
 

 

 
    PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS FRONTEIRIÇOS 

                                      CAMPUS DO PANTANAL 
 

  

PPGEF/MEF/CPAN  

 Rua Domingos Sahib, 99 – Bairro Cervejaria – Corumbá/MS -  CEP 79300-130  Corumbá (MS)  

Site https://ppgefcpan.ufms.br/  e-mail: ppgef.ufms@gmail.com 

 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS FRONTEIRIÇOS 

NORMAS PARA A VERSÃO FINAL DA DISSERTAÇÃO/TESE 

 

1. Os alunos do Curso de Pós-Graduação em Estudos Fronteiriços terão o prazo máximo 

de trinta dias após a defesa para entrega de 02 (dois) exemplares da VERSÃO FINAL da 

dissertação/tese, que seguirá as normas descritas abaixo; 

 

2. Entregar 01 (um) exemplar em capa dura brochura em papel PERCALUX na cor de 

preferência do acadêmico, gravado em dourado, conforme modelo em anexo; e 01 (um) 

exemplar na versão PDF. 

 

3. Seguir o modelo para a Capa, o modelo para a Lombada e o modelo para a Folha de 

Rosto (para a dissertação versão capa dura);  

 

4. Configuração da página: 3cm para as margens superior e esquerda, 2 cm para as 

margens inferior e direita. 

 

Modelo para a Capa: 

 

A capa dura, na cor de preferência do autor, com letras na cor prata, deve ser composta 

por: 

1) Nome da instituição; 

2) Nome do autor (a); 

3) Título; 

4) Subtítulo: se houver, deve ser precedido de dois pontos, evidenciando a sua 

subordinação ao título; 

5) Número do volume: se houver mais de um, deve constar em cada capa o respectivo 

volume; 

6) Local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado. No caso de cidades 

homônimas recomenda-se o acréscimo da sigla do estado-membro; 

7) Ano de depósito. 
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Modelo para a Lombada:  

 

1) Lombada: a leitura é na vertical de baixo para cima. 

a) Cabeçalho: Logotipo da UFMS; 

b) Nome do autor e título da dissertação: na horizontal, Times, 14, centralizado, caixa 

alta, negrito. Se o título for muito extenso, escreva-o até onde der e utilize reticências para 

suprimir o restante; 

c) Subtítulo: se houver; 

d) Rodapé: ano de defesa da dissertação, Times, 12, centralizado, negrito; 

 

Modelo para a Folha de Rosto:  

 

1) Nome do autor - centralizado em letras maiúsculas na primeira linha do texto; 

2) Título - claro e preciso, contendo palavras que identifiquem o seu conteúdo, 

centralizado a partir da 13ª linha após o nome do autor; 

3) Subtítulo (se houver) - claramente subordinado ao título principal, precedido de dois 

pontos (:) 

4) Número de volumes - se houver mais de um, deve constar em cada folha de rosto a 

especificação do respectivo volume; 

5) Tipo do trabalho (dissertação); 

6) Objetivo (grau pretendido, mestre); 

7) Nome do programa de Pós-graduação; 

8) Nome da instituição a que o trabalho é submetido; 

9) Área de concentração; 

10) Nome do orientador (a); 

11) Nome do co-orientador (a) (se houver); 

12) Local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado – centralizado em letras 

maiúsculas na penúltima linha; 

13) Ano de depósito (da entrega), em algarismos arábicos, centralizado na última linha. 
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PARTE EXTERNA (Capa e lombada) 
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FOLHA DE ROSTO DE DISSERTAÇÃO 
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