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O que é uma Dissertação de Mestrado ou 
Tese de Doutorado?
• A dissertação/tese é um 

trabalho acadêmico Stricto 
Sensu que se destina à 
obtenção do grau acadêmico 
de mestre/doutor.

• A dissertação de mestrado e 
tese de doutorado devem 
conter padronizadamente
alguns capítulos que são 
listados abaixo:
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Capítulos Pré-Textuais
Resumo/Abstract
Sumário
Lista de Figuras/Tabelas
Lista de Símbolos ou Nomenclatura

Capítulos Textuais
Introdução
Metodologia (Podem ser mais de um capítulo)
Resultados e Discussão
Conclusão
Referências

Capítulos Pós-Textuais
Apêndices (Opcional)
Anexos (Opcional)



Sumário: Exemplo
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Título

• Deve descrever bem o trabalho desenvolvido

• Deve-se evitar títulos muito longos

• Deve ser bem elaborado e conter as palavras-chaves do trabalho
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Sumário

• É a lista de conteúdos da sua dissertação/tese.

• É altamente recomendado que você comece primeiro pelo sumário, 
mesmo que ele seja alterado depois.

• Assim você terá uma ideia sobre a estrutura do seu texto 
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Resumo e Abstract

• O Resumo deve conter: uma breve introdução, o objetivo do trabalho, 
uma breve explicação da metodologia, uma breve explicação do que 
realmente foi feito no trabalho, uma exposição dos resultados mais 
importantes obtidos e uma breve conclusão. Como o Resumo contém 
elementos de todos os capítulos, ele deve ser o último item a ser 
feito. O Resumo deve ter apenas uma página.

• O abstract é basicamente o resumo traduzido para o inglês. Evite 
utilizar tradutores automáticos pois eles não são muito bons para 
textos técnicos/científicos.
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Lista de Símbolos ou Nomenclatura

• A lista de símbolos ou nomenclatura deve conter a descrição de todos
os símbolos matemáticos da dissertação/tese, portanto, é uma boa 
ideia deixar para fazer esse item ao final.
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Introdução

• A introdução deve conter: 
• Um texto introdutório sobre o tema do trabalho

• A Revisão Bibliográfica (Quais outros trabalhos fizeram estudados similares ao 
seu? O que esses trabalhos fizeram de diferente do que você está propondo? 
O que falta fazer?)

• Explicação sobre qual é a lacuna na literatura sobre o tema (O que não foi 
feito).

• Uma explicação objetiva e clara sobre o que vai ser feito

• O motivo do trabalho (Porque esse tema foi escolhido?)

• O objetivo do trabalho

• Organização do trabalho
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Introdução: Revisão Bibliográfica

• A revisão bibliográfica faz parte da Introdução e é muito importante 
em um trabalho científico. 

• Nela, deve ser feito uma análise dos trabalhos que já foram realizados 
sobre o mesmo tema que você está propondo. Deve ser enfatizado a 
diferença entre os trabalhos já realizados e o trabalho que você está 
fazendo. Devem ser citados trabalhos científicos (artigos de 
periódicos, congressos, etc) detalhando o que cada um fez. 

• Para buscar os trabalhos científicos utilize os site Google 
Acadêmico e Scopus (Note que para baixar artigos é necessário estar 
conectado a internet pela rede da UERJ).
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https://scholar.google.com/
https://www.scopus.com/


Citações

• Os tipos mais comuns de citações em texto são:
• Citação do trabalho:

• Ex.: “As autofunções geradas pelo problema de autovalor não são do tipo de Sturm-
Liouville assim não há a garantia de uma base completa (Vick et al., 1981).”

• Citação do autor:
• Ex.: “Segundo Vick et al. (1981), as autofunções geradas pelo problema de autovalor não 

são do tipo de Sturm-Liouville assim não há a garantia de uma base completa”

• Deve-se dar preferência a citações relevantes como Livros e Artigos 
científicos (periódicos e congressos), devendo-se evitar referências de 
sites e fontes duvidosas.
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Citações

• Todas as referências devem ser citadas no texto.

• Sempre cite a fonte caso você utilize figuras, tabelas, etc de outras fontes.

• Cite bastante referências ao longo de toda tese/dissertações. Isso 
demonstra que você tem base no assunto e ajuda ao leitor caso ele queira 
ler mais sobre determinado assunto. Você sempre deve confirmar as suas 
afirmações com citações.

• Nunca copie nada de outros trabalhos, nem mesmo uma frase ou ainda 
figuras. Caso queira, reescreva utilizando suas palavras e sempre cite a 
fonte. Autoplágio também é considerado plágio.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Autopl%C3%A1gio


Introdução: Revisão Bibliográfica Exemplo
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Recentemente, diversos trabalhos recentes
utilizaram o método da Transformada Integral
Generalizada para a resolução de diversos tipos de
problemas.

Cheroto et al. [24] apresentaram um estudo
teórico da convecção forçada laminar transiente
para um escoamento entre placas paralelas em
desenvolvimento térmico. O escoamento é
submetido a uma variação periódica da
temperatura de entrada e a GITT é utilizada para
fornecer uma solução híbrida. A análise periódica
é realizada usando dois problemas similares
acoplados. O problema é analisado por meio da
solução das equações da camada-limite térmica
para convecção forçada laminar usando uma
formulação complementar que consiste em dividir
o problema em duas partes, sendo uma real e
outra imaginária.

Ao final, os resultados obtidos foram comparados com
outros já existentes na literatura para validação.

Almeida e Cotta [25] investigaram a solução de
problemas de difusão-convecção dentro de um
domínio sem fronteiras através da Técnica da
Transformada Integral Generalizada. A GITT foi testada
em domínio sem fronteira por meio de dois esquemas:
procedimento de truncamento de domínio simples e
um método de transformação de coordenadas. Um
problema clássico unidimensional baseado na Equação
de Burgers foi utilizado, onde, apesar de sua
simplicidade, é provido de importantes características
que permitem uma eficiente análise, além de possuir
diversas aplicações práticas.

(....)



Metodologia

• Nesta parte do trabalho é que deve ser explicado detalhadamente o
que realmente vai ser desenvolvido. As teorias e formulações
matemáticas devem ser expostas e explicadas. Esta parte pode ter
mais de um capítulo dependendo da organização da dissertação/tese.
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Figuras e Tabelas

• Todas as figuras e tabelas devem ser mencionadas e explicadas no texto 
anteriormente!

Exemplo:
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A Figura 1 mostra o logo da UERJ. Nela podemos ver que a fonte das letras é azul 
em contraste com o vermelho do fogo da tocha.

Figura 1: Logo da UERJ



Resultados e Discussões

• Neste capítulo os resultados devem ser expostos organizadamente
através de tabelas, gráficos e/ou figuras.

• Todas as tabelas, gráficos e/ou figuras devem ser detalhadamente
explicadas e deve ser dito o motivo do comportamento dos
resultados.

• Deve ser explicado também se os resultados encontrados eram
esperados e porque. A metodologia deve ser preferencialmente
validada com uma outra metodologia, experimentos ou resultados da
literatura e assim deve ser comprovado que os resultados realmente
são válidos.
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Conclusão

• Neste capítulo deve ser concluído o trabalho. Deve-se fazer uma 
breve revisão do que foi realizado no trabalho, dizer os resultados 
mais importantes e dizer se a metodologia proposta pode ser 
considerada boa e pra quais casos ela é melhor e/ou pior.

• Normalmente o autor faz uma proposta sobre possíveis trabalhos 
futuros.
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Referências

• Neste capítulo todas as referências citadas no texto são listadas.
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Apêndice e Anexo (opcional)

• Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem 
ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste.

• Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua 
argumentação.

• Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de 
fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos 
etc.

• Os apêndices devem aparecer após as referências, e os anexos, após os 
apêndices, e ambos devem constar no sumário.
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Artigos Científicos

• Um artigo científico é similar a uma dissertação/tese, porém com 
uma limitação de páginas (~20 páginas)

• É basicamente uma versão compacta de uma dissertação/tese

• Um artigo científico tem a forma similar a relatório escrito em norma 
culta de linguagem. O artigo científico deve expor de forma clara dos 
resultados de investigações ou estudos realizados a respeito de uma 
questão.

• Geralmente devem ser escritos em inglês
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Ferramentas úteis para a elaboração de umas 
dissertação/tese/artigo
• LaTeX:

• Um conjunto de macros para o programa de diagramação de textos TeX, 
utilizado amplamente na produção de textos matemáticos e científicos, 
devido a sua alta qualidade tipográfica.

• Ferramenta altamente recomendada para elaboração de textos científicos.

• LaTeX online gratuito: Overleaf (Clique aqui para cadastrar gratuitamente)

• Minicurso e templates em LaTeX podem ser encontrados aqui
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https://www.overleaf.com/?r=63878ef9&rm=d&rs=b
http://www.danielchalhub.com/Tools.aspx


Ferramentas úteis para a elaboração de umas 
dissertação/tese/artigo
• Grammarly:

• Ferramenta para escrita em inglês

• “Auto corretor” de inglês inteligente que utiliza Inteligência Artificial

• É pago mas a versão gratuita já é muito melhor que os outros autocorretores
do mercado.

• Não deve-se confiar cegamente, pois ele não é perfeito!
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Google Scholar (Acadêmico)

• https://scholar.google.com.br/
• Excelente ferramenta para fazer 

busca na literatura científica.
• Faz busca em todas as editoras.
• É possível baixar a maioria dos 

artigos se conectado pela rede da 
UERJ.

• É possível ver as citações dos 
artigos o que facilita muito na 
revisão bibliográfica.

• Além disso é possível baixar a 
citação diretamente para o LaTeX
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https://scholar.google.com.br/


Google Books Ngram

• https://books.google.com/ngrams

• Com ele é possível compara expressões mais usadas em livros ao 
longo dos anos.

• Muito útil para ajudar a escrever em inglês:

• Ex.:

23

in table

at table

on table

https://books.google.com/ngrams


Google Books

• https://books.google.com/

• Útil para verificar se a 
expressão que você quer 
utilizar é comum na literatura.
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https://books.google.com/


Fim da aula
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