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 Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

RESOLUÇÃO Nº 91, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2016.(*)

O  COLEGIADO  DE  CURSO  DO  CURSO  DE  MESTRADO  EM 

BIOLOGIA  ANIMAL, do  Centro  de  Ciências  Biológicas  e  da  Saúde,  da  Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Aprovar as Normas para Elaboração das Dissertações do Curso de 
Mestrado em Biologia Animal, conforme anexo.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revoga-se a Resolução nº 52, de 28 de novembro de 2012.

                                                                        VANDA LÚCIA FERREIRA,

Presidente.

(*) Republicado por conter incorreções no original – BSE nº 6419, de 21 de novembro de 
2016.
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Anexo da Resolução nº 91, de 17 de novembro de 2016.

NORMAS  PARA  ELABORAÇÃO  DAS  DISSERTAÇÕES  DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA ANIMAL.

1 – Disposições Gerais

A dissertação deverá ser escrita sob o formato de artigo científico, ficando a 
escolha  a  cargo do orientador  e  do orientado.  A revista  escolhida,  necessariamente,  deve 
figurar em período qualificado da área Biodiversidade da Capes, em estrato B3 ou superior de 
acordo com Qualis vigente.

1.1 – Formato

Os textos  devem ser  digitados  em cor  preta,  podendo  utilizar  outras  cores 
somente para as ilustrações. Utilizar papel branco, no formato A4.

As margens devem ter a seguinte formatação: esquerda e superior de 3 cm e 
direita e inferior de 2 cm.

Recomenda-se a fonte Arial tamanho 11 para todo o trabalho, exceto a capa.

1.2 – Idioma

As  dissertações  devem  ser  redigidas  em  língua  portuguesa  e, 
excepcionalmente,  noutra  língua,  diante  de  argumentos  que  atestem  sua  relevante 
contribuição à pesquisa, cabendo ao Colegiado de Curso decidir os casos contraditórios.

1.3 – Espaçamento

Todo  o  texto  deve  ser  digitado  com  espaçamento  1,5  cm  entre  as  linhas, 
excetuando-se as citações de mais de três linhas, notas de rodapé, referências, legendas das 
ilustrações e das tabelas,  natureza (tipo do trabalho, objetivo, nome da instituição a que é 
submetido  e  área  de  concentração),  que  devem  ser  digitados  em  espaço  simples.  As 
referências devem ser separadas entre si por um espaço simples em branco.

Na folha de rosto e na folha de aprovação, o tipo do trabalho, o objetivo, o 
nome da instituição e a área de concentração devem ser alinhados do meio da mancha gráfica 
para a margem direita.

Curso de Mestrado em Biologia Animal/CCBS
Av. Costa e Silva s/nº 79070-900 Caixa Postal 549 – Campo Grande/MS
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Anexo da Resolução nº 91, de 17 de novembro de 2016.

1.4 – Capa

A capa deve incluir: nome do autor; título; subtítulo se houver; natureza do 
trabalho (dissertação),  grau pretendido,  nome da instituição a que é submetido,  e área de 
concentração; nome do orientador e, se houver do coorientador; local (cidade) da instituição 
onde deve ser apresentado; ano do depósito.

Os nomes da Instituição e do Programa devem ser escritos sem abreviações, 
em letras maiúsculas, negrito, fonte Arial e tamanho 12, centralizado, com margem superior e 
esquerda de 3 cm, e direita e inferior de 2 cm. O título deve ser escrito em língua portuguesa, 
em letras maiúsculas e minúsculas, negrito, fonte Arial tamanho 14, centralizado. O nome do 
autor  deve  ser  escrito  de  forma  completa,  sem  abreviações  e  em  letras  maiúsculas  e 
minúsculas, sem negrito, fonte Arial tamanho 14, alinhamento centralizado. 

O grau pretendido pelo autor  deve mencionar  o seguinte  texto:  Dissertação 
apresentada  à  Fundação  Universidade  Federal  de  Mato  Grosso  do  Sul,  como  requisito  à 
obtenção do título de Mestre em Biologia Animal. Área de concentração: Zoologia. Escrever 
em letras maiúsculas e minúsculas, tamanho 12, justificado, margem direita de 2 cm. O nome 
do(a)  orientador(a)  será  de  forma  completa,  sem  abreviações  e  em  letras  maiúsculas  e 
minúsculas, fonte Arial tamanho 13, alinhamento centralizado com margem direita de 2 cm.

Após o nome do(a) orientador(a), escrever em letras maiúsculas as palavras: 
Campo Grande, MS e mês e ano (duas linhas).

1.5 – Página com certificado de aprovação (obrigatória)

Na entrega da forma definitiva da dissertação,  que será em formato digital, 
deverá ser incluído, após a capa, a folha contendo o título e a composição da banca, conforme 
fornecido pela secretaria do curso.

1.6 – Texto

Antes  da  apresentação  do  artigo  uma  seção  denominada  INTRODUÇÃO, 
dever  ser  apresentada,  em  letras  maiúsculas,  alinhada  a  esquerda,  em  negrito,  fonte  de 
tamanho  11.  A  INTRODUÇÃO deverá  apresentar  brevemente  o  assunto  ou  os  capítulos 
abordados na dissertação.

Ao final de cada capítulo dever conter, como anexo, as normas prescritas pelo 
periódico escolhido.
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