
Resolução sobre formato dos Projetos e Trabalhos de Conclusão de Curso
(Doutorado e Mestrado)

Resolução PPGECsA nº 01/2022

Explicita os requisitos para o cumprimento dos
artigos 35 e 36 do Regulamento do Programa de
Pós-Graduação em Ciências Sociais - Estudos
Comparados sobre as Américas da Universidade
de Brasília, regulamentando o formato e a
extensão dos trabalhos de conclusão
(dissertações de mestrado e teses de doutorado).

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados sobre as
Américas, doravante mencionado como CPPGECsA, no uso de suas atribuições
regimentais, em Reunião Extraordinária realizada no dia 06 de maio de 2022, e
considerando o previsto no Regulamento do Programa, bem como a Resolução CEPE Nº
080/2021 da Universidade de Brasília, deliberou:

Art.1º A tese de  Doutorado é um estudo comparado nas Américas.

Art. 2º A tese de Doutorado é uma abordagem teórico-conceitual em Ciências Sociais e
áreas afins (História, Economia, Filosofia entre outras).

Art. 3º A Tese deverá apresentar contribuição significativa e inédita para o seu campo de
estudo.

Art. 4º O projeto de tese deverá conter os seguintes elementos: título, resumo e
palavras-chaves em português e inglês, problema de pesquisa, revisão conceitual e de
literatura para fundamentar o problema de pesquisa, objetivos geral e específicos, método
com desenho da pesquisa (estratégia de coleta e de análise de dados) e cronograma.

Art. 5º A dissertação de Mestrado é uma abordagem teórico-conceitual em Ciências
Sociais cujo objeto de pesquisa trata de fenômenos e casos no contexto das Américas.

Art. 6º As Dissertações de Mestrado e as Teses de Doutorado poderão ser redigidas e
defendidas em Português, Espanhol, Inglês e Francês.

Art. 7º O projeto de dissertação deverá conter os seguintes elementos: título, resumo e
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palavras-chaves em português e inglês, problema de pesquisa, revisão conceitual e de
literatura para fundamentar o problema de pesquisa, objetivos geral e específicos, método
com desenho da pesquisa (estratégia de coleta e de análise de dados) e cronograma.

Parágrafo único. Quando produzida em outra língua, a Dissertação ou a Tese
deverá apresentar título e resumo expandido em português.

Art 8º Os trabalhos finais devem utilizar o sistema de citação autor-data, quando se
aplica, em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT, levando-se em conta o necessário acompanhamento das atualizações periódicas
feitas pela instituição; no caso de documentação histórica, as citações e referências
deverão seguir normas próprias.

Art 9º As normas estabelecidas acima passarão a vigorar a partir do ingresso no
PPGECsA no ano letivo de 2022.

Parágrafo único. Esta resolução será publicada na página eletrônica do
PPGECsA, revogadas quaisquer disposições em contrário.

Publicada em 08 de agosto de 2022.
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