
RESOLUÇÃO 03/2021 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ZOOLOGIA 

 

Regulamenta os critérios de 

elaboração e padronização de 

dissertações e teses do Programa de 

Pós-graduação em Zoologia da 

Universidade de Brasília 

 

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Zoologia no uso de suas atribuições 

regimentais, ouvindo o respectivo órgão Colegiado, e considerando o previsto no 

Regimento do Programa de Pós-graduação em Zoologia, em reunião ordinária realizada 

no dia 12/08/2021, resolve: 

 

I – DA ESTRUTURA GERAL 

 

Artigo 1º Todas as dissertações e Teses deverão ser apresentadas de acordo com as 

normas técnicas definidas nesta Resolução, podendo ser apresentadas no modelo 

tradicional, em capítulos, ou na forma de artigos científicos. 

 

Artigo 2º A dissertação de Mestrado ou tese de Doutorado, independente do formato 

disposto no Artigo 1º deverá ser composta pelas partes (i) Pré-textual, (ii) Textual e (iii) 

Pós-textual. 

§1o  A dissertação ou tese deve ser redigida em páginas de formato A4 (210 x 

297 mm), orientação vertical, usando-se fonte Arial de tamanho 12, em 

espaçamento de 1,5, com alinhamento nos lados direito e esquerdo, em coluna 

única, respeitadas as margens 2,5 cm em todos os lados. Notas de rodapé, 

legendas, referências bibliográficas e ficha catalográfica devem ser em 

espaçamento simples. 

§2o  Ilustrações (figuras, gráficos, tabelas, diagramas etc.) podem ser dispostas 

na página em posição horizontal se necessário, apresentando resolução de 

imagem com qualidade suficiente para avaliação pela banca, mas que não 

sobrecarreguem ou expandam excessivamente o tamanho final do arquivo da tese 

ou dissertação.  

§3o A paginação da parte pré-textual deve ser em algarismos romanos 

minúsculos. As partes textual e pós-textual devem ter paginação com numeração 

única e sequencial, em algarismos arábicos. As primeiras páginas das partes pré-

textual e textual são contadas na paginação, mas não recebem número.  

 

 

 



II - DA PARTE PRÉ-TEXTUAL 

 

Artigo 3º A parte pré-textual corresponde aos elementos que antecedem o texto ou 

corpo principal e se compõe dos seguintes itens, na seguinte ordem: 

I – Capa (Obrigatório): Deve possuir logomarca da Universidade de Brasília 

(disponível no site da instituição), nome da instituição, nome do PPGZoo por 

extenso (Programa de Pós-graduação em Zoologia), nome do candidato(a), local 

e data (Veja Anexo 1). Utilizar fonte Arial 12 ou tamanho maior. 

II – Contra Capa (Obrigatório): Deve possuir logomarca da Universidade de 

Brasília, nome da instituição, nome do PPGZoo, nome do candidato(a), nome 

do(s) orientadores(es), local e data (Veja Anexo 2). Utilizar fonte Arial 12 ou 

tamanho maior. 

III - Folha de aprovação (Obrigatório; Veja Anexo 3). 

IV – Ficha Catalográfica (Obrigatório): Deve ser padronizada de acordo com as 

orientações da Biblioteca Central da Universidade de Brasília. 

V – Dedicatória (Opcional): deve ser incluída no canto direito inferior da página. 

VI – Epígrafe (Opcional): deve ser incluída no canto direito inferior da página. O 

texto deve estar entre aspas, e incluir autor original da frase. 

VII – Agradecimentos (Obrigatório): Deve incluir ao menos agradecimento às 

agências de fomento. O agradecimento à CAPES é obrigatório, devendo seguir o 

modelo de texto vigente fornecido por esta agência.  

VIII – Sumário (Opcional): Deve apresentar a listagem das principais seções da 

dissertação ou tese. Os capítulos (se houver) também devem ser incluídos. 

IX – Resumo do Trabalho (Obrigatório): deve ser redigido em português, com no 

máximo 32 mil caracteres incluindo espaços (Veja Anexo 4) 

X – Palavras-chave (Obrigatório): Deve ser fornecido um total de 6 palavras-chave 

em português, inseridas logo abaixo do resumo. 

XI – Abstract (Obrigatório): Deve ser redigido em inglês, com no máximo 32 mil 

caracteres incluindo espaços (Veja Anexo 5) 

XII – Key-words: As mesmas 6 palavras indicadas no item X, em inglês. Devem 

ser inseridas logo abaixo do abstract. 

 

Artigo 4º - Todas as páginas da parte Pré-textual, Textual e Pós-textual são contadas.  

§1o - A primeira folha tanto da parte Pré-textual quanto da parte Textual, apesar 

de ser contada na paginação, não recebe número.  

§2o - As páginas da parte Pré-textual são numeradas com algarismos romanos 

minúsculos e as da parte Textual são numeradas com algarismos arábicos.  

 

Artigo 5 º – A parte Pré-textual deve ser obrigatoriamente redigida em Português. 

 



III - DA PARTE TEXTUAL PARA FORMATO TRADICIONAL 

 

Artigo 6º - No caso de dissertação ou tese no formato tradicional, a parte Textual ou 

corpo principal é composta pelos seguintes itens, e nesta ordem: 

I - Introdução  

II – Material e Métodos 

III – Resultados 

IV -  Discussão  

V – Conclusões 

VI – Perspectivas Futuras (opcional)  

 

Artigo 7º. A parte Textual pode ser apresentada em capítulo único (formato tradicional) 

contendo os itens mencionados no Art. 6, ou organizada em capítulos. No segundo 

caso, cada capítulo deve encerrar um trabalho completo contendo as mesmas partes 

mencionadas acima, além de um resumo próprio.  

§1o  Dissertações ou teses organizadas em capítulos devem incluir introdução 

geral, discussão e/ou conclusões gerais, enquanto as referências bibliográficas de todos 

os capítulos devem ser inseridas na parte Pós-textual.  

§2o  A paginação das partes Textual e Pós-textual deve ter numeração única e 

sequencial; a primeira página de cada capítulo é contada na paginação, mas não recebe 

número. As figuras e tabelas podem ter numeração própria em cada capítulo ou 

contínua em toda a parte Textual. 

 

Artigo 8º. As legendas das tabelas e quadros são colocadas acima dos mesmos, em 

fonte Arial tamanho 11, enquanto as das ilustrações são colocadas abaixo destas, em 

fonte Arial 11. 

 

Artigo 9º As citações da parte textual devem ser realizadas obrigatoriamente no sistema 

Autor-Data, sendo a escolha das normas de citação e padronização de referências a 

critério do(a) discente e orientador(a). 

 

V - DA PARTE PÓS-TEXTUAL PARA FORMATO TRADICIONAL 

 

Artigo 10º – A parte Pós-textual é composta de Referências Bibliográficas e, 

opcionalmente, de Anexos ou Apêndices contendo detalhamento de partes teóricas ou 

experimentais, ou outras informações importantes para consubstanciar a parte Textual. 

 

Artigo 11º As referências devem ser apresentadas na ordem alfabética, sendo a 

escolha das normas padronização de referências a critério do(a) discente e orientador(a) 



No caso de capítulos no formato de artigo, o mesmo deve seguir o formato da revista 

selecionada para publicação. 

 

VI- DO IDIOMA 

 

Artigo 12º A dissertação ou tese pode ser redigida em português ou inglês e, em 

qualquer circunstância, a parte Pré-textual deve ser redigida inteiramente em português 

(Exceto Abstract e Key-words, que são obrigatoriamente em inglês). 

 

Artigo 13º Quando se tratar de dissertações ou teses divididas em capítulos, todos os 

capítulos devem ser redigidos inteiramente no mesmo idioma (português ou inglês), 

exceto no caso de inclusão de artigo científico como um dos capítulos (Veja item VII). 

 

Artigo 14º Quando se tratar de dissertações ou teses redigidas em inglês, a seção 

textual deve incluir, obrigatoriamente, uma introdução geral referente ao tema de todos 

os capítulos em português. 

 

VII - DISSERTAÇÃO OU TESE NO FORMATO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 

 

Artigo 15º Para dissertações ou teses organizadas em capítulos, um, mais ou todos os 

capítulos podem ser substituídos por artigos publicados ou em processo de publicação 

(manuscritos aceitos, submetidos ou em preparação).  

§1º Cada artigo/manuscrito deve estar diretamente ligado aos objetivos da 

dissertação ou tese; 

§2º O discente deve ser o primeiro autor de pelo menos metade dos 

artigos/manuscritos; 

§3º Um mesmo artigo/manuscrito, publicado ou não, não pode ser apresentado 

em mais de uma dissertação ou tese;  

§4º  Manuscritos submetidos, aceitos ou publicados deverão ter data de 

submissão posterior à matrícula do aluno no curso 

§5º O artigo/manuscrito deve estar redigido em português ou inglês.  

§6º No caso de dissertações ou teses divididas em capítulos, em que os mesmos 

sejam substituídos por artigo publicado, devem ser apresentados, obrigatoriamente, os 

itens pré-textuais obrigatórios, além de introdução geral e conclusão em português. 

 

Artigo 16º O artigo/manuscrito completo deve ser apresentado na parte Textual, 

segundo a formatação e o idioma da dissertação ou tese; ou como apêndice, na parte 

Pós-textual, consistindo da reprodução do artigo publicado ou do manuscrito em sua 

última versão, neste caso, podendo ser apresentado no idioma e formatação inerentes 

ao periódico escolhido para publicação.  



 

Artigo 17º Capítulos em forma de artigos ou de manuscritos em processo de publicação, 

apresentados nas condições descritas acima, não interferem no ineditismo do trabalho 

e estão, também, sujeitos à avaliação pela banca examinadora.  

 

Artigo 18º No caso de dissertações ou teses compostas integralmente por um único 

artigo publicado, devem ser apresentados, obrigatoriamente, os itens pré-textuais 

obrigatórios, além de introdução geral e conclusão em português.  

 

Artigo 19º No caso de artigos já publicados, é de inteira responsabilidade do aluno e do 

orientador se certificarem que houve permissão do periódico para reprodução do 

material (copyright). 

 

Artigo 20º Recomenda-se que, no momento do envio dos arquivos para a banca, o/a 

candidato envie para o e-mail da Coordenação um resumo de no máximo 150 palavras 

sobre o trabalho para o público leigo, que será divulgado na página do PPGZoo e em 

mídias sociais.  

 

Artigo 21º Esta Resolução entra em vigor para defesas realizadas a partir de 60 dias 

da data da publicação deste documento. 

 

Artigo 22º Casos omissos ou excepcionais serão decididos pelo Colegiado do 

Programa de Pós-graduação em Zoologia. 

 

Brasília, 12 de agosto de 2021 

 

 



 

(ANEXO I) 

 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOLOGIA 

 

 

 

Título da Dissertação ou Tese 

Nome completo do(a) candidato(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília 

Mês/Ano Defesa



 

(ANEXO II) 

 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOLOGIA 

 

 

 

Título da Dissertação ou Tese 

Nome completo do(a) candidato(a) 

 

Dissertação de Mestrado/Tese de 
Doutorado apresentada ao Programa 
de Pós-graduação em Zoologia, 
Instituto de Ciências Biológicas, da 
Universidade de Brasília, como parte 
dos requisitos necessários à obtenção 
do título de Mestre/Doutor(a) em 
Zoologia. 
 
Orientador(a): Nome 
Coorientador(a) (se houver): Nome 

 

 

 

 

Brasília 

Mês/Ano Defesa



(ANEXO III) 

 

Título da Dissertação ou Tese 

 

Nome completo do(a) candidato(a) 

Orientador(res) 

 

Dissertação de Mestrado/Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Zoologia, Instituto de Ciências Biológicas, da Universidade de 
Brasília, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de 
Mestre/Doutor(a) em Zoologia. 

 
 

Aprovada por 

(Nome Completo) Presidente – Sigla da Instituição 

(Nome Completo) – Sigla da Instituição 

(Nome Completo) – Sigla da Instituição 

(Nome Completo) – Sigla da Instituição 

(Nome Completo) – Sigla da Instituição 

 

 

Brasília 

Mês/Ano Defesa



(ANEXO IV) 

RESUMO 

Título da Dissertação ou Tese 

 

Nome completo do(a) candidato(a) 

Orientador(res) 

 

Resumo da Dissertação de Mestrado/Tese de Doutorado apresentada ao 
Programa de Pós-graduação em Zoologia, Instituto de Ciências Biológicas, da 
Universidade de Brasília, como parte dos requisitos necessários à obtenção do 
título de Mestre/Doutor(a) em Zoologia. 

 
 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

x 

Palavras-chave: 

 

Brasília 

Mês/Ano Defesa 



(ANEXO V) 

ABSTRACT 

Título da Dissertação ou Tese em inglês 

 

Nome completo do(a) candidato(a) 

Orientador(res) 

 

Abstract da Dissertação de Mestrado/Tese de Doutorado apresentada ao 
Programa de Pós-graduação em Zoologia, Instituto de Ciências Biológicas, da 
Universidade de Brasília, como parte dos requisitos necessários à obtenção do 
título de Mestre/Doutor(a) em Zoologia. 

 
 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

x 

Key-words: 

 

Brasília 

Mês/Ano Defesa 

 

 

 


