
 
 

RESOLUÇÃO – PPGEP-FCT Nº 05/2019 

 

Determina as regras para a elaboração e formatação 

do Produto Final do Programa de Pós-graduação em 

Engenharia de Produção para obtenção do título de 

Mestre em Engenharia de Produção.  

 

 

A Coordenadoria do Programa de Pós-graduação em Engenharia de 

Produção (PPGEP) da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) da Universidade Federal de 

Goiás (UFG), no uso de suas atribuições,    

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Normatizar as regras para a elaboração e formatação do Produto Final 

dos discentes do Programa.  

Parágrafo único. Os requisitos e as regras para o protocolo da defesa do 

Produto Final, a composição da banca examinadora, os procedimentos preliminares e o rito da 

defesa e da aprovação serão normatizados em resolução específica. 

 

Art. 2º Conforme o Regulamento do Programa de Pós-graduação em 

Engenharia de Produção, Resolução CEPEC Nº 1621/2018, Art. 39, o Programa deverá acompanhar 

e avaliar periodicamente os projetos de pesquisa dos estudantes regulares. 

§ 1º Os projetos de pesquisa aos quais os Produtos Finais estão vinculados 

deverão estar obrigatoriamente cadastrados no sistema de pesquisa da UFG e ser referenciados no 

Produto Final.  

§ 2º Caso o projeto necessite de aprovação nos Comitês de Ética da UFG, a 

folha de aprovação dos projetos também deverá ser anexada ao Produto Final. 

 

Art. 3º O formato e a estruturação do Produto Final do Programa poderá ser 

“Dissertação” ou “Coletânea de artigos”, dependendo da opção adotada em comum acordo entre 

orientador e orientado. 

 



 
 

Art. 4º No caso da opção por Dissertação, deverá ser entregue no ato do 

protocolo da defesa o comprovante de submissão de um artigo científico em revista com Qualis A4 

ou superior. O texto da dissertação deverá obedecer às seguintes exigências: 

§ 1º Elementos pré-textuais: capa, folha de rosto com ficha catalográfica no 

verso, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos e epígrafe, se for o caso, Resumo em língua 

portuguesa, palavras-chave, Abstract em língua inglesa, keywords, Sumário, Lista de figuras, Lista 

de tabelas. 

§ 2º Elementos textuais para as pesquisas empíricas clássicas:  

a) Introdução, contendo a contextualização e a delimitação do problema de 

pesquisa a ser investigado, objetivos gerais e específicos e justificativas;  

b) Referencial Teórico ou Revisão da Bibliográfica;  

c) Método;  

d) Resultados e Discussões;  

e) Conclusão;  

f) Referências. 

§ 3º Elementos pós-textuais (apêndices e anexos): TCLE (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido); Questionários; Roteiros de Entrevistas; demais materiais 

utilizados no desenvolvimento do trabalho.  

§ 4º O texto da dissertação (elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais) 

deverá obedecer ao seguinte padrão: 

a) Formato do papel: A4; 

b) Orientação do papel: retrato; 

c) Margens: superior e esquerda com 3 cm e inferior e direita com 2 cm; 

e) Fonte: Times New Roman; 

f) Tamanho da fonte: 12 pontos; 

g) Alinhamento do texto: justificado; 

h) Espaçamento entre linhas: 1,5 ponto; 

i) Espaçamento entre caracteres: simples; 

j) As citações com mais de três linhas devem vir em destaque no corpo do 

texto, com recuo de 4 cm à direita, espaçamento entre linhas 1, fonte Times New Roman 10 pontos; 

 

 



 
 

l) As referências no corpo do parágrafo devem seguir o formato: Autor (ano), 

por exemplo, Slack et al. (2018), e as referências no final do parágrafo devem seguir o formato: 

(AUTOR, ano), por exemplo, (SLACK et al., 2018). 

m) Todos os títulos e subtítulos devem ser colocados em negrito e destacados 

nas páginas. As quebras de página devem ser utilizadas somente para iniciar um novo capítulo. 

n) Referências: devem ser listadas ao final dos elementos textuais e seguir a 

norma ABNT 6023. 

§ 5º Os exemplares da versão para defesa deverão ser entregues encadernados 

em espiral (ou brochura) quando não forem entregues por meio digital. 

§ 6º Os exemplares da versão final aprovada devem seguir as mesmas 

especificações de formatação apontadas no § 4º, itens a a n, com encadernação em brochura com 

capa dura na cor preta, atendendo ao que segue e conforme modelo disponibilizado: 

a) Duas linhas douradas, no limite superior da lombada; 

b) Nome completo do autor, abreviando-se, quando necessário, o(s) 

prenome(s), impresso longitudinalmente e legível do alto para o pé da 

lombada, conforme a ABNT NBR 12225 (ABNT, 2004);  

c) Duas linhas douradas de separação;  

d) Título, impresso longitudinalmente e legível do alto para o pé da lombada, 

tal como o nome do autor. Quando necessário, abreviado pelas cinco 

primeiras palavras significativas seguidas de reticências;  

e) Duas linhas douradas de separação  

f) Espaço para indicador da biblioteca;  

g) Duas linhas douradas de separação  

h) Sigla do Programa (PPGEP), sigla da instituição (UFG) e ano da defesa 

(por exemplo, 2020), impressos latitudinalmente.  

i) Duas linhas douradas, no limite inferior da lombada.  

 

Art. 5º No caso da opção por Coletânea de artigos, o Produto Final deverá ser 

composto por no mínimo três artigos científicos, sendo pelo menos um deles submetido em revista 

com Qualis A4 ou superior. O texto deverá obedecer às seguintes exigências: 

§ 1º Elementos pré-textuais: capa, folha de rosto com ficha catalográfica no 

verso, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos e epígrafe, se for o caso, Resumo em língua 

portuguesa, palavras-chave, Abstract em língua inglesa, keywords, Sumário, Lista de figuras, Lista 

de tabelas. 

 



 
 

§ 2º Elementos textuais:  

a) Introdução, contendo a contextualização e a delimitação do problema de 

pesquisa a ser investigado, objetivos gerais e específicos e justificativas 

apresentação do formato de Coletânea de artigos com uma breve descrição 

de cada trabalho que a compõe e as Referências citadas no capítulo; 

b) Artigo 1, com a respectiva formatação exigida nas regras de submissão da 

revista ou evento e a data de submissão; 

c) Artigo 2, com a respectiva formatação exigida nas regras de submissão da 

revista ou evento e a data de submissão; 

d) Artigo 3, com a respectiva formatação exigida nas regras de submissão da 

revista ou evento e a data de submissão; 

e) Considerações finais, contendo o alinhamento dos trabalhos, suas principais 

contribuições inter-relacionadas, dificuldades e/ou limitações das pesquisas 

realizadas e sugestões para trabalhos futuros. 

§ 3º Elementos pós-textuais (apêndices e anexos): TCLE (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido); Questionários; Roteiros de Entrevistas; demais materiais 

utilizados no desenvolvimento do trabalho.  

 

Art. 6º Os casos omissos serão analisados e julgados pela CPG. 

 

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

 

Aparecida de Goiânia, 26 de novembro de 2019. 

 

 

Hélio Yochihiro Fuchigami 

Coordenador do PPGEP-FCT 

 

 

 


