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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA E EVOLUÇÃO 
DA BIODIVERSIDADE - PUCRS 

 
Norma de Apresentação de Dissertações e Teses 

 
 

A dissertação ou tese deve constituir trabalho de pesquisa original, em conformidade com 
projeto previamente homologado pela Comissão Coordenadora, podendo ser apresentado em dois 
formatos básicos: artigos científicos (formato recomendado) ou monografia tradicional.  

Deve ser apresentada de acordo com a seguinte estrutura: 
 
 

1. Capa: Conforme modelo padrão PUCRS, com os seguintes dizeres: 
 

 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL 

 
FACULDADE DE BIOCIÊNCIAS 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOLOGIA 

 
 

 

 

 

TÍTULO - TÍTULO - TÍTULO - TÍTULO - TÍTULO - 

TÍTULO - TÍTULO - TÍTULO - TÍTULO - TÍTULO -   

 

Nome do Autor  

 

 

TESE DE DOUTORADO/DISSERTAÇÃO DE MESTRADO  
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO S UL 

Av. Ipiranga 6681 - Caixa Postal 1429 
Fone: (051) 320-3500 

CEP 90619-900 Porto Alegre - RS 
Brasil  

 

ANO 
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2. Folha de Rosto: 

 
 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL 

FACULDADE DE BIOCIÊNCIAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  ECOLOGIA E EVOLUÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE 

 
 
 

 

 

 

TÍTULO - TÍTULO - TÍTULO - TÍTULO - TÍTULO - 

TÍTULO - TÍTULO - TÍTULO - TÍTULO - TÍTULO -   

 

 

Nome do Autor  
Orientador: Dr. Nome do orientador 

 

 

TESE DE DOUTORADO / DISSERTAÇÃO DE MESTRADO  
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL 

ANO 

 

 

 

3. Sumário: Relação dos títulos das partes do trabalho, na ordem em que são desenvolvidos, com a 
indicação da página inicial de cada elemento. Texto em espaço 1 com uma linha em branco entre 
diferentes itens. Numeração da página em romano (rodapé e centrado). 

4. Relação de Figuras (opcional): Relação dos elementos fundamentais das legendas com indicação 
da página em que são apresentadas. Texto em espaço 1 com uma linha em branco entre diferentes 
itens. Numeração da página em romano (rodapé e centrado). 

5. Relação de Tabelas (opcional): Relação dos elementos fundamentais dos cabeçalhos com 
indicação da página em que as tabelas são apresentadas. Texto em espaço 1 com uma linha em branco 
entre diferentes itens. Numeração da página em romano (rodapé e centrado). 

6. Dedicatória e Agradecimentos (opcional): Devem constar em folhas independentes. As 
vinculações com instituições e/ou subvenções financeiras para execução do trabalho devem aparecer 
nestes itens. Texto em espaço 1,5. Numeração da página em romano (rodapé e centrado). 

7.  Resumo: Conteúdo conciso do trabalho, em um único parágrafo, sem repetição do título, que 
permita ao leitor decidir se convêm ou não a leitura integral. Devem fazer parte do mesmo 
informações sobre os objetivos, metodologia, resultados e conclusões. Não deve ultrapassar uma 
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página. Texto em espaço 1. Numeração da página em romano (rodapé e centrado). No caso da 
dissertação ou tese incluir mais de um artigo científico, deve ser elaborado um resumo geral para o 
conjunto do trabalho. 

8. Abstract: Versão para o inglês do título  e do resumo, em parágrafos distintos. Texto em espaço 
1. Numeração da página em romano (rodapé e centrado). 
 
Os itens 9 a 12 abaixo referem-se unicamente a apresentação da dissertação ou tese sob forma 
de artigos científicos. 

 
9. Apresentação: Entende-se por Apresentação um texto conciso onde é descrita ao leitor a proposta 
geral do trabalho, assim como a sua estrutura formal, destacando-se as revistas científicas a que foram 
ou serão submetidos cada artigo. 

10. Corpo dos Artigos Científicos: Após a Apresentação, são inseridos, como capítulos 
independentes, artigos completos redigidos segundo as normas de alguma revista científica 
conceituada da área (indicar qual). Serão aceitos artigos redigidos em Português, Espanhol ou Inglês. 
Na montagem da dissertação ou tese, figuras e tabelas devem ser apresentadas inseridas no corpo do 
texto, próximas da primeira citação. Aceita-se cópia de separatas quando algum artigo já se encontrar 
publicado (cópia em papel tamanho A4, uma cópia por página).  

11. Conclusões Gerais: Quando houver mais de um artigo, deverá ser inserido um capítulo de 
Conclusões Gerais após os mesmos. Poderão ser anexados, a critério do autor, apêndices relativos ao 
conjunto do trabalho.  

12. Autoria: O artigo principal deve ter necessariamente o aluno como primeiro autor. Os critérios de 
autoria, disponíveis na homepage do Programa, devem ser observados. 
 
Os itens 13 a 18 abaixo referem-se unicamente a apresentação da dissertação ou tese sob forma 
de monografia tradicional. 
 
13. Introdução: Apresentação do trabalho e revisão bibliográfica, com a especificação dos objetivos 
e justificativas. Texto em espaço 1,5. Numeração da página em arábico (rodapé e centrado), extensiva 
ao resto do texto. 

14. Material e Métodos: Descrição dos materiais utilizados e dos métodos empregados na execução 
do trabalho, a fim de permitir a repetição fiel do mesmo. Texto em espaço 1,5. Lista de material 
examinado, se existente, em espaço 1 e com fonte de tamanho  menor. 

15.  Resultados: Descrição de forma clara e objetiva dos dados obtidos na pesquisa. Poderão ser 
utilizadas tabelas e figuras (gráficos, fotos, desenhos, mapas) evitando-se a repetição dos mesmos pela 
apresentação em diferentes formas. Usam-se, entretanto, somente as denominações “Tabela” e 
“Figura”, cuja localização fica a critério do autor, dentro do respectivo capitulo (partes). As tabelas 
devem apresentar as legendas acima das mesmas. As figuras devem trazer as legendas abaixo das 
mesmas, facultando-se o uso do verso da folha que a antecede, quando a figura ocupar todo espaço 
e/ou tiver legenda muito extensa. Chaves, legendas de figuras e cabeçalho de tabelas devem ser 
escritas em espaço 1. 
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EXEMPLOS DE TABELAS E FIGURAS 
 
Tabela 1:  Comprimentos médios do cefalotórax (mm), estimados bimestralmente, de 

fêmeas e machos de Palaemonetes argentinus, coletados na lagoa Fortaleza, 
Cidreira, RS, durante o ano de 1993. 

 

 Meses Comprimento médio do cefalotórax 

  Fêmeas Machos 

 Jan/Fev  3,34  3,16 

 Mar/Abr  3,72  3,48 

 Mai/Jun  4,25  3,84 

 Jul/Ago  4,93  4,26 
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Figura 2:  Proporção de fêmeas por macho, a cada mês de amostragem, de Palaemonetes 

argentinus coletados na lagoa Fortaleza, Cidreira, RS, durante o ano de 1993 
 

 

 

 

16. Discussão:  Explicação, comparação e interpretação dos resultados e suas aplicações 
teóricas e práticas, fornecendo os elementos para as conclusões. Pode também ser feita a 
medida que forem apresentados os resultados, em capítulo denominado RESULTADOS E 
DISCUSSÃO. 
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17. Conclusões (opcional) : Deduções lógicas e sucintas baseadas e fundamentadas nos 
Resultados e Discussão. 

18. Referências Bibliográficas:  Tanto para as citações no texto como para a listagem 
final, seguir as normas de alguma revista científica conceituada da área, nacional ou 
internacional. As referências devem ser escritas em espaço 1, com uma linha em branco 
entre referências sucessivas. 

19. Apêndices:  Dados complementares não incluídos no texto. 

 

 

 

 

Porto Alegre, 17 de julho de 2019. 


