
 
 
 
 

Biblioteca Prof. Antônio Luiz Paixão    -   FAFICH/UFMG 
 

 Versão do documento - 2ª. Edição – Janeiro de 2018 

 

 

 
 

 
 
 

 
Capa Dura, na cor preta.  

Gravação: Letras prateadas ou douradas, tipo arial. 

Impressão somente na frente da folha  e  usar papel branco.  

 

 
Fonte: ABNT NBR 12225 : 2004 
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Formatação da Dissertação ou Tese 
 

Estrutura 
  Folha preliminar 

  Folha de rosto (com ficha catalográfica no verso ou uma folha a seguir)  

        A folha de rosto segue as mesma regras de fontes, espaçamento e margens que a capa. 

Apenas nos novos dados que a formatação muda no sentido do espaçamento. Veja a lista das 

informações necessárias na folha de rosto: 

Autor: Nome completo de quem está escrevendo o trabalho. Centralizado, em tamanho 12 e 

caixa alta, assim como na capa. 

Título: Nome dado pelo autor ao trabalho acadêmico em questão. Centralizado, negrito, em 

tamanho 14 e caixa alta, assim como na capa. 

Subtítulo: Complemento do título também dado pelo autor. Centralizado, em tamanho 14 e caixa 

alta, assim como na capa. 

Natureza do trabalho: Descrição do tipo de trabalho acadêmico. Justificado e com 8 cm de 

recuo em relação à margem esquerda. Fonte 10 e espaçamento entre linhas simples. 

Nome da instituição: Instituição de ensino à qual o trabalho está sendo vinculado. Justificado e 

com 8 cm de recuo em relação margem esquerda, fonte 10 e espaçamento entre linhas simples. 

Objetivo do trabalho: Descrição do motivo pelo qual o trabalho está sendo realizado. Justificado 

e com 8 cm de recuo em relação à margem esquerda, fonte 10 e espaçamento entre linhas simples. 

Orientador: Título acadêmico e nome do professor que está orientando o autor do trabalho. 

Justificado e com 8 cm de recuo da margem esquerda, fonte 10 e espaçamento entre linhas 

simples. 

Local: Somente o nome da cidade. Centralizado, tamanho 12 e com apenas a primeira letra em 

maiúscula. 

Data: Ano do trabalho acadêmico. Centralizado, tamanho 12 e apenas com números.   

Fonte:  ABNT NBR 15287:2011 

 

  Folha de aprovação ou ata de defesa (fornecida pelo Colegiado de Pós-Graduação); 

  Página de dedicatória; 

  Agradecimentos; 

  Epígrafe; 

  Resumo; 
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  Abstract; 

  Listas (Tabelas, Figuras, Abreviaturas/Siglas); 

   Sumário. 

 

Texto (fonte arial, tamanho 12) 

   Introdução; 

  Justificativa; 

   Objetivos; 

   Material e métodos; 

   Resultados e discussão; 

   Conclusões; 

   Referências bibliográficas. 

 

 Complementar 

   Apêndices (se houver); 

   Anexos (se houver). 

 

 


