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As dissertações/teses deverão ser elaboradas no formato tradicional. O corpo
principal do documento final a ser submetido à defesa deve constar de: à guisa
de apresentação uma Introdução, um capítulo de Revisão de Literatura;
capítulo de Métodos, um capítulo de Resultados, um capítulo de Discussão e
Considerações Finais.

Observação: considerando que a forma de divulgação de maior visibilidade pela
comunidade científica é o artigo, o mestrando deve apresentar como apêndice
da dissertação um artigo formatado para periódico no mínimo Qualis B3 e o
doutorando dois artigos formatados para um periódico no mínimo Qualis B1
como pré-requisito para obtenção do grau de mestre ou de doutor.
Esses artigos devem ser incluídos apenas no material que for entregue a
banca para avaliação. Não devem constar da versão final enviada à biblioteca
central, com exceção dos artigos já aceitos para publicação ou publicados (o
PDF obtido no site do periódico).

PARTE I: Normas
Na montagem do documento apresentado à banca como requisito final
para obtenção do grau de mestre/doutor deve ser seguida a normatização
preconizada pela Biblioteca Central da Unversidade Federal de Pernambuco
(link de acesso):
https://www.ufpe.br/documents/39058/594591/Usu%C3%A1rios++CARTILHA+finalissima+-+ago.2018.pdf/f127787a-4c31-447d-abbaaaf659a6dc38
INTRODUÇÃO
Considerando que a dissertação/tese é um trabalho monográfico na introdução
essa unidade deve ser construida com concisão e clareza.
Deve constar a importância do tema para a área do conhecimento o porquê da
escolha do objeto do estudo e do problema investigado. Como surgiu a
motivação (relacionando ao tema/objeto de estudo)? De forma sucinta embasar
a pergunta(s) condutora: a fundamentação; como o problema do estudo foi
estruturado; a justificativa do estudo.

Informar a linha de pesquisa a qual o estudo está vinculado. Se for parte de um
projeto de pesquisa maior informar com clareza.
A pergunta condutora, hipótese (quando se aplicar) e objetivo devem estar de
forma explícita no texto da introdução.
No parágrafo final descrever sucintamente o conteúdo de cada capítulo
Observações:
a) citar apenas as referências que dão sustentação básica à fundamentação da
dissertação/tese;
b) lembrar que este não é o espaço para revisão da literatura, há um capítulo
próprio para isso.

REVISÃO DA LITERATURA
A revisão da literatura diz respeito à base teórica/conceitual que dá
sustentação a investigação. Pode ser uma revisão narrativa ou integrativa,
seguindo as normas consensuais sobre estes dois tipos de revisão. Não
deve ser superficial, mas mostrar que o estudo está bem ancorado numa
revisão bibliográfica robusta e atualizada. Em uma breve introdução deve
abordar de forma sucinta o tema, de forma mais abrangente o objeto do
estudo e focar no problema do estudo. Delimitar o escopo da revisão bem
como o método utilizado (os termos de busca, os operadores boleanos, os
bancos acessados, os objetivos a serem alcançados). Não deve abordar
aspectos que não estão relacionados à investigação (mesmo que a leitura
feita tenha sido mais ampla). Deve permitir que um leitor não familiarizado
com o objeto/problema do estudo tenha informações suficientes para
analisar a estrutura lógica que embasou a pesquisa empírica e
principalmente que se possa apreender o estado da arte do objeto do
estudo. Deve ser o arcabouço teórico/conceitual, metodológico e empírico
da dissertação/tese.
MÉTODOS
Atualizar/adequar/detalhar a seção do projeto de pesquisa. Ou seja, tem
como base o projeto de pesquisa, mas a seção de métodos do projeto deve
ser revista, criticada e atualizada. Detalhar o necessário para que o leitor
possa não só entender, mas reproduzir o estudo. Utilizar as diretrizes
adequadas ao estudo realizado apresentadas no http://www.equatornetwork.org/ na organização dessa seção. No item problemas/questões
metodológicas identificar, criticar e analisar as soluções encontradas pelo
pós-graduando frente aos problemas surgidos na execução do projeto com
ênfase nos aspectos relacionados à validação interna e externa. O item
sobre análise dos dados deve ser escrito de modo a permitir a avaliação
crítica das opções feitas.
RESULTADOS
Os resultados devem ser apresentados de forma clara, sucinta e suficiente. É
a base empírica a partir da qual se apreende que os objetivos da
dissertação/tese foram atingidos. Evitar dados redundantes ou a repetição de
informações. Os resultados podem ser apresentados sob a forma textual,

tabelas ou gráficos. Utilizar as diretrizes adequadas ao estudo realizado
apresentadas no http://www.equator-network.org/ na organização dessa seção.

DISCUSSÃO
Este é o capítulo da dissertação/tese de cunho mais autoral. O autor a partir
de uma narrativa bem estruturada interpreta os dados. Os parágrafos iniciais
devem constar da interpretação dos resultados (não deve ser um sumário
dos resultados mas como o autor interpreta os seus resultados à luz da base
teórica-conceitul da dissertação/tese). Toda a argumentação deve estar
ancorada na base teórico/conceitual e empírica apresentada no capitulo de
revisão da literatura. Os resultados obtidos devem ser comparados com a
literatura pertinente. O diálogo com outros autores deve ser crítico.
CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
A conclusão não é uma repetição dos resultados, mas sim uma boa síntese
deles e tem a finalidade de responder aos objetivos propostos no estudo.
Constitui-se de respostas às indagações feitas, isto é, às enunciadas na
introdução e detalhada nos objetivos. Nas considerações finais o autor se
posiciona frente ao problema estudado e poderá incluir recomendações,
sugestões de novas hipóteses formuladas a partir do estudo realizado.
APÊNDICE

Textos ou documentos elaborados pelo autor da dissertação/tese com a
finalidade de complementar sua argumentação, sem prejuízo da unidade
nuclear do trabalho. O(s) artigo (s) devem ser apresentado nesta seção.
ANEXOS
Texto ou documento não elaborado pelo autor e que serve de
fundamentação, comprovação ou ilustração.
Importante observar a normatização preconizada pela Biblioteca
Central/UFPE uma vez que o depósito do documento só será feito se a
normas forem cumpridas. Acessar o link para o passo a passo da
formatação;
https://www.ufpe.br/documents/39058/594591/Usu%C3%A1rios++CARTILHA+finalissima+-+ago.2018.pdf/f127787a-4c31-447d-abbaaaf659a6dc38

