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DIRETRIZES PARA DEFINIÇÃO DE FORMATO DE TESE E DISSERTAÇÃO 

 

Este documento apresenta as orientações para elaboração de tese e dissertação no PPGAd. 

 

1 FORMATO PARA TESE 

A tese de doutorado pode ser escrita e defendida no formato tradicional ou no formato de 
artigos1. 
 
O projeto de tese de doutorado pode ser escrito e defendido no formato tradicional ou no 
formato de artigos. O projeto de tese de doutorado no formato de artigos2 contempla a 
proposição de no mínimo três artigos, tomando por base a seguinte estrutura: 

a) Capa 

b) Introdução – Apresentação do tema; Problemática; Justificativa; Estrutura do trabalho, 

descrevendo cada um dos três artigos que irão compor a tese e explicitando a relação 

entre eles; Contribuição da tese. 

c) Capítulo 2 – Artigo 1: artigo teórico completo (revisão sistemática da literatura, ensaio 

teórico etc., tendo como premissa a construção da fundamentação teórica necessária 

para o desenvolvimento da tese).  

d) Capítulo 3 – Proposta do Artigo 2 ou Artigo 2 completo não submetido  

e) Capítulo 4 – Proposta do Artigo 3 ou Artigo 3 completo não submetido 

f) Referências 

g) Anexos (se houver) 

h) Apêndices (se houver) 

 
A tese de doutorado no formato de artigos contempla a entrega de, no mínimo, três artigos 
em periódicos em que o doutorando seja o primeiro ou único autor, além de um capítulo de 
apresentação e um capítulo de conclusão, seguindo a seguinte estrutura: 

a) Capa 

b) Resumo e palavras chave 

c) Abstract e keywords 

d) Introdução – Apresentação do tema; Problemática; Estrutura do trabalho, descrevendo 

cada um dos três artigos que compõe a tese e explicitando a relação entre eles; 

Contribuição da tese. 

 
1 Só poderão defender a tese em formato de artigos aqueles alunos que defenderam o projeto de tese em 
formato de artigos. 
2 Artigos resultantes de campo empírico da dissertação não podem ser utilizados como artigos da tese. 
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e) Capítulo 2 – Artigo 1 completo (pode ter sido submetido, caso tenha sido apresentado 

como artigo completo na defesa do projeto) 

f) Capítulo 3 – Artigo 2 completo não submetido (caso tenha sido apresentado como artigo 

completo na defesa do projeto, pode ter sido submetido) 

g) Capítulo 4 – Artigo 3 completo não submetido (caso tenha sido apresentado como artigo 

completo na defesa do projeto, pode ter sido submetido) 

h) Capítulo 5 – Conclusão – discussão geral da tese, da contribuição teórica, da integração 

entre os artigos 

i) Referências 

j) Anexos (se houver) 

k) Apêndices (se houver) 

 

2 FORMATO PARA DISSERTAÇÃO 

A dissertação de mestrado deve ser entregue no formato de um artigo. 
 
O projeto de dissertação de mestrado deve ter a seguinte estrutura: 

a) Capa; 

b) Introdução (tema; problemática; justificativa; estrutura do trabalho; contribuição da 

pesquisa);  

c) Referencial Teórico que suporte a análise dos dados;  

d) Método (caracterização da pesquisa, técnicas de coleta e análise de dados, indicação de 

possíveis periódicos para os quais o artigo final será submetido;  

e) Referências;  

f) Anexos (se houver);  

g) Apêndices (se houver). 

 

A dissertação de mestrado será entregue no formato de artigo científico empírico, conforme 
as diretrizes exigidas pelo periódico ao qual o artigo será submetido após a banca. 
 
 

Porto Alegre, agosto de 2022. 
Comissão Coordenadora 
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