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Aprovar normas internas para apresentação de 
dissertações e teses no Programa de Pós-Graduação 
em Ecologia e Evolução. 

 

O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA E EVOLUÇÃO da 

Universidade Estadual de Feira de Santana, no uso de suas atribuições, e em conformidade com 

o Artigo 29 do Regimento Interno do Programa e deliberação do Colegiado em reunião realizada 

em 14 de setembro de 2015: 

RESOLVE: 

Aprovar normas internas para apresentação de dissertações e teses no Programa de Pós-

Graduação em Ecologia e Evolução, considerando o constante no Artigo 29 do Regimento Interno 

do Programa, abrangendo os alunos ingressantes a partir do semestre 2014.2. 

Feira de Santana, 08 de dezembro de 2015. 

 

 

Paulo Enrique Cardoso Peixoto 

Coordenador do Colegiado do  

Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução 
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Normas para apresentação de dissertações e teses 
 

 

1- As dissertações/teses deverão ser escritas na forma de um ou mais manuscritos para 

publicação em periódico científico da área de interesse. Quando houver mais de um manuscrito, 

cada um deverá corresponder a um capítulo distinto. 

 

2- A dissertação poderá ser escrita em português ou inglês. O trabalho pode ser escrito todo em 

um único idioma, mas também será permitida a apresentação dos manuscritos em inglês e o 

restante do conteúdo da dissertação/tese em português.  

 

3- Dissertações/teses devem conter: 

- Capa com nome do autor, título, local e data, conforme modelo em anexo (Anexo 1); 

- Contra-capa contendo nome da unidade, nome do autor, título do trabalho, nome do orientador, 

local e data, conforme modelo anexo (Anexo 2); 

- Na versão final da dissertação/tese a ficha catalográfica deverá ser impressa no verso da contra-

capa; 

- Folha de aprovação conforme modelo anexo (Anexo 3); 

- Dedicatória (opcional); 

- Agradecimentos (opcional); 

- Sumário; 

- Resumo geral do trabalho (até 400 palavras) em português e palavras-chave; 

- Abstract geral do trabalho em inglês e keywords; 

- Fundamentação teórica; 

- Capítulo(s) na forma de manuscrito(s) a ser(em) submetido(s) ou de 

artigo(s)aceito(s)/publicado(s); 

- Conclusões e considerações finais (opcional); 

- Anexos (opcional); 

 

4-A fundamentação teórica deve ser escrita seguindo as normas de estruturação de texto (ex: 

divisão interna dos tópicos a serem abordados) e referências bibliográficas do periódico Annual 

Review of Ecology, Evolution and Systematics. Sugere-se que nesta sessão, os candidatos a 

mestres/doutores apresentem os fundamentos do tema abordado em sua pesquisa, de forma a 

demonstrar domínio da teoria abordada na sua dissertação/tese. Idealmente essa fundamentação 

não deve ser uma mera cópia do conteúdo apresentado no corpo do manuscrito, mas uma 

agregação do conhecimento teórico e empírico acumulado ao longo do desenvolvimento do 

projeto de pesquisa, no qual o estudante demonstre uma visão crítica da teoria envolvida em seu 

trabalho. 

 

5-Os alunos devem apresentar em anexo aos exemplares de defesa as normas das revistas de 

interesse onde os manuscritos serão submetidos. 
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6-O aluno deverá ser primeiro autor de todos os manuscritos na dissertação/tese. Após a defesa, 

tanto a ordem de autoria quanto o título dos manuscritos poderão ser alterados no artigo publicado 

a critério dos autores envolvidos. 

 

7-Manuscritos submetidos ou aceitos deverão ter data de submissão posterior a matrícula do 

aluno no curso e o assunto do manuscrito deve estar diretamente relacionado ao assunto de seu 

projeto registrado no programa. 

 

8-Caso haja inclusão na dissertação/tese 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). 

 

9- Ao entregar a dissertação/tese para envio para a banca, cada discente deverá entregar pelo 

menos um material de divulgação científica. Este material pode ser uma cartilha em pdf (tamanho 

de meia ou uma página A4) ou uma pequena apresentação online que divulgue um ou mais 

resultados do trabalho. Essa divulgação deverá ser feita para o público leigo. Portanto, atente para 

manter uma mensagem simples e clara. A formatação interna da divulgação é livre, mas procure 

usar recursos didáticos e/ou lúdicos que tornem o material atrativo e facilitem a compreensão 

como desenhos, fotos, esquemas e textos associados. Esse material ficará hospedado para livre 

acesso a toda população no site do PPGECOEVOL. 

 

10- Casos omissos serão julgados pelo colegiado do PPGECOEVOL. 
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Anexo 1 
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Título da dissertação ou tese 
 

Nome completo do candidato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feira de Santana 

Mês / ano 
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Anexo 2 
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Título da dissertação ou tese 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ecologia e Evolução da Universidade 

Estadual de Feira de Santana como parte dos 

requerimentos necessários para obtenção do título 

de mestre/doutor em Ecologia e Evolução. 

 
 

 

Nome completo do candidato 

 
Orientador(a): XXXXXXXXX 

Co-orientador (quando houver): YYYYYYYY 

 

 

 

Feira de Santana 

Mês / ano 
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Anexo 3 

NOME DO ALUNO 

 

"TÍTULO DA DISSERTAÇÃO OU TESE" 

 

Aprovada em:    /   /   (data da defesa) 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

_______________________________________________________________ 

Prof. Dr. Nome completo (Orientador) - Sigla da instituição 

 

 

_______________________________________________________________ 

Prof. Dr. Nome completo - Sigla da instituição 

 

 

_______________________________________________________________ 

Prof. Dr. Nome completo - Sigla da instituição 

 

 

 

FEIRA DE SANTANA - BA 

Mês/Ano 


