
 

 
 

 

 

  RESOLUÇÃO Nº 141 de 22 de dezembro de 2014. 

 

 

 O PRESIDENTE DO COLEGIADO DE CURSO, DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO do Centro de Ciências 

Biológicas e da Saúde, da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de 

suas atribuições legais, resolve, ad referendum, 

 

Art. 1° - Determinar a formatação de dissertações e teses do PPGEC.  

 

 Art. 2° - O manuscrito da dissertação ou tese deverá obrigatoriamente ser 

apresentado conforme modelo em anexo a esta Resolução, que dispõe: 

I. Na primeira página (capa) a logomarca do PPGEC, os nomes por extenso do 

PPGEC, CCBS e UFMS, o título da dissertação ou tese, o nome do autor, a logomarca da 

UFMS, cidade, mês e ano; 

II. Na segunda página o título, o nome do autor, os dizeres “Tese/Dissertação 

apresentada como requisito para a obtenção do título de Doutor/Mestre em Ecologia, 

Programa de Pós Graduação em Ecologia e Conservação, Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul”, e o nome do orientador e co-orientadores; 

III. Na terceira página o subtítulo “Banca avaliadora” seguido dos nomes completos, 

em ordem alfabética, dos 5 membros da banca e seus respectivos endereços institucionais. 

Os nomes devem constar apenas para entrega da versão final; para primeira submissão à 

banca deverá constar o espaço (em branco) para os nomes.  

IV. A critério do autor, a quarta página conterá dedicatória, exclusivamente;  

V. A página seguinte conterá os “Agradecimentos” e não ultrapassará 2 páginas; 

VI. Após os agradecimentos, em nova página virá o “Índice”, cuja distribuição de 

itens seguirá estritamente uma das duas opções dispostas em modelo anexo a esta 

Resolução; 

VII. Após o Índice, seguirão Resumo/Resumo geral, Abstract/General abstract, e 

Introdução/Introdução geral; cada item iniciará em nova página; 

VIII. Caso opção seja por não dividir em capítulos, os Métodos, Resultados, 

Discussão e Literatura citada iniciarão imediatamente após o texto da sessão anterior, não 

em nova página;  

IX. Caso opção seja por dividir em capítulos, o capítulo 1 iniciará em nova página 

após a Introdução geral, contendo o título do capítulo e a seguir diretamente o Resumo, na 

mesma página (sem nomes de autores e afiliações); o Abstract iniciará em nova página, 

assim como a Introdução do capítulo; os Métodos, Resultados e Discussão iniciarão 

imediatamente após o texto anterior, não em nova página; 

X. Após a Discussão do último capítulo, em nova página iniciará a Conclusão geral, 

e a seguir a Literatura citada também iniciará em nova página. 

 

 Art. 3° - Quando da opção por dividir em capítulos, os conteúdos serão como 

segue:  



I. Resumo geral e General Abstract apresentarão o contexto teórico das questões, os 

principais métodos e resultados, e uma ou mais conclusões com abrangência sobre todos os 

capítulos.  

II. Introdução geral trará teoria e expectativas relacionadas às diferentes questões dos 

capítulos, e deverá deixar clara a lógica da divisão em capítulos;  

III. Cada capítulo apresentará suas próprias questões e sessões, diferentes dos demais 

capítulos;  

IV. A Conclusão geral apresentará síntese integrada das conclusões pertinentes a 

todos os capítulos;  

V. A Literatura citada será uma única sessão ao final da dissertação ou tese, e reunirá 

citações de todos os capítulos e outras sessões do trabalho.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO - A repetição de frases, figuras, tabelas ou outras partes do trabalho 

entre diferentes capítulos ou sessões configura autoplágio. Ocorrência de repetições 

impedirá a aprovação da dissertação ou da tese.     

 

 Art. 4° - A primeira página (capa) usará fonte tipo Calibri. As legendas de figuras, 

os cabeçalhos de tabelas, as fontes internas de tabelas, gráficos e imagens usarão fonte tipo 

Arial. Todo o restante do texto, incluindo títulos e subtítulos usarão fonte tipo Times New 

Roman.  

 

 Art. 5° - Todos os títulos de capítulos e títulos de sessões principais 

(Agradecimentos, Índice, Resumo, Abstract, Introdução, Métodos, Resultados, Discussão e 

Literatura citada) serão grafados com apenas a primeira letra em caixa alta, em negrito e 

fonte tamanho 14; exceto na capa e segunda página que devem seguir formatação do modelo 

em anexo a esta Resolução.  

 

 Art. 6° - Os títulos na capa e páginas iniciais até o Índice serão centralizados, ao 

passo que os títulos das sessões em páginas subsequentes serão alinhados à esquerda.  

 

 Art. 7° - Subtítulos inferiores nas sessões de Métodos, Resultados e/ou Discussão 

poderão ser usados opcionalmente, serão indicados em itálico, sem negrito, fonte tamanho 

12 e alinhados à esquerda. Não será permitido subtítulo em outras sessões.  

 

 Art. 8° - Todo o texto principal, as legendas de figuras e os cabeçalhos de tabelas 

usarão fonte tamanho 12, espaçamento duplo entre linhas, e será alinhado à esquerda (não 

justificado). 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Após aprovação final do trabalho, quando da entrega da versão 

definitiva da dissertação ou tese, o texto poderá ser reformatado em espaço simples entre 

linhas e justificado.  

 

 Art. 9° - O primeiro parágrafo de cada sessão, logo abaixo de títulos ou subtítulos, 

iniciará sem indentação; os demais parágrafos serão indentados e não haverá espaçamento 

(linhas ou espaço) entre eles.  

 

 Art. 10° - Além de subtítulos, apenas nomes de espécies serão grafados em itálico. 

Termos em latim (e.g., et al., etc.) não serão grafados em itálico e termos em outras línguas 

serão grafados entre aspas.  

 



 Art. 11° - Toda a dissertação ou tese será redigida consistentemente em uma 

única língua, alternativamente em português, inglês ou espanhol. Conforme a língua 

escolhida, serão apresentados:  

I. Resumos em português e inglês, nessa ordem, quando texto em português; 

II. Resumos em inglês e português, nessa ordem, quando texto em inglês;  

III. Resumos em espanhol e inglês, nessa ordem, quando texto em espanhol.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os nomes do programa, do centro e da universidade no topo da 

primeira página (capa) serão redigidos sempre em português, independentemente da língua 

escolhida para a redação.     

 

 Art. 12° - Cada figura e tabela será apresentada juntamente com a legenda ou 

cabeçalho, respectivamente, em uma página separada. Cada página contendo uma figura ou 

tabela será inserida logo após à página de texto onde a figura ou tabela foi citada pela 

primeira vez.    

 

 Art. 13° - As páginas iniciais até o Índice não serão numeradas; as páginas 

seguintes apresentarão algarismos arábicos acima e à direita, usando fonte Times New 

Roman tamanho 12. Não será usado rodapés ou cabeçalhos de páginas.  

 

 Art. 14° - A citação de autores no texto seguirá a formatação:  

(Silva & Machado 2014) 

(Silva et al. 2014) 

Silva (2012) 

Silva et al. (2014)   

 

 Art. 15° - Citações múltiplas, no texto, seguirão primeiro ordem cronológica, 

depois ordem alfabética:  

(Silva 1990, Valdez 1990, Araujo et al. 2007, Silva & Machado 2014). 

 

 Art. 16° - Na sessão Literatura citada as referências seguirão primeiro ordem 

alfabética, depois ordem cronológica. A primeira linha será deslocada à esquerda e não 

haverá espaço ou linha vazia entre parágrafos de referências, como segue:  

 

Eckert CG. 2000. Contributions of autogamy and geitonogamy to self-fertilization in a 

mass-flowering, clonal plant. Ecology 81: 532-542. 

Gonçalves HC, Mercante M & Santos ET. 2011. Hydrological cycle. Brazilian Journal of 

Biology 71: 241-253. 

Graham SW & Barrett SCH. 1995. Phylogenetic systematics of Pontederiales: implications 

for breeding-system evolution. In: Monocotyledons: Systematics and Evolution (Eds. PJ 

Rudall, PJ Cribb, DF Cutler & CJ Humphries), pp. 415–441. Royal Botanic Gardens, Kew. 

Ponce VM. 1995. Hydrologic and environmental impact of the Paraná-Paraguay waterway 

on the Pantanal of Mato Grosso. San Diego State University, San Diego, 125 pp. 

 

 Art. 17° - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação.  

 

 

 

    Erich Fischer 

 



 

 

Programa de Pós Graduação em Ecologia e Conservação 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

Universidade Federal de Mato Grosso Do Sul 
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[Tese/Dissertação] apresentada como requisito 

para a obtenção do título de [Doutor/Mestre] 
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em Ecologia e Conservação, Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul.  
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