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NORMAS INTERNAS PGSISCO PARA ELABORAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES 

 

O Colegiado da PGSISCO, no uso de suas 
atribuições, estabelece as normas internas 
para organização dos ELEMENTOS TEXTUAIS 
das teses e dissertações desenvolvidas no 
âmbito da PGSISCO. 

 

A organização e a formatação das teses e dissertações devem seguir os 

padrões estabelecidos pela Comissão de Normas do Sistema de Bibliotecas da 

UFPR – SiBi/UFPR, seguindo a ORIENTAÇÃO PARA NORMALIZAÇÃO DE 

TRABALHOS ACADÊMICOS NO FORMATO ALTERNATIVO (ARTIGO). Para sanar 

dúvidas de formatação xs discentes devem consultar os documentos (orientações, 

tutoriais e templates) disponibilizados pelo SiBi/UFPR na sua página de 

Orientação para Normalização de Trabalhos Acadêmicos.  

A Resolução n. 32/17-CEPE determina que o depósito legal de teses e 

dissertações deve ser realizado apenas na versão eletrônica, pelo Sistema 

Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA-UFPR). 

Antes da submissão do documento final, verifiquem se o documento atende 

os padrões das normas editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) disponíveis no MANUAL DE NORMALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 

CIENTÍFICOS - UFPR, utilizem o CKECK LIST – NORMALIZAÇÃO DE TRABALHOS 

ACADÊMICOS para verificar o atendimento de todas as exigências do SiBi/UFPR. 

 

  

https://www.portal.ufpr.br/tutoriais/tutoriais_normaliza/estrutura.pdf
https://www.portal.ufpr.br/tutoriais/tutoriais_normaliza/estrutura.pdf
https://www.portal.ufpr.br/normalizacao.html
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/45654
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/45654
https://www.portal.ufpr.br/tutoriais/tutoriais_normaliza/CHEK%20LIST%20SISTEMA%20DE%20BIBLIOTECAS%20-%20UFPR.pdf
https://www.portal.ufpr.br/tutoriais/tutoriais_normaliza/CHEK%20LIST%20SISTEMA%20DE%20BIBLIOTECAS%20-%20UFPR.pdf
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Organização de teses/dissertações 

(itens obrigatórios estão marcados por *) 

 

ELEMENTOS EXTERNOS 

• *Capa 

 

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

O trabalho final deve conter elementos pré-textuais obrigatórios (*) que 

representem todo o trabalho e não os artigos individuais. O autor pode inserir os 

elementos opcionais que o autor julgar necessários. 

• *Folha de Rosto 

• *Ficha Catalográfica  

(no verso da Folha de Rosto) 

• *Termo de Aprovação  

(assinado por todos os membros da banca examinadora. O Presidente da 

banca pode assinar por membros que participaram da defesa 

remotamente) 

• Dedicatória 

• Agradecimentos  

(bolsistas DS devem necessariamente agradecer à CAPES e fazer referência 

ao número de processo da bolsa) 

• Epígrafe 

• *Resumo em português 

• *Palavras-chave em português 

• *Resumo em inglês 

• *Palavras-chave em inglês 

• Lista de ilustrações 

• Lista de tabelas 

• Lista de abreviaturas e siglas  

• Lista de símbolos 

• *Sumário 

 

ELEMENTOS TEXTUAIS 

• *Highlights  

• *Resumo em linguagem acessível 

• *Introdução 

• *Capítulo(s) em formato de artigo 
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• *Conclusão/Fechamento 

(apenas para teses/dissertações que apresentem mais de um artigo) 

 

Highlights  

Os highlights (ou tópicos de destaque do trabalho) são uma lista de 3 a 5 

frases curtas que têm por finalidade auxiliar na visualização do seu trabalho por 

meio de mecanismos de pesquisa online. Esses tópicos devem capturar os pontos 

mais importantes da tese/dissertação, incluindo termos que você sabe que seu 

público-alvo usará para buscas online. Os highlights poderão ser inseridos na 

página eletrônica da PGSISCO abaixo do link de acesso do documento 

depositado na página do SiBi/UFPR. 

• Cada highlight pode ter no máximo 85 caracteres (incluindo espaços) 

• Não use jargões, acrônimos ou abreviações 

• Devem ser direcionados para um público não especializado  

• Use palavras-chave 

 

Resumo em linguagem acessível 

O resumo em linguagem acessível tem o objetivo de ampliar a divulgação 

dos trabalhos realizados no âmbito da PGSISCO. Atualmente, esse item já é 

obrigatório para submissão de artigos em diversos periódicos internacionais de 

alto impacto. Segundo a Editora AGU, ele representa uma ferramenta de 

comunicação científica excepcionalmente eficaz, tornando trabalhos científicos 

mais visíveis e ampliando o público de leitores. O texto deve ser livre de jargões 

técnicos e resumir o seu trabalho (indicar o problema abordado, descrever a 

pesquisa conduzida, o resultado e por que as descobertas são importantes) de 

forma a torná-lo mais acessível para um público fora do círculo científico 

específico do seu trabalho, compreendendo jornalistas e o público interessado em 

ciência (https://www.agu.org/Share-and-Advocate/Share/Community/Plain-

language-summary). O resumo em linguagem acessível poderá ser utilizado para 

divulgar o seu trabalho na página eletrônica do Centro de Estudos do Mar e nas 

mídias sociais oficiais da PGSISCO. 

 

Introdução 

A introdução deve ser abrangente, com apresentação da problemática 

estudada, o estado em que se encontra a pesquisa no campo escolhido com 

fundamentação teórica, justificativa, objetivos e hipóteses gerais do trabalho. No 

caso de dissertações/teses que apresentem mais de 1 capítulo (artigo) uma 

https://www.agu.org/Share-and-Advocate/Share/Community/Plain-language-summary
https://www.agu.org/Share-and-Advocate/Share/Community/Plain-language-summary
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introdução geral deve apresentar de forma sucinta a estrutura (números de 

capítulos e temas abordados em cada capítulo) do trabalho. 

 

Capítulo(s) 

O(s) capítulo(s) devem ser apresentados em forma de artigo e devem 

conter as seguintes informações: 

• *Título em português e inglês 

• *Nome da revista pretendida (sigla internacional), seguido do ISSN, com o 

respectivo valor do índice de impacto pelo Journal Citation Reports (BUSCA 

Periódico > Selecionar o periódico de interesse) e Qualis CAPES 

• *Autores e Instituições 

• *Resumo em português e inglês 

• *Palavras-chave em português e inglês 

• *Seguir a estrutura de apresentação de itens/subitens determinada pela 

revista 

(tabelas e figuras podem ser inseridas no meio do texto) 

 

No caso específico de dissertações com apenas 1 capítulo (isto é, um único 

artigo), não há necessidade de apresentar resumo/abstract e palavra-chave/key 

words, pois os mesmos já foram apresentados nos ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS do 

documento. 

 

ATENÇÃO: Em trabalho com artigos aceitos e/ou publicados, é de 

responsabilidade do autor do trabalho certificar-se junto à editora da revista ou 

dos anais de evento se essa inclusão é ou não permitida, evitando assim, a 

violação de direitos de cópia (copyright). 

 

Conclusão/Fechamento 

No caso de dissertações/teses que apresentem mais de 1 capítulo (artigo) 

é necessário que ao final do trabalho seja apresentada de FORMA SUCINTA E 

OBJETIVA como os capítulos (artigos) se integram e quais são as conclusões 

gerais. Em dissertações com apenas 1 capítulo, esse item não é obrigatório, pois 

a conclusão deve ter sido apresentada no próprio corpo do texto. 

 

 

http://www-periodicos-capes-gov-br.ez22.periodicos.capes.gov.br/
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf


 

 
 

Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SISTEMAS COSTEIROS E OCEÂNICOS 
CENTRO DE ESTUDOS DO MAR  

Avenida Beira-Mar, s/n • CEP 83255-000 • Pontal do Paraná • Paraná 

Tel (41) 3511-8637 • Fax (41) 3511-8600 • http://www.cem.ufpr.br • pgsisco@ufpr.br 

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

O trabalho final pode conter os elementos pós-textuais opcionais que o 

autor julgar necessários, e devem representar todo o trabalho e não os artigos 

individuais. 

• *Referências  

A lista de referências é um elemento pós-textual obrigatório, devendo ser 

incluída ao final do trabalho com todas as referências citadas em todos os 

capítulos (artigos) que compõem a tese/dissertação. 

• Glossário  

• Apêndice  

• *Anexo  

Os dados brutos do trabalho devem ser apresentados no documento final 

na forma de Anexos.  

• Índice 

 


