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LOCAL DE DEFESA 

Data 

[Seção1] Comentário: CABEÇALHO 
 
Após a logo da UFG, informar os dados 
institucionais. 
  
Deve-se especificar as unidades de vincula-
ção na seguinte ordem: 
Nome da universidade; 
Nome da faculdade ou Instituto (Nome da 
Unidade acadêmica); 
Nome do programa de pós. 
 
Informar as respectivas siglas, quando 
houver, entre parênteses. 
 
Formatação: As  instituições devem vir 
separadas em linhas, com espaçamento 
simples. Colocar em caixa alta (letras 
maiúsculas), tamanho da fonte 12.  
 
 

 

[Seção2] Comentário: AUTORIA 
  
Nome completo do autor: a escrita deve 
conferir exatamente com o nome civil. 
 
Formatação: deve vir sem abreviações,  em 
caixa alta, fonte: 12. 

[Seção3] Comentário: TÍTULO 
 
  
Título principal do trabalho: claro e preciso.  
Deve ser idêntico ao título aprovado pela 
banca e registrado na ata de defesa. 
 
Formatação: apresentado em letras minús-
culas (com exceção aos nomes próprios), 
em negrito, tamanho da fonte: 16. 
 

[Seção4] Comentário: SUBTÍTULO (Se 
houver) 
 Havendo subtítulo, deve vir separado do 
título por dois pontos. 
 
Formatação: em letras minúsculas (com 
exceção aos nomes próprios), sem negrito, 
fonte: 16. 
 

[Seção5] Comentário: VOLUME Se 

houver) 

 No caso de trabalho que se apresente em 
mais de um volume, deve constar em cada 
capa a especificação do respectivo volume.  
 
Formatação: letra maiúscula, fonte 12. 

[Seção6] Comentário: LOCAL 
 Cidade da instituição onde deve ser apre-
sentado o trabalho.  
Não é necessário acrescentar a sigla da 
unidade da federação, pois recomenda-se 
o uso somente em caso de cidades homô-
nimas. 
 
 Formatação: Deve vir em caixa alta. Fonte 
12. 

[Seção7] Comentário: DATA 
 Ano de depósito: atenção quando o ano da 
defesa diverge do ano da última versão do 
seu trabalho, o que vale é o ano da versão 
final do seu trabalho.   
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Tese/Dissertação apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação em xx, da  Faculdade xx, 
da Universidade Federal de Goiás (UFG), 
como requisito para obtenção do título de 
Doutor/Mestre em xx. 
Área de concentração: xx  
Linha de pesquisa: xx  
 

Orientador (a): Professor(a) Doutor(a) xx 

Coorientador (a): Professor(a) Doutor(a) xx  
 

 
 
 
 

LOCAL DE DEFESA 

Data 

[Seção8] Comentário: AUTORIA 
 
 Nome completo do autor: a escrita deve 
conferir exatamente com o nome civil. 
 
Formatação: deve vir sem abreviações,  em 
caixa alta, fonte: 12. 

[Seção9] Comentário: TÍTULO 
 
 Título principal do trabalho: deve ser claro 
e preciso, deve ser idêntico ao título apro-
vado pela banca e registrado na ata de 
defesa. 
 
Formatação: apresentado em letras minús-
culas (com exceção aos nomes próprios), 
em negrito, tamanho da fonte: 16 
 

[Seção10] Comentário: SUBTÍTULO 
(Se houver) 
Havendo subtítulo, deve vir separado do 
título por dois pontos. 
Formatação: em letras minúsculas (com 
exceção aos nomes próprios) , sem negrito, 
fonte: 16. 

[Seção11] Comentário: VOLUME Se 

houver) 

 No caso de trabalho que se apresente em 
mais de um volume, deve constar em cada 
capa a especificação do respectivo volume,  
 
Formatação: letra maiúscula,  fonte 12. 

[Seção12] Comentário: NATUREZA  
Texto que descreve a natureza do trabalho. 
As informações devem  vir na seguinte 
ordem: 
Ttipo do trabalho (tese ou dissertação); 
Vinculação da apresentação ao nome do 
programa de pós, da faculdade ou instituto 
e da instituição de ensino superior ;  
Objetivo (grau/título pretendido); 
Área de concentração (deve conferir com a 
descrita da ata de defesa); 
Linha de pesquisa (se houver)  

 
Formatação: em letras minúsculas (com 
exceção aos nomes próprios) , sem negrito, 
fonte: 12. 

[Seção13] Comentário: ORIENTAÇÃO 

Nome completo do orientador: deve 
conferir com a escrita informada  na ata de 

defesa (idêntica). O mesmo vale para Co-

orientador, se houver. 
Formatação: Apenas a letra inicial  

maiúscula (nomes próprios) , sem negrito, 

fonte: 12 

[Seção14] Comentário: LOCAL 
 Cidade da instituição onde deve ser apre-
sentado o trabalho.  
Não é necessário acrescentar a sigla da 
unidade da federação, pois recomenda-se 
o uso somente em caso de cidades homô-
nimas.  
 
Formatação: Deve vir em caixa alta. Fonte 
12.  

[Seção15] Comentário: DATA 
 Ano de depósito: atenção quando o ano da 
defesa diverge do ano da última versão do 

seu trabalho, o que vale é o ano da versão 

final do seu trabalho. 


