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                       NORMATIVA INTERNA PPGE/UFJ Nº 02/2019R 

Reeditada em 03 de fevereiro de 2023 

 

Define as normas internas para 

formatação de textos de qualificação e 

das dissertações do curso de Mestrado 

em Educação do PPGE/UFJ. 

 

 

A COORDENADORIA COLEGIADA DO PROGRAMA DE PÓS-RADUAÇÃO 
EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL JATAÍ, no uso de suas 

atribuições legais, estatutárias e regimentais, em reunião ordinária realizada no dia 

07de junho de 2019 e em 03 de fevereiro de 2023, em concordância com o 

Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da 

UniversidadeFederal de Goiás, Resolução CEPEC Nº 1403/2016 e, também, com o 

Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 

Jataí, RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 028/2022, DE 31 DE AGOSTO DE 2022, 

 
 

R E S O L V E: 

 
 

Aprovar as normas específicas para elaboração de texto e formatação das dissertações 

entregues para qualificação e defesa no curso de Mestrado em Educação, conforme 

previsto no Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Educação, nível Mestrado, 

da Universidade Federal de Jataí. Esta normativa entra em vigor nesta data, revoga as 

normas e critérios anteriores que regulamentavam a matéria e demais disposições em 

contrário. 

 

 

 

 

Jataí, 07 de junho de 2019. 

 

 

Cátia Regina Assis Almeida Leal 

Coordenadora do PPGE



 

 

 

 

 

Capítulo 

I Definição das normas 

 

Art. 1º Para elaboração dos textos de qualificação e das dissertações do curso de 

Mestrado em Educação do PPGE/UFJ serão utilizadas as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

Art. 2º Para a entrega final (defesa) são solicitados os elementos pré-textuais, 

respeitando-se o que é obrigatório e opcional (capa, lombada, folha de rosto, errata, ata 

de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumos, lista de ilustrações, lista 

de tabelas, lista de abreviaturas, siglas e sumário); textuais (introdução, 

desenvolvimento e conclusão); e pós-textuais (referências, apêndices e anexos), 

incluindo também as citações no corpo do texto e notas de rodapé. As instruções para 

utilização das normas da ABNT estão disponíveis no link: https://bc.ufg.br/p/3389- 

auxilio-para-uso-das-normas-abnt 

 

Parágrafo único - Deverão ser utilizadas as atualizações mais recentes das normas da 

ABNT. 

 

Art. 3º As normas da ABNT são compradas. Mas desde 2011 a comunidade UFG pode 

consultá-las eletronicamente de um ponto de rede dentro da instituição. Para o acesso de 

dentro da UFG veja as orientações em:http://www.bc.ufg.br/pages/15045. Em caso de 

dúvidas, deve-se procurar a Seção de Referência da biblioteca de seu interesse. 

 

Art. 4º A versão final da dissertação de Mestrado deverá estar em consonância com 

essas normas do PPGE/UFJ, bem como com as do Repositório Institucional da UFJ. 

 

Capítulo II 

Disposições finais 

 

Art. 4º Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Coordenadoria Colegiada 

do PPGE/UFJ. 

http://www.bc.ufg.br/pages/15045
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