Instruções: entrega da dissertação
 1 via impressa em folhas frente e verso (conforme instruções abaixo);
 2 vias entregues em CD, sendo uma para a secretaria e outra para o orientador. O
CD deve conter um arquivo único em formato Word ou PDF com o trabalho na
mesma sequência da via impressa (incluindo ficha catalográfica e folha de
aprovação digitalizada).
Capa preta, escrita em dourado
Ver orientações neste arquivo.
Lombada
Ver orientações neste arquivo.
Ficha catalográfica
Deve ser impressa no verso da folha de rosto, sem qualquer alteração de formatação. A
ficha catalográfica é confeccionada pela bibliotecária da UNA do campus Guajajaras. O
prazo é de 48h para confecção do material.
Para que seja feita, favor enviar a versão final e completa da dissertação para o e-mail:
julio.gomes@una.br. Dúvidas: 3508-9102 ou 3508-9103 (Biblioteca Guajajras).
Folha de aprovação
Documento entregue ao aluno pela secretaria do Mestrado. Deve ser colocada uma via
original na dissertação.
Nota introdutória
Somente para o curso de Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local. Colocada
após a folha de aprovação. A nota encontra-se neste arquivo conforme deve ser
colocada no trabalho, sem qualquer alteração.
Sequência para a impressão da Dissertação
Capa (ver modelo neste arquivo);
Folha de rosto (ver modelo neste arquivo);
Ficha catalográfica (deve ser impressa no verso da folha de rosto) – a confecção é de
responsabilidade da bibliotecária da UNA;
Folha de aprovação;
Nota introdutória (somente para o curso de GSEDL);
Sequência regular do trabalho, incluindo-se o produto técnico ao final do texto.
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NOTA INTRODUTÓRIA (somente para o curso de GSEDL – apagar essa
mensagem em amarelo)

No Programa de Pós-Graduação em Gestão Social, Educação e
Desenvolvimento Local do Centro Universitário UNA, as dissertações de
mestrado se orientam pelas seguintes normas aprovadas por seu Colegiado:
Para os elementos textuais:
1. A Introdução deve trazer o tema, problema, questão central da pesquisa,
hipótese (facultativa), objetivo geral, objetivos específicos, justificativas e o
plano de capítulos;
2. O primeiro capítulo deve trazer uma revisão teórica na área temática da
pesquisa, dentro de um recorte de tempo. É esperado que esse capítulo
seja apresentado na forma de um artigo de revisão, contendo: título,
subtítulo, nomes e filiação institucional dos autores (o/a mestrando/a e o/a
orientador/a), resumo, palavras-chave, abstract, keywords, introdução,
desenvolvimento, conclusão, referências, notas, anexos e apêndices;
3. O segundo capítulo deve trazer o relato da pesquisa realizada pelo/a
mestrando/a. É esperado que esse capítulo seja apresentado na forma de
um artigo científico, contendo: título, subtítulo, nomes e filiação institucional
dos autores (o/a mestrando/a e o/a orientador/a), resumo, palavras-chave,
abstract, keywords, introdução, discussão teórica, metodologia, análise dos
dados e/ou discussão dos resultados, considerações finais, referências,
notas, anexos e apêndices;
4. O terceiro capítulo deve trazer o produto técnico derivado da revisão teórica
e da pesquisa realizada pelo/a mestrando/a, sua proposta de intervenção
na realidade. É esperado que contenha: título, subtítulo, nomes e filiação
institucional dos autores (o/a mestrando/a e o/a orientador/a), resumo,
palavras-chave, abstract, keywords, introdução, discussão para introduzir o
produto técnico e contextualização, descrição detalhada do produto técnico,
considerações finais, referências, notas, anexos e apêndices;
5. Por último, o/a mestrando/a deve trazer as considerações finais da
dissertação;
6. Ficam mantidos os elementos pré-textuais e pós-textuais de praxe em
dissertações e teses;
7. Alguma flexibilidade em relação a essa estrutura pode ser considerada, mas
é indispensável que o/a mestrando/a apresente pelo menos uma das suas
partes na forma de um artigo.

