Formato para dissertações e teses do programa interunidades em bioinformática
em vigor a partir de 23/10/2017
A Biblioteca do IME deve receber exemplares de todas as dissertações e tese defendidas no programa. É
de responsabilidade de cada aluno garantir o encaminhamento dos seguintes exemplares para a
biblioteca (através da secretaria do programa):
1 exemplar da versão original (depósito) encadernado
1 exemplar da versão corrigida encadernado
FORMATO
As dissertações e teses do programa deverão obedecer ao seguinte formato (corpo principal do texto):
1.
2.
3.
4.

Resumo
Introdução
Capítulos intermediários
Conclusão

Na introdução o aluno deverá apresentar o tema do trabalho, com motivação e justificativa. Especial
atenção deve ser dada à contextualização do trabalho frente ao estado da arte, em termos das
publicações pertinentes da literatura. Essa contextualização pode ser feita na Introdução ou num
capítulo intermediário separado, que se segue à Introdução. A introdução também deve indicar como os
capítulos intermediários se articulam entre si.
Na conclusão o aluno deve apresentar uma perspectiva do que foi realizado, apontando possíveis
direções futuras do trabalho. Numa seção separada da conclusão o aluno deve listar os artigos de sua
autoria que sejam pertinentes ao trabalho e que foram publicados ou submetidos para publicação,
quando houver.
É importante notar que este formato não permite a simples inserção de um artigo publicado como
capítulo intermediário. Caso o aluno tenha publicado ou submetido um ou mais artigos antes do
depósito da tese, o aluno pode usar trechos desses artigos na construção dos capítulos intermediários,
desde que seja feita a devida referência e desde que os trechos usados reflitam efetivamente o
trabalho pessoal do aluno. Caso seja necessário incluir trechos de artigos publicados ou submetidos que
tenham sido resultado do trabalho de co-autores desses artigos ou de outras pessoas, o devido crédito
deve ser dado. Um guia geral para estas situações é que o documento deve ser absolutamente claro
sobre as contribuições específicas do aluno ao trabalho desenvolvido.
A dissertação ou tese poderá conter textos em português e em inglês. Por exemplo, é aceitável que a
introdução e a conclusão sejam em português, e que os capítulos intermediários estejam em inglês.
Para os demais itens que compõem o documento (referências, agradecimentos, sumário, índice
remissivo, etc) o aluno deve seguir o bom senso e boas práticas, tais como definidas em regulamentos

sobre formatos de teses e dissertações de outros programas de Pós-Graduação da USP, sediados nas
unidades participantes no programa de bioinformática.
Toda dissertação e tese tem que conter nas páginas inicias a ficha catalográfica do documento. Procure
a biblioteca do IME ou de outra unidade para receber orientação de como criar tal ficha.

