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       APRESENTAÇÃO 
 

 

 

 

Os caminhos para elaborar os trabalhos técnico-científicos são 

longos e as dificuldades enfrentadas são muitas. Disciplinas, 

pesquisas, publicações e prazos de acordo com as normas e 

procedimentos da instituição são apenas algumas delas.  

Procuramos transcrever as normas para apresentação e 

formatação dos trabalhos do Programa de Pós-graduação em Ciências 

Agrárias (PPGCA) da UFSJ forma prática e simples, especificando 

todas as possibilidades de apresentação, de acordo com escolha do 

orientado e orientador.  

O conjunto de orientações aqui descritas foi desenvolvido pelos 

professores do PPGCA e bibliotecária do CSL para atender 

necessidades específicas do Programa, com base nas publicações da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), NBR 6023 - 

Informação e documentação - Referências - Elaboração, NBR 10520 - 

Informação e documentação - Citações em documentos - 

Apresentação e NBR 14724 - Informação e documentação - Trabalhos 

acadêmicos - Apresentação. 

Este guia tem por finalidade orientar aos discentes do PPGCA da 

UFSJ quanto às regras gerais de apresentação e formatação das 

dissertações e teses defendidas no Programa.  
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1 REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO 

 

1.1 Padrão gráfico 

 

O texto deve ser redigido em folha de tamanho A4 (21 x 29,7 cm), com margens 

superior e esquerda de 3 cm, inferior e direita, de 2 cm. O papel a ser utilizado para o texto 

deverá ser sulfite alcalino, gramatura 75 g/m
2
, impresso na frente e verso.  

A capa deverá ser confeccionada em papel couchê (220 g/m
2
) de acordo com padrão 

estabelecido pela UFSJ, impressão off set com plastificação, encadernação no sistema blocado 

e lombada quadrada. Deve possuir cor branca e margem esquerda cor cinza, com 2 cm de 

largura. Padrão para a cor cinza: C: 46 - M:36 - Y: 38 - K: 2 (Programa CorelDraw).  

 Em todo o documento deve ser utilizada fonte Times New Roman, cor preta, tamanho 

12, exceto para o título da dissertação, que deverá ser tamanho 14, notas de rodapé, ficha 

catalográfica, legendas e fontes das tabelas e ilustrações, fonte 11 ou 10.  

 Para o texto, o espaçamento entrelinhas deve ser de 1,5 (um e meio). Entre título e 

texto, um espaço de 1,5. Títulos, Resumo e Notas de rodapé, legendas e Referências, utilizar 

espaço simples.  

 

1.2 Idioma 

 

O texto deve ser apresentado em língua portuguesa ou inglesa. Deverá ser realizada a 

revisão ortográfica e gramatical por profissionais da área ao apresentar a versão definitiva. Os 

termos em língua estrangeira e nomes científicos devem ser grafados em itálico.  

 

1.3 Paginação 

 

A contagem do número de páginas deve ser iniciada a partir da Introdução, em 

algarismos arábicos. A contagem do número de folhas dos elementos pré-textuais devem ser 

iniciadas a partir do Resumo, em algarismos romanos. O número de folhas total deve ser a 

somatória dos números romanos e arábicos. A numeração deve estar localizada na parte 

inferior direita da página. Apêndices e anexos também serão enumerados sequencialmente, 

em números arábicos. 

 

 



  

2 ESTRUTURA E ELEMENTOS DAS DISSERTAÇÕES  

 

As dissertações do PPGCA poderão ser apresentadas como texto corrido, capítulos ou 

artigos científicos. Os artigos poderão seguir às normas da revista para a qual será submetido. 

As das teses e dissertações são compostas de partes externa (capa e lombada) e 

interna. A parte interna é composta por pelos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. 

 

Capa (obrigatório) 

Folha de rosto (obrigatório) 

Ficha catalográfica (obrigatório)  

Folha de aprovação (obrigatório) 

Dados curriculares do autor (opcional)                                                                       

Dedicatória (opcional)                                                                       Pré-textual 

Agradecimento (opcional)                                                                                                

Epígrafe (opcional) 

Listas de Abreviaturas, Símbolos, Tabelas e Figuras (opcional) 

Sumário (obrigatório) 

Resumo e palavras-chave (obrigatório) 

Resumo e palavras-chave em língua estrangeira (obrigatório)  

 

 
Introdução 

Desenvolvimento                                                                            Textual                                                            

Conclusão  

 
Referências 

Apêndices                                                                                        Pós-textual  

Anexos 

 

Para os trabalhos dos Programas das áreas animal e vegetal é obrigatório anexar os 

Certificado da Comissão Interna de Biossegurança da UFSJ ou da CTNBio e Certificado da 

Comissão de Ética no Uso de Animais. 

 

 2.1 Elementos Pré-textuais 

 

Para as três formas de apresentação das dissertações do Programa (Dissertação em 

texto corrido, Dissertação em capítulos e Dissertação em Artigos), os elementos pré-texuais 

possuem a mesma estrutura. Os títulos devem ser apresentados em folhas distintas, letra 

maiúsculas em negrito, tamanho 12, alinhamento centralizado.  

 

 

 



  

2.1.1 Capa  

 

A capa é um elemento obrigatório e deve ser apresentada com as seguintes 

informações: 

- Logomarca oficial da UFSJ; 

- Nome do autor; 

- Título; 

- Local e ano. 

Logomarca: logomarca oficial da UFSJ centralizada na primeira linha da margem 

superior da página, medindo 2 cm x 3,76 cm. 

Nome do autor: deve ser apresentado sem abreviações, em letras maiúsculas. Usar 

fonte tamanho 12, em negrito, alinhamento centralizado, 4 (quatro) espaços simples abaixo da 

logomarca.  

Título: deve ser escrito em letras maiúsculas, negrito, fonte tamanho 14, centralizado, 

localizado a 12 (doze) espaços simples abaixo do nome do autor, com espaço entrelinhas 

simples.  

Caso o título apresente nome científico, este deve ser grafado de acordo com padrões 

de nomenclaturas.  

Exemplo: 
 

ESTUDO CLÍNICO DA MASTITE CAUSADA POR Staphylococcus aureus e não 

ESTUDO CLÍNICO DA MASTITE CAUSADA POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS. 
 

Local e ano: nome da cidade onde o trabalho foi apresentado, em letras maiúsculas, na 

penúltima linha da página. O ano de defesa deve constar abaixo do local. Ambos devem 

constar em negrito, alinhamento centralizado, tamanho 12. 

A capa deve ser impressa de acordo com Padrão gráfico descrito no item 1.1 (Exemplo 

no anexo I).  

  

2.1.2 Folha de rosto 

 

Folha de rosto contém os mesmos elementos e tipografia da capa, porém, sem a 

logomarca da UFSJ (Exemplo no anexo II). Deverá apresentar: 

- Nome do autor; 

- Título; 



  

- Natureza do trabalho; 

- Nome do orientador e coorientador (se houver); 

- Ficha catalográfica (localizado no verso da folha). 

Nome do autor: deve ser centralizado na primeira linha da página, com letras 

maiúsculas, fonte tamanho 12, em negrito.  

Título: deve ser centralizado na página, com letras maiúsculas, tamanho 14, em 

negrito.  Espaço entrelinhas simples, 12 (doze) espaços simples abaixo do nome do autor.   

Natureza do trabalho: consiste em informar o tipo do trabalho (tese, dissertação, TCC, 

etc.), objetivo e unidade onde ao qual foi submetido e a área de concentração. Localiza-se 

abaixo do título, separados por dois espaços simples, letra tamanho 12, alinhamento 

justificado, iniciando-se a 7 cm da margem esquerda (Exemplo no anexo II).  

Nome do orientador e coorientador: devem ser informados o nome do orientador e 

coorientador (se houver), precedidos da sua titulação (Prof. Dr.). Devem ser localizados 

abaixo da natureza do trabalho, separados por um espaço simples, com mesma tipografia da 

Natureza do trabalho (Exemplo no anexo II). 

Local e ano: Utilizar mesma tipografia da capa.  

 

2.1.3 Ficha catalográfica 

 

A ficha catalográfica identifica os dados da obra. Deve ser inserida no verso inferior 

da Folha de Rosto e pode ser elaborada através do link disponível na página da Biblioteca 

<www.dibib.ufsj.edu.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=1

3> ou, em caso de indisponibilidade do sistema, deve ser solicitada à Biblioteca, através do e-

mail <biblioteca.csl@ufsj.edu.br>. 

 

2.1.4 Folha de aprovação  

 

Deve conter nome do autor, título, natureza do trabalho, na mesma tipografia e 

elementos da Folha de Rosto, incluindo data, local de aprovação e nomes dos membros da 

banca avaliadora (Exemplo no anexo III). Devem ser inseridos os seguintes dados:  

Local e data de aprovação: informar nome da cidade onde foi apresentada, e data da 

defesa. Alinhamento à esquerda, espaçamento simples. Inserido abaixo da Natureza do 

trabalho, separado por dois espaços simples.  



  

Nomes dos membros da banca examinadora: informar titulação, nome e instituição de 

origem. Alinhamento à esquerda e espaçamento simples.  

O nome do orientador e sua titulação devem ser apresentados na penúltima linha da 

página, centralizado, com um traço de 10 cm acima do nome, para assinatura do mesmo. Deve 

constar abaixo do nome a informação: Orientador (Exemplo no Anexo III).  

 

2.1.5 Dados curriculares do autor 

 

Elemento opcional onde deve conter informações sucintas sobre o autor, com nome 

completo, local e data de nascimento. Inserir um breve histórico datado de sua vida 

acadêmica. Podem conter os principais cargos administrativos e/ou representativos ocupados 

até o momento da conclusão do curso. O texto deve pode ocupar no máximo uma página, 

redigido em parágrafo único, com alinhamento justificado. 

 

2.1.6 Epígrafe  

 

Elemento opcional que consiste em uma frase, parágrafo, verso ou poema, com 

indicação de autoria. Deverá ocupar apenas uma página, sem necessidade de informar título.  

 

2.1.7 Dedicatória  

 

Elemento opcional, texto em que o autor presta homenagem ou dedica seu trabalho, 

sem necessidade de informar título.  

 

2.1.8 Agradecimentos  

 

Elemento opcional onde o autor insere agradecimentos a pessoas ou instituições. 

Alinhamento de texto justificado e espaçamento 1,5.  Destinar um parágrafo para cada 

agradecimento. 

 

2.1.9  Listas  

 

Abreviaturas, siglas e símbolos devem ser ordenados em ordem alfabética, da mesma 

forma apresentada no texto, seguidas de traço e nome por extenso.  Para o caso dos símbolos, 



  

utilizar a ordem que aparecem no texto. Para tabelas e figuras, inserir de forma sequencial o 

número de ordem, título e página. Utilizar mesma formatação dos elementos pré-textuais para 

título e texto. 

 

2.1.10 Sumário  

 

Devem constar no Sumário todos os títulos e subdivisões enumeradas 

progressivamente. Deve ser inserido o indicativo numérico e títulos com a mesma tipografia 

que aparecem no texto. Os títulos e subdivisões devem ser alinhados à esquerda, ligados por 

uma linha pontilhada até a respectiva página, que deve estar alinhada na margem direita, 

como consta no sumário deste Manual. Os elementos que antecedem o Sumário não devem 

constar no mesmo. 

Para dissertações em Artigos, os elementos textuais devem ser apresentados sem 

numeração progressiva, de acordo com a norma da revista (exemplo no anexo VI). 

 

2.1.11 Resumo e palavras-chave   

 

Na página do Resumo, inserir o título do manuscrito na parte superior da página, 

centralizado, em letras maiúsculas, espaçamento simples.  Abaixo do título, separado por dois 

espaços simples, inserir a palavra Resumo, em letras maiúsculas, em negrito, traço e iniciar o 

texto na mesma linha.   

Deve ser redigido em parágrafo único, justificado, espaço entrelinhas simples. 

Necessariamente, deve-se informar objetivo(s), materiais e métodos, resultados/discussão e 

conclusão(ões). Não podem conter diagramas, ilustrações e referências.  

As palavras-chave são inseridas abaixo do resumo, separadas por dois espaços 

simples. Devem conter no mínimo três descritores que auxiliam na representação do 

documento, separadas entre si por ponto.  

Na página do Resumo, devem constar no rodapé os nomes completos e sem 

abreviações do comitê orientador (orientador e coorientador), precedidos de suas respectivas 

titulações.  

 

 

 

 



  

2.1.12 Resumo e palavras-chave em língua estrangeira  

 

A tradução deve ser fiel das informações contidas no Resumo. O resumo em língua 

estrangeira aparece logo após o resumo na língua do texto, utilizando as mesmas normas de 

formatação. As palavras Resumo e Palavras-chave também devem ser traduzidas, bem como 

o título do manuscrito.  

 

2.2 Elementos textuais  

 

Para os títulos primários, utilizar letras maiúsculas, tamanho 12, alinhamento à 

esquerda e espaçamento simples. Inserir número de ordem antes do título, sem pontuação 

entre o número e título. Para os títulos secundários e demais subdivisões, utilizar mesma 

tipografia dos títulos, porém, com letras minúsculas (Exemplo no anexo V). 

 

2.2.1 Apresentação da Dissertação em texto corrido 

 

O corpo da dissertação ou tese apresentada em texto corrido deverá conter as seções:  

- Introdução; 

- Revisão Bibliográfica;  

- Materiais e Métodos; 

- Resultados;  

- Discussão;  

- Conclusões; 

- Referências. 

Resultados e Discussão poderão ser apresentados juntos ou separadamente. 

 

2.2.2 Apresentação da Dissertação em Capítulos 

 

O corpo da dissertação ou tese apresentada em Capítulos será composto das seções:  

- Resumo geral; 

- Introdução geral; 

- Referências; 

- Capítulos; 

- Considerações finais.  



  

A organização de cada capítulo deverá ser a mesma descrita no item 2.2.1. Neste caso 

a Introdução e Revisão Bibliográfica poderão ser apresentadas juntas ou separadamente. As 

Referências poderão aparecer ao final de cada capítulo, ou ao final da dissertação. Cada 

capítulo deverá apresentar Resumo e Abstract.  

Os capítulos devem ser identificados com a apresentação de título e número de ordem. 

Inserir a palavra Capítulo e respectivo número de ordem, traço e título do capítulo em letras 

maiúsculas, negrito e espaçamento simples. Abaixo do título, separados por dois espaços 

simples, inserir o Resumo. Verificar formatação no item 2.1.11 e 2.1.12.  

 

2.2.3 Apresentação da Dissertação em Artigos 

 

O corpo da dissertação ou tese apresentada como artigo científico é composto pelas 

seguintes seções:  

- Resumo geral; 

- Introdução Geral; 

- Referências; 

- Artigo(s); 

- Considerações Finais.  

Os elementos textuais dos artigos deverão obedecer às normas dos periódicos aos 

quais serão submetidos. A apresentação deverá obedecer as seguintes orientações: inserir a 

palavra Artigo na primeira linha da página, e respectivo número de ordem (Artigo 1, Artigo 2, 

etc.) letras maiúsculas, centralizado, em negrito. Dois espaços simples abaixo, inserir o título 

do artigo em letras maiúsculas, negrito e espaçamento simples e centralizado na página. 

Abaixo do título, separados por dois espaços simples, inserir o Resumo. Em seguida, 

separados por dois espaços simples, inserir título, resumo e palavras-chaves em língua 

estrangeira (Anexo V). Verificar formatação no item 2.1.11 e 2.1.12 ou conforme especifica a 

revista ao qual será submetido. As demais seções obedecem as normas deste Manual. 

 

2.4 Apresentação das citações 

 

Citação é a menção de uma informação extraída de outra fonte. Deve-se informar a 

autoria, ano de publicação e página. Devem ser apresentadas de acordo com as normas do 

PPGCA. As citações podem ser diretas, transcrevendo o texto de parte da obra do autor 

consultado ou indireta, onde o texto é baseado na obra.  



  

Caso haja coincidência de sobrenome, inserir as iniciais do primeiro nome para 

destacar os autores.  

 Andrade (2012)  

 (ANDRADE, 2012) 

 Souza e Andrade (2015) 

 (SOUZA e ANDRADE, 2015) 

 Paez, K. e Paez F. 

 

Para citação com mais de dois autores pode ser identificado apenas o primeiro autor, 

seguida da expressão et al. (do latim et alli) ou e outros, seguido do ano de publicação.  

 Oliveira et al. (2014) 

 (OLIVEIRA e outros, 2014) 

 

Para citações de mais de uma obra, obedecer a ordem cronológica, e em caso de 

publicações no mesmo ano, seguir a ordem alfabética dos autores. 

 Ferreira (2011), Melo e Viana (2012), Pereira et al. (2016) 

 Amaral et al. (2011), Junqueira e Andrade (2011), Paez Filho (2011) 

 

Citação de mais de uma obra dos mesmos autores: os nomes destes não devem ser 

repetidos; colocar os anos de publicação separados por vírgula. Caso haja documentos de 

mesmo autor, publicadas no mesmo ano, deverão ser diferenciadas inserindo uma letra 

minúscula, de forma sequencial. A mesma informação de data deve constar na referência. 

 Melo e Viana (2012, 2014, 2016) 

 Pereira (2015a, 2015b) 

 

Citação de citação: sobrenome do autor e ano de publicação do documento original, 

seguido da expressão “citado por” e da citação da obra consultada. Na Referência, somente a 

obra consultada deve ser referenciada. O Programa recomenda que o autor busque o trabalho 

original para realizar a citação.  

 Boulos (1985) citador por (Ferreira, 2011) 

 (BOULOS, 1985 citado por FERREIRA, 2011) 

 

Autor corporativo deve ser citado iniciando pelo nome da instituição, seguido da data. 

Caso haja subordinação, departamentos, centros, etc. esses elementos só devem constar nas 

Referências.  

 Embrapa (1985)  



  

 Brasil (1988, 2016) 

 IBGE (2014) 
 

 Caso sejam realizadas traduções ou grifos/destaques pelo próprio autor, o mesmo deve 

ser informado no documento, após a citação. Exemplo: 

 

“As inscrições podem ser feitas pessoalmente ou por meio de procuração, com firma 

reconhecida em cartório, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Agrárias” (PPGCA, 2016, grifo do autor). 

 

“O efeito do tipo micro-irrigação sobre as emissões de óxido nitroso em um clima semi-árido 

foi avaliado” (Clothier, 2015, tradução do autor). 

 

2.5 Figuras e tabelas 

 

Na apresentação das figuras (fotografias, imagens, desenhos, gráficos, etc.) e tabelas, 

inserir o título precedido da palavra designativa, seguida de seu número de ordem, em 

algarismo arábico e travessão, com alinhamento justificado, espaçamento simples.  

A citação da fonte e referência somente será necessária se forem produções de outros 

autores/instituições. Neste caso, a fonte deve constar na parte inferior. Abaixo podem ser 

inseridas notas, legendas e outras informações necessárias. 

 

3 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

 

São elementos complementares ao trabalho que devem constar após a apresentação do 

texto. São importantes para que os avaliadores e demais leitores tenham acesso às fontes de 

pesquisa utilizadas pelo autor. 
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             1 INTRODUÇÃO 

            O programa está inserido em uma região 

estratégica de Minas Gerais, constituindo um elo 

importante para o desenvolvimento agrícola 

sustentável através da produção de 

conhecimento científico e tecnológico. Neste 

contexto pode ser destacado o corpo docente 

qualificado que vem contribuindo com boa 

captação de recursos via projetos de pesquisa e 

as parcerias com a Embrapa CNPMS e Epamig. 

             2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

            O curso tem como objetivos formar 

profissionais com uma robusta base científica na 

área de Ciências Agrárias. Formar recursos 

humanos altamente qualificados e que venham a 

atender demandas de diferentes propósitos da 

organização social, como o ensino e a pesquisa 

de qualidade. Promover a integração entre os 

setores produtivo, acadêmico e a sociedade 

como um todo, em prol de benefícios mútuos e 

de livre acesso (PPGCA, 2015). 

             3 MATERIAIS E MÉTODOS 

           Programa de Pós-graduação em Ciências 

Agrárias (PPGCA), no uso de suas atribuições e 

na forma do seu Regimento Interno e da 

resolução Nº 042 de 2 de outubro de 2012 

3.1 Inscrições 

             As inscrições podem ser feitas 

pessoalmente ou por meio de procuração, com 

firma reconhecida em cartório.  

3.1.1 Necessidades especiais 

        O(a) candidato(a) com deficiência 

temporária ou definitiva, que precisar de 

condição especial, deverá apresentar, no ato da 

inscrição. 

 



  

ANEXO V – APRESENTAÇÃO DA DISSERTAÇÃO EM ARTIGOS 

 

 

ARTIGO 1  

 

 

CONSERVAÇÃO DE CAQUI 'FUYU' COM O TRATAMENTO EM 

PRÉ‑COLHEITA E PÓS‑COLHEITA COM 1‑METILCICLOPROPENO 

 

 

RESUMO - O objetivo deste trabalho foi comparar os efeitos da pulverização pré‑colheita de 

1‑metilciclopropeno aquoso (1‑MCPa) e tratamento pós‑colheita de 1‑metilciclopropeno 

gasoso (1‑MCPg) sobre a maturação e a qualidade de caqui (Diospyros kaki) 'Fuyu'. 

Pulverizaram-se 150 mg L-1 de 1‑MCPa nas plantas, na primeira semana de colheita 

comercial. Os frutos foram colhidos aos 1, 7, 14 e 21 dias, após a pulverização do 1‑MCPa 

(DAAM), e tratados ou não com 0,6 µL L-1 de 1‑MCPg, um dia após a colheita. Os 

tratamentos constituíram-se de controle, 1‑MCPa, 1‑MCPg e 1‑MCPa+1‑MCPg.  

 

Palavras-chave: Diospyros kaki; atmosfera modificada; distúrbios fisiológicos. 

 

 

FRUIT QUALITY PRESERVATION OF 'FUYU' PERSIMMON BY PREHARVEST 

AND POSTHARVEST TREATMENTS WITH 1‑METHYLCYCLOPROPENE 

 

 

ABSTRACT - The objective of this work was to compare the effects of preharvest spraying 

of aqueous 1‑methylcyclopropene (1‑MCPa) and of postharvest treatment of gaseous 

1‑methylcyclopropene (1‑MCPg) on fruit maturity and quality of 'Fuyu' persimmon 

(Diospyros kaki). Spraying of 150 mg L‑1 1‑MCPa was done on trees in the first week of 

commercial harvesting. Fruit were harvested at 1, 7, 14, and 21 days after 1‑MCPa spraying 

(DAMS), and treated or not with 0.6 μL L‑1 1‑MCPg one day after harvest. The treatments 

consisted of a control, 1‑MCPa, 1‑MCPg, and 1‑MCPa+1‑MCPg.  

 

Key-words: Diospyros kaki, modified atmosphere, physiological disorders. 
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