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Normas para Defesas em formato de Artigos 

 

 

Art 1 – Discente e orientador, em acordo, podem optar pela forma tradicional de 

redação da Dissertação. 

Art 2 – Discente e orientador, em acordo, podem optar por redigir a dissertação no 

formato de artigo, conforme os seguintes critérios: 

1) Deve conter no corpo da dissertação, o artigo que foi ou será publicado pelo 

discente e que tenha coerência com o projeto de pesquisa de mestrado apresentado 

na disciplina Seminários em Neurociência e Comportamento e qualificado no 

PPGNC. Em casos excepcionais de mudança de projeto o orientador deve 

comunicar e justificar ao colegiado a mudança.  

2) O discente deve ser o primeiro autor do artigo. 

3) É necessário que a revista indicada para publicação tenha pelo menos 

classificação B1 no Qualis CAPES na área de Psicologia e seja indexada. Em 

casos de revistas sem Qualis na área de psicologia, a revista será avaliada por uma 

comissão interna do PPGNC que atestará a qualidade da revista. Esta avaliação 

será incluída no relatório CAPES 

4) Além do artigo, a defesa deverá conter um capítulo introdutório onde é apresentado o 

estado da arte da literatura no assunto, para promover uma avaliação mais completa 

do manuscrito, além dos objetivos e justificativa para a realização do trabalho; 

5) Deverá ainda conter um capítulo de conclusões gerais; 



6) o artigo poderá ser apresentado em inglês conforme exigido pela revista pretendida, 

contudo, os elementos pré-textuais, a Introdução e Conclusões gerais devem estar em 

português; 

7) o artigo deverá estar formatado seguindo as normas da revista pretendida ou 

formatado nas normas da APA nos casos de dissertações tradicionais; 

8) Casos omissos serão avaliados pelo Colegiado do PPGNC. 

 

Em anexo encontra-se o modelo a ser seguido para a confecção do documento. 

  



 

ANEXO 1 

 

MODELO PARA DISSERTAÇÕES REDIGIDAS NO FORMATO DE ARTIGO 

 

A seguir são elencados os itens necessários (na respectiva ordem) para Qualificação ou 

Dissertação:  

 

 

1. CAPA 

Universidade Federal do Pará 

Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento 

Programa de Pós-Graduação em Neurociências e Comportamento - PPGNC 

Qualificação ou Dissertação de Mestrado  

Título do Trabalho  

AUTOR  

Belém, mês e ano  

 

2. PÁGINA DE ROSTO  

Universidade Federal do Pará 

Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento 

Programa de Pós-Graduação em Neurociências e Comportamento - PPGNC 

Título do Trabalho  

Autor  

Projeto de pesquisa apresentado ao Exame 

de Qualificação no curso de Mestrado do 

Programa de Pós-graduação em 

Neurociências e Comportamento, como 

parte dos requisitos para obtenção do título de 

Mestre em Neurociências e Comportamento. 

Orientação: 

Co-orientação: 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Neurociência e 

Comportamento, do Núcleo de Teoria e 

Pesquisa da Universidade Federal do Pará, 



como parte dos requisitos para obtenção do 

título de Mestre em Neurociências e 

Comportamento. 

Orientação: 

Co-orientação: 

 

  

Comissão Examinadora  

Prof. Dr. ...  

Prof. Dr. ...  

Prof. Dr. ...  

Belém, mês e ano  

 

3. PÁGINA DE DEDICATÓRIA,  

É opcional para a dissertação.  

4. AGRADECIMENTOS  

É usual em finais dissertações uma folha de agradecimento às instituições ou pessoas que 

cooperaram com o autor. Não esquecer de mencionar o Programa de Pós-Graduação, 

bem como, se for bolsista, fonte de pagamento, ex: CAPES, CNPq, etc. 

5. RESUMO (+ PALAVRAS-CHAVE). O resumo é a apresentação concisa e seletiva do texto. 

Deve ser escrito em língua original e não ultrapassar 1 página. Palavras-chave devem ser 

apresentadas ao final.  

6. ABSTRACT (+ KEY WORDS) O abstract é versão em língua estrangeira do resumo, elemento 

com presença obrigatória em dissertações. Key words devem ser apresentadas ao final.  

7. SUMÁRIO (aqui começa a paginação arábica)  

É a numeração das principais divisões, seções e outras partes da dissertação.  

8. LISTA DE FIGURAS 

Página que contém a relação de ilustrações, gráficos e figuras, etc. Deve conter o número da 

ilustração, seus títulos ou legenda e a respectiva paginação.  

9. LISTA DE TABELAS 

Página que contém a relação das tabelas e quadros. Deve conter o número, seus títulos ou legenda 

e a respectiva paginação.  

10. INTRODUÇÃO GERAL 

Introdução geral do problema, motivação da pesquisa, citando objetivos e a apresentação geral da 

dissertação além da justificativa. A introdução geral deve ser apresentada em português.  

11. ARTIGO 



As normas de formatação devem estar de acordo com as normas da revista a ser escolhida, 

contendo pelo menos as subdivisões típicas (Introdução, Material e Métodos, Resultados, 

Discussão, Referências Bibliográficas). Entretanto, a formatação visual não necessita seguir todas 

as normas das revistas. É possível, por exemplo, já incluir as figuras no corpo do texto. 

Recomenda-se apresentar como nota de rodapé a revista que se pretende enviar o artigo para 

publicação. O artigo pode ser apresentado em inglês.  

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS (OU CONCLUSÕES)  

Abrange as principais considerações finais sobre os resultados obtidos e discussões, e se 

pertinente, apresentar apontamentos para futuros trabalhos. As considerações finais devem ser 

apresentadas em português.  

13. ANEXOS E APÊNDICES (SE PRECISAR) 

Abrangem informações ou dados complementares à metodologia e/ou aos resultados apresentados 

no artigo da dissertação. 

 


