DIRETRIZES PARA DEPÓSITO
DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO
OU TESE DE DOUTORADO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM DIREITO
Para seu depósito, a dissertação de mestrado, ou tese de doutorado, deve contemplar
as seguintes diretrizes:
Disposições gerais
1. Considera-se dissertação de mestrado o trabalho supervisionado que
demonstre capacidade de sistematização da literatura existente sobre o tema
tratado e capacidade de utilização de métodos e técnicas de investigação
científica.
2. Considera-se tese de doutorado o trabalho de investigação que represente
contribuição original ao estado da arte do tema tratado.
Disposições específicas
3. Dissertações e teses devem conter os seguintes elementos:
Elementos pré-textuais:
a. Capa para proteção externa do trabalho contendo:
i. Nome da instituição
ii. Nome completo do autor
iii. Título em letras minúsculas, com exceção da primeira letra,
nomes próprios e/ou científicos
iv. Subtítulos (se houver)
v. Número de volumes (se houver mais de um)
vi. Local (cidade)
vii. Ano de depósito
b. Lombada (se houver) com informações impressas na seguinte ordem:
i. Nome completo do autor, impresso longitudinalmente e legível
do alto para o pé da lombada
ii. Título, impresso da mesma forma, quando necessário abreviado
pelas cinco primeiras palavras significativas seguidas de
reticências
iii. Elementos alfanuméricos de identificação do volume (se houver
mais de um)
c. Folha de rosto contendo obrigatoriamente:
i. Nome completo do autor
ii. Título
iii. Subtítulo (se houver)
iv. Número de volumes (se houver mais de um)
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d.

e.

f.
g.
h.

v. Natureza do trabalho (dissertação ou tese)
vi. Nome da instituição a que é submetido o trabalho
vii. Grau pretendido
viii. Área de concentração
ix. Nome do orientador
x. Local (cidade)
xi. Ano de depósito
Verso da folha de rosto contendo:
i. Autorização para reprodução: declaração textual de concordância
ou não da reprodução do trabalho
ii. Ficha catalográfica: conjunto de elementos de descrição técnica
do documento a ser elaborada pela biblioteca da faculdade
Folha de aprovação contendo:
i. Nome completo do autor
ii. Título e, se houver, subtítulo
iii. Natureza do trabalho (dissertação ou tese)
iv. Nome da instituição a que é submetido o trabalho
v. Grau pretendido
vi. Área de concentração
vii. Data da aprovação
viii. Nome, titulação, instituição a que pertence e assinatura dos
componentes da banca examinadora
Resumo na língua portuguesa redigido em parágrafo único seguido dos
termos representativos do trabalho (palavras chaves)
Resumo em língua estrangeira elaborado com as mesmas caraterísticas
do resumo em língua portuguesa
Sumário contendo enumeração das principais divisões, secções e outras
partes do trabalho, na mesma ordem e grafia que aparecem no mesmo,
acompanhadas do respectivo número da página.

Elementos textuais:
i.

São obrigatórios os seguintes elementos textuais:
i. Introdução contendo delimitação do assunto tratado, objetivos a
pesquisa e outros elementos necessários para apresentar o tema
do trabalho
ii. Desenvolvimento contendo a exposição ordenada e
pormenorizada do assunto dividido em seções e subseções, que
variam em função da abordagem do tema e do método
iii. Conclusão contendo a parte final do texto onde o conteúdo
corresponde aos objetivos, ou hipóteses, propostos para o
desenvolvimento do trabalho.
Elementos pós-textuais:
j.

Referências organizadas em ordem alfabética contendo a relação de
obras consultadas e citadas no texto, de maneira que permita a
identificação individual de cada uma dela
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Normas de redação
4. Dissertações e teses devem, obrigatoriamente, seguir as seguintes normas da
ABNT:
NBR 6023, NBR 6024, NBR 6027, NBR 6028, NBR 10.520, NBR 12.225 e NBR
14.724
Disposições finais:
De acordo com as recomendações e regras da Universidade Católica de Santos e do
Colegiado do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito
a. Para a realização do exame de qualificação deverão ser depositadas 4
(quatro) vias espiraladas do texto para qualificação de mestrado ou
doutorado acompanhadas de um pen drive contendo a versão desse mesmo
texto em Word ou PDF.
b. Para a realização da banca de defesa deverão ser depositadas 4 (quatro) vias
espiraladas, em caso de dissertação de mestrado, ou 6 (seis) vias espiraladas,
em caso de tese de doutorado, acompanhadas de um pen drive contendo a
versão da dissertação ou tese em Word ou PDF.
c. Conforme foi deliberado pelo Colegiado do Programa, será cumprido
rigorosamente o artigo 65 do Regulamento Geral da Pós-Graduação Stricto
Sensu, que exige o PARECER FAVORÁVEL DO ORIENTADOR no ato do
depósito da dissertação ou tese.
d. O depósito definitivo de dissertação de mestrado ou tese de doutorado será
realizado mediante a entrega de 1 (uma) via em capa dura vermelha,
tonalidade rubi, com as informações da capa, em letras douradas e um pen
drive, cujo conteúdo é o inteiro teor da dissertação ou tese; acompanhados
do termo de autorização de publicação da dissertação ou tese. A entrega
deverá ser efetuada em até 30 dias após a realização da defesa. A
universidade recomenda a utilização e a impressão do texto em papel
reciclável.
e. Solicitar a ficha catalográfica para a biblioteca pelo e-mail
vivi.biblio@unisantos.br
f. Em todos os casos e como medida de proteção do meio ambiente,
recomenda-se a impressão do texto frente e verso da dissertação de
mestrado ou tese de doutorado.

Santos, 27 de junho de 2018
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