
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E CIÊNCIAS 

ECONÔMICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

RESOLUÇÃO –  PPGCC Nº 002 
 
 

Aprova as Normas Internas de Elaboração e 

Defesa da Dissertação do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Contábeis (PPGCC) 

da Universidade Federal de Goiás. 
 
 
A COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO (CPG), no uso de suas atribuições legais, 

estatutárias e regimentais, conforme artigo 3º, inciso I do Regulamento do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Contábeis – Nível Mestrado (PPGCC), reunida em sessão plenária 

realizada no dia 27 de fevereiro de 2019.  
 

RESOLVE : 
 

Art. 1º Aprovar as Normas Internas de Elaboração e Defesa da 

Dissertação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis – Nível Mestrado da 

Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da Universidade 

Federal de Goiás, a fim de regulamentar o artigo 43 do Regulamento do PPGCC. 

 

Art. 2º A Dissertação constitui uma elaboração textual teórica e/ou 

empírica sobre tema relevante na área e deverá:  

I. Relacionar-se a uma das linhas de pesquisa do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Contábeis;  

II. Ser redigida de acordo com o padrão técnico científico; 

III. Apresentar clara delimitação do tema e argumentação que revele 

domínio teórico, empírico e metodológico aprofundado do aluno;  

IV. Ser elaborada seguindo o estilo de formatação de trabalhos 

acadêmicos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ou, 

alternativamente, da American Psychological Association (APA), 

mediante autorização do orientador. 

 

§1° Quando a dissertação for elaborada no estilo de formatação da APA, 

o mesmo deverá ser adotado na formatação dos elementos textuais, como: citações, 

referências, figuras e tabelas. Para os elementos pré-textuais e pós-textuais aplicam-se as 

determinações da norma ABNT. 

 

§2° Quando a dissertação for elaborada no estilo de formatação da 

ABNT, a dissertação deverá considerar às normas em vigor sobre informações e 

documentações de trabalhos acadêmicos referentes a apresentação de: 

a. Trabalhos acadêmicos, exceto para dissertações em forma de 

artigos; 

 



b. Resumo; 

c. Índice; 

d. Sumário; 

e. Numeração progressiva das seções de um documento; 

f. Citações em documentos; 

g. Referências. 

 

Art. 3º A Dissertação poderá ser elaborada em formato tradicional de 

monografia ou de artigos. 

 

§1° A formatação tradicional de monografia é constituída por elementos 

pré-textuais (parte que antecede o texto da dissertação, com informações que auxiliam na 

identificação e utilização do trabalho), elementos textuais (introdução, desenvolvimento e 

conclusão) e elementos pós-textuais (referências, anexos e apêndices). 

 

§2° A Dissertação elaborada no formato de artigos científicos deverá ser 

composta por: 

a. Elementos pré-textuais. 

b. Capítulo introdutório, com a problemática geral da pesquisa, 

exposição sumária dos estudos realizados, incluindo aspectos 

metodológicos, justificativas e contribuições da Dissertação. 

c. Dois artigos relacionados à temática geral da Dissertação, que 

ainda não tenham sido publicados. Os artigos deverão ser 

apresentados como capítulos, e o seu título será o próprio título 

do capítulo. Cada artigo realizado deverá conter: introdução, 

desenvolvimento (referencial teórico e bibliográfico, aspectos 

metodológicos, análise e discussão dos resultados) e conclusão.  

d. Capítulo de conclusão, para apresentação das conclusões gerais 

da Dissertação.  

e. Elementos pós-textuais. 

 

§3° A determinação da forma de dissertação, se tradicional de 

monografia ou em formato de artigos, ou estilo de formatação, ABNT ou APA, deverá ser do 

orientador do trabalho desenvolvido e identificada no formulário de depósito de qualificação 

e de defesa da dissertação. 

 

§4° A autorização da elaboração de dissertação em artigos elimina a 

obrigatoriedade exposta no Inciso V, artigo 42 da Resolução – CEPEC nº 1522/2017, que 

regulamenta o Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis - PPGCC, Nível 

Mestrado. 

Art. 4º A solicitação e realização da defesa da dissertação ocorrerá nos 

moldes dos artigos 42º, 44º, 45º, 46º e 47º do Regulamento Do Programa De Pós-Graduação 

Em Ciências Contábeis – Nível Mestrado. 

 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor nesta data. 
 
 

 

Goiânia, 27 de fevereiro de 2019

 


