Presidente Prudente: 
foto aérea. São Paulo, 2001. Escala 1:25.000. Fx 32, n.36. 
 
Imagem de satélite: 
 
LANDSAT TM 5: imagem satélite. São José dos Campos: Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais, 2001-2002. 1 fotografia aérea. Escala 1:100.000. Canais 3, 4 e 
composição colorida 3, 4 e 5. 
 
Imagem de satélite, digital: 
 
COLÔMBIA. National Oceanic and Atmospheric Administration. 1787071317. GIF: Porto 
Alegre: UFRS. 1 imagem de satélite: 632 Kb. GOES-06: SE. 17 ago. 2002, 16:45Z. IR04. 1 
disquete, 3 ½ pol.  
 
Documentos de acesso exclusivo em meio eletrônico 
 
Banco de dados: 
 
FLORA amazônica: banco de dados. Disponível em: 
<http://www.bdt.org/bdt/flora/amazônia>. Acesso em: 21 setembro 2007. 
 
Catálogo comercial em homepage: 
 
BOOK ANNOUNCEMENT 20 AUG 2002. Produced by T. Justin. Disponível em: 
<http://www.bdt.org.br/bioline/DBSearch? BIONLINE-L+READC+ 57>. Acesso em: 14 dez. 
2004. 
 
Homepage institucional: 
 
HERBÁRIO virtual. Uberlândia, Fundação Educacional Jorge Arruda, 2003. Apresenta as 
principais doenças de culturas. Disponível em: 
<http://www.herbariojarruda.com.br/mostra>. Acesso em: 18 jul. 2008. 
 
Base de dados: 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS. Biblioteca de Ciência e Tecnologia. Fotografias 
aéreas. Palmas, 2007. Base de dados em Microlsis, versão 5.7. 
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Programa (software): 
 
JAFTA, version 5,2: in-sistem programmability (ISP). Rio de Janeiro: Virtua LTDA, 2005. 
Softwares tools. 1 CD-ROM. 
 
Software educativo CD-ROM: 
 
BIOLOGIA marinha aplicada. Guarulhos: Terra Multimídia, 2004. 1 CD-ROM. Windows 3.1. 
 
E-mail: 
 
LIMA, D. Lagartos camuflados. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 
<pmoliveira@gmail. com.> em 17 abr. 2008.  
 
NOTA: Utilizar essas mensagens somente quando não se dispuser de nenhuma outra fonte 
para abordar o assunto em discussão. Não é recomendável seu uso como fonte científica ou 
técnica de pesquisa. 
 
Referências obtidas em meio eletrônico 
 
Não se recomenda referenciar material eletrônico de curta duração nas redes. 
 
Enciclopédia: 
 
THEBON, C.; SUANT, G. (Ed.) Enciclopédia virtual 09. Direção geral de Carl Thebon. São Paulo: 
Planeta, 2006. 4 CD-ROM. 
 
Verbete de dicionário: 
 
GEORREFERENCIAMENTO. In: DICIONÁRIO da língua portuguesa. Brasília: Nova Informática, 
2007. Disponível em: <http://www.novainformatica.pt/dlDLPO>. Acesso em: 12 jan. 2008. 
 
Parte de livro: 
 
MINAS GERAIS (Estado). Secretaria da Cultura. Atualizações em ecoturismo. In.: Ecoturismo 
atual. Belo Horizonte, 2006. v. 3. Disponível em: <http://www.bdt.org.br/smc/atualizacao/ 
virtual.htm>. Acesso em: 10 nov. 2007. 
 
Artigos, matérias e reportagens publicados em periódicos, jornais e outros, em meio 
eletrônico 
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Artigo de jornal científico: 
 
Oliveira, P. M. Biotecnologia: ameaças a vida humana. Biotecnologia Online, Fortaleza, mai. 
2007. Disponível em: <http://www.bio.org/bionews/254/5875.html>. Acesso em: 5 jun. 
2007. 
 
Página de internet com autor: 
 
FELIX, P. L. Tartarugas brasileiras. Disponível em: 
<http://www.novomundo.com.br/vidamarinha>. Acesso em: 6 set. 2008. Página da internet 
de responsabilidade de pessoa jurídica (órgãos, instituições, etc.): FUNDAÇÃO VIDA. 
Mudanças de hábito. Disponível em: 
<https://www.vida.br/saude/biblioteca/pdf/habito.pdf>. Acesso em: 13 set. 2007. 
 
Página de internet não assinada: 
 
AGRICULTURA transgênica. Disponível 
em:<http://www.agriculbrasil.net/html/moderna_atual.html>. Acesso em: 15 agosto 2008.  
 
Evento em meio eletrônico, no todo ou em parte 
 
Congresso científico: 
 
CONGRESSO BRASILEIRO DE SOLOS, 6., 2003, Salvador. Anais eletrônicos... Salvador: UFBa, 
2003. Disponível em: <http://www.propesq.ufba.br/anais.htm>. Acesso em: 11 mar. 2004. 
 
Trabalho de congresso: 
 
CRISTINA, T. I.; MELO, P. L. As novas tecnologias a serviço da enfermagem. In: CONGRESSO DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFMT, 3., 2006, Cuiabá. Anais eletrônicos... Cuiabá: UFMT, 2006. 
Disponível em: <http://www.propesq.ufmt.br/anais/anais/cien/ci03. htm>. Acesso em: 13 
jan. 2007. 
 
Trabalho de seminário ou encontro 
 
LIMA, P. F.; OLIVEIRA, P. M. L.; CRISTINA, T. I. L. Capacidade mutagênica de vegetais expostos 
a radiação gama. In: ENCONTRO DE BIOTECNOLOGIA, 5.,2006, Teresina. Anais... Teresina: 
Sociedade Brasileira de Biotecnologia, Divisão de radiação. Disponível em: 
<http://www.funpiau.bio.pt.dvra/5 cit2006>. Acesso em: 30 out. 2007. 
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Outros tipos de fontes 
 
Dicionários: 
 
TELLES, F.; FERREIRA, D. de L. Dicionário Atual da Língua Portuguesa. São Paulo: 
Melhoramento, 2007. 
 
Entrevistas publicadas: 
 
LIAM, Maurice de. Vida tribulada! Veja, São Paulo, n. 54, p. 10-16, 15 mai. 2002. Entrevista 
concedida a Roberto Melian.  
 
Apostilas: 
 
MELO, P. L. Apostila de herbologia. Uberaba, Curso de Biologia, Universidade do Triângulo, 
2006. 55 p. (Apostila xerocopiada). 
 
Resenhas: 
 
MADUREIRA, C. P. Vidas paralelas. Belo Horizonte: Artes contemporâneas, 2006.Resenha de: 
COELHO, M. U. A loucura da vida. Jornal de Minas, 19 nov. 2005.Cotidiano. p. 20. 
A referência de resenhas tem os mesmos elementos indicados para monografias. Inclui-se 
apenas a autoria de quem a fez, logo após o ano. 
 
Relatórios técnicos:  
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas da Saúde. Contaminação 
pela AIDS: relatório-síntese, 2004. Brasília: Instituto Funas, 2005. 
 
Legendas 

a) Tabelas: localização acima da borda superior; 
b) Ilustrações: localização abaixo da borda inferior; 
c) As legendas deverão ser grafadas em fonte Arial 10, sem negrito e em espaço simples. 

 
ENCADERNAÇÃO  
 
Qualificação: 
Deverá ser encadernado 1 exemplar para cada membro da Banca Examinadora. Estas 
encadernações deverão ser em espiral e capa plástica (PVC) transparente branca (não fumê). 
 
Tese e Dissertação – versão pra avaliação da Banca Examinadora 
Deverá ser encadernado 1 exemplar para cada membro da Banca Examinadora. Estas 
encadernações deverão ser em espiral e capa plástica (PVC) transparente branca (não fumê). 
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Tese e Dissertação – VERSÃO FINAL: 
Deverão ser encadernados, inicialmente, três exemplares (“bonecas”(*)) que serão remetidas 
à Banca Examinadora. Estas encadernações deverão ser em espiral e capa plástica (PVC) 
transparente branca (não fumê); 

Após avaliação pela Banca Examinadora, aprovação da dissertação/tese e execução das 
devidas correções, deverá ser entregue à Coordenação do Curso de Pós-Graduação, três 
exemplares da dissertação com encadernação tipo brochura e capa dura. (A capa deverá ser 
da cor Azul e grafada em cor dourada) 

(*) “Boneca” é o trabalho encadernado provisoriamente para ser apreciado e avaliado pela 
Banca Examinadora, que poderá sugerir algumas alterações, antes da encadernação final.  
 
Apresentação Digital (Não se aplica para Qualificação) 
Juntamente com a versão final encadernada, deverá ser entregue uma cópia digital (gravada 
em CD), contendo os seguintes arquivos: 

- Dissertação.pdf (dissertação completa, com capa, texto, ilustrações, tabelas, etc.); 
- Arquivos das ilustrações, figuras e tabelas, em formato “.jpg ou .bmp”, nomeados com a 

mesma nomenclatura referenciada no texto. Por ex.: Figura1.jpg, Figura2.jpg, 
Quadro1.jpg, Tabela1.jpg, etc.  

 Disposições Gerais 
  a) as páginas deverão estar numeradas como na versão encadernada, através do 
comando “inserir números de página” do Word e não por inserção de caixa de texto. 

b) caso a dissertação/tese contenha tabelas, gráficos, quadros, figuras, etc, no arquivo 
dissertação.pdf, estas deverão estar inseridas no texto, em seu devido local, com as 
respectivas legendas. Nesse caso, deverão estar gravados no CD, todos os arquivos das figuras 
individuais, em formato. ” jpg ou .bmp”. 

 
APRESENTAÇÃO ORAL 
 

a. Qualificação: 
A apresentação, em sessão pública, presidida pelo Orientador do aluno, será de até 40 

minutos, seguida de arguição, em sessão fechada, pela Banca Examinadora. O presidente da 
banca define qual o tempo máximo de arguição para cada membro da Banca Examinadora. Ao 
final da arguição, deve-se assinar a ata de qualificação e entrega-la à secretaria do programa.  

Caso exista alguma sugestão de mudança de título do trabalho, por parte da banca 
examinadora, o mesmo deverá ser anunciado ao começo da sessão de arguição, para que seja 
possível a mudança do título na ata. 

Fica a cargo do aluno a escolha de quais itens do trabalho escrito serão apresentados 
de forma oral, devendo-se focar em pontos relevantes do trabalho. Resultados, discussão e 
conclusões devem ser parciais, uma vez que o trabalho ainda não está finalizado. Ao final da 



 
 

Programa de Pós - Graduação em Ciências Biológicas  
Imunologia e DIP/Genética e Biotecnologia 

 

 

25 
Orientações gerais de formatação – v.01-2016 

 

apresentação, agradecer às agências de fomento do trabalho, bem como aos órgãos e 
instituições que possibilitaram a execução do mesmo. 

 
b. Defesas: 

 
 Dissertação 

 
Após a conclusão do trabalho, o orientador deverá encaminhar ofício ao 

Colegiado sugerindo quatro nomes para a composição da Banca Examinadora, a ser 
constituída de, no mínimo, um membro titular externo à UFJF, um membro titular 
interno à UFJF, um suplente externo, podendo ser do quadro da UFJF e um suplente 
interno. Pelo menos um dos titulares deverá, preferencialmente, ser escolhido dentre 
os membros da Banca Examinadora da qualificação. Nesse ofício, com pelo menos 45 
dias de antecedência, será indicada a data da defesa. Junto ao ofício, deverá ser 
encaminhado à secretaria uma boneca do trabalho, salva em CD, no formato .pdf. 

Se o parecer do Colegiado for favorável, com ou sem sugestões, deverão ser 
entregues uma cópia da dissertação para cada membro da Banca Examinadora, pelo 
menos vinte dias antes da data prevista para a defesa. 

A apresentação, em sessão pública, presidida pelo Orientador do aluno, será de 
até 40 minutos, seguida de arguição, também em sessão pública, pela Banca 
Examinadora. O presidente da banca define qual o tempo máximo de arguição para 
cada membro da Banca Examinadora. Ao final da arguição, deve-se assinar a ata de 
defesa e entrega-la à secretaria do programa.  

Caso exista alguma sugestão de mudança de título do trabalho, por parte da 
banca examinadora, o mesmo deverá ser anunciado ao começo da sessão de arguição, 
para que seja possível a mudança do título na ata. 

Fica a cargo do aluno a escolha de quais itens do trabalho escrito serão 
apresentados de forma oral, devendo-se focar em pontos relevantes do trabalho. 
Resultados, discussão e conclusões devem ser parciais, uma vez que o trabalho ainda 
não está finalizado. Ao final da apresentação, agradecer às agências de fomento do 
trabalho, bem como aos órgãos e instituições que possibilitaram a execução do mesmo. 

 
 Tese 

 
Após a conclusão do trabalho, o orientador deverá encaminhar ofício ao 

Colegiado sugerindo oito nomes para a composição da Banca Examinadora, a ser 
constituída de, no mínimo, dois membros titulares externos à UFJF, dois membros 
titulares internos à UFJF, um suplente externo, podendo ser do quadro da UFJF e um 
suplente interno. Pelo menos um dos titulares deverá, preferencialmente, ser escolhido 
dentre os membros da Banca Examinadora da qualificação. Nesse ofício, com pelo 
menos 45 dias de antecedência, será indicada a data da defesa. Junto ao ofício, deverá 
ser encaminhado à secretaria uma boneca do trabalho, salva em CD, no formato .pdf. 
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Se o parecer do Colegiado for favorável, com ou sem sugestões, deverão ser 
entregues uma cópia da tese para cada membro da Banca Examinadora, pelo menos 
vinte dias antes da data prevista para a defesa. 

A apresentação, em sessão pública, presidida pelo Orientador do aluno, será de 
até 50 minutos, seguida de arguição, também em sessão pública, pela Banca 
Examinadora. O presidente da banca define qual o tempo máximo de arguição para 
cada membro da Banca Examinadora. Ao final da arguição, deve-se assinar a ata de 
defesa e entrega-la à secretaria do programa.  

Caso exista alguma sugestão de mudança de título do trabalho, por parte da 
banca examinadora, o mesmo deverá ser anunciado ao começo da sessão de arguição, 
para que seja possível a mudança do título na ata. 

Fica a cargo do aluno a escolha de quais itens do trabalho escrito serão 
apresentados de forma oral, devendo-se focar em pontos relevantes do trabalho. 
Resultados, discussão e conclusões devem ser parciais, uma vez que o trabalho ainda 
não está finalizado. Ao final da apresentação, agradecer às agências de fomento do 
trabalho, bem como aos órgãos e instituições que possibilitaram a execução do mesmo. 

 


