
 

 

 

 

 

Este documento contém uma síntese das orientações gerais para formatação 

das páginas preliminares de Dissertações e Teses defendidas na UFRRJ. As 

orientações completas para formatação das outras partes destes documentos 

podem ser obtidas no MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA ORGANIZAÇÃO 

E APRESENTAÇÃO DE DISSERTAÇÕES E TESES NA UFRRJ, disponível 

em: https://portal.ufrrj.br/wp-content/uploads/2021/06/Manual-de-Elaboracao-de-Dissertacoes-

e-Teses-da-UFRRJ.pdf 



CAPA EXTERNA 

A capa externa deverá ser confeccionada de acordo com o modelo abaixo e não 

deve ser repetida e encadernada juntamente com o corpo da dissertação/tese. Na 

lateral (lombada) do volume final do documento devem constar a identificação 

de “Dissertação” ou “Tese”, o nome do autor e o ano de defesa.  

Os volumes finais da dissertação/tese devem ser encadernados, usando-se capa 

rígida de cor preta e com letras douradas para o texto. 

 

.  

 

 

 



Exemplo 

UFRRJ 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO/ INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO, CONTEXTOS 

CONTEMPORÂNEOS E DEMANDAS POPULARES 

 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO OU TESE 

 

 

 

Título da Dissertação ou Tese 

 

 

Nome do Autor 

 

 

 

Ano da Defesa 



EXEMPLO DE MODELO 

 



PÁGINA DE ROSTO 

 

 A página de rosto deverá ser confeccionada de acordo com o modelo contido na página 6 

que foi criado com base nas observações abaixo retiradas do MANUAL DE INSTRUÇÕES 

PARA ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DISSERTAÇÕES E TESES NA 

UFRRJ. 

 Observações: 

Para a logomarca da UFRRJ, o nome completo da instituição e a identificação do instituto e 

curso de pós-graduação, na parte superior; o título da dissertação/tese e o nome do autor devem 

ser usados texto centralizado, em letras maiúsculas, com tamanho de letra 14, formato Times 

New Roman em negrito. 

 O nome do orientador e co-orientador (es) (quando houver), deverá se em letras maiúsculas 

somente para as iniciais, nome próprio, com tamanho de letra 14 em negrito.  

Identificação do grau obtido e da Área de Concentração do Curso de Pós-Graduação. Texto 

deslocado 8 cm em relação à margem esquerda, justificado e com letra tamanho 14. Usar negrito 

apenas para o grau obtido.  

Local, mês e ano na parte inferior, texto centralizado e com letras maiúsculas e minúsculas, 

tamanho 14 e sem negrito.  

Sugere-se o espaçamento simples para todo o texto na página de rosto.  

 

 



Exemplo 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO / INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO, 

CONTEXTOS CONTEMPORÂNEOS E DEMANDAS POPULARES 

 

 
 

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO OU TESE 

 

 
 

NOME DO AUTOR 

 
 

Sob a Orientação do(a) Professor(a) 

Nome do(a) Professor(a) 

 
 

Dissertação ou Tese submetida como 

requisito parcial para obtenção do grau de 

Mestre em Educação ou Doutor em 

Educação, no Curso de Pós-Graduação 

em Educação, Contextos Contemporâneos 

e Demandas Populares, Área de 

Concentração em Educação, Contextos 

Contemporâneos e Demandas Populares. 

 

 

 

 

Seropédica/Nova Iguaçu, RJ 

Mês e Ano da Defesa 



FICHA CATALOGRÁFICA 

(Orientações para elaboração) 
 

IMPORTANTE:   

 Os dados fornecidos são de responsabilidade do autor.  

 

 A ficha catalográfica na versão final da dissertação/tese em PDF deverá vir após a 

página de rosto, já na versão impressa deverá vir no verso da página de rosto. 

 

 Em atendimento à Portaria CAPES nº206, de 04 de setembro de 2018, o discente 

deverá inserir abaixo da ficha catalográfica, na versão impressa e na versão em 

PDF da dissertação/tese, ou na página de agradecimentos, a seguinte expressão: 

 

"O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001”  

 

"This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - Brasil (CAPES) - Finance Code 001" 

 

Tutorial: Preenchimento da Ficha Catalográfica 

A ficha catalográfica deverá ser emitida através do link: 

http://institucional.ufrrj.br/biblioteca/produtos-e-servicos/ficha-catalografica/ 

Orientações de preenchimento: 

https://academico.ufrrj.br/biblioteca/FichaCat_diretrizes_2011.pdf 

Preencha o formulário do site, conforme as orientações abaixo:  

Autor: responsável direto pela redação da obra. No caso de trabalhos acadêmicos, a autoria é do 

aluno. A entrada desse dado no programa é feita em dois campos:  

 Nome: digite seu primeiro nome e nomes/sobrenomes intermediários (se for o caso).    

Sobrenome: digite seu último sobrenome.    

Exemplo: Gustavo Lima Costa:  

Nome: Gustavo Lima      

Sobrenome: Costa  

Cidade: Esse campo deverá ser preenchido da seguinte maneira: Seropédica; Nova Iguaçu. 

http://institucional.ufrrj.br/biblioteca/produtos-e-servicos/ficha-catalografica/
https://academico.ufrrj.br/biblioteca/FichaCat_diretrizes_2011.pdf


Ano de nascimento: preencha com o ano de nascimento do autor.  

 Código Cutter: procure seu sobrenome ou a forma mais próxima ao sobrenome completo e 

complete o campo com o número indicado na tabela disponível ao lado do campo. 

  Exemplo: Sobrenome: Alves.                  Na tabela:  474     Alve                                Copiar para 

o respectivo campo o número 474  

 Título do trabalho: registre o nome ou expressão que distingue e individualiza o seu trabalho. 

Se houver um subtítulo, este deverá ser colocado após o título separado pelo sinal de dois pontos. 

Utilize letras maiúsculas somente para início do título ou quando tratar-se de nome próprio.   

 Exemplo: Ensino de física: estudo de caso em Porto Alegre.  

  

Trabalho: Selecione o tipo de trabalho de acordo com o grau a ser obtido. (Tese: quando for 

concluído o doutorado; Dissertação: quando for concluído o mestrado; Monografia: quando for 

concluída a especialização, Graduação: TCC: quando for concluída a graduação).  

  

Programa/Curso: preencha com o nome do programa de pós-graduação (Programa de Pós-

graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares). 

  

Nome do orientador: digite o nome completo do seu orientador (nomes/sobrenomes 

intermediários, se for o caso). Siga as orientações dadas para o nome do autor.  Atenção: 

assinale a caixa “orientadora”, se for o caso, para que o programa faça a distinção da forma 

feminina ao designar essa função no corpo da ficha catalográfica.  

  

Ano de nascimento: preencha com o ano de nascimento do orientador.  

  

Nome do coorientador: digite o nome do seu coorientador e nomes/sobrenomes intermediários, 

se houver. Siga as orientações dadas para o nome do autor.  Atenção: assinale a caixa 

“coorientadora”, se for o caso, para que o programa faça a distinção da forma feminina ao 

designar essa função no corpo da ficha catalográfica.  



  

Ano de nascimento: preencha com o ano de nascimento do coorientador.  

  

Ano: registre o ano em que o trabalho foi defendido.  

  

Número de folhas: registre o número total de folhas, desconsiderando apenas a capa externa. 

Assinale se o trabalho possui ilustrações.  

  

Assuntos: registre palavras ou expressões que representam o conteúdo do seu trabalho. Devem 

aparecer em ordem decrescente de importância. Evite termos redundantes ou repetitivos. É 

obrigatório registrar um assunto, os demais devem ser registrados em função da necessidade e 

amplitude de temas do conteúdo.  

 Ao clicar em Enviar o programa gera a ficha catalográfica, como um arquivo pdf, disponível 

para download e/ou impressão.  

 Para demais esclarecimentos entre em contato com a Seção de Processamento Técnico da 

Biblioteca Central.  

EXEMPLO 

. 



 

TERMO DE APROVAÇÃO 

 

 

 Inserir na dissertação/ Tese o termo de aprovação (folha de aprovação 

com assinaturas da banca examinadora) na seguinte ordem: 

 

 Na versão digital (em PDF) da Dissertação/Tese, o Termo de Aprovação 

assinado pela Banca Examinadora deve ser inserido após a página da 

ficha catalográfica.  

 

 Na versão impressa o Termo de Aprovação, com todas as assinaturas 

dos membros da banca, deverá ser inserido após a página de rosto (que 

terá a ficha catalográfica no verso).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 A dedicatória é opcional e deve ocupar uma página própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 Os agradecimentos são opcionais e, quando presentes, devem aparecer na 

página seguinte a da dedicatória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIOGRAFIA 

 

 A biografia é opcional e deve ocupar uma página própria. 



RESUMO 

 

 Nesta página deverá ser inserido o resumo da dissertação/tese. 
 

 O Resumo deverá ser precedido do modelo de texto abaixo (Referência Bibliográfica) 
que deverá ser adequado ao tipo de trabalho (dissertação/tese). 
 
SOBRENOME, nome do autor. Título da dissertação em negrito. Ano da defesa. 
Número de páginas. Dissertação (Mestrado em Educação, Contextos 
Contemporâneos e Demandas Populares). Instituto de Educação/Instituto 
Multidisciplinar, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica/Nova 
Iguaçu, RJ, ano da defesa. 
 
SOBRENOME, nome do autor. Título da tese em negrito. Ano da defesa. Número de 
páginas. Tese (Doutorado em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas 
Populares). Instituto de Educação/Instituto Multidisciplinar, Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro, Seropédica/Nova Iguaçu, RJ, ano da defesa. 
 

Exemplos:  

Mestrado 

TURETTA, Ana Paula Dias. Alterações edáficas em função do manejo agrícola de  oleráceas 
em Latossolo Vermelho no bioma Mata Atlântica: Paty do Alferes, RJ. 2000. 128p. 
Dissertação (Mestrado em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares). 
Instituto de Educação/Instituto Multidisciplinar, Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro, Seropédica/Nova Iguaçu, RJ, 2000. 

Doutorado 

TURETTA, Ana Paula Dias. Alterações edáficas em função do manejo agrícola de  oleráceas 
em Latossolo Vermelho no bioma Mata Atlântica: Paty do Alferes, RJ. 2000. 128p. Tese 
(Doutorado em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares). Instituto de 
Educação/Instituto Multidisciplinar, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 
Seropédica/Nova Iguaçu, RJ, 2000. 

 

 O resumo será redigido em um único parágrafo, em espaço simples e em página 
distinta, contendo, no máximo, 500 palavras.  
 

 A primeira parte do resumo deverá situar o assunto tratado e ressaltar, em seguida, 
os objetivos, os métodos, os resultados e as conclusões.  
 

 Após o final do texto devem ser informadas três (3) palavras - chave ou combinações 
de palavras. Separar as palavras por vírgulas e não usar negrito. 

 



Exemplo



ABSTRACT 

 

 Nesta página deverá ser inserido o resumo em inglês da dissertação/tese. 
 

 O Resumo, em inglês, deverá ser precedido do modelo de texto abaixo (Referência 
Bibliográfica em inglês) que deverá ser adequado ao tipo de trabalho 
(dissertação/tese), organizado da seguinte forma: 
 
Mestrado 

SOBRENOME, nome do autor. Título da dissertação em inglês e em negrito. Ano 

da defesa. Número de Páginas. Dissertation (Master in Education, Contemporary 

Contexts and Popular Demands). Instituto de Educação/Instituto Multidisciplinar, 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica/Nova Iguaçu, RJ, ano da 

defesa. 

Doutorado 

SOBRENOME, nome do autor. Título da tese em inglês e em negrito. Ano da 

defesa. Número de Páginas. Thesis (Doctorate in Education, Contemporary Contexts 

and Popular Demands). Instituto de Educação/Instituto Multidisciplinar, 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica/Nova Iguaçu, RJ, ano da 

defesa. 

 

Exemplos:  

TURETTA, Ana Paula Dias. Edaphic changes resulting from agricultural 

management of vegetable crops in a Red Latosol in the Atlantic forest 

ecosystem: Paty do Alferes. 2000. 128p. Dissertation (Master in Education, 

Contemporary Contexts and Popular Demands). Instituto de Educação/Instituto 

Multidisciplinar, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica/Nova 

Iguaçu, RJ, 2000. 

 

TURETTA, Ana Paula Dias. Edaphic changes resulting from agricultural 

management of vegetable crops in a Red Latosol in the Atlantic forest 

ecosystem: Paty do Alferes. 2000. 128p. Thesis (Doctorate in Education, 

Contemporary Contexts and Popular Demands). Instituto de Educação/Instituto 

Multidisciplinar, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica/Nova 

Iguaçu, RJ, 2000. 

 

 Deverão ser informadas três (3) ‘Key words’ ao final do texto do ABSTRACT. 
 

 Além do ‘abstract’, pode ser apresentado o resumo em francês, espanhol e/ou 

alemão.  



Exemplo 

 
BASTOS, Fábio Bernardo. The collaborative apprenticeship model in physical 

education: from isolation to peer collaboration. 2014. 119 p. Dissertation (Master 

in Education, Contemporary Contexts and Popular Demands). Instituto de 

Educação/Instituto Multidisciplinar, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 

Seropédica/Nova Iguaçu, RJ, 2014. 

 



LISTAS DE TABELAS, QUADROS E FIGURAS 

 LISTAS DE ABREVIAÇÕES, SIGLAS OU SÍMBOLOS 

 Antes do Sumário deverão ser inseridas as listas (caso houver), SENDO 

CADA LISTA EM UMA PÁGINA DIFERENTE. 

Exemplos 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

 A página contendo o sumário deverá ter o título “SUMÁRIO” 

centralizado, em letras maiúsculas e em negrito, de tamanho 12.  

 

 O Sumário deverá indicar a ordem dos itens dentro do corpo principal da 

dissertação/tese e deverá conter inclusive os anexos e apêndices. 


