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NOTA PRELIMINAR 
 

Este manual busca estabelecer parâmetros para a confecção da Dissertação 

de Mestrado no âmbito do POSLET – Programa de Pós-Graduação em Letras da 

UNIFESSPA. Todos os padrões aqui estabelecidos têm como base determinadas 

Normas Brasileiras (NBRs) aprovadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), quais sejam: 

a) NBR 6023:2018: informação e documentação: Referências: Elaboração;  
b) NRB 6024:2012: informação e documentação: Numeração progressiva das 

seções de um documento: Apresentação;  
c) NBR 6027:2012: informação e documentação: Sumário: Apresentação;  
d) NBR 6028:2003: informação e documentação: Resumo: Apresentação;  
e) NBR 6033:1989: documentação: ordem alfabética; 
f) NBR 6034:2004: informação e documentação – Índice – Apresentação; 
g) NBR 10520:2002: informação e documentação: Citações em documentos - 

Apresentação;  
h) NBR 12225:2004: informação e documentação – Lombada – Apresentação; 
i) NBR 14724:2011: informação e documentação: Trabalhos acadêmicos: 

Apresentação;  
j) NBR 15287:2011: informação e documentação: Projeto de pesquisa: 

Apresentação.  
 

É sempre importante lembrar que existe uma diferença básica entre um manual 

de normalização de trabalhos acadêmicos e um manual de metodologia científica 

propriamente dito. Este último busca desenvolver extensas conceituações sobre a 

natureza de métodos e técnicas de pesquisa, ou mesmo sobre termos específicos 

próprios do universo da pesquisa científica. Já um manual de normalização, por sua 

vez, limita-se apenas a apresentar modelos que devem ser seguidos por determinada 

comunidade acadêmica, sem a necessidade de aprofundamento teórico acerca do 

significado de expressões, processos, mecanismos ou termos técnicos. 
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1 CONFIGURAÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 PAPEL, MARGENS, RECUO DE PARÁGRAFO 

 

 A seguinte orientação deverá ser adotada no que tange à configuração básica 

da página da dissertação: 

• Configuração básica: papel branco, formato A4 (largura: 21 cm / altura: 29,7 
cm), impressão apenas no anverso da folha (apenas a ficha catalográfica é 
impressa no verso da folha); 

Ø margens: superior e esquerda = 3 cm; inferior e direita = 2 cm; 

Ø recuo de parágrafo: 

Ø REGRA GERAL: 1,25 cm da margem esquerda no texto inteiro;  
Ø EXCEÇÕES: nenhum recuo de parágrafo em resumos, abstracts, no 

texto que descreve a natureza do trabalho (Folha de Rosto), nas notas 
de rodapé, em títulos de capítulos e subcapítulos com numeração e em 
citações longas (já recuadas a 4 cm da margem esquerda). 

 

1.2 FONTE, TAMANHO DA FONTE, USO DE ITÁLICO, SUBLINHADO E NEGRITO 

 

Ø Fonte: Arial; 

Ø Tamanho da Fonte: 

Ø REGRA GERAL: Tamanho 12 em todo o documento (desde a capa); 
Ø EXCEÇÕES: Tamanho 10 no texto que descreve a natureza do trabalho 

(Folha de Rosto), nas notas de rodapé e em citações longas (recuadas 
a 4 cm da margem esquerda). 

Ø Uso de itálico, sublinhado e negrito:  

Ø ITÁLICO: apenas para expressões estrangeiras; 

Ø SUBLINHADO: apenas para chamar a atenção de uma palavra ou 

expressão; 

Ø NEGRITO: para títulos de obras inteiras (livros, filmes, peças), títulos de 

seções primárias. 

 

1.3 ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS 

 

O espaçamento entre linhas a ser aplicado no trabalho acadêmico deve ser 

igual a 1,5 (essa é regra geral). Não devemos usar nenhum tipo de espaçamento 
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automático (“pt Antes” ou “pt Depois”) que distancie o fim de um parágrafo e o início 

do seguinte. 

Há sete exceções à regra geral nas quais devemos usar espaçamento entre 

linhas igual a 1,0 (espaço simples), a saber: 

• (1) no texto que descreve a natureza do trabalho na folha de rosto; 

• (2) no texto do RESUMO/ABSTRACT e das PALAVRAS-CHAVE/KEYWORDS; 

• (3) no texto das notas de rodapé; 

• (4) no texto das citações longas (recuadas a 4 cm da margem esquerda); 

• (5) nas legendas das ilustrações e tabelas; 

• (6) na seção das REFERÊNCIAS; 

• (7) na ficha catalográfica. 
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2 APRESENTAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 
 
2.1 ESTRUTURA FÍSICA DA DISSERTAÇÃO 

 

• Para efeito de apresentação no âmbito da Qualificação e da Defesa, a 

dissertação deve ser apenas encadernada em espiral; 

• Para efeito de apresentação no âmbito do Depósito da Dissertação, entregar 

o trabalho encadernado em CAPA DURA, na cor azul marinho, com letras 

prateadas; 

• Em ambos os casos, a capa deverá conter as seguintes informações (todas em 

negrito, com exceção do Local e da Data): 

Ø Universidade, Instituto, Programa, Área de concentração;  

Ø Nome do autor; 

Ø Título do trabalho: subtítulo (se houver); 

Ø Número de volumes (se houver mais de um, deve constar, na capa, a 

identificação do respectivo volume); 

Ø Local (cidade da Universidade); 

Ø Data (ano de depósito ou da entrega). 

 
• LOMBADA constando nome do autor (impresso longitudinalmente, do alto 

para o pé da lombada), título do trabalho (impresso da mesma forma que a 

do nome do autor) e ano do depósito ou entrega. 
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2.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

a) Elementos Pré-textuais: 

Ø PELA ORDEM: Capa (obrigatório), Folha de Rosto (obrigatório), Ficha 
Catalográfica* (obrigatório); Folha de Aprovação (obrigatório), Dedicatória 

(opcional), Agradecimentos (opcional), Epígrafe (opcional), Resumo 
(obrigatório), Abstract (obrigatório). Listas (de Ilustrações, tabelas, de 

abreviaturas, siglas, etc. - opcionais) e Sumário (obrigatório). 

* Observação: a Ficha Catalográfica deve ser impressa no verso da Folha de Rosto. 

Só pode ser inserida no texto final da dissertação (i.e.: aprovado por banca de defesa). 

 

b) Elementos Textuais: 

Ø Introdução (obrigatório), Desenvolvimento (obrigatório) e Conclusão 
(obrigatório). 

 

c) Elementos Pós-textuais: 
 

Ø Referências (obrigatório), Glossário (opcional), Apêndices (opcional), 
Anexos (opcional). 

 

2.2.1 Folha de rosto 
  A folha de rosto deverá conter as seguintes informações (todas em negrito, 

com exceção do Local e da Data, bem como do Texto descritivo da natureza do 

trabalho): 

Ø Nome do autor (fonte 12); 

Ø Título do trabalho: subtítulo (se houver) (fonte 12); 

Ø Número de volumes (se houver mais de um, deve constar, na capa, a 

identificação do respectivo volume) (fonte 12); 

Ø Texto descritivo da natureza do trabalho e sua vinculação (fonte 10); 

Ø Nome do Orientador (fonte 10);  

Ø Nome do Coorientador (se houver) (fonte 10);  

Ø Local (cidade da Universidade) (fonte 12);  

Ø Data (ano de depósito/ou da entrega) (fonte 12).  
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2.2.2 Ficha catalográfica 

 

No Verso da Folha de Rosto deve ser impressa a Ficha Catalográfica (deve 

ser elaborada por um profissional da biblioteca da Instituição) - Constitui-se de um 

conjunto de informações bibliográficas descritas, de forma ordenada, seguindo o 

Código de Catalogação Anglo-Americano vigente. 

Exemplo gráfico:  
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2.2.3 Errata 
A ERRATA é um elemento opcional, devendo ser apresentada em 

folha avulsa, acompanhada da referência do trabalho. Deve ser entregue 

apenas no dia da banca, no início dos trabalhos da comissão examinadora. 

Vale destacar que a errata deve ser elaborada para informações erradas – 

e não para informações que não foram incluídas no corpo do texto. 

 

Exemplo ERRATA: 

 

SOBRENOME, Nome do aluno. Título do trabalho. Local, ano. Número 
total de folhas (xxx f.). Tipo do trabalho (grau pretendido) - Curso, Nome da 
Universidade, Local, ano.  
 

Página Linha  Onde se lê  Leia-se  
10  26  Auto-clavado  Autoclavado  
22  15  2009  2011  
39  8  45%  48%  

 

 
Observação: O trabalho deve ser minuciosamente revisado antes da impressão para 

evitar o uso de ERRATA. De preferência, sugere-se que todo mestrando submeta o 

trabalho final à análise de um egresso do curso de Letras Português, contratando os 

serviços de revisão ortográfica desse profissional. 

 
2.2.4 Folha de aprovação 

 

É elemento obrigatório para dissertação e tese. Deve conter o nome do autor, 

o título e o subtítulo por extenso, a natureza, o objetivo, o nome da instituição, a área 

de concentração, a data de aprovação, o nome e a titulação dos membros 

componentes da banca examinadora e suas assinaturas.  

 
Observação: Não se deve escrever na lauda a expressão Folha de Aprovação. 
 

 

 

 

Exemplo gráfico: 
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2.2.5 Dedicatória 
 

Não se deve escrever na lauda a palavra Dedicatória. A formatação deve 

obedecer à mesma lógica do corpo do texto da dissertação: Fonte 12, espaçamento 

1,5, alinhamento justificado, com recuo de parágrafo de 1,25 cm da margem esquerda. 

A última linha da Dedicatória deve, obrigatoriamente, estar no último espaço de 

parágrafo da lauda. 

Exemplo gráfico: 
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2.2.6 Agradecimentos 

Os agradecimentos são dirigidos aos que realmente contribuíram, de maneira 

relevante, à elaboração do trabalho (empresas ou organizações que fizeram parte da 

pesquisa) ou pessoas (família, amigos, profissionais, pesquisadores, orientador, 

bolsistas e outros) que colaboraram efetivamente para sua construção. Colocam-se 

os agradecimentos em ordem hierárquica de importância (elemento opcional).  

Observação: Neste caso, devemos escrever a palavra AGRADECIMENTOS (no 

singular, se for apenas um agradecimento a ser feito) na cabeça da página: caixa alta, 

negrito, fonte tamanho 12, centralizado, entrelinhas 1,5. O texto: fonte tamanho 12, 

entrelinhas 1,5, alinhamento justificado, recuo de parágrafo de 1,25. 

Exemplo gráfico: 

 

 
 
2.2.7 Epígrafe 

Não se deve escrever a palavra Epígrafe na cabeça da página. Trata-se de 

uma citação, seguida de indicação de autoria via citação americana: (SOBRENOME, 

ANO, PÁGINA).  

O sentido da epígrafe deve estar relacionado à matéria tratada no corpo do 

trabalho. Ela pode, também, aparecer nas folhas de abertura das seções primárias 

(elemento opcional).  

Segue a mesma lógica das citações breves (até três linhas) e longas (maiores 

ou iguais a quatro linhas) usadas no desenvolvimento do texto: (a) texto entre aspas, 
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fonte tamanho 12, espaçamento de 1,5 cm e recuo de parágrafo de 1,25 para citações 

breves; (b) texto sem aspas, fonte tamanho 10, espaçamento simples, recuo de 4 cm 

da margem esquerda para citações longas. 

Exemplos gráficos: 

  
 
2.2.8 Resumo em língua portuguesa e Palavras-Chave 

 

No resumo deve ser mencionado o tema, os objetivos, a metodologia e os 

resultados do trabalho. O resumo deve ser redigido em parágrafo único, justificado, 

sem recuo de parágrafo, fonte tamanho 12 e espaçamento simples, sendo composto 

por uma sequência de frases concisas, afirmativas e não de enumeração de tópicos. 

O resumo da dissertação deve conter de 150 a 500 palavras. Já as Palavras-Chave 

devem figurar logo abaixo do texto, separadas por um espaço. Devem ser separadas 

entre si por ponto e finalizadas, também, por ponto (mínimo de três e máximo de cinco 

Palavras-Chave).  
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2.2.9 Abstract e Keywords 
 

As seções Abstract (Resumo em língua inglesa) e Keywords possuem as 

mesmas características de formatação do Resumo em língua portuguesa. 

 

 
 
2.2.10 Lista de ilustrações, tabela, figuras, quadros etc. 
 

Elemento opcional que deve ser elaborado de acordo com a ordem em que as 

ilustrações aparecem no texto (figuras, quadros, gráficos, desenhos, fotografias, 

organogramas, gravuras e outros). Os itens da lista devem ser identificados pela 

palavra designativa (Quadro 1, Gráfico 1, Figura 1), conforme o tipo de ilustração e 

acompanhados do respectivo número de página.  
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Observação: Fonte tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, alinhamento 

justificado. 

 

Exemplo gráfico: 

 

 
 
 
2.2.11 Sumário 

 
É o último elemento pré-textual. Consiste na enumeração das principais 

seções, pela ordem, e com indicação dos respectivos números de página. 

As seções devem constar no sumário da mesma forma gráfica que são 

apresentadas na parte textual da dissertação – isto é: respeitando-se a mesma lógica 

de uso de negrito, caixa alta e itálico; fonte tamanho 12, entrelinhas 1,5, alinhamento 

justificado.  

A Introdução deve iniciar a numeração das seções da dissertação. 

As seções devem obedecer a seguinte ordem de formatação: 

 
2 SEÇÃO PRIMÁRIA (CAIXA ALTA; COM NEGRITO) 
2.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA (CAIXA ALTA; SEM NEGRITO) 

2.1.1 Seção terciária (caixa baixa; com negrito) 
2.1.1.1 Seção quaternária (caixa baixa; sem negrito) 

2.1.1.1.1 Seção quinária (caixa baixa; com itálico) 
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Exemplo gráfico: 
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3 PAGINAÇÃO  
 

 Os números de página da dissertação, apesar de serem contados desde a 

Folha de Rosto, só devem aparecer efetivamente a partir da primeira página da 

Introdução.  

Os números de página devem estar configurados em fonte Arial, tamanho 10, 

à direita, no alto da lauda. 

 Exemplo gráfico: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

4 REFERÊNCIAS 
 

A NBR 6023.2018 estabelece que as referências devem seguir a lógica 

estabelecida abaixo: 

- devem ser elaboradas em espaço simples; 

- devem estar alinhadas à margem esquerda da página (isto é: seu texto não 

deve estar justificado, mas sim alinhado à esquerda); 

- devem estar separadas entre si por um espaço simples (sem “pt Antes” ou “pt 

Depois”). 

 

Exemplo gráfico: 

 
A NBR 6023.2018 também estabelece que, no caso de referências inseridas 

em notas de rodapé, estas também devem ser alinhadas à margem esquerda do texto; 

porém, a partir da segunda linha da mesma referência, o texto deve apresentar recuo 

deslocado de modo a posicionar-se abaixo da primeira letra da primeira palavra, de 

forma a destacar o expoente.  

Exemplo gráfico: 

 
 O modelo básico para a formatação das referências é o seguinte: 

 

SOBRENOME, Nome do Autor. Título: subtítulo. Edição. Cidade da Editora:  
Nome da Editora, Ano da publicação. 
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4.1 REFERÊNCIA ONLINE 

 

Para documentos online, além dos elementos essenciais e complementares, 

deve-se registrar o endereço eletrônico (sem hiperlink). Este deve vir precedido da 

expressão Disponível em:  e sucedido pela expressão Acesso em: (com a data de 

acesso no formato 10 jan. 2019). 

 

 

4.1.1 Livros 
 

BARRETO, Lima. Triste fim de Policarpo Quaresma. 17. ed. São Paulo: Ática, 
1995. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000159. 
pdf. Acesso em: 10 ago. 2019. 

 

 

4.1.2 Matérias avulsas (blogs, páginas) 
 
4.1.2.1 Com indicação de autoria 
 

 
 
4.1.2.2 Sem indicação de autoria 

 

Quando a autoria for desconhecida, a entrada deve ser feita pelo título. 

 

DOCUMENTÁRIO aborda obras e biografia de Mário de Andrade. Ministério da 
Educação. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/210-
1448895310/14561-documentario-aborda-obras-e-biografia-de-mario-de-andrade. 
Acesso em: 13 out. 2019. 
 

 

 

FALLON, Claire. Como a escritora Jane Austen se tornou um ícone do 
conservadorismo. Huffpost, 30 mar. 2017. Disponível em:  
https://www.huffpostbrasil.com/2017/03/30/ como-a-escritora-jane-austen-se-
tornou-um-icone-do-conservadoris_a_22019095/. Acesso em 04 out. 2019. 
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 Caso o título se inicie por um artigo (definido ou indefinido), deve-se também 

colocar em maiúsculas a palavra subsequente.  

 

O CASO Morel – Rubem Fonseca. Uol. Disponível em: 
https://vestibular.uol.com.br/resumos-de-livros/o-caso-morel.htm. Acesso em: 13 
set. 2019. 
 

 

 

4.2 REFERÊNCIA DE ARTIGO DE PERIÓDICO 

 

 Nas referências de artigos de revistas ou jornais, devemos deixar em negrito 

apenas o título do periódico: 

 

BENNETTON, M. J. Terapia ocupacional e reabilitação psicossocial: uma relação 
possível. Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, v. 4, n. 3, p. 11-16, mar. 1993. 

 

 

4.3 REFERÊNCIA DE FILME 

 

4.3.1 Apenas dados essenciais 
 
 
O FILME da minha vida. Direção: Selton Mello. Produção: Vânia Catani. Rio de 
Janeiro: Bananeira Filmes/Globo Filmes, 2017. 1 DVD. (112 min.) 
 

 

 

4.3.2 Com dados complementares 
 

O FILME da minha vida. Direção: Selton Mello. Produção: Vânia Catani. Elenco 
principal: Johnny Massaro, Vincent Cassel, Bruna Linzmeyer, Selton Mello, Ondina 
Clais, Bia Arantes, Martha Nowill, Rolando Boldrin, João Pedro Prates. Roteiro: 
Selton Mello e Marcello Vindicatto. Música: Plínio Profeta. Rio de Janeiro: 
Bananeira Filmes/Globo Filmes, 2017. 1 DVD. (112 min.), widescreen, color. 
Baseado no romance Um pai de cinema, de Antonio Skármeta. 
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4.3.3 Filme online 
 
O FILME da minha vida. Direção: Selton Mello. Produção: Vânia Catani. Rio de 
Janeiro: Bananeira Filmes/Globo Filmes, 2017 (112 min.). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=7n61vzSUYjc. Acesso em: 13 out. 2019.  
 

 
 
4.3.4 Casos omissos 
 
 
 Fica estabelecida a NBR 6023.2018 como parâmetro para a resolução de 

quaisquer casos ligados à normalização de referências.  


