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RESOLUÇÃO PPGECEA/UEFS N˚ 02/2008

Institui modelo de dissertações do Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental
(PPGECEA).

O Coordenador do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e
Ambiental, tendo em vista o disposto no CAPÍTULO VII – DO TRABALHO FINAL,
Art. 47º, § 1 e 2, do Regimento Interno do PPGECEA, e com fundamento no Parecer da
Comissão instituída para estabelecer requisitos para constituição de Comissão
Examinadora e estabelecimento de modelo de teses e dissertações, de 10 de dezembro
de 2007, peça indispensável do conjunto dos presentes requisitos, homologado pelo
Colegiado do PPGECEA, em 27 de dezembro de 2007, resolve:

Art. 1º A presente Resolução institui o modelo de dissertações, conforme texto anexo,
estabelecido pelo Colegiado do PPGECEA.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

PPGECEA, 17 de janeiro de 2008.

JOSÉ MÁRIO FEITOSA LIMA
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental

Norma para a Elaboração Gráfica de
Dissertações
(Adaptado das Normas da COPPE/UFRJ)

PPGECEA/UEFS

Aprovada pelo Colegiado do PPGECEA
em 27 de dezembro de 2007
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Introdução

As teses defendidas no Programa de Pós-Graduação de Engenharia Civil e
Ambiental da Universidade Estadual de Feira de Santana deverão ser escritas em língua
portuguesa e impressas em um só lado de papel branco, de boa qualidade, formato A4
(210 mm x 297 mm) em espaço 1,5 ou 2 (duplo), com letra de tamanho equivalente a
Times New Roman 12 ou Arial 11, não podendo ser encadernada. A impressão deve ter
nitidez adequada e ser exclusivamente em preto, exceto em casos excepcionais descritos
posteriormente. Não é permitido o uso de papel timbrado ou couchê. O texto deverá
obedecer às margens mínimas mostradas no Anexo I, sendo justificado (alinhado) nas
margens direita e esquerda.

O texto constará do seguinte formato: Pré-texto, texto e Pós-texto.

1 – Preliminares

a) Folha de rosto, que não deve ter o número de página, segundo o modelo do Anexo II,
onde a data se refere ao mês e ano da defesa;
b) Ficha catalográfica, segundo o modelo do Anexo III;
c) Dedicatória (opcional);
d) Agradecimentos (opcional);
e) Resumo e Abstract (contido em uma página cada), segundo o modelo dos Anexos IV
e V (de acordo com a NBR 6028);
f) SUMÁRIO (de acordo com a NBR 6027);
g) Lista de figuras;
h) Lista de tabelas;
i) Lista de símbolos e abreviaturas ou nomenclatura: consistem na relação dos símbolos
usados no texto, em ordem alfabética com suas respectivas denominações. Os
símbolos gregos devem ser listados após os latinos, também em ordem alfabética.
Alternativamente, cada capítulo pode ter a sua lista de símbolos, que deve ser
localizada no início do mesmo, após o título.
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Cada um desses itens deve iniciar-se em uma página própria, e a ordenação deve
ser feita por letras romanas minúsculas: i, ii, iii, iv, v, vi, etc.

2 - Texto

O corpo principal deverá conter uma introdução, uma descrição do estado da arte
relativo ao tema de tese/dissertação/exame de qualificação, o seu desenvolvimento e as
conclusões obtidas. As referências bibliográficas citadas deverão ser listadas conforme
descrito no item 3.1.
Os capítulos existentes devem ser numerados em algarismos romanos ou
arábicos. As páginas deverão ser numeradas seqüencialmente em algarismos arábicos.

3 - Pós-texto

3.1 - Referências bibliográficas: representação baseada na norma NBR-6023 da ABNT.

A lista de referências, ao final do texto, deve fornecer ao leitor as informações
precisas para facilitar qualquer consulta.

3.2 - Anexos e Apêndices: As citações muito longas, deduções e demonstrações
auxiliares, listagens de programas, estatísticas e ilustrações devem ser colocadas em
anexos e/ou apêndices.

3.3 - Índice alfabético remissivo: É facultativo, e consiste na enumeração alfabética dos
tópicos contidos no trabalho, posicionado ao final do texto.

4 - Figuras e Tabelas

Gráficos, figuras, fotografias e tabelas devem ser inseridas no mesmo gabarito
das folhas do texto, de acordo com o Anexo I, podendo, em casos especiais, quando
houver impossibilidade de redução, ser utilizado o tamanho A3 (420 x 297 mm) com
dobra para o tamanho padrão A4.
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Os gráficos e as figuras devem ser elaborados com qualidade gráfica equivalente
ou superior à do resto do texto. Não serão aceitos desenhos feitos a lápis ou caneta
esferográfica, fotocópias, entre outros. A impressão de gráficos e figuras também deve
ser feita exclusivamente na cor preta. O emprego de cores será admitido
excepcionalmente apenas quando for essencial à compreensão da ilustração.
Figuras e tabelas devem ser obrigatoriamente numeradas e citadas no texto. As
tabelas devem ser precedidas do seu título. As legendas das figuras devem ser
posicionadas imediatamente abaixo das mesmas.

5 - Numeração progressiva das seções e subseções
1 SEÇÃO PRIMÁRIA (todas as letras maiúsculas em negrito)
1.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA (todas as letras maiúsculas sem negrito)
1.1.1 Seção terciária (apenas as letras iniciais maiúsculas em negrito)
1.1.1.1 Seção quaternária (apenas as letras iniciais maiúsculas sem negrito. A partir
desta, todas as seções apresentarão formatação igual)
1.1.1.1.1 Seção quinária

Não deverá haver ponto separando o indicativo numérico das seções e seus respectivos
títulos.
Não deverá haver nenhum recuo da margem esquerda para os títulos das seções.
Separando cada seção de seu texto deverá haver 2 espaços <enter>, o mesmo deve
ocorrer ao final do texto de cada seção para o título da seção seguinte.
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Detalhes do preenchimento da FICHA CATALOGRÁFICA

Deve ser centralizada em uma página, com 40 caracteres de largura.

a) Inicialmente coloca-se o nome do autor, em letra maiúscula, começando pelo
sobrenome, separado do nome por vírgula. Sobrenomes como Neto, Filho, Júnior,
Sobrinho, etc., entram após o sobrenome principal (TAL JÚNIOR, FULANO DE).
b) 1o parágrafo - Em seguida ao nome do autor, vem o título (os parágrafos desta e das
outras linhas devem ser entre a 3a e a 4a letra do nome do autor; quando houver
necessidade de continuação em outra linha, não haverá parágrafo, e a continuação
deverá ser na altura da letra inicial do nome do autor).
• Logo em seguida ao título aparecerá, entre colchetes, o estado onde esta foi
defendida, seguido do ano da defesa.
c) 2o parágrafo - Aqui entra, em algarismos romanos, o número de páginas introdutórias
(folha de rosto, resumo, agradecimentos, índice, etc.), que no texto são numeradas
como i, ii, iii, iv, etc..
• Em seguida vem, em algarismos arábicos, o número de páginas do texto (sem
contar as mencionadas no item c).
• Após consta 29,7 cm, que é o tamanho da folha de papel do formato A4,
padronizado para todos os textos.
• Entre parênteses, entram os nomes da unidade e da instituição, o título
conferido (M.Sc. ou D.Sc.), o nome do Programa (Engenharia Civil e
Ambiental) e o ano.
o

d) 3 parágrafo - Aqui entra a especificação de que o trabalho se trata de uma
Dissertação da Universidade Estadual de Feira de Santana, defendida no PPGECEA.
e) 4o parágrafo - No número 1 (em arábico) deverá ser citado o assunto principal de que
trata o trabalho. Opcionalmente, outros assuntos abordados serão citados em
numeração crescente (2, 3, ...). Em seguida mantém-se exatamente o que está no
exemplo do anexo, ou seja:
I. PPGECEA/UEFS

II. Título (série).
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA
CONFECÇÃO DA FOLHA DE ROSTO

1 - Não deverá conter número de página;
2 - O título deverá ser em letra maiúscula, centralizado na folha, e não poderá ser em
negrito nem itálico;
3 - O nome do aluno deverá ser centralizado na folha e não poderá ser abreviado,
também não poderá ser em maiúsculo nem negrito nem itálico;
4 - O cabeçalho deverá ser em letra maiúscula, mas não poderá ser em negrito nem
itálico;
5 - O nome dos membros da banca deverá ser completo (sem abreviaturas), deverá ser
centralizado à direita da folha (pelo nome maior) e não poderá ser em maiúsculo nem
negrito nem itálico;
6 – Ao lado direito, após o nome do membro da banca (separado por vírgula) deverá
constar a titulação dada pela Instituição onde foi realizado o curso do referido membro
(ex: Ph D, D Sc , etc ...) e antes do nome do membro da banca deverá constar o título
pelo qual ele é tratado ( ex: Prof., Dr, Engenheiro, etc...);
7 – O nome da cidade, sigla da federação, e país, deverá ser em letra maiúscula, mas
não poderá ser em negrito nem itálico;
8 – A data deve ser o mês e ano em que o aluno defendeu a tese ou dissertação ou
exame de qualificação e deverá ser em letra maiúscula, mas não poderá ser em negrito
nem itálico;
9 – Não poderá conter separação de sílabas em nenhum local da folha de rosto.

7

ANEXO I
margem superior mínima: 2.5 cm

margens esquerda e direita mínimas: 3,0 cm

margem inferior mínima: 2.5 cm
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ANEXO II

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO

Autor

DISSERTAÇÃO SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA COMO PARTE DOS REQUISITOS
NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM CIÊNCIAS EM
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL.

Aprovada por:

______________________________________________________
Prof. Nome do Orientador 1, Título
(Instituição)
______________________________________________________
Prof. Nome do Orientador 2, Título
(Instituição)
______________________________________________________
Prof. Nome do Examinador Externo, Título
(Instituição)
______________________________________________________
Prof. Nome do Examinador Interno, Título
(Instituição)

FEIRA DE SANTANA, BA – BRASIL
MÊS DE ANO
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ANEXO III

40 CARACTERES

SOBRENOME, NOME
Modelo de dissertação do Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Civil e
Ambiental [Feira de Santana] 2007
XII, 132 p. 29,7 cm (PPGECEA/UEFS,
M.Sc., Engenharia Civil e Ambiental,
2007)
Dissertação - Universidade Estadual de
Feira de Santana, PPGECEA
1. Modelo
2. Dissertação
I. PPGECEA/UEFS II. Título (série)
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ANEXO IV

Resumo da Dissertação apresentada ao PPGECEA/UEFS como parte dos requisitos
necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.)

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO

Autor

Mês/Ano

Orientador 1:
Orientador 2:
Programa: Engenharia Civil e Ambiental

Aqui deve ser escrito o resumo do trabalho. Utilizar sempre frases curtas.
Escrever sucintamente sobre a problemática, a metodologia, os resultados e as
conclusões do trabalho. Este deve ser escrito em um único parágrafo.
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ANEXO V

Abstract of Dissertation presented to PPGECEA/UEFS as a partial fulfillment of the
requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.)

TITLE OF DISSERTATION

Author

Month/Year

Advisor 1:
Advisor 2:

Department: Civil and Environment Engineering

Write here the abstract of the Dissertation. Short sentences are preferable.
Avoid simple translation of the “Resumo” session, since there may be a better way to
express the same ideas. This is the only session where foreign words are not written in
italics.
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ROTEIRO A SEGUIR APÓS A DEFESA DA DISSERTAÇÃO

ENTREGAR NA SECRETARIA DO PROGRAMA
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA
CIVIL E AMBIENTAL A DOCUMENTAÇÃO
ABAIXO PARA DAR ANDAMENTO NO
DIPLOMA JUNTO À PRÓ-REITORIA DE
PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UEFS
01) DISSERTAÇÃO ORIGINAL SEM ENCADERNAR (sem nenhuma cópia) E
COM A FOLHA DE ROSTO ASSINADA POR TODOS OS
PARTICIPANTES;
02) 08 (OITO) CÓPIAS DA DISSERTAÇÃO, ENCADERNADAS DE
ACORDO COM MODELO EM ANEXO, DO ORIGINAL DA
DISSERTAÇÃO;
03) CARTA DOS ORIENTADORES INFORMANDO QUE RECEBERAM
UM EXEMPLAR ENCADERNADO DA DISSERTAÇÃO DEFINITIVA;
04) FORMULÁRIO DA BIBLIOTECA CENTRAL JULIETA CARTEADO
INFORMANDO QUE O ALUNO NÃO DEVE NADA, QUE ESTÁ
“QUITE” COM A MESMA;
05) FORMULÁRIO DA BIBLIOTECA SETORIAL DO PPGECEA
INFORMANDO QUE O ALUNO NÃO DEVE NADA, QUE ESTÁ
“QUITE” COM A MESMA;
06) FORMULÁRIO ORIGINAL DE REQUERIMENTO DE DIPLOMA
DEVIDAMENTE PREENCHIDO, DATADO E ASSINADO;
07) FORMULÁRIO DE CONFECÇÃO DO DIPLOMA, COM OS DADOS
CORRETOS, COMPLETOS E LEGÍVEIS;
08) VERSÃO DIGITAL DO ORIGINAL DA DISSERTAÇÃO (formato PDF)
JUNTO COM O FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DA
DIVULGAÇÃO.
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PRAZOS PARA ENTREGA, NA SECRETARIA DO
PPGECEA, DA DISSERTAÇÃO E DA
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA DAR
ANDAMENTO NO DIPLOMA JUNTO À PPPG
APÓS A DEFESA:
SEM MODIFICAÇÃO REGISTRADA EM ATA: até 30 dias corridos da data de defesa

COM MODIFICAÇÃO REGISTRADA EM ATA: Prazo dado pela Banca, nunca
superior a 60 (sessenta) dias corridos da data da defesa. Os responsáveis para atestar a
modificação deverão comparecer junto com o aluno na Secretaria do PPGECEA para
assinar a folha de modificação da Dissertação.

O ALUNO QUE NÃO CUMPRIR O PRAZO TERÁ
SUA MATRÍCULA CANCELADA.
Padrão de Encadernação de Dissertações do PPGECEA
Encadernação em capa dura na cor preta com 30,5 cm de altura, 21,5 cm de
largura.
A lombada da encadernação deverá conter um par de linhas paralelas douradas
na parte inferior e superior da mesma, distantes em 1 cm das margens correspondentes.
Cada linha deverá ter espessura de aproximadamente 1 mm e a separação entre as linhas
do par deverá ser de aproximadamente 2 mm.
A metade superior da lombada, do meio até a distância de 3 cm do par de linhas
superior (cerca de 10,8 cm de altura), é reservada para a gravação do nome do aluno. O
nome do aluno deve ser gravado verticalmente ao longo desta região, estando na
posição correta de leitura quando a tese/dissertação estiver apoiada na sua parte
posterior. Podem ser usadas mais de uma linha, caso o nome seja muito longo. Estas
linhas devem ser centralizadas em relação à espessura da lombada.
Na metade inferior da lombada, iniciando-se a 2 cm do par de linhas inferiores,
será gravado, horizontalmente e de forma centralizada, o seguinte texto:

PPGECEA
UEFS
M. Sc. (mestrado)
20__ (ano da defesa)
Todas as gravações serão em letras douradas do tipo BELLCENT ADD BT tamanho
12, ou equivalente. A gravação tem que ter boa legibilidade.
Nenhuma outra inscrição deve constar na capa da tese/dissertação.
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1 cm
1 cm
3 cm

FRENTE DA
DISSERTAÇÃO

PPGECEA
UEFS
M. Sc.

2 cm

2007

1 cm
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