
NORMAS PARA ESTRUTURA INTERNA DAS DISSERTAÇÕES/TESES
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

As  dissertações/teses  deverão  ser  redigidas  em  papel  A4  (210x297mm),  com  margens  superior  e
esquerda de três centímetros e inferior e direita de dois centímetros, utilizando-se fonte Times New Roman,
tamanho 12 e espaçamento de 1,5 pts. entre linhas. 

Os demais aspectos da estrutura e redação da dissertação/tese não mencionados neste documento seguem as
normas vigentes da ABNT. 

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 
• Capa: Conforme modelo disponibilizado na página do Programa em Procedimentos para Dissertação e
Teses;

• Folha de rosto: A folha de rosto deverá conter: 

a) Nome do autor em caixa alta, centralizado a um cm da margem superior da página; 

b) Título da dissertação/tese, em caixa alta, centralizado verticalmente; 

c) Texto com informações sobre a dissertação/tese e orientador, justificado, localizado a sete centímetros da
margem esquerda e três cm abaixo do título; 

d) Local e data a 0,5 cm da margem inferior e centralizados. 

• Ficha catalográfica: O encaminhamento da confecção da ficha catalográfica é de responsabilidade do(a)
estudante. Para isso deverá procurar profissional habilitado. 

• Folha de aprovação final: Deverá ser inserida na versão final da dissertação/tese, devidamente preenchida
e assinada, conforme modelo disponibilizado na página do Programa em Procedimentos para Dissertação e
Teses;

• Dedicatória: Elemento não obrigatório; 

• Agradecimentos: Elemento não obrigatório; 

• Listas:  Em  páginas  distintas,  serão  inseridas  as  listas  de  tabelas,  figuras,  siglas  ou  outras  julgadas
necessárias pelo estudante e seu orientador; 

• Resumo
• Abstract 

• Sumário 

ELEMENTOS TEXTUAIS 
• Introdução:  Deverá  conter  os  objetivos  (geral  e  específicos)  e  a  justificativa,  os  quais  podem  ser
apresentados como subitens da introdução ou inseridos no texto da mesma; 

• Fundamentação teórica; 

• Metodologia; 

• Resultados e discussão1; 

• Conclusões ou considerações finais. 

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 
• Referências; 

• Anexos; 

• Apêndices. 

1 O item resultados e discussão pode ser apresentado na forma de um ou mais manuscritos (desde que atenda
os objetivos da dissertação/tese) e estar redigido segundo as normas da revista à qual será submetido.


