Orientações para a escrita da dissertação/tese em forma de coletânea de artigos
1. A dissertação/tese poderá ser escrita parcialmente em português e inglês (conforme previsto no
Regulamento Novo - Resolução 7883, de 25 de novembro de 2019).
2. Poderá seguir a formatação do Editor (do journal ou conferência) desde que tenha obtido a
autorização do mesmo para o uso e reprodução do artigo na tese. Essa autorização deverá estar bem clara e
explícita nas considerações iniciais do capítulo. Deverá constar, também explicitamente, que o artigo já foi publicado
e em qual evento/journal (constando o link para o referido artigo na base em que estiver publicado).
3. Os artigos a serem incluídos podem ser aqueles que tenham participação do autor da
dissertação/tese, não necessariamente ele precisa ser o primeiro autor. Acredita-se que o autor da dissertação/tese,
bem como seu orientador possuem discernimento para averiguar a adequação dos devidos artigos que irão compor
o corpo da dissertação/tese.
4. No caso em que não ocorra a anuência do editor para uso do artigo, sugere-se que o autor da
dissertação/tese faça uso de um draft do artigo e que o readeque com nova formatação, incluindo textos que
permitem que o mesmo seja eletronicamente associado dentro da dissertação/tese. Espera-se de qualquer modo,
que seja mencionado explicitamente o link para a base em que o artigo original e completo esteja publicado,
deixando evidente que o resultado apresentado já foi apresentado à comunidade científica.
5. É possível fazer uso de mais de um artigo por capítulo, pois muitas vezes existem publicações em
eventos que são complementares e que permitem a junção para integrar um conteúdo completo.
6. O PPG-CCMC não apresenta um modelo que deva ser seguido, mas apresenta orientações que
devem ser seguidas.
Toda dissertação/tese, deverá, entretanto, apresentar um capítulo de introdução e um capítulo de
conclusão que deverão ser escritos pelo autor de modo a apresentar os objetivos, contribuições, avanços no estado
da arte e conclusões, não sendo esses compostos de artigos já publicados ou mesmo submetidos e, antes de cada
capítulo inserir uma página ou texto com a referência completa dos artigos utilizados bem como as respectivas
autorizações dos editores.
A responsabilidade em obter a autorização dos editores envolvidos para uso dos artigos é do autor da
dissertação/tese.
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