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(nome por extenso e legível) 
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Mestrado(   ) Doutorado(   ) Doutorado Direto(   ) no Programa de Química 

deste Instituto, sob  orientação do(a) Prof(a). Dr(a) _____________________________________ 
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Qualificação, venho solicitar a constituição de Comissão Julgadora para a defesa de minha Dissertação de 

Mestrado (  ) Tese de Doutorado (  ). Declaro, ainda, que autorizo, após homologação da Defesa da Dissertação 

ou Tese, a divulgação da obra por meio eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte1.  
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Recomendações para Preparação e Apresentação de Dissertações e Teses 
 

Elementos Pré-Textuais  (modelo em anexo) 

 Capa 

 Folha de rosto 

 Folha de aprovação (em branco) 

 Dedicatórias (opcional) 

 Agradecimentos (opcional) 

 Epígrafe (opcional) 

 Resumo em Português 

 Resumo em Inglês/Abstract 

 Lista de Ilustrações e Tabelas (opcional) 

 Lista de Abreviaturas e Siglas (opcional) 

 Lista de Símbolos (opcional) 

 Sumário 

Elementos Textuais 

 Introdução 

 Objetivos 

 Metodologias/Procedimentos Experimentais/Materiais e Métodos 

 Resultados 

 Discussão 

 Conclusões 

Elementos Pós-Textuais 

 Referências 

 Glossário (opcional) 

 Apêndice(s) (opcional) 

 Lista de Anexos  

 Anexo (s) (opcional) 

 

 

1. A redação da dissertação ou tese deve ser objetiva, clara e concisa, utilizando-se terminologia correta e 
precisa; 

2. As seções e subseções da dissertação ou tese devem ser progressivamente numeradas, utilizando-se 
algarismos arábicos; 

3. Os títulos das seções primárias devem se iniciar em folha distinta, destacados (negrito, sublinhados, 
letras maiúsculas, etc); 

4. Os títulos sem indicativo numérico (agradecimentos, lista de abreviaturas e siglas, resumo etc) devem 
ser centralizados e apresentados em folhas distintas; 

5. Elementos sem título e sem indicação numérica (dedicatória, epígrafe, folha de aprovação) devem ser 
apresentados em folhas distintas; 

6. Ilustrações e Tabelas devem ser inseridas o mais próximo possível do trecho a que se referem; 



7. Citações indiretas (trabalhos, artigos publicados ou no prelo, livros, capítulos de livros, consultados na 
elaboração do texto) devem ter o nome do autor/autores e ano indicados no texto entre parênteses ou 
colchetes. A referência completa da obra consultada deve constar das Referências; 

8. Recomenda-se que as citações indiretas no texto indiquem o sobrenome do autor seguido do ano da 
publicação. Trabalhos com dois autores, citar ambos os sobrenomes. Trabalhos com mais de três 
autores, citar o sobrenome do primeiro autor seguido por "et al."; 

9. As Referências devem ser completas, incluindo sobrenomes e iniciais dos prenomes dos autores, título 
do artigo ou capítulo, veículo da publicação, volume, páginas, ano da publicação. Recomenda-se que 
seja seguido um dos modelos de Referências (ABNT, ISO ou Vancouver Style) descritos nas "Diretrizes 
para Apresentação de Dissertações e Teses da USP", os quais que indicam como citar e referenciar 
diversos tipos de fontes (artigos, teses, livros, patentes, normas técnicas, artigos de jornal, trabalhos em 
eventos, fontes da Internet, etc); 

10. Citações diretas (reprodução integral de parte da obra consultada) devem estar entre aspas duplas 
incorporadas no parágrafo.  No caso de citações de mais de 3 linhas devem figurar abaixo do texto, com 
recuo de 4 cm e em fonte de menor tamanho; 

11. Citações de fontes informais (informação verbal, trabalhos em fase de elaboração) incluídas no texto 
devem ser detalhadas como notas de rodapé; 

12. Recomenda-se que as dissertações e teses sejam apresentadas em papel branco, formato A-4 (21 cm x 
29,7 cm) digitados na cor preta, com exceção das ilustrações, no anverso das folhas, exceto a folha de 
rosto; 

13. Recomenda-se utilização de fonte tamanho 12 para o texto e tamanho menor para citações, notas de 
rodapé, paginação, legendas das ilustrações e tabelas. Observe modelo da capa e folha de rosto para 
Dissertações e Teses do IQUSP. 

14. As folhas devem apresentar margens esquerda e superior de 3 cm e direita e inferior de 2 cm; 

15. O texto deve ser digitado em espaço duplo, exceto citações, notas de rodapé, referências, textos da capa, 
legendas das ilustrações e tabelas que podem ser digitados em espaço simples; 

16.  Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente. Não 
incluir a capa na contagem de páginas. As folhas pré-textuais embora contadas, não são numeradas; 

17.  A numeração da página é colocada a partir da primeira folha da parte textual (Introdução) em 
algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, a 2 cm da borda superior e direita da folha; 

18. No caso do trabalho ser constituído de mais de um volume, deve ser mantida uma única sequência de 
numeração das folhas, do primeiro ao último volume; 

19.  Havendo apêndices, as suas folhas devem ser numeradas de maneira contínua e a paginação deve dar 
seguimento à paginação do texto principal; 

20.  Súmula curricular do autor (modelo em anexo) e outros documentos para fundamentação ou 
comprovação (separatas de artigos publicados, manuscritos de artigos em preparação ou no prelo) 
podem, opcionalmente, ser incluídos na dissertação ou tese como anexos, os quais devem ser 
identificados por letras maiúsculas consecutivas, seguidas de travessão e respectivo título. Uma lista 
dos anexos deve ser incluída com paginação de modo a ser incluída no sumário; 

21.  A fim de evitar eventuais conflitos relativos a direitos autorais e questões de sigilo ou propriedade 
intelectual, sugere-se que os anexos sejam organizados em volume separado e não constituam uma 
seção do exemplar impresso ou eletrônico da dissertação ou tese. Opcionalmente, os anexos poderão 
ser gravados em CD-ROM, compondo material suplementar ao exemplar impresso da Dissertação ou 
Tese; 

22.  As Dissertações e Teses do IQUSP deverão ser obrigatoriamente depositadas na 
Biblioteca do Conjunto das Químicas (versão impressa) e na Biblioteca Digital da USP 
(versão eletrônica) no prazo máximo de 60 dias após a aprovação pela banca 
examinadora e homologação pela CPG do IQUSP; 

23. A versão eletrônica da dissertação ou tese deve ser apresentada em um único arquivo PDF (.pdf) 
convertido a partir de arquivos nos formatos MS Word, Mac Word, WordPerfect, LaTeX. Para 



instruções sobre os processos de conversão e submissão da versão eletrônica consulte o endereço 
http://www.teses.usp.br ou a SPG do IQUSP. 

24. Conforme Resolução CoPGr 5890 de 20/12/2010, a Dissertação ou Tese aprovada pode ser corrigida, a 
critério do orientador e do orientado.  
(i) O prazo máximo para a entrega da versão corrigida e definitiva é de 60 (sessenta) dias, a contar da 
data da defesa. A versão corrigida deverá ser encaminhada, com o aval do orientador, ao Serviço de 
Pós-Graduação e desse, posteriormente, à Biblioteca da Unidade sede do programa e à Biblioteca 
Digital de Teses e Dissertações da USP (BDTD).  
(ii) Após o prazo estabelecido de 60 dias, caso a Dissertação ou Tese corrigida não seja encaminhado 
ao Serviço de Pós-Graduação, o documento originalmente depositado será enviado à Biblioteca da 
Unidade e à Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP (BDTD).  
(iii) Mesmo que haja correções, apenas um exemplar da Dissertação ou Tese será disponibilizado 
publicamente na Biblioteca da Unidade e na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP (BDTD).  
(iv) A página de rosto da Dissertação ou Tese deverá indicar explicitamente que se trata da versão 
original ou corrigida. Caso seja a versão corrigida, deverá também ser indicado que o original se 
encontra disponível na Unidade que aloja o Programa.  
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RESUMO 
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Número de páginas do trabalho (ex: 100p). Dissertação (Mestrado)/Tese (Doutorado) - 
Programa de Pós-Graduação em xxxxxxxxxxxxx. Instituto de Química, Universidade de 
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métodos empregados, resultados e conclusões. 
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Paulo, São Paulo. 
 

 

Resumo em inglês com no máximo 500 palavras. 
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