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FORMULÁRIO PARA PRODUÇÃO DE PRÉ-TESE 

 

1 - Elementos pré-textuais (campo de preenchimento obrigatório pelo 

proponente) 

 

CAPA PADRONIZADA (MODELO APÊNDICE 1) 

A. Deve conter os dados da universidade, logo do 3º Congresso e demais elementos 

essenciais para a identificação da Pré-tese: 

 • Nome completo dos autores (sem abreviaturas). 

 • Título do Trabalho: deve ser claro e preciso. 

 • Local: (cidade) da realização da Pré-tese 

 • Ano de realização da Pré-tese. 

 

B.TERMO DE APROVAÇÃO. (MODELO APÊNDICE 2) 

(Esta parte informa os membros que subscrevem a Pré-tese e deve ser digitalizada 

com as assinaturas e anexada ao arquivo digital da Pré-tese a ser submetida.). 

 

C. EIXOS TEMÁTICOS QUE FAZEM PARTE DESSA PRÉ-TESE (Assinalar) 

(   ) Eixo 1 - Graduação 

(   ) Eixo 2 – Pós-graduação 

(   ) Eixo 3 - Pesquisa 

(   ) Eixo 4 – Extensão e Cultura 

(   ) Eixo 5 - Gestão 

(   ) Eixo 6 – Política Estudantil 

(   ) Eixo 7 – Política de Financiamento 

 

D. RESUMO: (campo de preenchimento obrigatório pelo proponente) 

Máximo 500 caracteres.  

É o item que tem por objetivo fornecer uma visão rápida dos aspectos mais relevantes 

da proposta. Deve ser uma síntese das ideias apresentadas de forma clara e objetiva 

em no máximo 500 caracteres. 

 

2- Elementos textuais  

A. Introdução (campo de preenchimento obrigatório pelo proponente) 

Máximo uma lauda.  

Nesta parte os autores da Pré-tese deverão definir claramente o ponto de vista sob 

o qual serão apresentados os eixos. Deve, em forma de síntese conter os dados 

mais relevantes da proposta que facilitem a sua compreensão geral. 
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B. Objetivos (campo de preenchimento obrigatório pelo proponente) 

Máximo uma lauda, podendo ser utilizado o eventual espaço restante para continuar 

outras partes. Os objetivos geral e específicos é a parte da Pré-tese que, articulada 

às demais partes, expressa com clareza e concisão o que se pretende com a 

propositura que está sendo apresentada. 

 

C. Metodologia de construção da pré-tese (campo de preenchimento 

obrigatório pelo proponente) 

Máximo duas laudas. É a parte na qual os autores descrevem, o modo como foi 

elaborada a Pré-tese, se reunião, grupo de trabalho, oficina etc. Deve ser registrada 

a memória do processo de elaboração da pré-tese: como, quando e em que 

condições as pré-teses foram elaboradas e quais os passos que foram seguidos. 

 

D. Justificativa (campo de preenchimento obrigatório pelo proponente) 

Máximo dez laudas: É a parte em que os autores devem justificar a escolha do eixo, 

demonstrando sua importância e atualidade para a Universidade, sua viabilidade 

enquanto melhoria institucional. É necessário destacar a relevância teórica e prática 

indicando razões para sua implantação. Sintetiza os principais aspectos abordados 

pelos proponentes da Pré-tese, privilegiando o que for relevante. Os resultados das 

discussões deverão ser analisados e confrontados com a proposta geral e seus 

objetivos, avaliando, criticando e analisando as proposituras com informações e 

referências. Para maior facilidade de exposição, pode ser apresentada com amostra 

de gráficos e tabelas que forneçam subsídios às argumentações. É o item mais livre 

na descrição e deve evidenciar os conhecimentos e a experiência dos proponentes 

sobre a matéria, no caso, dos eixos selecionados. 

 

E. Conclusões/Proposições: (campo de preenchimento obrigatório pelo 

proponente) 

As conclusões devem sintetizar as propostas que se consolidaram no processo de 

elaboração da Pré-tese. Para melhor organização e compreensão do texto, as 

proposições de cada eixo devem ser apresentadas em tópicos e numeradas 

sequencialmente em algarismos arábicos, da seguinte forma: 

Eixo Proposição 

(O que?) 

Objetivos 

(Para 

que?) 

Meta 

(Onde? Quando? 

% de melhorias) 

Estratégia 

(Como?) 
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3 – Elementos pós-textuais:  

A. Referências (campo de preenchimento obrigatório pelo proponente) 

È a listagem das obras, documentos, legislação, imagens, fotografias etc que foram 

utilizadas para fundamentar o texto. Não podem constar da lista de referências o 

que não foi citado e/ou utilizado no texto. Utilizar normas da ABNT. 

 

B. Anexos e/ou apêndices(campo de preenchimento opcional) 

Parte integrante do texto, tem por finalidade apresentar dados relevantes e 

indispensáveis à compreensão do percurso de elaboração da Pré-Tese. Os anexos 

são constituídos de figuras, gráficos, tabelas, ilustrações etc... 
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APÊNDICE 1 - MODELO DA CAPA 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

3º CONGRESSO UNIVERSITÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMES COMPLETOS DOS ELABORADORES REPRESENTANTES DOS TRÊS 

SEGMENTOS CONFORME DEFINIDO PELO CONSUNI 

 

 

 

 

TÍTULO DA PRÉ-TESE 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-tese (Local) apresentada à 

Comunidade Acadêmica para 

apreciação, discussão, validação e 

posterior encaminhamento às demais 

etapas do 3º. Congresso. 

 

 

LOCAL, DATA 
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APENDICES 1 - MODELO DO TERMO DE APROVAÇÃO 

 

TERMO DE APROVAÇÃO 

Os membros aqui relacionados são autores dessa pré-tese e têm ciência de seu 

conteúdo e autorizam seu encaminhamento e publicação conforme previsto no 

Regimento do 3º Congresso Universitário da UNEMAT.  

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

NOME(POR EXTENSO)/SEGMENTO/CAMPUS 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

NOME(POR EXTENSO)/SEGMENTO/CAMPUS 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

NOME(POR EXTENSO)/SEGMENTO/CAMPUS 

 

 

 


