
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOQUÍMICA: 
PETRÓLEO E MEIO AMBIENTE – POSPETRO 

Rua Barão de Geremoabo s/nº - Sala 313-C1 - Campus Universitário de Ondina 

CEP 40.170-290  -  Salvador  -  Bahia  - Brasil – Tele (71) 3283-8533 - TelFax (71) 3332-4085 

POSPETRO

 
 

 1/2 

 

RESOLUÇÃO POSPETRO Nº 01/2012. 

Normas para apresentação da Dissertação – material escrito 

(Substitui a Resolução POSPETRO n. 01/2009) 

 

O Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Geoquímica: Petróleo e Meio Ambiente 

(POSPETRO) da UFBA, no uso de suas atribuições e em atenção à deliberação do Colegiado em sessão 

ordinária realizada no dia 02 de abril de 2012, 

R E S O L V E: 

ESTABELECER as seguintes normas para elaboração e apresentação escrita de Dissertação do 

POSPETRO: 

Art. 1
o
  Do candidato ao grau de Mestre exigir-se-á a aprovação de Dissertação no qual o aluno demonstre 

domínio atualizado do tema escolhido. 

 

Art. 2
o
  O trabalho final deverá ser apresentado na forma de Dissertação contendo artigo(s) científico(s) 

redigido(s), seguindo o roteiro: 

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS: 

CAPA, FOLHA DE ROSTO, FICHA CATALOGRÁFICA, ERRATA*, FOLHA DE 

APROVAÇÃO, DEDICATÓRIA*, AGRADECIMENTOS*, EPÍGRAFE*, RESUMO, 

ABSTRACT, LISTAS*, SUMÁRIO. 

             (*  itens opcionais) 

I - INTRODUÇÃO: deve ser um texto contextualizando o problema e apresentando a 

justificativa; corresponde a uma introdução geral da pesquisa. 

II - OBJETIVOS: apresentar objetivo geral e objetivos específicos. 

III - MATERIAIS E MÉTODOS: deve conter uma síntese dos trabalhos realizados em campo e 

em laboratório, do tratamento dos dados e da elaboração dos artigos (apresentação de como 

os artigos serão apresentados); detalhamento(s) de Materiais e Métodos podem ser 

apresentados em Apêndice. 

IV - ARTIGO(S): o(s) capítulo(s) seguinte(s) deve(m) ser constituído(s) por artigo(s) 

científico(s), sendo que cada capítulo deve corresponder a um artigo completo (exceto 

Referências, que devem constar todas no final da dissertação). 

Serão aceitas cópias de separatas quando algum artigo já se encontrar publicado (restrito a 

artigos publicados no período de realização do curso, vinculados ao projeto de dissertação 

apresentado). Neste caso, a(s) cópia(s) do(s) artigo(s) deverá(ão) ser apresentada(s) em 

papel tamanho A4, sendo uma página por folha. 

V - CONCLUSÃO: deve ser incluído o capítulo “Conclusão”, que apresenta as conclusões 

gerais da pesquisa. Neste capítulo poderão ser apresentadas recomendações para novos 

trabalhos; 

VI - REFERÊNCIAS: deve conter a lista de todas as referências correspondentes às fontes 

citadas ao longo de toda a dissertação; 

VII - APÊNDICES E ANEXOS: os Apêndices devem seguir a ordem de citação ao longo da 

Dissertação; obrigatoriamente devem constar em Apêndice todos os dados obtidos, 
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cálculos efetuados (se pertinente) e, se necessário, tabelas e/ou figuras referentes aos testes 

estatísticos que não tenham sido incluídas no corpo do(s) artigo(s) científico(s). Poderão 

ser incluídos outros textos (ex.: Metodologia mais detalhada, a critério do orientador), 

outros elementos considerados pertinentes (exemplos: mapas produzidos, fotografias, 

modelos de questionários, artigos que não possuam enfoque geoquímico etc). Os Anexos, 

se houver, devem ser apresentados após os Apêndices. 

 

Art. 3º Conforme consta no Regulamento Interno do Pospetro, no mínimo 1 (um) artigo produzido deverá 

ter sido submetido / ter previsão de submissão a uma revista científica nível A, B1 ou B2 do 

Qualis-CAPES  - área Geociências.  

 

Art. 4° A Dissertação deverá ser redigida em língua Portuguesa, sendo aceita a redação em língua Inglesa 

para capítulo(s) correspondente(s) a artigo(s).  

 

Art. 5º Toda a dissertação deverá seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

em vigência no que se refere à redação de Dissertações.  

 

Art. 6
o
  Esta Resolução aplica-se a todos os alunos do Programa de Pós-Graduação em Geoquímica: 

Petróleo e Meio Ambiente (POSPETRO). Está revogada a Resolução nº 01/2009. 

 

 

Salvador, 02 de abril de 2012. 

 

 

 
Prof. Dr. Antônio Fernando de Souza Queiroz 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geoquímica: Petróleo e Meio Ambiente (POSPETRO) 


