Estrutura da Dissertação
 Dedicatória e Agradecimentos (opcional)
 Resumo, Abstract com palavras-chave e área e sub-área conforme classificação CNPq
 Sumário
 Apresentação
 Seção teórica (formato a definir com o orientador, entre as seguintes opções: fundamentação teórica do tema; artigo teórico em
suas diferentes modalidades; capítulo de livro)
 Seção empírica: composta de ao menos um artigo empírico
 Considerações finais
 Referências
 Anexos (incluindo aprovação do CEP e, quando pertinente, produção bibliográfica realizada no período do mestrado e relacionada
com a temática investigada, mas que não compõe a dissertação).
No momento da entrega da versão final da dissertação (após a defesa), no prazo máximo de 60 dias, o (a) mestrando (a)
deverá anexar documento comprobatório da submissão do artigo empírico a periódico científico classificado nos estratos Qualis
Psicologia A1-B1 ou periódico com indexação equiparável.
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Estrutura da Tese
 Dedicatória e Agradecimentos (opcional)
 Resumo, Abstract com palavras-chave e área e sub-área conforme classificação CNPq
 Sumário
 Introdução ou Apresentação

 Seção teórica (formato a definir com o orientador, entre as seguintes opções: fundamentação teórica do tema; artigo teórico em suas
diferentes modalidades; capítulo de livro)
 Seção empírica: ao menos dois artigos empíricos
 Considerações finais
 Referências

 Anexos (incluindo aprovação pelo CEP e, quando pertinente, produção bibliográfica realizada no período do mestrado e relacionada
com a temática investigada, mas que não compõe a dissertação)
Para a realização de banca examinadora, o (a) doutorando (a) deverá comprovar o aceite ou publicação de ao menos um
artigo que componha a seção teórica ou empírica da tese em periódico científico classificado nos estratos Qualis Psicologia A1-B1 ou
periódico com indexação equiparável.
No momento da entrega da versão final da tese (após a defesa), o (a) doutorando deverá anexar documento
comprobatório da submissão de um segundo produto (artigo ou capítulo) que componha a seção teórica ou empírica da tese.
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