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1) ORGANIZAÇÃO GERAL  
 

1.1 Idioma  
Os idiomas para a redação da dissertação de mestrado são português e/ou 

inglês.  

Os termos em latim devem aparecer em itálico e para dissertação redigida em 

português, os termos em idiomas diferentes deste deverão ser apresentados 

entre aspas.  

 

1.2 Capa (obrigatório) (Anexo 1): 

a) Instituição: apresentar o nome da Universidade e do Programa de Pós-

gradução (PPGZoo). Deve ser escrito sem abreviações, em letras maiúsculas, 

negrito, fonte Arial 14, centralizado, espaço entre linhas de 1,5.  

b) Título: deve ser escrito em letras maiúsculas, negrito, fonte Arial 16, 

centralizado, espaço entre linhas de 1,5. Caso conste no título um nome 

científico este deve ser grafado de acordo com padrões internacionais; por 

exemplo: “RELAÇÕES ENTRE AS CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO 

NA TILÁPIA (Oreochromis nilotica).”  

c) Nome do autor: nome completo, sem abreviações, com a primeira letra do(s) 

nome(s) e sobrenome(s) maiúsculas e as demais minúsculas. Usar fonte Arial 

14, em negrito, alinhamento à direita.  

d) Qualificação profissional do autor: Deve ser escrita com a primeira letra 

maiúscula e demais letras minúsculas de cada palavra descritora da profissão, 

se houver mais de uma. Usar fonte Arial 14, em negrito, alinhamento à direita, 

com espaço entre linhas para o nome do autor de 1,5.  

e) Escrever o ano da defesa da dissertação na última linha da página, em 

alinhamento centralizado, com fonte Arial 14, em negrito.  

 

1.3 Página de rosto (obrigatório) (Anexo 2) 

É semelhante à capa, porém deve excluir a qualificação funcional do autor. Os 

nomes do(a) orientador(a) e do(a) coorientador(a) devem ser escritos completos, 

sem abreviações, com a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. Usar 

fonte Arial 14, em negrito, alinhamento à direita, com espaço entre linhas para o 

nome do autor de 1,5.  



1.4 Ficha catalográfica (obrigatório)  
No verso da página de rosto deverá ser colocada a ficha catalográfica do 

trabalho, conforme as normas estabelecidas pela Biblioteca da Universidade 

Federal de Rondonópolis.  

 

1.5 Certificado de aprovação (obrigatório)  
Fornecido pela Coordenação de Pós-Graduação.  

 

1.6 Dados curriculares do autor (obrigatório)  
Deve conter informações pessoais básicas e um breve histórico (datado) da vida 

acadêmica do autor. Pode conter os principais cargos administrativos e/ou 

representativos ocupados pelo autor até o momento da conclusão do curso. 

Escrever o título DADOS CURRICULARES DO AUTOR com alinhamento 

centralizado, letras maiúsculas, negrito, fonte Arial 12. O texto deve ter no 

máximo uma página e ser escrito em parágrafo único, iniciado, com o nome 

completo do autor, local e data de nascimento. 

 

1.7 Epígrafe (opcional)  
Consiste em uma frase, parágrafo, verso ou poema escolhido pelo autor. Deverá 

ocupar apenas uma página, que deverá ser numerada.  O texto deve ser redigido 

em fonte Arial 12, alinhamento justificado, espaço entre linhas 1,5. Se pequena, 

a epígrafe deve ocupar, preferencialmente, a parte inferior direita da página.  

 

1.8 Dedicatória (opcional)  
O texto deve ser redigido em fonte Arial 12, alinhamento justificado, espaço entre 

linhas 1,5, iniciando-se a uma linha do título. Se pequena, a dedicatória deve 

ocupar, preferencialmente, a parte inferior direita da página.  

 

1.9 Agradecimentos (opcional)  
Escrever o título AGRADECIMENTOS com alinhamento centralizado, letras 

maiúsculas, negrito, fonte Arial 12, espaço entre linhas 1,5. O texto deve ser 

redigido em fonte Arial 12, justificado, espaço entre linhas 1,5, iniciando-se a 

uma linha do título.  

  



 

1.10 Sumário (obrigatório)  
As páginas que precedem o sumário não devem constar no mesmo. O título 

SUMÁRIO deve ser escrito no alto da página, alinhamento centralizado, letras 

maiúsculas, negrito, fonte Arial 12 e espaço entre linhas de 1,5. Os títulos de 

Capítulos são escritos em letras maiúsculas e de seus subcapítulos em letras 

maiúsculas e minúsculas. Uma linha de pontos, espaço simples, deve interligar 

a última palavra de cada item ao respectivo número de página. A coluna da 

numeração das páginas deve ser intitulada como “Página”.  

 
1.11 Texto (obrigatório)  
A numeração das páginas a partir da seção CAPÍTULO 1 deve ser sequencial, 

em algarismos arábicos, iniciada em 1, posicionada no cabeçalho.  Os títulos das 

seções (CAPÍTULO 1, Introdução Geral, Objetivos, Revisão de Literatura, 

Referências Bibliográficas, CAPÍTULO 2, etc.) devem ser precedidos de 

numeração contínua, arábica, em letras maiúsculas, negrito, fonte Arial 12. Todo 

o texto deve ser justificado, espaçamento entre linhas de 1,5. O texto deve 

iniciar-se duas linhas abaixo do título da seção. O título do artigo deve iniciar-se 

após a palavra CAPÍTULO, separado desse por um espaço, hífen e outro 

espaço. Exemplo:  

CAPÍTULO 1 - Introdução Geral  
CAPÍTULO 2 - Parâmetros genéticos para produção de leite no dia do 
controle e produção de leite até 305 dias para as primeiras lactações de 
vacas da raça Holandesa. 
No “CAPÍTULO 1 - Introdução Geral, pertinente ao tema da dissertação, com 

inferências ao problema em estudo, o Objetivo geral e/ou os Objetivos 
específicos da pesquisa, e Revisão de literatura, que deverá trazer assuntos 

reconhecidamente relevantes e atuais para o tema pesquisado. O texto deve 

iniciar-se na segunda linha abaixo do título, em fonte Arial 12, alinhamento 

justificado e com espaçamento entre linhas de 1,5. 

Nos “Capítulo 2 e Capítulo n” deverão constar as seções: Título, Resumo, 

Palavras-chave, Title, Abstract, Keywords, Introdução, contendo o(s) objetivo(s) 

específico(s) desse capítulo, Material e Métodos, Resultados, Discussão (ou 

Resultados e Discussão), Conclusão(ões) e Referências.  O texto deve iniciar-



se na segunda linha abaixo do título, em fonte Arial 12, alinhamento justificado, 

com espaçamento entre linhas de 1,5. 

 

Resumo  
O resumo deve iniciar-se duas linhas abaixo do título da dissertação, pela 

palavra RESUMO –, que deve ser escrita em letras maiúsculas, negrito, Arial 12, 

seguida de hífen e o texto. Esse texto deve ser escrito em parágrafo único, 

alinhamento justificado, em letras maiúsculas e minúsculas, fonte Arial 12, 

espaço entre linhas simples, e apresentar, de forma concisa, o conteúdo da 

dissertação. Não pode conter diagramas, ilustrações e referências.  

 

Palavras-chave  

Devem ser no máximo seis palavras-chave, escritas em fonte Arial 12, espaço 

entre linhas simples, iniciando-se duas linhas abaixo do Resumo. As palavras-

chave devem ser separadas por vírgulas, escritas em parágrafo único, 

alinhamento justificado, em ordem alfabética, sem ponto final e precedidas do 

título “Palavras-chave:”, escrito em negrito, e iniciando-se na linha 

imediatamente abaixo da última linha do Resumo.  

 

Abstract 
O abstract devem ser as versões fiéis ao resumo. O abstract deve ser escrito em 

parágrafo único, alinhamento justificado, em letras maiúsculas e minúsculas, 

fonte Arial 12, iniciando-se duas linhas abaixo do título em inglês. O parágrafo 

deve iniciar-se pela palavra ABSTRACT –, escrita em letras maiúsculas, negrito, 

Arial.  

 

Keywords  
Devem ser separadas por vírgulas, escritas em fonte Arial 12, parágrafo único, 

alinhamento justificado, seguindo a mesma ordem das palavras-chave, sem 

ponto final e precedidas do título “Keywords”, escrito em negrito, e iniciando-se 

na linha imediatamente abaixo da última linha do Abstract. 

 

 

 



1.12 Tabelas e Figuras  
As tabelas e figuras têm formatação diferente em relação ao texto. As tabelas 

podem ser apresentadas em espaçamento simples. Devem ser numeradas 

sequencialmente e apresentadas, sempre que possível, na mesma página logo 

após a sua chamada no texto, ou na página seguinte à sua chamada. O título da 

tabela deve preceder o corpo da tabela, ser auto-explicativo, espaçamento 

simples, com letra maiúscula somente no início da frase, parágrafo justificado. 

As linhas sequenciais à primeira linha deverão vir deslocadas na direção do 

ponto que segue o número da tabela. O título da tabela deverá ser em fonte Arial, 

tamanho 12.  

As figuras também devem ser numeradas sequencialmente e apresentadas, 

sempre que possível, na mesma página, logo após a chamada no texto ou na 

página seguinte à sua chamada. O título deve ser posicionado logo abaixo da 

figura, em espaço simples, Arial (tamanho 12), letra maiúscula somente no início 

da frase, parágrafo justificado, e com linhas adicionais à primeira, deslocadas na 

direção do ponto que segue o número da figura.  

No texto, os termos tabela e figura devem ser escritos com as letras iniciais 

maiúsculas (Ex. ... os resultados estão apresentados na Tabela 1 e na Figura 1).  

 

1.13 Apêndice(s) 
Esta seção deve ser separada da seção precedente por uma folha de rosto 

trazendo o título APÊNDICE ou APÊNDICES, em letras maiúsculas, fonte Arial 

16, alinhamento centralizado e sem pontuação. Os apêndices podem ser 

subdivididos em Apêndice A, Apêndice B, etc.., dependendo do tipo e quantidade 

de informações que contenham. Cada apêndice, com seu título, deve ser citado 

separadamente no SUMÁRIO como subdivisão de primeira ordem sob o título 

de APÊNDICE.  

 

 

 

 

 

 

 



2) REFERÊNCIAS   
 

No corpo da dissertação, as citações das referências devem ser feitas de acordo 

com a norma própria, cujos exemplos são apresentados a seguir. Nas citações, 

tanto fora quanto entre parênteses, os sobrenomes dos autores deverão ser 

escritos somente com a primeira letra maiúscula. Vejam os exemplos a seguir 

apresentados (o pontilhado corresponde a texto):  

 

a) Para um autor:  
a.1) Conforme Meyer (1998), as funções...  

a.2) ... permanent environment effects and by the residual variances structure. 

(Meyer, 1998). 

 
b) Para dois autores:  
b.1) Suggested by Meyer e Hill (1997) this structure is determined by 

covariances between regression coefficients…  

b.2) … fato de dispensar o uso de projeção de lactações parciais para produção 

total (El Faro e Albuquerque, 2005) 

 

c) Para três ou mais autores:  
c.1) Rekaya et al. (1999) compararam modelos alternativos para análises da 

produção de leite... 

c.2) ... genetic variances and heritabilities at the beginning and the end of curves 

(Brotherstone et al., 2000). 

 
Na seção REFERÊNCIAS, as referências devem ser digitadas em fonte Arial 12, 

alinhamento justificado, com espaçamento entre linhas simples dentro da citação 

e duplo entre citações.  

Não dividir uma referência em duas páginas. Utilizar negrito para destacar o 

título da revista científica, dissertações e teses e itálico para destacar nomes 

científicos nas referências. Seguem alguns exemplos mais comumente utilizados 

nas dissertações:  

 

 



ARTIGO EM PERIÓDICO:  
 

Bignardi AB, El Faro L, Albuquerque LG, Cardoso VL, Machado PF. 2008. 

Modelos de dimensão finita para a estimação de parâmetros genéticos para a 

produção de leite de primeiras lactações de vacas da raça Holandesa. Ciência 
Rural 38:1705-1710. 

 

Bignardi AB, Povh JA, Alves MS, Goes ESR, Correa Filho RAC,  Lopera-Barrero 

NM. 2016. Genetic variability of Brycon hilarii in a repopulation program. 

Brazilian Archives of Biology and Technology 59:1-9. 

 

Silva, DO, Santana ML, Ayres DR, Menezes GRO, Silva LOC, Nobre PRC, 

Pereira RJ. 2018. Genetic parameters for stayability to consecutive calvings in 

Zebu cattle. Animal 12(9):1807-1814. 

 

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS NO TODO OU LIVROS:  
 

AGRIANUAL 2017: anuário da agricultura brasileira. 2016. São Paulo: FNP 

Consultoria & Comércio. 512 p. 10.  

 

Figueiredo MCB, Gondim RS, Aragão FAS (Eds.). 2017. Produção de melão e 
mudanças climáticas. Brasília: EMBRAPA, 302p.  

 

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS EM PARTES ou CAPÍTULOS DE LIVRO:  
 

AGRIANUAL 2005: anuário da agricultura brasileira. São Paulo: FNP 

Consultoria & Comércio, 2005. p. 167.  

 

Burrough PA. 1987. Principles of geographical information systems for land 
resources assessment. Oxford: Clarendon p. 121 ou p. 230-239.  

 

 

 



Souza VFL, Grangeiro LC, Cecílio Filho AB, Cortez JWM, Aragão FAS. 2017. 

Acúmulo e eficiência de uso de nutrientes por cultivares de melão. In.: Figueiredo 

MCB, Gondim RS, Aragão FAS (Eds.) Produção de melão e mudanças 
climáticas. Brasília: EMBRAPA, p. 77-98.  

 

SUPLEMENTOS, NÚMEROS ESPECIAIS:  
 

CONJUNTURA ECÔNOMICA. As 500 maiores empresas do Brasil. Rio de 

Janeiro: FGV, v. 38, n. 9, 1984. 135 p. Edição Especial.  

 

TRABALHO EM CONGRESSOS E AFINS (impresso, eletrônico e CD-Rom):  
 

Carvalho M. 2003. Características e usos do leite de bubalinos. In: REUNIÃO 

ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE BUBALINOS. Resumos... 
Campinas: SBB, p. 57-63.  

 

Souza LS, Borges AL, Rezende JO. 1994. Influência da correção e do preparo 

do solo sobre algumas propriedades químicas do solo cultivado com bananeiras. 

In: REUNIÃO BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE 

PLANTAS, Anais... Petrolina: EMBRAPA:CPATSA, p. 3-4. 

 

Silva RN, Oliveira R. 1996. Os limites pedagógicos do paradgma da qualidade 

total na educação. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPe. 

Anais eletrônicos... Recife: UFPE, 1996. Disponível em: 

<http://www.propesp.ufpe.br/anais/anais/educ/ce04.html>. Acesso em: 21 jan. 

1997.  

 

Gabriel J. 1998. Análise de algumas características produtivas da raça 

holandesa. In: REUNIÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA. 

Anais... Botucatu: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 1998. CD-ROM.  

 

TESES E DISSERTAÇÕES:  
 



Bignardi AB. 2006. Estimação de parâmetros genéticos para produção de 
leite de primeiras lactações de vacas da raça Holandesa usando modelos 
de dimensão infinita. 74 f. Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento 

Animal) – Unesp, Jaboticabal.  
 

BOLETINS E DOCUMENTOS:  
 

Portes TA. 1996. Produção de feijão nos sistemas consorciados. Goiânia: 

Embrapa: CNPAF, 50 p. (Embrapa-CNPAF. Documentos, 71).  

 

SÃO PAULO (Estado). Coordenadoria de Planejamento Ambiental. Secretaria 

do Meio Ambiente 1989. Estudo de impacto ambiental – EIA, relatório de 
impacto ambiental – RIMA: manual de orientação. São Paulo, 48 p. (Série 

Manuais).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 
Modelo da capa 
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ANEXO 2 
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