Orientações para a elaboração da Dissertação e Tese
As Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado apresentadas ao Programa de Pós-Graduação em Física
(PPGFis) deverão seguir o manual de normas da UFPel para a elaboração de trabalhos acadêmicos. Estas normas estão
disponíveis no site do sistema de Bibliotecas da UFPel (http://wp.ufpel.edu.br/sisbi/), bem como os procedimentos para
a inserção dos trabalhos na base de dados da UFPel e do IBICT.
Neste primeiro momento, a Comissão de Pós-Graduação (CPG) decidiu pela introdução destas normas de
forma gradual, com algumas adaptações importantes ao modelo da ABNT usado pela UFPel. São elas:


Redação da Dissertação e Tese para avaliação pela banca
1. O texto deve conter os seguintes elementos:
 Capa (obrigatório)
 Folha de Rosto (obrigatório)
 Folha de Aprovação (obrigatório).*Esta folha de aprovação deverá ser incluída apenas na versão
aprovada para a homologação pela CPG.




Dedicatória (opcional)
Agradecimentos (opcional).*Para os alunos que receberam financiamento na forma de uma bolsa,
deverá ser incluído um agradecimento à agência de Financiamento da bolsa.















Epígrafe (opcional)
Resumo (obrigatório)
Resumo em Língua Estrangeira (inglês) (obrigatório)
Lista de Figuras (obrigatório)
Lista de Tabelas (obrigatório)
Lista de Abreviaturas e Siglas (opcional)
Lista de Símbolos (opcional)
Sumário (obrigatório)
Introdução (obrigatório)
Desenvolvimento (Capítulos) (obrigatório)
Conclusão ou Considerações Finais (obrigatório)
Apêndices (opcional)
Referências (obrigatório)

2. O PPGFis não adotará o modelo ABNT de referencias bibliográficas. As citações bibliográficas
deverão usar o padrão de referências numéricas entre colchetes ([1, 2, ...]), seguindo a ordem de
citação ao longo do texto. Na seção de referências estas referências deverão ser listadas na ordem
numérica, usando os modelos de citação para as diversas formas de trabalhos a serem citados (artigo,
livro, tese, etc), constantes no manual da UFPel.
3. Cada um dos elementos exigidos tem um formato definido pelo Manual da UFPel. Recomendamos a
leitura deste Manual, especialmente para os estudantes que usam o Microsoft Word como editor de
texto.
4. Para os estudantes que usam o LaTeX, tanto no sistema operacional Linux quanto no Microsoft
Windows, o PPGFis (graças ao Prof. Fernando!!) está disponibilizando um modelo (template) para a
confecção da Dissertação ou Tese. Neste, o padrão da UFPel é gerado automaticamente pelo LaTeX,
com as adaptações adotadas pelo PPGFis. Se você usa algum editor de LaTeX (kile, texmaker, etc),
cuidado no uso do template, pois algumas modificações devem ser feitas. Sugerimos que as
orientações de uso do template sejam lidas e executadas como descritas.


Versão da Dissertação aprovada para a homologação pela CPG
1. Os elementos acima devem ser mantidos, com a inclusão da Folha de Aprovação, assinada pelos
membros da banca. Para a inclusão na versão impressa, o estudante deverá solicitar o original da
Folha de Aprovação junto à secretaria do Programa. O modelo em LaTeX não inclui ainda a Folha de
Aprovação na versão eletrônica em pdf.
2. Para a entrega da versão para a homologação, deverá ser anexado o Termo de Autorização para inserir
a Dissertação ou Tese na Base de Dados da UFPel e IBICT, disponível no site do sistema de
Bibliotecas da UFPel (http://wp.ufpel.edu.br/sisbi/).

A Coordenação

