Normas Para Elaboração de Dissertações e Teses
Comissão de Pós-Graduação
(Aprovado pela Comissão de Pós-Graduação da ESALQ em 25.05.2015)

I.1. Os trabalhos finais nos cursos de mestrado e doutorado
(incluindo doutorado direto) serão apresentados nas formas de
dissertação e tese, respectivamente, contendo os seguintes itens:


Capa com nome do autor, título do trabalho, local e data;



Contracapa com nome da unidade, nome do autor, título do
trabalho, nome do orientador, local e data;



Agradecimentos (FAPESP, etc.)



Resumo em Português



Abstract em Inglês;



Palavras chave em Português e Inglês;



Introdução e objetivos;



Revisão bibliográfica



Material e Métodos, Metodologia, ou Parte Experimental;



Resultados;



Discussão;



Conclusões;



Bibliografia;



Anexos, se for o caso.

Obs: No caso de programas com múltipla titulação é facultada a
apresentação de uma contracapa seguindo as especificações da
universidade conveniada com a USP.
I.2. Alternativamente, o trabalho final no curso de mestrado,
doutorado e doutorado direto poderá ser apresentado na forma de
comentário de publicação(es) científica(s). O documento final deve
conter os seguintes itens:


Capa com nome do autor, título do trabalho, local e data;



Contracapa com nome da unidade, nome do autor, título do
trabalho, nome do orientador, local e data;



Agradecimentos (FAPESP, etc.)



Resumo em Português;



Abstract em Inglês;



Palavras chave em Português e Inglês;



Introdução geral e objetivos;



Revisão bibliográfica (opcional)



Texto de Sistematização dos principais Resultados e Discussão

geral (obs: O texto sistematizado deve expressar como cada
artigo/capítulo contribuiu para atingir os objetivos e como os
capítulos se interligam. Não se trata de repetir o conteúdo presente
em cada artigo/capítulo).


Bibliografia;



Anexo

de

artigo(s)

de

autoria

do

candidato,

sendo

apresentado(s) na forma de manuscrito a ser submetido ou
publicado.
Obs: No caso de programas com múltipla titulação é facultada a
apresentação de uma contracapa seguindo as especificações da
universidade conveniada com a USP.
I.3 Conforme Artigo 89 do “Regimento da Pós-Graduação da
Universidade de São Paulo” (Resolução no 6542, 18/04/2013), as
dissertações e teses, seja na forma de texto, seja na forma de artigo
científico, devem ser redigidas em um único idioma (incluindo o
título) dentre os previstos nos regulamentos de cada programa.
Todas as teses e dissertações devem conter título, resumo e
palavras chave em Português e Inglês.
I.4. Em caso de artigo com a participação de dois ou mais alunos de
pós-graduação, este poderá ser utilizado somente para a dissertação
ou tese de um dos alunos. O autor da dissertação ou tese deve ser o

primeiro autor do artigo ou ter participação igual à do primeiro
autor, atestada no artigo. No caso de compartilhamento da posição
de primeiro autor, o artigo somente pode ser utilizado na dissertação
ou tese de um dos alunos de qualquer programa de pós-graduação,
seja da USP ou de outra instituição.
I.5. Ainda em caso de artigo, a(s) data(s) de submissão do(s)
mesmo(s) deve(m) ser posterior(es) à data de ingresso do aluno no
curso.
I.6. No caso da inclusão de artigo já publicado como parte do
documento, o aluno e o orientador se responsabilizam, no momento
do depósito, pela autorização (ver termos do copyright de cada
periódico) para uso do artigo, se necessário.
I.7.Arquivos modelos, incluindo a diagramação da capa, estarão
disponíveis para download na página da Biblioteca da ESALQ
(http://www4.esalq.usp.br/biblioteca). As dimensões e margens dos
documentos

devem

se

aproximar

“templates” disponíveis na página.

daquelas

geradas

pelos

