
 
     

 

  
 

 

 

MODELOS ADEQUADOS AO PROGRAMA DE MESTRADO_PEA 
 

MODELO 1 - LOMBADA E CAPA DURA (FRENTE) 
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MODELO 2- FOLHA CAPA 

 

 
 

 

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Escola Politécnica & Escola de Química 

Programa de Engenharia Ambiental 

 

 

 

 

Nome do Autor  

TÍTULO DO TRABALHO: subtítulo (se houver) 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

Ano de Defesa 
 



MODELO 3 – FOLHA DE ROSTO 

 

 

     UFRJ 

Nome do Autor  

TÍTULO DO TRABALHO: subtítulo (se houver) 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de 

Engenharia Ambiental, Escola Politécnica & Escola de 

Química, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como 

parte dos requisitos necessários à obtenção do título de 

Mestre em Engenharia Ambiental.  

 

Orientador(es): Nome(s)  

 

 

 

Rio de Janeiro 

Ano de Defesa 



MODELO 4 – FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 
Último sobrenome, Nome. 
    Título: subtítulo / Nome completo. – ano. 
     f. : il. 30 cm 
 
    Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Escola Politécnica e Escola de Química, Programa 
de Engenharia Ambiental, Rio de Janeiro, 2011. 
 
    Orientador: Nome completo  
 
    1. Assunto. 2. Assunto. 3. Assunto. 4. Assunto. I. Último 
sobrenome do orientador, Nome do orientador. II. 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola Politécnica 
e Escola de Química. III. Título. 

 

 
INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA FICHA CATALOGRÁFICA 

 

A ficha catalográfica deverá ser aposta no verso da folha de rosto (somente o 

retângulo com as informações, nada deve ser escrito fora do retângulo). Os dados 

da Ficha Catalográfica devem estar contidos em um retângulo com bordas feitas 

com linhas retas pretas de 0,5 a 1 mm. As letras devem ser de tamanho 11, fonte 

Arial. 

 

A primeira linha de informação da ficha catalográfica se inicia abaixo de uma linha 

em branco e deve conter sobrenome, seguido dos prenomes do autor. A margem 

deste campo se inicia a 1 cm da borda (1ª. margem).  

Digitar o título da dissertação de Mestrado iniciando abaixo da 4ª. letra da 1a linha. 

Após o título e o subtítulo (se houver), colocar uma barra e repetir o nome do autor, 

em ordem direta e seguido de ponto. Espaço, travessão, espaço e ano.  

 

Da 2ª. linha em diante, deste campo, deve-se voltar para a 1ª. margem.  

(*) f. := nº total de fls da dissertação (incluído as folhas iniciais que não são 

numeradas mas são contadas), em números arábicos. 
    :il. ;= Representa as ilustrações da dissertação, se houver. Em caso negativo não 

coloca nada. 

    30 cm. = Representa o tamanho da capa dura (opcional). 
 

(**) Copiar exatamente como no modelo. O ano refere-se ao ano da defesa. 
(***) Orientador: Nome completo do(s) orientador(es). Quando for mais de um 

colocar um nome “e” o nome do segundo. 
(****)  Assunto = palavras chaves. 

         Nome do(s) orientador(es) indicados conforme modelo, nome da Universidade 
e das Escolas, separados por ponto “.” e a palavra “título”. Tudo numerado por 

algarismos romanos. 

 

Em caso de dúvidas contatar a Bibliotecária do Centro (CT) 



MODELO 5 – FOLHA DE ASSINATURA 

 

 

     UFRJ 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO 

 

 

Nome do Autor  

 

Orientador (es)  

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de 

Engenharia Ambiental, Escola Politécnica & Escola de 

Química, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como 

parte dos requisitos necessários à obtenção do título de 

Mestre em Engenharia Ambiental.  

 

 

Aprovada pela Banca:  

 

_______________________________________________ 

Presidente, Prof. nome, titulação, instituição 

 

______________________________________________ 

Prof. nome, titulação, instituição  

 

______________________________________________ 

Prof. nome, titulação, instituição 

 

______________________________________________ 

Prof. nome, titulação, instituição 

 

 

 

Rio de Janeiro  

Ano da Defesa  



MODELO 6 – DEDICATÓRIA (OPCIONAL) 

 

 

 



MODELO 7 – AGRADECIMENTOS (OPCIONAL) 

 

 

 



 

MODELO 8 – RESUMO  

 

 

RESUMO  

 

ÚLTIMO SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo (se houver). Rio de Janeiro, Ano. 

Dissertação (Mestrado) – Programa de Engenharia Ambiental, Escola Politécnica e Escola de 

Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Ano. 
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Palavras-chave:  



 

MODELO 9 – ABSTRACT 

 

 

 

ABSTRACT 

 

ÚLTIMO SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo (se houver). Rio de Janeiro, Ano. 

Dissertação (Mestrado) – Programa de Engenharia Ambiental, Escola Politécnica e Escola de 

Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Ano. 

 

 

 

(VERSÃO EM INGLES DO RESUMO)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Keyword:  
 

 


