PROGRAMA DE DOUTORADO E MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FUMEC/FACE
Instrução Normativa nº 02/2015
A presente Instrução Normativa estabelece as regras
de formatação da Tese e Dissertação em formato
tradicional,
requisito
obrigatório,
para
a
conclusão do Programa de Doutorado e Mestrado em
Administração da Universidade FUMEC.
Art. 1º - O COLEGIADO DO PROGRAMA DE DOUTORADO E MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO,
no uso de suas atribuições regulamentares, considerando o Art.47, do
Regulamento do Programa, resolve:
§ 1º. Cumpridas todas as exigências de integralização do Mestrado ou
Doutorado, o aluno apresentará em sessão pública, a Dissertação de Mestrado
ou Tese de Doutorado que será avaliada pela Comissão Examinadora.
§ 2º. Estrutura deverá conter:
ELEMENTOS PRE-TEXTUAIS
-

Capa;
Folha de rosto;
Sumário;
Listas se necessário).

RESUMO
Este estudo teve por objetivo.........,. A pesquisa estruturou-se a partir
dos
conceitos............................
e
empiricamente
trabalhou
o.............................
obtendo
como
resultados
principais................................................São propostas para
novas pesquisas. (sugestão de conteúdo mínimo)
Palavras-chave:
ABSTRACT (versão em inglês do resumo da dissertação)
Key-words:
1. INTRODUÇÃO
- Definição do tema;
- Por que escolheu este tema;
- Principais argumentos que justificam a pesquisa;
- Problematização e problema;
- Objetivo Geral e Específicos;
- Linha de pesquisa e alinhamento;
- Descrição geral da estrutura.

2. DESENVOLVIMENTO (REFERENCIAL TEÓRICO OU BIBLIOGRAFICO)
- Desenvolvimento do tema escolhido;
- Principais conceitos (por exemplo) e relação entre os temas
escolhidos
- Outros estudos sobre o tema.
3. METODOLOGIA
- Descrição do caminho metodológico;
- Modelo de pesquisa usado
- Sujeitos da pesquisa, população e amostra, unidade de análise e
observação;
- Instrumentos usados;
- Tratamento de dados.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
- Principais resultados;
- Discussão teórica sobre os resultados.
5. CONCLUSÃO
- Conclusões da sua pesquisa;
- Aplicabilidade;
- Limitações;
- Sugestões ou temas relacionados ao estudo.
6. REFERÊNCIAS
- todas as referências adotadas na dissertação ou tese
7. APÊNDICES (textos e gráficos elaborados pelo autor)
8. ANEXOS (textos e gráficos elaborados por outra autoria)
§ 3º. A forma do documento deverá atender a uma das duas normas abaixo
indicadas:
1. ABNT
2. APA
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