
Resolução 03/2022 de 5 de maio de 2022 
 

Estabelece diretrizes para redação das 
dissertações, teses e propostas de 
pesquisas. 

 
O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica, Materiais e 
de Minas, no uso de suas atribuições estatutárias, estabelece diretrizes para a redação de 
teses, dissertações e propostas de pesquisa, assim como situações em que serão 
admitidas dissertações, teses e propostas de pesquisa redigidas em língua estrangeira e 
no formato de artigos. 
 
Art 1º - As teses e dissertações do PPGEM deverão ser redigidas em um dos dois 
seguintes formatos e devem seguir as DIRETRIZES PARA NORMALIZAÇÃO DE 
TRABALHOS ACADÊMICOS DA UFMG. Essas diretrizes definem que os seguintes 
elementos textuais devem estar contidos em trabalhos acadêmicos, como as dissertações 
e teses do PPGEM: introdução; desenvolvimento; conclusão. 

Parágrafo 1º - Formato tradicional de texto contínuo. Nesse formato, o elemento 
textual “DESENVOLVIMENTO” deve ser dividido nas seguintes seções 
essenciais: objetivos, revisão bibliográfica, metodologia, resultados e discussão. 
 
Parágrafo 2º - Formato baseado em artigos, no qual o elemento textual 
“DESENVOLVIMENTO” deve ser dividido em seções que corresponderão a 
cada artigo derivado da tese/dissertação. Cada uma das mencionadas seções 
deverá conter subitens como introdução, metodologia, resultados e discussão, 
conclusão e referências bibliográficas (ou similares). Além das seções 
relacionadas com os artigos, as teses e dissertações deverão ainda conter no 
elemento textual “DESENVOLVIMENTO” os seguintes itens essenciais: 
objetivos e revisão bibliográfica. No elemento textual “INTRODUÇÃO”, as 
conexões e correlações entre as seções (artigos) deverão ser explicitadas. No 
elemento textual “CONCLUSÃO”, as conclusões envolvendo todo o trabalho 
realizado devem ser descritas.   

 
Art 2º - As teses, dissertações e propostas de pesquisa do PPGEM poderão ser redigidas 
em língua portuguesa ou inglesa seguindo um dos formatos estabelecidos no item 1 
dessa resolução. No caso de tese/dissertações/propostas redigidas em português, apenas 
essa língua poderá ser usada ao longo do texto, com exceção do abstract que deverá ser 
redigido em inglês. No caso de teses/dissertações/propostas redigidas em inglês, apenas 
essa língua deverá ser usada ao longo de todo o texto, com exceção dos seguintes itens 
que deverão ser redigidos tanto em inglês como português: título, resumo, palavras-
chaves, introdução e conclusão. 
 
Art 3º - Artigos no formato final de publicações não deverão ser inseridos ou anexados 
às teses e dissertações.  
 
Art 4º - No caso de propostas de pesquisa e tese, as seguintes variações são 
consideradas: 

Parágrafo 1º - A seção “Resultados e Discussão” é classificada como opcional.  
Parágrafo 2º - A subseção “Cronograma” deve ser incluída.  
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