
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ASSOCIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM                 

EDUCAÇÃO FÍSICA UPE/UFPB 

 

NORMATIZAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

APRESENTAÇÃO 

Este documento visa oferecer suporte aos alunos do Curso de Mestrado 

em Educação Física em relação à elaboração da dissertação. Trata-se de uma 

normatização complementar em relação à NBR 14724:2005 da ABNT, 

contendo recomendações e modelos que auxiliem o mestrado na formatação 

do seu trabalho. 

 

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Em conformidade com as resoluções e normas em vigência, admiti-se 

que a dissertação possa ser apresentada em dois formatos: (1) formato 

tradicional; e (2) formato de artigos. Independente do formato definido pelo 

mestrando, os princípios gerais contidos nesta normatização devem ser 

observados. 
 

 A estrutura deste tipo de trabalho acadêmico deve ser subdividida em 

elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. No caso das dissertações 

apresentadas no formato de artigos, estes devem ser apresentados como parte 

dos elementos textuais, usualmente em substituição ao conteúdo tradicional do 

capítulo de “resultados” (ou equivalente). A NBR 14724:2005 específica quais 

elementos são de apresentação obrigatória e opcional, conforme ilustrado no 

quadro seguinte.  

 



ESTRUTURA ELEMENTO 

Pré-textuais Capa (obrigatório) 
Lombada (opcional) 
Folha de rosto (obrigatório) 
Errata (opcional) 
Folha de aprovação (obrigatório) 
Dedicatórias(s) (opcional) 
Agradecimento(s) (opcional) 
Epígrafe (opcional) 
Resumo na língua vernácula (obrigatório) 
Resumo na língua estrangeira (obrigatório) 
Listas de ilustrações (opcional)  
Lista de tabelas (opcional) 
Listas de abreviaturas e siglas (opcional) 
Lista de símbolos (opcional) 
Sumário (obrigatório) 

Textuais Introdução 
Desenvolvimento 
Conclusão 

Pós-textuais Referências (obrigatório) 
Glossário (opcional) 
Apêndices (opcional) 
Anexos (opcional) 
Índice (opcional) 

 

 

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

Há seis elementos que são de apresentação obrigatória na dissertação: 

(1) capa; (2) folha de rosto; (3) folha de aprovação; (4) resumo na língua 

vernácula; (5) resumo na língua estrangeira; e (6) sumário. Estes elementos 

ajudam na identificação, catalogação e utilização do trabalho após a sua 

disponibilização. 

A capa é um elemento obrigatório que além de servir como proteção 

para o trabalho fornece informações indispensáveis para sua identificação. No 

formato adotado pelo PAPGEF UPE/UFPB deverá ser do tipo “capa dura” na 

cor azul Royal e conter: nome do autor, título e subtítulo (se houver), local e 

ano de depósito. Ver modelo no anexo 1.  

A lombada é parte integrante da capa e deve ser elaborada conforme a 

norma NBR 12225, contendo o nome do autor, título do trabalho e a 

especificação do tipo de trabalho (neste caso, “Dissertação de Mestrado”). Ver 

modelo no anexo 2. 



 A folha de rosto é um elemento obrigatório que deverá conter: nome do 

autor; título e subtítulo (quando houver); natureza (neste caso, “Dissertação de 

Mestrado”) e objetivo do trabalho; nome do curso; nome do orientador e do co-

orientador (quando houver); e, local e ano de depósito. As informações sobre a 

natureza e objetivo do trabalho devem ser formatadas com alinhamento 

justificado a partir do centro da folha, conforme ilustrado no anexo 3. Os 

demais elementos devem ter alinhamento centralizado. 

O verso da folha de rosto deve conter a ficha catalográfica de acordo 

com o Código de Catalogação Anglo-Americano vigente. Para a sua 

elaboração procure a Biblioteca da ESEF ou da UFPB. A medida da ficha 

catalográfica deve ser de 12,5 cm X 7,5 cm. 

A folha de aprovação (anexo 4) deve ser apresentada logo após a folha 

de rosto e deverá conter as seguintes informações: autor do trabalho; título e 

subtítulo (quando houver); local e data da aprovação do trabalho; nome e 

assinatura do Coordenador do PAPGEF; nome, assinatura e afiliação 

institucional de cada um dos componentes titulares da banca examinadora. As 

assinaturas deverão ser feitas somente na versão definitiva a ser entregue à 

Secretaria do Programa. 

A apresentação de resumo na língua vernácula (português) é um 

elemento obrigatório, devendo-se recorrer ao formato de resumo não 

estruturado com, no máximo, 500 palavras, seguido, logo abaixo, de palavras-

chave e/ou descritores selecionados dentre aqueles disponíveis no catálogo de 

descritores em ciências da saúde ou conforme a NBR 6028. 

O resumo em língua estrangeira também é obrigatório. No PAPGEF o 

idioma de preparação deste resumo é o inglês, devendo-se nomear o mesmo 

como “abstract”. Este resumo consiste de uma versão do resumo na língua 

vernácula e, portanto, não deve haver discrepância quanto ao conteúdo dos 

mesmos. O limite de 500 palavras também deve ser observado e as palavras-

chave e/ou descritores também devem ser apresentadas em língua inglesa. 

 O sumário apresenta as principais divisões na estruturação do trabalho 

e deve ser elaborado em conformidade com a norma NBR 6027. Todas as 

principais divisões apresentadas no trabalho devem ser identificadas no 

sumário, com indicação da página de inicio da divisão para fins de localização 

pelo leitor. 



ELEMENTOS TEXTUAIS 

 Representa a parte do trabalho onde a “argumentação principal” do autor 

é apresentada. A organização desta parte do trabalho abrange dois elementos 

básicos e obrigatórios, independente da abordagem e método de investigação: 

a introdução e a conclusão. Entre estas duas partes que, respectivamente 

iniciam e terminam a parte textual, apresenta-se o desenvolvimento do trabalho 

propriamente dito que pode ser organizado de diferentes maneiras.  

O “desenvolvimento” deverá estar organizado em até quatro seções, nas 

quais se discorrerá sobre: a revisão da literatura (ou sobre o referencial 

teórico); os procedimentos metodológicos; a apresentação e a discussão dos 

resultados. 

 

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

 São elementos complementares apresentados para garantir a adequada 

documentação de todas as informações apresentadas na parte textual da 

dissertação. O único elemento pós-textual de apresentação obrigatória são as 

referências que devem ser apresentadas em conformidade com a norma NBR 

6023. 

 

ASPECTOS RELACIONADOS À FORMATAÇÃO 

 

Papel, margens e impressão 

Deve-se usar papel branco no formato A4, adotando-se as seguintes 

margens: esquerda e superior de 3 cm, direita e inferior de 2 cm. A impressão 

deve ser em uma só face do papel e em cor preta, admitindo-se a utilização de 

outras cores na impressão de ilustrações. 

 

Fonte e espaçamento entre as linhas 

Utilizar fonte “Arial” tamanho 12 para o texto e tamanho 10 para as 

citações textuais com mais de três linhas, notas de rodapé, paginação, 

legendas das ilustrações e tabelas. O espaço entre as linhas deve ser de 1,5, 

exceto nas citações com mais de 3 linhas, nas notas, nas referências, nas 

legendas, na ficha catalográfica, na natureza do trabalho e objetivos que 

devem ser apresentados com espaço simples entre as linhas.  



Títulos das seções 

Os títulos das seções devem começar na parte superior e ser separados 

do texto que os sucede por um espaço de 1,5 entrelinhas. Da mesma forma, os 

títulos das subseções devem ser separados do texto que os precede e os 

sucede por um espaço de 1,5 entrelinhas. Todas as seções e subseções 

devem ser numeradas e alinhadas à esquerda. O número que indica a seção 

deve preceder o seu título e estar separada por um espaço de caractere. Os 

títulos sem indicativo numérico devem ser centralizados. 

 

Paginação 

Deve ser utilizado algarismo arábico na paginação do documento. O 

número indicativo da paginação deve ficar no canto superior, direito da folha. 

Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, são contadas, mas não 

numeradas, só é colocado o número de páginas a partir da primeira folha da 

parte textual. Havendo apêndice e anexo, as suas folhas devem ser numeradas 

de maneira contínua em relação à paginação da parte textual. 

 

OBSERVAÇÃO  

Para aplicação da norma NBR 14.724:2005, parte integrante desta 

normatização, os alunos devem também consultar as seguintes normas 

técnicas: 

 ABNT NBR 10.520-2002 

 ABNT NBR 12.225-2004 

 ABNT NBR 6023-2002 

 ABNT NBR 6024-2003 

 ABNT NBR 6027-2003 

 ABNT NBR 6028-2003 

 ABNT NBR 6034-2004 
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