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Prezado(a) Discente do PROMESTRE - FaE / UFMG; 

A partir de agora deverá ser providenciado, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de 

Defesa da Dissertação de Mestrado ou da finalização das correções (prazo estipulado pela banca), a 

entrega dos documentos abaixo assinalados, relativos ao início do processo de expedição do seu 

diploma de MESTRE em Educação e Docência. 

 A dissertação final completa deve ser enviada em formato PDF ao e-

mail secpromestre@gmail.com 

 A Autorização para divulgação do Produto deverá ser preenchida e entregue na secretaria 

do Promestre 

 Você deverá preencher o Formulário online de pedido de diploma 

*Ver modelos no site www.fae.ufmg.br/promestre/pedido-de-diploma 

Toda documentação infra citada será remetida á PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO – 

PRPG/UFMG, para o devido registro e expedição do seu diploma: 

01. Cópia do Diploma de Graduação (frente e verso); 

02. Cópia da Carteira de Identidade ou CNH (Não serão aceitas carteiras de habilitação com prazo de 

validade vencido); 

03. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

04. Declaração de “nada consta” da Biblioteca da FAE; 

05. Formulário de termo de autorização para disponibilização de Tese/Dissertação na Biblioteca 

Digital UFMG; 

06. Formulário de termo de autorização para empréstimo na Biblioteca da FAE/UFMG; 

07. Formulário da dissertação corrigida com assinatura do Prof(a). Orientador(a); 

08. Dois exemplares da dissertação, encadernados em capa dura (tipo brochura na cor azul marinho 

c/ letras douradas); 

ATENÇÃO !!!! A Folha de Aprovação deverá ser adicionada após a ficha catalográfica da 

dissertação; 

09. Dois exemplares em CD (Formato PDF) devidamente identificados; 

OBS: O SEU PROCESSO DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA, SOMENTE SERÁ INICIADO 

COM O CUMPRIMENTO DE TODOS OS ITENS RELACIONADOS ACIMA.   

mailto:secpromestre@gmail.com
file:///C:/Users/promestre/Documents/Promestre/Normas%20para%20a%20Versão%20Final%20da%20Dissertação/www.fae.ufmg.br/promestre/pedido-de-diploma
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1.CAPA (FIG. 01): deve conter o nome das instituições, autoria, título do trabalho, subtítulo (se 

houver, esse deve ser em fonte menor do que a utilizada para o título), número do volume (se existir 

mais de um), local (cidade) e ano de depósito (entrega), dispostos nessa ordem. A inclusão de outros 

elementos ou dados é opcional.  

ENCADERNAÇÃO COM A CAPA DURA / TIPO BROCHURA NA COR AZUL MARINHO E 

LETRAS DOURADAS 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Exemplo de capa 

 

 

 

 

Universidade Federal de Minas Gerais 
Faculdade de Educação 

Mestrado Profissional Em Educação e Docência 

 

 

Nome completo 

 

 

Título do Trabalho 

 

 

 

Belo Horizonte 

2017 
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2. LOMBADA (FIG. 02): Deve trazer impressos o nome do autor e o título e elementos 

alfanuméricos de identificação caso haja mais de um volume (Ex.: v. 2). Lembrando que os elementos 

são impressos de cima para baixo e na horizontal, e quando a lombada não comportar todo o título, 

abreviá-lo com reticências (...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Exemplo de lombada 
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3. FOLHA DE ROSTO  

3.1 A folha de rosto (FIG. 3) contém os seguintes dados necessários à identificação:  

– AUTOR: o nome completo do autor deverá ser centrado no alto da folha de rosto, 

observando-se uma margem vertical de 3,0 cm, escrito com letras menores do que as utilizadas para 

o título e seguido dos títulos e/ou credenciais (opcional); 

– TÍTULO: deve ser preciso e significativo, escrito com fonte maior do que a usada para o 

nome do autor, colocado no centro da folha. O subtítulo, quando houver, deve ser graficamente 

diferenciado e separado do título por dois pontos; 

– NÚMERO DE VOLUMES: se houver mais de um, em cada folha de rosto deve constar o 

número do respectivo volume; 

– NOTA DE DISSERTAÇÃO: consiste na explicitação da natureza do trabalho (dissertação), 

mencionando-se o curso de pós-graduação e a unidade aos quais foi apresentado, o objetivo (grau 

pretendido); 

 – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: após a nota de dissertação, indica-se a área de 

concentração do curso escolhido pelo mestrando, aqui indicada como linha de pesquisa; 

– ORIENTADOR(A): o nome do orientador(a) do trabalho deve suceder à informação de área 

de concentração, seguido do nome da instituição a que pertence e, se houver, do coorientador(a); 

– NOTAS TIPOGRÁFICAS: compõem-se local da instituição onde será apresentado, e data 

(ano) de depósito (da entrega), centrado um em cada linha, observando-se a margem vertical inferior 

de 2,0 cm. 
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Nome completo 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDOS EXPLORATÓRIOS SOBRE AS VIVÊNCIAS EM 

SALA DE AULA  

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Mestrado Profissional Ensino e Docência do 

Departamento de Educação da Universidade 

Federal de Minas Gerais, como requisito 

parcial à obtenção do título de Mestre em 

Educação.. 

 

 

Linha de pesquisa: Ensino de Ciências 

 

Orientadora: Profa. Dra. Cecília Meireles 

Coorientadora: Prof. Dr. Guimarães Rosa 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

2015 

Figura 3: Exemplo de Folha de Rosto 
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4. FICHA CATALOGRÁFICA (FIG. 4): contém no terço inferior da folha anverso a ficha 

catalográfica, que deverá ser confeccionada por profissional bibliotecário de acordo com o Código 

de Catalogação Anglo-Americano vigente. 

ESTA FICHA CATALOGRÁFICA É PRODUZIDA PELOS BIBLIOTECÁRIOS DA BIBLIOTECA DA 

FAE / UFMG 

Site:  http://www.biblio.fae.ufmg.br/webbiblio/  

E-mail: biblio@fae.ufmg.br  

Horário: 7h às 22h (segunda a sexta-feira) 

031 3409-5301 

 

5. ERRATA: é a listagem de erros com as devidas correções, indicações de folhas e, quando 

possível, de linhas em que os mesmos aparecem. Deve trazer ao alto da folha a referência do 

trabalho e ser inserida após a folha de rosto. 

 

6. FOLHA DE APROVAÇÃO (FIG. 6): a ser inserida logo após a folha de rosto. 

Outros dados (avaliação, parecer e outras considerações) podem ser incluídos nessa folha a 

critério do Orientador.  

A folha de aprovação um elemento obrigatório, deve ser contada, mas não paginada. 

ATENÇÃO !!!! 

VOCÊ RECEBERÁ UMA CÓPIA DA FOLHA DE APROVAÇÃO ASSINADA POR 

TODOS(AS) OS/AS MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA, NO DIA DA ENTREGA DA 

VERSÃO FINAL DA SUA DISSERTAÇÃO NA SECRETARIA DO PROMESTRE – FAE / UFMG. 

http://www.biblio.fae.ufmg.br/webbiblio/
mailto:biblio@fae.ufmg.br
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Dissertação intitulada Estudos Exploratórios Sobre as Vivências em Sala de Aula, 

de autoria do mestrando Euclides da Cunha, apresentada ao Programa de Mestrado 

Profissional Educação e Docência da Faculdade de Educação da UFMG, como 

requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Educação. Linha de Pesquisa: 

Ensino de Ciências. 

 

Aprovada pela banca examinadora constituída pelos seguintes professores: 

 

_________________________________________ 

Prof. Dr. Monteiro Lobato (FAE-UFMG) 

Orientadora 

 

_________________________________________ 

Prof. Dr. Guimarães Rosa (FAE-UFMG) 

 

 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Chico Xavier (ICB- UFMG) 

 

 

Belo Horizonte, 12 de Dezembro de 2015 

 

Figura 6: Exemplo de folha de aprovação 

 

7. DEDICATÓRIA: trata-se de um pequeno texto onde o autor homenageia ou dedica seu 

trabalho a alguém. Insere-se o texto na parte inferior alinhado à direita.  
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8. AGRADECIMENTOS: texto que manifesta agradecimento a pessoas e/ou instituições que, 

de alguma forma, colaboraram para a execução do trabalho.  

9. EPÍGRAFE: citação de um pensamento que, de certa forma, embasou a gênese da obra. 

Pode ocorrer também no início de cada capítulo ou de partes principais. Essa folha não tem título.  

10. RESUMO NA LÍNGUA VERNÁCULA: redigido pelo próprio autor da tese ou dissertação, 

o resumo - síntese dos pontos relevantes do texto, em linguagem clara, concisa, direta, com o 

máximo de 500 palavras - deve ressaltar o objetivo, o resultado e as conclusões do trabalho, assim 

como o método e a técnica empregados na sua elaboração. O resumo é seguido das palavras-chave 

e/ou descritores (no máximo de 6 e separadas por ponto final) que representam o conteúdo da 

pesquisa. Precede o sumário e é redigido na língua do mesmo.  

11. RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA: tradução do resumo para o inglês, ou para 

espanhol ou para o francês, no caso das dissertações de mestrado.  

12. LISTAS: relacionam os elementos ilustrativos ou explicativos, contidos no trabalho. 

Dependendo da característica do documento podem ser incluídas as seguintes listas:  

12.1 LISTAS DE ILUSTRAÇÕES: relações de gráficos, quadros, fórmulas, lâminas, figuras 

(desenhos, gravuras, mapas, fotografias), na mesma ordem em que são citadas no texto, com cada 

ilustração designada por seu tipo e a indicação da folha onde estão localizadas; 

12.2 LISTAS DE TABELAS: relação numérica das tabelas na mesma ordem em que se 

sucedem no texto, seguida do título e com a indicação da folha correspondente; 

12.3 LISTAS DE ABREVIATURAS E SIGLAS: relação alfabética das abreviaturas e siglas 

utilizadas na publicação, seguidas das palavras ou expressões a que correspondem, escritas por 

extenso; 

12.4 LISTAS DE NOTAÇÕES OU SÍMBOLOS: relação de sinais convencionados, utilizados 

no texto, seguidos dos respectivos significados, elaborada de acordo com a ordem apresentada no 

texto. 

13. SUMÁRIO: indicação do conteúdo do documento, refletindo suas divisões e/ou seções, 

na mesma ordem e grafia em que aparecem no texto. Usa-se o termo “sumário” (e não a palavra, 
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índice ou lista) para designar essa parte. Havendo mais de um volume, você deve incluir um sumário 

completo do trabalho em cada volume. Na representação das divisões do sumário, assim como no 

texto, deverá ser aplicada a numeração progressiva:  

 

Indicativo de seção             Título 

 

1                                     CAPÍTULOS 

1.1                                Seção secundária 

1.1.1                             Seção terciária 

1.1.1.1                          Seção quaternária 

 

14. TEXTO: trata-se do corpo da dissertação. Recomenda-se que os textos sejam escritos 

com os verbos sempre na 3ª pessoa. 

14.1 INTRODUÇÃO: deve fornecer uma visão global da pesquisa realizada, incluindo a 

formulação de hipóteses, delimitações do assunto tratado e os objetivos da pesquisa. Na introdução 

o autor “anuncia” o que ele espera confirmar na conclusão.  

14.2 DESENVOLVIMENTO  

14.2.1 REVISÃO DE LITERATURA: nesse capítulo, o autor deve demonstrar 

conhecimento da literatura básica sobre o assunto, resumindo os resultados de estudos feitos 

por outros autores. A literatura citada deve ser apresentada preferencialmente em ordem 

cronológica, em blocos de assunto, mostrando a evolução do tema de maneira integrada. 

Todo documento analisado deve constar na listagem bibliográfica e ser referenciado; 

14.2.2 MATERIAL E MÉTODOS (OU METODOLOGIA): é a parte onde se descreve 

a metodologia adotada para o desenvolvimento do trabalho. Descrição breve, porém 

completa e clara das técnicas e processos empregados, bem como o delineamento 

experimental; 
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14.2.3 RESULTADOS: esse capítulo deve ser apresentado de forma detalhada, 

propiciando ao leitor a percepção completa dos resultados obtidos, inclusive repetir o 

experimento, se assim o desejar. Pode incluir ilustrações, como quadros, gráficos, tabelas, 

mapas e outros; 

14.2.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: é a comparação dos resultados 

alcançados pelo estudo com aqueles descritos na revisão de literatura. É a discussão e 

demonstração das novas verdades a partir de verdades garantidas; 

14.2.5 CONCLUSÃO: síntese final da dissertação, a conclusão constitui-se de uma 

resposta à hipótese enunciada na introdução. Não se permite a inclusão de dados novos 

nesse capítulo.  

15. REFERÊNCIAS: listagem, em ordem alfabética, das publicações efetivamente utilizadas 

para a elaboração do documento (dissertação), devendo respeitar as normas para citações. 

Recomenda-se, para a consulta, o livro FRANÇA, Júnia Lessa; Vasconcellos, Ana Cristina de. 

Manual para Normalização de Publicações Técnico-Científicas. 8. ed. rev. Belo Horizonte: Editora 

UFMG, 2009.  

16. GLOSSÁRIO: lista alfabética de palavras pouco conhecidas, estrangeiras, termos ou 

expressões técnicas acompanhadas de definições ou traduções. As palavras devem ser listadas em 

ordem alfabética, em destaque tipográfico, seguida de suas definições.  

17. ANEXOS OU APÊNDICES: documentos complementares e/ou comprobatórios do texto, 

sendo o apêndice elaborado pelo próprio autor e o anexo de autoria diferente, trazem informações 

esclarecedoras, tabelas ou dados colocados à parte, para não quebrar a seqüência lógica da 

exposição. Tanto o apêndice quanto o anexo são identificados por letras maiúsculas seqüenciais, 

travessão e seguidos de seus respectivos títulos (Ex.: ANEXO A - Projeto piloto; APÊNDICE A - 

Roteiro da entrevista). Devem ser citados no texto seguidos da letra de ordem, sendo apresentados 

entre parênteses quando vierem no final da frase. Se inseridos na redação, o termo ANEXO ou 

APÊNDICE vêm livres dos parênteses. Caso tenham sido utilizadas as 23 letras do alfabeto na 

identificação dos apêndices e dos anexos, permite-se usar letras maiúsculas dobradas (exemplo: AA 

ou BB).  
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18. ÍNDICE: relação detalhada de assuntos e/ou nomes de pessoas, nomes geográficos e 

outros com a indicação de sua localização no texto.  

19. DIMENSÕES E FORMATAÇÃO: os textos dos trabalhos acadêmicos devem ser 

digitados em papel branco, formato A4 (21 cm x 29,7 cm), somente no anverso da folha; adota-se a 

cor preta para o texto e outras cores somente para as ilustrações. As folhas devem apresentar 

margens esquerda e superior de 3 cm e direita e inferior de 2 cm. Todo o texto deve ser digitado em 

espaço 1,5 entrelinhas. O espaço simples é utilizado em citações longas, nas notas de rodapé, entre 

as linhas de uma referência, nas legendas e fontes de ilustrações e tabelas etc. O tamanho da fonte 

deve ser de 12 para o texto e menor para as citações longas, notas de rodapé, paginação, legenda 

etc. A fonte deve ser Arial ou Times New Roman para todo o texto, as citações, as notas de rodapé, 

a paginação, a legenda, etc, desde que não se altere entre as duas ao longo do mesmo. 

20. PAGINAÇÃO: a numeração deve ser inserida na primeira folha de texto computando-se 

na contagem as folhas preliminares ao texto desde a folha de rosto.  

21. ENCADERNAÇÃO: os documentos deverão ser encadernados em capa dura 

(costurada), onde o verso e o dorso deverão ser azul marinho, sem conter ilustrações, na mesma 

formatação que a CAPA (item 1), e a cor da fonte poderá ser dourada. 

22. ESTRUTURA BÁSICA  

22.1 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS  

1. Capa  

 

2. Lombada  

3. Folha de rosto 

4.  Ficha catalográfica  

5. Errata  

6. Folha de aprovação (recebida na secretaria do PROMESTRE no dia da entrega da 

versão final da sua dissertação)  

7. Dedicatória  

8. Agradecimentos  
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9. Epígrafe  

10. Resumo na língua vernácula  

11. Resumo em língua estrangeira  

12. Listas  

13. Sumário 

22.2. ELEMENTOS TEXTUAIS (com todas as subdivisões que o autor e o orientador julgarem 

pertinentes)  

 Introdução 

 Desenvolvimento 

 Conclusão 

22.3. ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS  

 Referências 

 Glossário 

 Apêndice(s) 

 Anexo(s) 

 Índice(s) 


