
Orientações para trabalhos de conclusão (teses e dissertações) 

 

De acordo com Resolução CoPGR nº 7861, de 25 de outubro de 2019 - 

Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Química do Instituto de 

Química de São Carlos – IQSC. 

 

Formato das Dissertações de Mestrado  

O trabalho final no curso de mestrado será na forma de dissertação. 

A estrutura da dissertação de mestrado é definida pela publicação 

atualizada “Diretrizes para apresentação de dissertações e teses da USP: 

documento eletrônico e impresso. Parte I (ABNT)” publicado pela Agência 

USP de Gestão da Informação Acadêmica disponível em: 

http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/459/4

13/1613-1  

Deverá conter os seguintes itens: 

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

– Contra capa com nome da unidade, nome do autor, título do trabalho, 

nome do orientador, local e data; 

– Lista de Figuras, Ilustrações, Equações e tabelas; 

– Resumo em Português; 

– Abstract em Inglês; 

– Introdução; 

– Material e Métodos; 

– Resultados e Discussões; 

– Conclusões; 

– Sugestões para trabalhos futuros (opcional); 

– Bibliografia; 

– Anexos (opcional); 

– Apêndices (opcional). 

 

Formato das Teses de Doutorado 

O trabalho final no curso de Doutorado será na forma de uma tese na 

forma tradicional ou na forma de coletânea de artigos. 

http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/459/413/1613-1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/459/413/1613-1


A estrutura da Tese de Doutorado é definida pela publicação atualizada 

“Diretrizes para apresentação de dissertações e teses da USP: 

documento eletrônico e impresso. Parte I (ABNT)” publicado pela Agência 

USP de Gestão da Informação Acadêmica disponível em: 

http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/459/4

13/1613-1 

 

Tese no formato tradicional  

Deverá conter os seguintes itens: 

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

– Contra capa com nome da unidade, nome do autor, título do 

trabalho, nome do orientador, local e data; 

– Lista de Figuras, Ilustrações, Equações e tabelas; 

– Resumo em Português; 

– Abstract em Inglês; 

– Introdução; 

– Material e Métodos; 

– Resultados e Discussões; 

– Conclusões; 

– Sugestões para trabalhos futuros (opcional); 

– Bibliografia; 

– Anexos (opcional); 

– Apêndices (opcional). 

 

Tese de Doutorado na forma de coletânea de artigos  

Deverá ter ao menos dois artigos publicados e/ou aceitos em 

revista indexada. Resultados adicionais não publicados poderão 

ser incluídos em capítulos adicionais da tese. Neste caso, o autor 

deverá apresentar anuência das editoras para a publicação de 

cada um destes artigos na tese. 

Após o capítulo de introdução, o autor deverá incluir um capítulo 

descrevendo a relação entre os artigos presentes no corpo da tese 

e o projeto de Doutorado ou Doutorado Direto. Capítulos na forma 

http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/459/413/1613-1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/459/413/1613-1


tradicional e na forma de artigos poderão ser combinados de forma 

a produzir uma tese de Doutorado com estrutura coerente. 

 

Informações adicionais: 

 O ARTIGO deve ser incluído na tese, e não uma cópia 

WORD do artigo. É o artigo que deve ser incluído, inclusive 

com material suplementar (que muitas revistas pedem).  

 Caso tenha dois artigos como primeiro(a) autor(a) 

publicados, e tenha um outro como segundo(a) autor(a), o 

qual não será utilizado em outra tese, esse artigo poderá ser 

utilizado. 

 Conforme consta no regimento "Após o capítulo de 

introdução, o autor deverá incluir um capítulo descrevendo 

a relação entre os artigos presentes no corpo da tese e o 

projeto de Doutorado ou Doutorado Direto". O projeto de 

doutorado não precisa ser reproduzido na íntegra, apenas 

uma versão sumarizada (sucinta) do projeto.  


