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O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade 
Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, estabelece: 
 
NORMA 02/2008 - INSTRUÇÕES E PROCEDIMENTOS NORMATIVOS PARA 

ELABORAÇÃO E DEFESA DE DISSERTAÇÕES E TESES 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 

Art. 1º - Será exigido do(a) candidato(a) ao título de mestre/doutor, a aprovação 
de dissertação/tese, como requisito parcial para obtenção do título, nas formas previstas 
nesta norma, na qual o(a) candidato(a) demonstre domínio no tema de sua área de 
concentração. 

 

§ 1º - A dissertação de mestrado deverá consistir em relatório expositor do 
desenvolvimento de uma investigação e de sua contribuição para a área de concentração 
na qual o mestrando está vinculado no Programa. 

 

§ 2º - A tese de doutorado deverá consistir em relatório expositor de uma 
pesquisa original que contribua significativamente para o avanço do conhecimento na 
área de concentração na qual o doutorando está vinculado no Programa. 

 
Art. 2º - A dissertação/tese deve ser redigida em língua portuguesa, em papel 

branco, formato A4, impressa em apenas uma das faces da folha, seguindo a 
padronização mais atualizada das normas técnicas (NBRs) da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) ou do Manual de Lilian Bastos et al. para elaboração de 
projetos e relatórios de pesquisas, teses, dissertações e monografias, exceto no modelo 
alternativo. 

 

Parágrafo Único – As citações e referências bibliográficas poderão seguir a 
padronização Vancouver.  

 
 
DA DEFESA DA DISSERTAÇÃO/TESE 
 
Art. 3º – O(A) orientador(a) solicitará a marcação da defesa da dissertação/tese, 

com a concordância do(a) candidato(a), com antecedência, mínima, de trinta (30) dias.  
 

Parágrafo Único - Juntamente com a solicitação de agendamento da defesa, 
deverão ser encaminhados o memorial descritivo das atividades desenvolvidas pelo(a) 
candidato(a) no Programa de Pós-Graduação em Educação Física (PPGEF) e o 
Currículum Lattes referente o período de integralização do curso.  

 
Art. 4º - O(a) Coordenador(a) do PPGEF apreciará a solicitação, com base no 

Regimento e Normas do Programa e autorizará (ou não) a realização da defesa. 
 
Art. 5º - As sessões de apresentação e defesa de dissertação/tese serão públicas, 

em local, data e horário divulgados no âmbito da UFSC e pela Internet, registrando-se os 
trabalhos em ata.  

 

§ 1º - A sessão de defesa de dissertação terá início com uma exposição oral do(a) 
mestrando(a) de até 40 (quarenta) minutos, sobre o conteúdo de seu trabalho, após o 
que, cada membro da comissão examinadora disporá de até 20 (vinte) minutos para 



argüir o(a) mestrando(a), cabendo a este(a) igual tempo para responder às questões que 
lhes forem formuladas. 

 

§ 2º - A sessão de defesa de tese terá início com uma exposição oral do(a) 
doutorando(a) de até 50 (cinqüenta) minutos, sobre o conteúdo de seu trabalho, após o 
que, cada membro da comissão examinadora disporá de até 30 (trinta) minutos para 
argüir o(a) doutorando(a), cabendo a este igual tempo para responder às questões que 
lhes forem formuladas. 

 

§ 3º - É permitida a realização da defesa por vídeo-conferência, na 
impossibilidade de um membro da banca não estar presente fisicamente. 

 
 
FORMATO DA DISSERTAÇÃO/TESE 
 
Art. 6º - O formato da dissertação/tese poderá ser no modelo tradicional 

(monografia) ou no modelo alternativo (coletânea de artigos ou livro). 
 

§ 1º - O texto deverá ser apresentado num estilo de redação científica, com 
revisão gramatical e ortográfica realizada por pessoal qualificado. 

 

§ 2º - A ficha catalográfica da dissertação/tese, elaborada por uma bibliotecária, 
deverá ser inserida no verso da folha de rosto. 

 
Art. 7º - O(a) candidato(a), que optar pela apresentação da dissertação/tese no 

formato monográfico, deverá entregar uma cópia do artigo científico elaborado a partir da 
dissertação/tese e do recibo da submissão deste artigo em periódico indexado, quando 
da solicitação da expedição do diploma de mestrado/doutorado. 

 

Parágrafo Único: O artigo científico deverá ter o formato estabelecido pelo 
periódico indexado e classificado, no mínimo, nos estratos intermediários do Qualis 
CAPES da área. 

 
Art. 8º - O(a) mestrando(a) que optar, com a concordância do(a) orientador(a), 

pela apresentação da dissertação no modelo alternativo, deverá: 
 

I – entregar, no mínimo, dois artigos científicos, sendo um publicado ou aceito 
para publicação (com carta de aprovação do editor da revista) e outro submetido ou 
aceito para publicação em periódico indexado, ambos classificados, no mínimo, nos 
estratos intermediários do Qualis CAPES da área; ou  

 

II – entregar um livro científico de texto integral ou um capítulo de livro, publicado 
ou aceito para publicação (com carta de aprovação da editora) e classificado no estratos 
intermediários do Qualis Livro da área na CAPES, bem como um artigo científico 
submetido ou aceito para publicação em periódico indexado e classificado, no mínimo, 
nos estratos intermediários do Qualis CAPES da área. 

 
Art. 9º - O(a) doutorando(a) que optar, com a concordância do(a) orientador(a), 

pela apresentação da tese no modelo alternativo, deverá: 
 

I - entregar, no mínimo, três artigos científicos, sendo um publicado em periódico 
indexado e classificado nos estratos superiores do Qualis CAPES da área e dois artigos 
submetidos ou aceitos para publicação (com carta de aprovação do editor da revista) em 
periódico indexado e classificado, no mínimo, nos estratos intermediários do Qualis 
CAPES da área; ou  

 

II – entregar um livro científico, publicado ou aceito para publicação (com carta de 
aprovação da editora) e classificado nos estratos superiores do Qualis Livro da área na 



CAPES, bem como um artigo científico submetido ou aceito para publicação em 
periódico indexado e classificado, no mínimo, nos estratos intermediários do Qualis 
CAPES da área. 

 
Art. 10 - Os artigos/livros científicos deverão tratar de temas relacionados ao 

contexto das áreas e linhas de pesquisa do PPGEF/UFSC. 
 

§ 1º – O(a) candidato(a) e o(a) orientador(a) deverão ser os primeiros(as) 
autores(as) dos artigos/livros. 

 

§ 2º – Os artigos/livros deverão ser elaborados durante o período de permanência 
no PPGEF, sob a supervisão direta do(a) professor(a) orientador(a) e vinculados ao 
projeto de dissertação/tese.  

 

§ 3º - No caso da dissertação/tese envolver pesquisa com seres humanos, é 
obrigatória a aprovação pelo Comitê de Pesquisa em Seres Humanos e registro no 
SISNEP. 

 
Art. 11 - O formato da dissertação/tese no modelo alternativo (coletânea de 

artigos ou livro) deverá conter, pelo menos, uma introdução teórico-metodológica o texto 
dos artigos/livros, uma conclusão e os anexos. 

 

§ 1º – Os textos dos artigos científicos deverão manter o formato estabelecido 
pelas normas da revista a que foram submetidos/aprovados.  

 

§ 2º – Os artigos/livros publicados em língua estrangeira deverão ser traduzidos 
para a língua portuguesa, quando da apresentação do documento na dissertação/tese. 

 

§ 3º – Um capítulo de revisão da literatura (expandida) poderá fazer parte da 
dissertação/tese. 

 
Art. 12 - Após a aprovação do(a) candidato(a) na defesa pública, haverá um prazo 

máximo de sessenta dias para que sejam efetuadas as modificações sugeridas pelos 
membros da banca examinadora e depositadas as cópias impressas e corrigidas da 
Dissertação/Tese. 

 

Parágrafo Único - A capa dura da dissertação/tese será na cor preta, com as 
legendas douradas, de acordo com a norma vigente da ABNT. 

 
Art. 13 - Esta norma aplica-se a todos candidatos regularmente matriculados no 

PPGEF, entrando em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado do Programa, 
revogando-se assim a Norma 01/2006.  

 
Art. 14 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa. 
 
   
 

Aprovada em reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação 
Física, realizada em 08 de julho de 2008, revogando a Norma 01/2006 de 07 de abril de 
2006. 


