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ORIENTAÇÃO DE FORMATAÇÃO DAS DISSERTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO AO 
MESTRADO PROFISSIONAL EM SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E CIDADANIA COMO 

TRABALHO FINAL DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

Guia de Estilo para as dissertações do MPSPJC-UFBA 
 
1. Elementos pré-textuais (a encadernação deve obedecer a ordem abaixo): 
 

1. Capa  
2. Folha de rosto 
3. Ficha catalográfica 
4. Folha de Aprovação 
5. Dedicatória (opcional) 
6. Epígrafe (opcional) 
7. Agradecimentos (opcional) 
8. Resumo (em português) 
9. Abstract (em inglês) 
10. Sumário 
11. Lista de quadros 
12. Lista de tabelas  
13. Lista de figuras 
14. Lista de abreviaturas e siglas 
15. Lista de símbolos 
16. Corpo do texto (Introdução – Capítulos – Considerações Finais) 
17. Referências  

 
 
Capa (na capa deve-se usar a mesma fonte de todo trabalho (Times New Roman ou Arial) e todos os 
elementos devem ser centralizados); Logotipo da UFBA; UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
(maiúscula, negrito, 14 pt); FACULDADE DE DIREITO (maiúscula, negrito, 14pt); MESTRADO 
PROFISSIONAL EM SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E CIDADANIA (maiúscula, negrito, 
14pt); NOME DO AUTOR (maiúscula, negrito, 14pt); TITULO (maísucula, negrito, 14pt); Salvador 
(capitalizada, 14pt); Ano (14pt). 
 
Folha de Rosto (deve conter os seguintes itens: nome do autor; titulo; texto de apresentação do curso: 
Dissertação apresentada ao Mestrado Profissional em Segurança Pública, Justiça e Cidadania  da 
Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, como requisito parcial para obtenção do grau 
de Mestre em Segurança Pública. Concentração em: xxxxx; Nome do orientador; Salvador; Ano;  
 
Ficha Catalográfica (sem número de pág – centralizada na parte inferior da folha e elaborada pelo 
bibliotecário. 
 
Termo de aprovação (expedido pelo Programa de Pós graduação) 

 
 

http://www.ufjf.br/ppcir/files/2009/11/3-folharosto.doc
http://www.ufjf.br/ppcir/files/2009/11/4-fichacat.pdf
http://www.ufjf.br/ppcir/files/2009/11/5-folhaaprov.doc
http://www.ufjf.br/ppcir/files/2009/11/6-dedicat%C3%B3ria.pdf
http://www.ufjf.br/ppcir/files/2009/11/7-agradecimento.pdf
http://www.ufjf.br/ppcir/files/2009/11/8-resumo.doc
http://www.ufjf.br/ppcir/files/2009/11/10-listadesenhos.pdf
http://www.ufjf.br/ppcir/files/2009/11/11-listatabelas.pdf
http://www.ufjf.br/ppcir/files/2009/11/12-listaquadros.pdf
http://www.ufjf.br/ppcir/files/2009/11/13-listaabrevsiglas.pdf
http://www.ufjf.br/ppcir/files/2009/11/14-listasimbolos.pdf
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Do item 6 ao item 15 (exceto Epígrafe) o título de cada um deles deve ser tamanho 14 e texto 
justificado em tamanho 12. O Sumário deve listar todas as seções anteriores e posteriores a ele. Os tópicos 
em negrito e os subtópicos em texto normal, recuados. Os números de páginas devem estar justificados à 
direita. 
 
Corpo do texto 
- Os títulos dos tópicos devem ser em negrito (em letras maiúsculas e fonte 14), e os subtópicos em 
negrito (capitalizadas e fonte 12). Todos com as respectivas numerações. 
- O texto deve ser em tamanho 12 e em espaço duplo. 
- As citações identadas devem ser em tamanho 12 e em espaço simples, centralizadas e recuadas à direita 
e à esquerda, quando o texto totalizar 4 (quatro) linhas ou mais. 
- A citação em língua estrangeira deve ser traduzida para o português (corpo do texto) e em nota de 
rodapé o original (itálico). 
- As notas de rodapé deve ser em tamanho 10. 

 
 

2. Elementos constituintes da dissertação: 
 

- SUMÁRIO e LISTAS com paginação de todos os títulos e subtítulos; 

- INTRODUÇÃO: aqui inicia a contagem de páginas em números arábicos; mas as páginas com títulos 
(inclusive o da introdução) não levam o número, de modo que só a 2ª. página da introdução mostrará o 
número 2; 

- CORPO DO TEXTO: com sua subdivisão própria em capítulos ou, eventualmente, partes; 

- CONCLUSÃO; 

- REFERÊNCIAS; 

- ANEXOS (opcional). 

  

 3. Padrões gráficos: 

• Tamanho do papel: A4 (210 mm x 297 mm); 

• Impressão em apenas uma das faces da folha; 

• Margens: 3 cm acima e à esquerda, 2 cm à direita e abaixo; além disso, 1,5 cm a mais como recuo 
da primeira linha do parágrafo (tabulação); nas citações com mais de 5 linhas, margem provisória 
de 3 cm da margem padrão à esquerda (totalizando 6 cm do início do papel), mas alinhamento 
comum à direita – estas citações em margem provisória não devem levar aspas nem estar grifadas; 

• Espaçamento padrão: 1,5 no corpo do texto; 1,0 nas citações, nas notas e na bibliografia; 

• Justificação do texto tanto à margem esquerda quanto à direita; 
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• Fonte: Times New Roman, corpo 12 para o texto; corpo 11 nas citações; corpo 10 nas notas; corpo 
14 nos títulos de capítulos, do resumo, do sumário, da introdução, da conclusão, da bibliografia, 
dos anexos, da lista de abreviaturas; 

• Referências bibliográficas em notas devem conter, nesta ordem: nome com somente primeira letra 
maiúscula (ou iniciais) do autor referido, SOBRENOME todo em caixa alta, título da obra referida 
em itálico, página(s) referida(s); 

• Paginação: no canto superior à direita, sem numeração visível em páginas que iniciam capítulos; 

• Títulos: os títulos de capítulos (e da introdução, da conclusão, da bibliografia) devem obedecer a 
margem de 5 cm da parte superior da página; devem constar, em caixa alta e negrito, com fonte de 
corpo 14 a palavra CAPÍTULO, o numeral arábico e o respectivo título; os títulos das subdivisões 
dos capítulos devem ser numerados seqüencialmente e estar em negrito, com fonte de corpo 12; 

Obs.: numerais romanos devem ser reservados para subdivisão de partes da dissertação, se houver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


