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1. Sobre a natureza do Trabalho Conclusão de Curso (TCC) a ser apresentado 

ao Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica (MPPEB) do 

Colégio Pedro II (CPII) 
 

Com o objetivo de nortear as pesquisas e o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

realizados no Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica (MPPEB) do Colégio Pedro 

II (CPII), destacamos alguns aspectos importantes, conforme as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as regras estabelecidas pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), órgão que regulamenta e avalia os 

Programas de Pós-Graduação no Brasil. O MPPEB-CPII integra a área de Ensino 46 - da CAPES.  

Considerando o Documento da área 46/2013, o Mestrado Profissional possui as seguintes 

características: 

a) Ênfase nas PESQUISAS (artigos, livros, dissertações) e nas PRODUÇÕES 

(processos, materiais, tecnologias educacionais e sociais, propostas educativas) em 

“ensino de determinado conteúdo”; 

b) construção de elos entre conhecimentos acadêmicos, gerados em educação 

e ensino, para sua aplicação em produtos e processos educativos na sociedade;  

c)  integração entre conteúdo disciplinar e conhecimento pedagógico ou o 

que se denomina “conhecimento pedagógico do conteúdo”; 

d)  aplicação do conhecimento, ou seja, na pesquisa aplicada e no 

desenvolvimento de produtos e processos educacionais que sejam implementados em 

condições reais de ensino.  

e) O TCC compõe-se de: 

 DISSERTAÇÃO: derivada do relato fundamentado, descritivo e analítico da 

experiência que gerou o produto educacional; e 

 PRODUTO EDUCACIONAL: parte integrante do trabalho final. O mestrando 

deve desenvolver um processo ou um produto educativo em condições reais de sala 

de aula ou de espaços formais e não formais de ensino, em formato artesanal ou 

protótipo, uma sequência didática, um aplicativo computacional, um jogo, um vídeo, 

um conjunto de videoaulas, uma exposição etc.  
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O TCC (Dissertação e Produto Educacional) deve estar articulado a uma das duas linhas 

de pesquisa do MPPEB-CPII:  

(a) Prática Docente e Formação Continuada 

(b) Linguagens e Letramento no Ensino Fundamental 

 

2. Sobre as características do TCC do MPPEB-CPII 

 

O trabalho de conclusão de curso do Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica 

constitui-se no desenvolvimento da dissertação e do produto educacional. Segundo a CAPES 

(2012, p.2), o TCC em Ensino caracteriza-se como fruto de “[...] uma experiência de 

implementação de estratégias ou produtos de natureza educacional, visando à melhoria do 

ensino em uma área específica de conhecimento.  

Conforme as orientações da CAPES (2012, p.3), incluem-se entre os tipos de Produto 

Educacional os seguintes itens: 

 Mídias educacionais (vídeos, simulações, animações, experimentos virtuais, áudios, 

objetos de aprendizagem, aplicativos de modelagem, aplicativos de aquisição e análise de 

dados, ambientes de aprendizagem, páginas de internet e blogs, jogos educacionais etc); 

 protótipos educacionais e materiais para atividades experimentais; 

 propostas de ensino (sugestão de experimentos e outras atividades práticas, 

sequências didáticas, propostas de intervenção etc.); 

 material textual (manuais, guias, textos de apoio, artigos em revistas técnicas ou de 

divulgação, livros didáticos e paradidáticos, histórias em quadrinhos e similares); 

 material interativo (jogos, kits e similares); 

 atividades de extensão (exposições científicas, cursos, oficinas, ciclos de palestras, 

exposições, atividades de divulgação científica e outras).  

 

 

3. Da elaboração e formatação da Dissertação 

 

A Dissertação, que deverá ser acompanhada do Produto Educacional, deverá ser 

redigida em Língua Portuguesa e considerar na sua estrutura três partes fundamentais:  

 

PRÉ-TEXTUAL: São os elementos que antecedem o texto principal. Segundo a NBR 

14724/2011, cada elemento deve constar na dissertação na seguinte ordem: 

a) Capa 

b) Folha de rosto 
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c) Ficha catalográfica (verso da folha de rosto) 

d) Errata (opcional) 

e) Folha de aprovação 

f) Dedicatória (opcional) 

g) Agradecimentos 

h) Epígrafe (opcional) 

i) Resumo em Português 

j) Resumo em Língua Estrangeira: Abstract (em inglês, obrigatório) e Resumen (em 

espanhol, opcional) 

k) Lista de ilustrações (se houver) 

l) Lista de tabelas (se houver) 

m) Lista de abreviaturas (se houver) 

n) Lista de símbolos (se houver) 

o) Sumário (com indicação de páginas de cada capítulo ou seção) 

 

TEXTUAL: Constitui o texto principal e deve ser composta dos seguintes itens 

 

 Introdução - Apresentação, do modo geral, da temática a ser estudada, contextualiza a 

motivação do produto e define o problema. Deve incluir, em seções separadas ou não, a 

justificativa, a relevância do produto educacional, o público-alvo e os pré-requisitos 

necessários à aplicação do produto. 

 

 Objetivo geral e objetivos específicos – Especifica o objetivo geral do produto em si, 

considerando a sua aplicação em contexto específico do Ensino Básico e o objetivo da 

construção do produto em relação às práticas pedagógicas tradicionais ou aos contextos 

habituais. Caracteriza também os objetivos específicos que se desdobram do objetivo 

geral. 

 

 Justificativas – Apresenta a relevância do produto em seu contexto de aplicação, de que 

forma o produto está articulado com conteúdos e/ou finalidades do Ensino Básico e a 

motivação para sua construção. 

 

 Referencial teórico/conceitual – Introduz o embasamento teórico que dá sustentação 

conceitual às estratégias de desenvolvimento ou aplicação do produto educacional. Tece 

as articulações entre a aplicação do produto e a sustentação teórica que fundamenta e 

legitima sua construção. 

 

 Metodologia e procedimentos – Descreve procedimentos metodológicos que levaram à 

construção do Produto, seja em etapas de investigação e exploração do campo, de modo a 

definir as necessidades do público-alvo; seja durante a própria construção e testagem; seja 

na avaliação da efetividade do produto e sua adequabilidade aos objetivos e público 
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proposto; ou seja, na análise de riscos e benefícios do uso do Produto. 

 

 Apresentação do Produto – Descreve o Produto construído (que deve ser anexado à 

Dissertação), a proposta de utilização em situação de sala de aula (à semelhança de um 

plano de aula ou de curso). 

 

 Análise e Resultados Avaliativos da Aplicação – Examina e analisa a aplicação do produto 

em uma situação real de aplicação, tecendo considerações sobre sua eficácia, a recepção 

pelos atores na situação de aplicação e os resultados obtidos em função dos objetivos 

propostos. 

 

 Conclusão e Considerações Finais – Traz reflexões sobre as limitações da pesquisa e/ou 

fundamentação de suporte, da elaboração do Produto e de sua aplicação e aponta para 

futuros direcionamentos, tanto no que diz respeito à aplicação do produto quanto da sua 

reformulação. Aponta futuros caminhos de pesquisa e/ou construção de produtos 

pedagógicos complementares ou de aprofundamento do Produto construído para a 

Dissertação apresentada. 

 

PÓS-TEXTUAIS: Estão incluídos os seguintes itens 

  

 Referências Bibliográficas - Contêm todas as obras citadas na dissertação e, em 

separado, as obras citadas ou utilizadas no Produto como objeto pedagógico. As obras 

devem ser citadas conforme as normas atualizadas da ABNT. 

 

 

 Apêndices e Anexos (se houver) – Incluem-se os questionários aplicados, roteiro e 

transcrição de entrevistas realizadas, material de apoio utilizado na aplicação do 

Produto de autoria de terceiros, e/ou outros materiais considerados relevantes para 

expor integralmente o percurso da construção do Produto Educacional e da 

Dissertação. 

 

PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 Cópia do(s) produto(s) educacional(is), na íntegra, em protótipo ou em formato digital 

(uma para cada membro da banca), no exato formato de sua aplicação. 

 

A Dissertação e o Produto Educacional deverão estar de acordo com as normas da ABNT e 

obedecerem às especificações definidas neste documento.  

 

4. Da avaliação do TCC do MPPEB-CPII 
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A avaliação do TCC será realizada por Banca Examinadora, constituída conforme o 

Regulamento do Programa, homologada pela Comissão Deliberativa e nomeada pela 

Coordenação do MPPEB-CPII, que levará em consideração “seu ineditismo, qualidade, 

relevância, alcance, facilidade de uso pelo público-alvo, formas de divulgação e, 

principalmente, a contribuição dada ao ensino em determinado campo curricular” (CAPES, 

Comunicado nº 001/2012 – Área de Ensino, p. 4). 

O resultado do processo de avaliação da Banca será expresso por uma das seguintes 

categorias:  

i. aprovado;  

ii. aprovado com sugestões de modificação;  

iii. aceito condicionalmente, aguardando alterações indispensáveis; e  

iv. reprovado. 

O mestrando, caso tenha obtido os resultados indicados em: 

a) (i) ou (ii), terá 30 dias para apresentar sua versão final da Dissertação e do Produto 

Educacional à Secretaria da Pós-Graduação, incorporando as modificações sugeridas 

pela banca no ato da defesa; 

b) (iii), o mestrando terá 90 dias para apresentar a nova versão ao orientador e a um dos 

membros da banca para nova avaliação. Dessa avaliação final deverá resultar o 

veredito de aprovado ou reprovado – ao qual não haverá recurso. 

A versão final do TCC (Dissertação e Produto Educacional) deverá ser entregue, em três 

vias, em formato impresso e acompanhadas de cópias no formato cabível (isto é, CD/DVD, 

impressos, imagens de tela ou fotos de eventos realizados etc). Os materiais impressos 

deverão estar encadernados, com o modelo de capa oficial do programa. Os materiais em 

mídias digitais concretas (CDs/DVDs) deverão receber uma etiqueta identificadora com o título 

do trabalho, data de apresentação, nome do autor e do orientador, bem como nome e sigla do 

MPPEB-CPII. 

 

 

5. Dos prazos e formalidades 
 

Será autorizado a defender Dissertação de mestrado o mestrando que tiver: 



MEC 

Colégio Pedro II 
MESTRADO PROFISSIONAL EM PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

MPPEB-CPII 

 

 

8 

I - cursado, com aproveitamento, o mínimo de 360 horas-aula em disciplinas e as 

exigências da Prática; 

II - alcançado coeficiente de rendimento acumulado igual ou superior a 2,0 (dois); 

III - cumprido as exigências da etapa de qualificação para a Dissertação de mestrado; 

IV- apresentado, para submissão, um artigo acadêmico  a uma revista indexada no 

Qualis A ou B. 

O prazo para a defesa é de 24 meses após a entrada do mestrando no Programa.  

O mestrando terá direito a requerer uma prorrogação do prazo para a defesa, em 

caráter excepcional, de até um período letivo, caso tenha sido bolsista de agência de fomento. 

Se não tiver sido bolsista de agência de fomento, por até dois períodos letivos, em caso de 

justificativa comprovada de doença ou situação emergencial. 

O pedido de autorização de defesa de Dissertação de mestrado deverá ser 

encaminhado pelo mestrando à Comissão Deliberativa, pelo menos, 45 (quarenta e cinco) dias 

antes da data pretendida para a defesa, acompanhado dos seguintes documentos: 

I – formulário próprio, devidamente preenchido; 

II – capa provisória, com título e nome do orientador, e resumo, elaborados em 

concordância com a regulamentação geral da Pós-Graduação Stricto Sensu do Colégio Pedro II; 

III – histórico escolar oficial atualizado; 

IV – carta de concordância do(s) orientador(es) de Dissertação atestando ter o 

mestrando cumprido as exigências da qualificação e da Prática para a apresentação do 

Produto Educacional e da Dissertação de mestrado;  

V – indicação, em conjunto com seu orientador, de nomes dos membros titulares e 

suplentes da banca examinadora e curriculum vitae padronizado em formato Lattes-CNPq de 

todos os membros que não pertençam ao Programa de Pós-Graduação em Práticas de 

Educação Básica. 

Os exemplares do TCC (Dissertação e Produto Educacional) devem ser entregues à 

banca no mínimo 30 (trinta) dias antes da defesa final. 

 

5.1 Exemplares para a Banca Examinadora  

 

A diagramação dos exemplares deve seguir as orientações recomendadas neste 

documento.  
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Para efeitos de avaliação da banca, sugere-se que os exemplares sejam encadernados 

com espiral. 

É imprescindível entregar aos membros da Banca cópias da Dissertação e do Produto 

Educacional, no formato cabível (isto é, CD/DVD, impressos, imagens de tela ou fotos de 

eventos realizados, etc.) para análise e avaliação. 

 

5.2 Volumes finais  

 

A versão final da Dissertação, contendo todas as correções e sugestões recomendadas 

pela banca, deverá ser entregue em três vias, em formato impresso, e duas vias em meio 

magnético. Todas as vias deverão ser acompanhadas das respectivas cópias do Produto 

Educacional, no formato cabível.  

Os materiais impressos deverão estar encadernados com capa dura, preta, simples, 

sem logo e figuras externas. A lombada deve ser formatada conforme ABNT NBR 12225, 

devendo ser considerados o nome do autor e o título. Não será aceita encadernação em 

espiral para a versão final. 

Os materiais do Produto Educacional elaborados em mídias digitais concretas 

(CDs/DVDs) deverão receber uma etiqueta identificadora com o título do trabalho, data de 

apresentação, nome do autor e do orientador, bem como nome e sigla do MPPEB-CPII.  

Da mesma forma, os CDs em que forem gravados o texto da Dissertação deverão ser 

apresentados com etiqueta identificadora com os mesmos dados explicitados no parágrafo 

anterior. 

São de responsabilidade do mestrando a reprodução e encadernação das versões 

definitivas.  

 

6. Das orientações de formatação1 
 

6.1 Orientações Gerais 

 

                                                           
1
 O presente padrão de formatação foi baseado no padrão adotado pela PUC-Rio, com adaptações que 

se fazem necessárias em função da especificidade da Dissertação do MPPEB. 
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A formatação do TCC do MPPEB-CPII deverá seguir as especificações definidas pela 

NBR 14724/2011 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cujo escopo diz respeito 

aos “trabalhos acadêmicos (teses, dissertações e outros), visando a sua apresentação à 

instituição (banca, comissão examinadora de professores, especialistas designados e/ou 

outros)” (ABNT, NBR 14724, 2011, p.1). 

Com vistas à aplicação da NBR 14724, o mestrando deverá levar em consideração os 

seguintes documentos:  

 ABNT NBR 6023, Informação e documentação – Referências – Elaboração 

 ABNT NBR 6024, Informação e documentação – Numeração progressiva das 

seções de um documento escrito – Apresentação 

 ABNT NBR 6027, Informação e documentação – Sumário – Apresentação 

 ABNT NBR 6028, Informação e documentação – Resumo – Procedimento 

 ABNT NBR 6034, Informação e documentação – Índice – Apresentação 

 ABNT NBR 10520, Informação e documentação – Citações em documentos – 

Apresentação 

 ABNT NBR 12225, Informação e documentação – Lombada – Apresentação 

 Código de Catalogação Anglo-Americano. 2. ed. rev. 2002. São Paulo: FEBAB, 

2004 

 IBGE. Normas de apresentação tabular. 3. ed. Rio de Janeiro, 1993 

 

6.1.1 Formato 

 

Digitação dos textos em papel branco ou reciclado no formato A4 (21cm x 29,7cm), em 

cor preta. Outras cores poderão ser utilizadas, somente para as ilustrações. 

Os elementos pré-textuais e a ficha catalográfica devem ser impressos no anverso da 

folha. 

As margens devem ser: para o anverso, esquerda e superior de 3 cm e direita e inferior 

de 2 cm; para o verso, direita e superior de 3 cm e esquerda e inferior de 2 cm. 

A fonte utilizada nos parágrafos de texto, resumo/abstract/resumen deverá ser Times 

New Roman tamanho 12 e espaçamento 1,5.  
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As citações com mais de três linhas, notas de rodapé, paginação, ficha catalográfica, 

legendas e fontes das ilustrações e das tabelas deverão ser digitadas em Times New Roman 11, 

espaçamento entrelinhas simples.  

 

6.1.2 Indicativos de seção 

 

Os títulos de seções (capítulos) deverão ser digitados em Times New Roman corpo 14, 

em negrito, espaço entrelinhas simples.  

Os títulos de seções secundárias (itens, subcapítulos etc): Times New Roman corpo 12, 

em negrito, espaço entrelinhas simples.  

As referências, ao final do trabalho, deverão ser digitadas em Times New Roman 11, 

espaço entrelinhas simples e ser separadas entre si por um espaço simples em branco. 

A errata, agradecimentos, lista de ilustrações, lista de abreviaturas e siglas, lista de 

símbolos, resumos, sumário, referências, glossário, apêndice(s), anexo(s) e índice(s) devem ser 

centralizados. 

A folha de aprovação, a dedicatória e a(s) epígrafe(s) não possuem título nem 

indicativo numérico. 

A numeração deve ser progressiva e atender à norma da ABNT NBR 6024. 

 

6.1.3 Paginação 

 

Conforme descrito no item 1 deste documento, o TCC compõe-se de Dissertação e 

Produto Educacional. Caso esse último seja apresentado em formato impresso deverá 

constituir um volume à parte da Dissertação. Nesse caso, a numeração da Dissertação e do 

Produto Educacional deve ser diferenciada.  

As folhas ou páginas pré-textuais, a partir da folha de rosto devem ser contadas 

sequencialmente, considerando somente o anverso, mas não numeradas.  

Todas as folhas, a partir da folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente, 

considerando somente o anverso. A numeração deve figurar, a partir da primeira folha da 

parte textual, em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, a 2 cm da borda 

superior, ficando o último algarismo a 2 cm da borda direita da folha. 



MEC 

Colégio Pedro II 
MESTRADO PROFISSIONAL EM PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

MPPEB-CPII 

 

 

12 

Havendo apêndice e anexo, as suas folhas ou páginas devem ser numeradas de 

maneira contínua e sua paginação deve dar seguimento à do texto principal. 

A numeração progressiva deve ser utilizada para evidenciar a sistematização do 

conteúdo do trabalho. Destacam-se gradativamente os títulos das seções, utilizando-se os 

recursos de negrito, itálico ou sublinhado e outros, no sumário e, de forma idêntica, no texto. 

6.1.4 Citações 

 

As citações deverão ser apresentadas conforme a ABNT NBR 10520. 

 

6.1.5 Siglas 

 

A sigla, quando mencionada pela primeira vez no texto, deve ser indicada entre 

parênteses, precedida do nome completo. 

EXEMPLO 

Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica (MPPEB) 

 

6.1.6 Equações e fórmulas 

 

As equações e fórmulas devem ser destacadas no texto para facilitar a leitura e, caso 

seja necessário, as equações e fórmulas deverão ser numeradas com algarismos arábicos entre 

parênteses, alinhados à direita.  

Na sequência normal do texto, é permitido o uso de uma entrelinha maior que 

comporte seus elementos (expoentes, índices, entre outros). 

 

6.1.7 Listas de ilustrações, tabelas e quadros, abreviaturas e símbolos (opcionais) 

 

A identificação das ilustrações deve aparecer na parte superior, precedida da palavra 

que a designa (desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, 

quadro, retrato, figura, imagem, entre outros), seguida de seu número de ordem de ocorrência 

no texto, em algarismos arábicos, travessão e do respectivo título.  

Na parte inferior, após a ilustração, indicar a fonte consultada (elemento obrigatório, 

mesmo que seja produção do próprio autor), legenda, notas e outras informações necessárias 

à sua compreensão (se houver).  
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A ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível do trecho a 

que se refere. 

Recomenda-se a elaboração de lista própria para cada listagem específica, desde que 

apresente, no mínimo, dois itens. Caso contrário, pode-se elaborar uma única lista 

denominada “Lista de Ilustrações”, identificando-se necessariamente o tipo de ilustração antes 

do número.  

No texto, com exceção de tabelas e quadros, todas as demais ilustrações podem ser 

referidas por figura, ou denominadas especificamente como gráfico, mapa, planta etc.  

Quando se trata de figuras relevantes, e em número considerável, insere-se uma lista 

delas em página ímpar. Também se deve apresentar número, título e página respectiva onde 

cada elemento aparece.  

 

6.1.8 Tabelas 

 

As tabelas devem ser citadas no texto, inseridas o mais próximo possível do trecho a 

que se referem e padronizadas conforme as Normas de apresentação tabular do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1993). 

 

6.2 Orientações específicas 

 

6.2.1 Capa  

 

A capa é obrigatória para a versão definitiva da Dissertação e do Produto. Deve ter 

formato A4 e precisa seguir as especificações do modelo disponibilizado neste documento (ver 

apêndice). Deve apresentar as seguintes informações na ordem que se segue, conforme NBR 

14724: 

a) Nome da instituição 

b) Nome do autor 

c) Título (deve ser claro e preciso, identificando seu conteúdo e possibilitando a 

indexação e recuperação da informação) 

d) Subtítulo (se houver) 

e) Número de volumes (se houver) 

f) Local 
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g) Ano 

 

6.2.2 Folha de rosto  

 

A folha de rosto deve apresentar as seguintes informações, na ordem que segue, 

conforme NBR 14724: 

a) Nome do autor 

b) Título 

c) Subtítulo (se houver) 

d) Número de volumes (se houver) 

e) Natureza: tipo do trabalho (tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso e 

outros) e objetivo (aprovação em disciplina, grau pretendido e outros); nome 

da instituição a que é submetido; área de concentração 

f) Nome do orientador e, se houver, nome do coorientador 

g) Local 

h) Ano 

O texto da folha de rosto deve ser apresentado em Times New Roman 14, em caixa 

alta e baixa (maiúsculas e minúsculas), alinhado pela margem direita da página. Quando título 

e subtítulo ocuparem mais de uma linha as palavras não devem ser hifenizadas.  

Recomenda-se que esses elementos sejam distribuídos de forma equilibrada na 

página. 

Os títulos não devem ser pontuados ao final.  

Os subtítulos, por sua vez, deverão estar logo abaixo do título da Dissertação, 

alinhados pela margem direita em Times New Roman 12, em negrito, caixa alta e baixa.  

 

6.2.3 Título do Produto Educacional, objeto da Dissertação 

 

Deverá estar logo abaixo do subtítulo da Dissertação, na capa e na folha de rosto, 

centralizado em Times New Roman 12, em negrito, caixa alta e baixa. Deverá especificar o 

formato que o caracteriza (CD, DVD, página da internet/URL, tipo de material concreto, 

aplicativo ou outro). 

 



MEC 

Colégio Pedro II 
MESTRADO PROFISSIONAL EM PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

MPPEB-CPII 

 

 

15 

6.3.4 Nota indicando a natureza acadêmica  

 

Usar entrelinhamento simples, Times New Roman 12, normal, caixa alta e baixa com o 

texto recuado para a direita abaixo do título ou número de volumes, se houver. O texto deve 

ser escrito na folha de rosto conforme sugerido no exemplo a seguir, com pontuação ao final.  

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação do Colégio 
Pedro II - Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica, 
vinculado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 
Cultura, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em 
Práticas de Educação Básica.  
Professor Orientador: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Professor Coorientador: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (se houver) 
 

6.3.5 Local e data  

 

Indicar o local e ano, em linhas separadas, centralizado, Times New Roman 12, normal, 

caixa alta e baixa, sem pontuação, no final da folha.  

 

6.3.6 Dedicatória (opcional)  

 

Apresentada em página distinta. 

6.3.7 Agradecimentos  

 

Os agradecimentos aparecem em folha distinta, após a dedicatória, apresentados em 

Times New Roman, normal, entrelinhamento simples, caixa alta e baixa. 

Caso o mestrando tenha recebido algum tipo de bolsa de estudos ou qualquer tipo de 

ajuda para a realização de seus estudos deve, obrigatoriamente, fazer um agradecimento às 

instituições responsáveis por essa ajuda.  

 

6.3.8 Sumário  

 

Enumeração das principais divisões, seções e partes do trabalho, feita na ordem em 

que se sucedem no texto, com indicação da página inicial de cada divisão/seção. Havendo mais 



MEC 

Colégio Pedro II 
MESTRADO PROFISSIONAL EM PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

MPPEB-CPII 

 

 

16 

de um volume, em cada um deve constar o sumário completo do trabalho. Utilizar Times New 

Roman 12, normal, entrelinhamento simples, caixa alta e baixa. 
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Apêndices 
 

 

1. Logotipos do CPII e do MPPEB 

 

Os logotipos do CPII e do MPPEB devem ser inseridos na capa e nas etiquetas 

identificadoras de materiais em meio magnético.  

 

 

<cabeçalho> 

 

 

 

<rodapé> 

 

 

 

<logo> 
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2. Modelo de Capa 

 

 

NOME DO MESTRANDO 

Título da Dissertação 

Subtítulo 

Título do Produto Educacional 

 

 

Local, Ano 
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3. Modelo de Folha de Rosto 

 

 

  

 
  



MEC 

Colégio Pedro II 
MESTRADO PROFISSIONAL EM PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

MPPEB-CPII 

 

 

20 

4. Sequência dos elementos textuais 
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