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Faça check-list antes de enviar sua qualificação, dissertação ou tese para o orientador.  
 

Item Feito Verificação 

1  O trabalho usa o template ou a estrutura solicitada pelo PPG-GOC? 

2  Todo o texto está justificado? 

3  As listas de bullets ou numeração estão uniformizadas ao longo do trabalho? 

4  Os espaçamentos de parágrafos estão uniformizados ao longo do trabalho? 

5  Os espaçamentos entre linhas estão uniformizados ao longo do trabalho? 

6  O texto usa fonte 12 e espaçamento 1,5? 

7  Existem quebras de linha desnecessárias e invisíveis embutidas no texto? 

8  Os estilos de título e subtítulo são os mesmos em todo o texto? 

9  O trabalho está um mínimo normalizado conforme sugere o programa?1 

10  O trabalho tem sumário atualizado? 

11  O trabalho tem título correspondente ao conteúdo? 

12  O título não é vago ou genérico demais? Tem subtítulo explicativo? 

15  Todas as palavras em língua estrangeira estão em itálico? 

16  Citações literais contém a página da referência original? 

                                                           
1 Manual de normalização http://ppggoc.eci.ufmg.br/documentos-2/normalizacao/ e Normas da ABNT 
http://biblio.eci.ufmg.br/produtos-e-servicos/normas-da-abnt/  

http://ppggoc.eci.ufmg.br/documentos-2/normalizacao/
http://biblio.eci.ufmg.br/produtos-e-servicos/normas-da-abnt/
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17  Citações literais traduzidas tem uma nota de rodapé com o texto original? 

18  Todas as figuras têm título e fonte? 

19  As figuras em língua estrangeira foram traduzidas? 

20  Todos os autores citados ao longo do texto estão referenciados nas referências? 

21  Foram eliminados os autores nas referências que não estão citados no texto? 

22  Foram eliminados os apuds, exceto os quais não foi possível acessar a fonte? 

23  Há excessos de citação de um único autor em uma única seção? 

24  O resumo tem cerca de 200 palavras? 

25  O resumo traz, brevemente: problema, objetivo, metodologia e resultados? 

26  A seção de metodologia explica a metodologia de pesquisa cientifica? 

27  
A pesquisa está minimamente classificada de acordo com indicação do 
professor?2 

28  A seção de metodologia contem passos claros para alcançar o objetivo? 

29  Foi eliminada qualquer revisão de literatura da seção de metodologia?  

30  Foram eliminadas ideias redundantes e repetidas em diversos locais do texto? 

31  
Foi usado o revisor ortográfico do Word? Regras básicas da linguagem foram 
verificadas, por exemplo, depois dos dois pontos a letra é minúscula. 

32  
Existem termos que não são claros para o leitor? O texto guarda uniformidade 
terminológica? São usadas palavras diferentes para se referir a mesma coisa? Os 
termos técnicos são explicados assim que aparecem? 

                                                           
2 http://mba.eci.ufmg.br/downloads/metodologia.pdf  

http://mba.eci.ufmg.br/downloads/metodologia.pdf
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32  
No caso da versão final de teses e dissertações foi feita revisão profissional do 
texto, tanto linguística quanto de formatação e referências? 

 

 

Observações: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 


