Normas para elaboração do Projeto de Dissertação ou Tese
O Projeto de Dissertação ou Tese deve conter:
Capa
Folha de Rosto
Sumário
Resumo
1 Introdução: A introdução deve conter: o problema que se pretende resolver com o
trabalho; a justificativa para a realização do mesmo; hipóteses a serem testadas (se
houver); e, no último parágrafo, o(s) objetivo(s). Evitar o uso de referências
bibliográficas.
2 Revisão de literatura: A revisão de literatura deve se referir, sempre que possível,
somente aos assuntos que tenham relação direta e específica com o trabalho, isto é,
deve incluir apenas aqueles que serão úteis à dissertação ou tese. É aconselhável que
as citações bibliográficas sejam apresentadas em ordem cronológica, porém ela não
deve sobrepor à seqüência natural do assunto tratado. Diferentes trabalhos que tratam
do mesmo assunto, devem ser examinados conjuntamente. É aconselhável, sempre
que possível, consultar e citar o original.
3 Material e Métodos: Deve incluir (caso o trabalho envolva essas atividades): local
da realização e localização geográfica; dados climáticos ou classificação climática do
local; delineamento experimental; tratamentos testados; tamanho das parcelas
(placas de laboratório, frascos); variedades, cultivares, espaçamento; semeadura,
tratos culturais (fitossanitários); freqüência das avaliações; métodos utilizados;
análise estatística.
4 Cronograma
Referências Bibliográficas

IMPORTANTE
O projeto de dissertação ou tese deve ser elaborado segundo as normas
apresentadas nos documentos disponíveis no site www.uel.br/bc em serviços,
normalização de documentos:
“Apostila com regras básicas de apresentação formal de trabalhos
científicos”;
“Modelo Padrão de CAPA/UEL e Páginas Prefaciais”.
Dúvidas sobre as normas de elaboração devem ser esclarecidas junto à biblioteca.
Aos alunos matriculados na disciplina Pesquisa Agrícola
Cada aluno deverá entregar para o docente responsável pela disciplina, em data
pré-estabelecida, em CD ou pen drive, os seguintes documentos:
(1) Projeto de Dissertação ou Tese corrigido (salvo em PDF);
(2) Formulário de Cadastro de Projetos Vinculados aos Cursos de Pós-Graduação
Strictu Sensu da UEL (preenchido e salvo em documento do Word);
(3) Formulário para Aprovação de Projetos Vinculados aos Cursos de PósGraduação Strictu Sensu da UEL (preenchido, salvo em Word e também
impresso).
OBS: Formulários disponíveis na página da Pós-graduação em Agronomia.

Aos alunos de doutorado que cursaram a disciplina Pesquisa Agrícola no
mestrado
Cada aluno deverá entregar na secretaria de pós-graduação, no último dia útil de
agosto do primeiro ano de curso, em CD ou pen drive, os seguintes documentos:
(1) Projeto de Dissertação ou Tese corrigido (salvo em PDF);
(2) Formulário de Cadastro de Projetos Vinculados aos Cursos de Pós-Graduação
Strictu Sensu da UEL (preenchido e salvo em documento do Word);
(3) Formulário para Aprovação de Projetos Vinculados aos Cursos de PósGraduação Strictu Sensu da UEL (preenchido, salvo em Word e também
impresso).
OBS: Formulários disponíveis na página da Pós-graduação em Agronomia.

