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Norma Interna – NI-009 – PPGQ/UFG/RC 

  
Estabelece as normas para redação da 

Dissertação, Defesa Pública e Expedição de 

Diploma 

 

 

Art. 1º: O objetivo geral do Produto Final/Dissertação é propiciar, aos alunos do 

PPGQ/UFG/RC, a ocasião de demonstrar o grau de habilitação adquirido, o 

aprofundamento temático, o estímulo à produção científica, à consulta de 

referencial bibliográfico especializado e o aprimoramento da capacidade de 

interpretação e análise crítica e técnica do conhecimento adquirido, segundo sua 

Linha de Pesquisa. 
 

Art. 2º: A Dissertação, expressão formal do Trabalho de Conclusão de Curso, deve 
ser elaborada considerando-se:  
I. Na sua estrutura formal, as orientações das Normas Brasileiras Registradas, da 

ABNT sobre documentação, no que forem elas aplicáveis;  
II. No seu conteúdo, as finalidades estabelecidas no Artigo 2 deste Regimento 

Interno e a vinculação direta de seu tema com uma das áreas do 
conhecimento da Química, obrigatoriamente àqueles identificados com a 
Linha de Pesquisa do PPGQ/UFG/RC.  

 
 
Art. 3º: A estrutura da Dissertação compõe-se de:  

I. Pré-texto: 

 Capa (elemento externo)  

 Folha de rosto  

 Ficha catalográfica (no verso da Folha de Rosto)  

 Termo de ciência de autorização para disponibilizar as teses e 

dissertações eletrônicas 

 Ata de defesa 

 Dedicatória (opcional)  

 Agradecimentos (opcional) 

 Epígrafe (opcional)  

 Resumo/Palavras-chave (língua vernácula)  

 Abstract (língua inglesa)  

 Lista de ilustrações (opcional)  

 Lista de tabelas (opcional)  



 Lista de abreviaturas, símbolos e siglas (opcional)  

 Sumário  

  

II. Texto: 

 Introdução 

 Revisão Bibliográfica 

 Objetivos  

 Parte Experimental  

 Resultados e Discussão 

  

  

III. Pós-texto : 

 Glossário (opcional) 

 Apêndice (opcional)  

 Anexo (opcional)  

 Índice (opcional) 

 

§ 1º. A Ficha Catalográfica, parte obrigatória da Dissertação, deverá ser elaborada 

pelo Serviço Técnico da Biblioteca Central Setorial do Regional Catalão/UFG, em 

conformidade com o Código de Catalogação Anglo Americano vigente.  

 

§ 2º. As cópias da Dissertação encaminhadas às Bancas Examinadoras devem ser 

apresentadas seguindo as orientações das Normas Brasileiras Registradas (NBR) 

da ABNT e deste Regimento.  

 

§ 3º. É de responsabilidade do aluno e do Orientador a observância da Língua 

Portuguesa e suas regras gramaticais na elaboração de sua Dissertação, inclusive 

da obrigatoriedade da revisão de digitação e regras ortográficas, para o depósito 

dos exemplares da defesa e versão final. 

 

 

Art. 4º: A formatação do texto deve seguir a seguinte orientação:  

§ 1º. O texto da Dissertação deverá vir em papel sulfite de cor branca em formato 
A4. No caso de teses e dissertações com menos de 140 páginas, a dissertação 
deve ser escrita em apenas um verso da folha. No caso de teses e dissertações 
com 140 ou mais páginas, a dissertação deve ser escrita usando-se os dois versos 
da folha.  

 

§ 2º. As margens laterais devem ser iguais a 3,0 cm e as margens superior e 
inferior devem ser iguais a 2,5 cm.  

 

§ 3º. Os parágrafos devem ser iniciados a 2,5 cm da margem esquerda.   



§ 4º. O texto deve ser escrito predominantemente em fonte Times New Rowman ou 
Arial, tamanho 12, com espaçamento entre linhas 1,5 (um e meio). No caso das 
referências, deve-se utilizar espaçamento simples com alinhamento à esquerda, 
sem tabulação.  

 

§ 5º. Os capítulos devem ser numerados utilizando-se algarismos arábicos (1 – 
Sessão primária). Suas seções (1.1 - Seção secundária) e sub-seções (1.1.1 - 
Seção terciária) também devem ser numeradas utilizando-se algarismos arábicos, 
mas separados apenas por pontos; os títulos das seções e sub-seções devem ser 
separados da sua numeração por um hífen colocado entre espaços. Os títulos dos 
capítulos, seções e subseções devem ser destacados usando-se recursos como 
negrito, itálico ou caixa alta.  

 

§ 6º. As figuras e tabelas devem ser numeradas em ordem crescente (por ordem 
de inserção no texto) em algarismos arábicos, precedidos do número do capítulo 
em que se encontram. Na legenda deve ter escrito a expressão “TABELA” ou 
“FIGURA”. § 6º. A paginação deve ser feita em algarismos arábicos, em sequência 
crescente, excluindo-se todas as páginas pré-textuais (algumas das quais devem 
ser numeradas em algarismos romanos).   

 

§ 7º. As páginas pré-textuais devem ser contadas para numeração, desde a página 
de rosto. A partir da de “Lista de abreviaturas” ou da “Lista de tabelas”, as páginas 
pré-textuais devem ser numeradas em algarismos romanos em caixa baixa, 
localizada no canto superior direito, obedecendo a margem.   

 

 

Art. 5º. No texto, as chamadas das citações podem ser feitas por um de dois 
sistemas possíveis: alfabético ou por numeração progressiva; o modo como as 
referências serão arranjadas no final do trabalho depende do sistema escolhido. As 
referências devem, necessariamente, ser organizadas para a dissertação ou tese 
como um todo e não por capítulos.  

§ 1º. Para monografia: FARIAS, R.F.; BASSALO, F.M.F. & FERREIRA, J.E. Ética e 
Atividade Científica. 1a ed. Editora Átomo. Campinas. 2006. 102p.  

 

§ 2º. Para capítulo de monografia: LU, M. “Photoluminescence of Si Nanocrystals 
Embedded in SiO2” IN: Photoluminescence Research Progress. WRIGHT, H.K & 
EDWARDS, G.V. (Eds). Nova Iorque, Nova Publishers, 2008. p. 117-135.  

 

§ 3º. Para tese ou dissertação: PETACCI, F. Aspectos Químicos de Um Ninho de 
Saúvas (Atta sexdens rubropilosa) e Propriedades Inseticidas de Dimorphandra 
mollis (FABACEAE, CAESALPINOIDAE). São Carlos, Programa de Pós-
Graduação em Química - UFSCar, 2001. Tese de doutorado, 124 p.  

§ 4º. Para artigo em periódico: PETACCI, F.; FERNANDES, J.B.; SILVA, M.F.G.F.; 
BUENO, O.C.; MALASPINA, O.; VIEIRA, P.C. & CINTRA, P. “Toxicity of 



Dimorphandra mollis to workers of Apis melífera”. J. Braz. Chem. Soc ., 13: 115, 
2002.  

§ 5º. Para trabalhos em anais de evento científico: OLIVEIRA, C.S. & PETACCI, F. 
“Cinética de decomposição da macrófita Typha angustifólia”. Anais do VI 
Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFG (VI CONPEEX), Goiânia – 
GO, 2009, p. 2976-2988.  

 

§ 6º. Para sites na internet: PPGQ/UFG/CAC. Regimento do PPGQ/UFG-Campus 
Catalão. Catalão, 2010. <http://www.quimica.catalao.ufg.br/mestrado>. Acesso em: 
09 janeiro 2013)  

 

Art. 6º. Concluída a redação da Dissertação, e julgada pelo Professor Orientador 
em condições de ser arguida em Defesa Pública, a mesma será encaminhada a 
CPGQ/UFG/RC pelo Orientador, por meio de Requerimento em Formulário Padrão 
do Programa, solicitando as providências necessárias à sua defesa, com pelo 
menos 30 (trinta) dias de antecedência da data prevista para a defesa.  

§ 1º. Para a defesa, deverá ser encaminhado à CPGQ/UFG/RC 03 (três) 
exemplares da Dissertação de igual teor e forma, impresso e em encadernação 
espiral e 02 (duas) versões em meio digital, em conformidade com as 
normalizações contidas nesta Norma. 

 

 § 2º. Para o depósito da Dissertação, deverá ser observada a normalização 
técnica estabelecida através de Resolução Interna do Programa e/ou neste 
Regimento, quanto à forma, estrutura, diagramação, entre outras normas técnicas 
de redação acadêmica recomendadas pela ABNT/NBRs. 

 

 § 3º. Quando do depósito para a Defesa Pública, na Dissertação deverá constar a 
Ficha Catalográfica elaborada pelo Serviço Técnico da Biblioteca do Campus 
CatalãoBC/UFG.  

 

Art. 7º. A defesa da Dissertação de Mestrado deverá ocorrer no prazo mínimo de 
30 (trinta) dias e no máximo de 60 (sessenta) dias após a recepção pela 
Coordenação dos exemplares da dissertação do candidato.  

  

Art. 8º. A Banca Examinadora será composta por três membros titulares e dois 
suplentes, indicados e aprovados pela CPGGC, ouvido o Orientador, sendo o 
Orientador seu membro nato e presidente.   

§ 1º. No impedimento do Orientador, assumirá o Co-orientador e, não existindo a 
figura deste, assumirá a presidência da Banca Examinadora um Professor 
pertencente ao quadro do Programa indicado pela CPGQ/UFG/RC. 

 

§ 2º. Dentre seus titulares, a Banca Examinadora de Defesa Pública deverá ter, 
pelo menos, um membro não pertencente ao PPGQ. 



Art. 9º. A Defesa da Dissertação será em Seção Pública, nas dependências do 
Regional Catalão/UFG, em data e horário previamente estabelecidos e divulgados, 
com a participação da Banca Examinadora, Mestrando examinado e outros 
interessados, quando desejarem.  

§ 1º. Na Seção de Defesa Pública da Dissertação, somente a Banca Examinadora 
e Mestrando poderão se pronunciar. Em casos especiais, a Coordenadoria do 
Programa.  

 

§ 2º. No ato da Defesa, o aluno disporá de até 30 (trinta) minutos para a 
apresentação sumária de seu trabalho.  

 

§ 3º. Cada Examinador disporá de até 60 (sessenta) minutos para arguição, tendo 
o examinado igual tempo para responder, podendo esses limites ser prorrogados, a 
critério do Presidente da Banca.  

 

§ 4º. Cada membro da Banca Examinadora expressará seu julgamento, emitindo 
seu parecer de aprovação ou reprovação, em Formulário Padrão do Programa, que 
será arquivado na CPGQ/UFG/RC.  

 

Art. 10º. No julgamento da Dissertação serão atribuídos os conceitos APROVADO 
ou REPROVADO, prevalecendo a avaliação de, no mínimo, dois examinadores. 
 
§ 1º. O julgamento da Dissertação será imediatamente após a Seção Pública de 
Arguição/Exame, em momento separado da Banca Examinadora, cujo resultado 
será comunicado oralmente, de imediato e publicamente, pelo Presidente da Banca 
ao Mestrando e aos demais presentes. 
 
 
 
Art 11º. Se aprovado, para a expedição do diploma de Mestre, a Coordenação do 
Programa encaminhará à PRPG, em um prazo máximo de quarenta e cinco (45) 
dias após a defesa, a solicitação instruída com os seguintes documentos: 

I. memorando do Coordenador(a) do Programa ao Pró-
Reitor(a) de Pós-graduação ou formulário específico; 

II. cópia da ata da sessão pública de defesa; 
III. cópia do histórico acadêmico assinado pelo 

coordenador do Programa; 
IV. cópia do diploma de graduação; 
V. cópias da Carteira de Identidade e CPF (e 

passaporte, para estudantes estrangeiros); 
VI. documento comprobatório de depósito do produto 

final na Biblioteca; 
VII. para estudantes estrangeiros com visto temporário, 

anexar cópia do visto válido na data da defesa;  



VIII. para estudantes estrangeiros com visto permanente, 
o diploma de Graduação, exigência do inciso IV, deve 
ser devidamente revalidado e/ou reconhecido por 
instituição credenciada no Brasil; 

IX. para estudantes estrangeiros que realizaram a Pós-
Graduação por meio de convênios (cotutelas ou 
outros acordos internacionais), inserir termo de 
cooperação.  

  

Art. 12º. Dos atos praticados pela Banca Examinadora será lavrada Ata, que será 
assinada pelos Examinadores, no ato do encerramento dos trabalhos da Defesa 
Pública.  

 
§ 1º. Caberá ao Presidente da Seção encaminhar a documentação referente à 
Defesa Pública à Coordenação do Programa, devidamente preenchida e 
assinada pelos membros da Banca e Mestrando.  
 

Art. 13º. O Resultado da Seção de Defesa Pública da Dissertação será 
homologado pela CPGQ/UFG/RC, na primeira reunião subsequente a data da 
defesa. 
 
 
 

Coordenadora do Programa de Pós Graduação em Química (UFG/RC), 21 de 
Outubro de 2016 

 
 

 
Profa. Dra. Vanessa Nunes Alves 

                     PRESIDENTE 

 

 

 

 


