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Projeto X Tese

Projeto

1. desejo, intenção de fazer ou realizar (algo) no futuro; plano.

2. descrição escrita e detalhada de um empreendimento a ser 
realizado; plano, delineamento, esquema.

Tese

1. Um assunto, um tema, uma proposição que se apresenta ou 
expõe para ser defendida em caso de contestação.

2. proposição intelectual sustentada e defendida em público, 
nas escolas superiores.



a) Todo projeto deve estar inserido numa LACT do
Curso de Pós-Graduação.

LACT

1. Desenvolvimento de protocolos e padronização de 
procedimentos na prevenção e/ou tratamento de úlcera 
de MMII (úlceras por pressão, úlceras diabéticas e 
venosas.

2. Aperfeiçoamento e aplicabilidade” de produtos e 
processos em regeneração tecidual.

3. Gestão e qualidade em feridas e lesões teciduais.

Normas para Elaboração da Pesquisa



FORMATAÇÃO DE UM PROJETO

A estrutura física de um trabalho científico, 
compreende  três elementos: 

a)pré-textuais: são elementos que antecedem o 
texto com informações que ajudam na 
identificação e utilização do trabalho;
b)textuais: constituem o núcleo central do 
trabalho; 
c)pós-textuais: complementam o trabalho. 





ESTRUTURA DE 
UMA TESE



Todo trabalho científico, deve ser iniciado por um
projeto de pesquisa. Este projeto consta basicamente
de: capa, introdução, objetivo, métodos, protocolo
(anexos/apêndices), referências e cronograma de
trabalho. Todas as etapas do projeto de pesquisa
serão detalhadas a seguir



ESTRUTURA DE 
UM PROJETO

CAPA

Cronogra
ma



A capa deve ser discreta e sóbria
Nome do aluno – centralizado (3,0 cm abaixo da margem superior, escrito em negrito, com 

letra estilo “Times New Roman”, maiúsculo, de tamanho número 17).
Título da Tese – centralizado, a 7,0 cm abaixo do nome do candidato, o que corresponde a sete 

espaços em padrão de 1,5 linhas, em negrito, com letra estilo “Times New Roman”, maiúsculo, de 
tamanho 17. O título deverá estar justificado, porém com margem esquerda de 4,5 cm e margem 
direita de 3,5 cm, de modo que haja centralização do mesmo. 

No terço inferior da capa, isto é, a 14,5 cm da margem superior (que corresponde a seis 
espaços em padrão de 1,5 linhas a partir do título do projeto), deverá estar escrito em negrito, com 
letra padrão “Times New Roman”, de tamanho 12, a partir da metade da linha até 2,0 cm da margem 
direita da mesma, os seguintes dizeres, segundo o objetivo do Projeto...

- Projeto de pesquisa apresentado à Universidade Federal de São Paulo, para obtenção do 
título de Mestre Profissional em Ciências

- Projeto apresentado ao Comitê de Ética em Pesquisa, para apreciação

Na penúltima linha da folhas de rosto, a 4,0 cm da margem inferior, deverá estar escrito o nome 
da cidade onde o tese/ dissertação será defendida (por exemplo, SÃO PAULO), em negrito, com letra 
estilo “Times New Roman”, maiúsculo, tamanho 14.

Na última linha, a 3,0 cm da margem inferior, de maneira semelhante a anterior, deverá estar 
escrito o ano da defesa, em negrito, com o mesmo estilo e tamanho de letra.

CAPA



CAPA

2017

Projeto apresentado ao 
Comitê de Ética em 
Pesquisa, para 
apreciação.



Segunda CAPA

ALÉM DOS ITENS ANTERIORES

Um espaço abaixo (de 1,5 linha), de modo justificado, deverá estar escrito em 
negrito, letra estilo “Times New Roman”, maiúscula, de tamanho 14, o nome do 
orientador e do(s) coorientador (es).

O título de Professor deve ser utilizado a todo Orientador ou Coorientador 
portador do título de Doutor 

o título Professor Doutor deve ser utilizado para o Orientador ou Coorientador 
portador do título de Livre Docente ou Titular da Disciplina.

Exemplo de capa:



2017

Projeto apresentado ao 
Comitê de Ética em 
Pesquisa, para 
apreciação.



Folha de 
Identificação



SUMÁRIO

O sumário indicará todos os capítulos da dissertação/tese, sem sub-

itens, e suas respectivas páginas de forma que a organização e 

divisão do mesmo será feita de acordo com as principais divisões do 

trabalho



ESTRUTURA DE 
UM PROJETO

CAPA

Cronogra
ma



ELEMENTOS DE TEXTO - Projeto

Os capítulos que compõe os elementos de texto, ou corpo principal do trabalho,

são: Introdução, Objetivo, Métodos e Referências.

Com a finalidade de facilitar a identificação de cada capítulo pelo leitor, deve-se

inserir o nome do capítulo no cabeçalho de cada página com alinhamento à

direita. Este deverá ser escrito no canto direito do cabeçalho (alinhamento à

direita), a partir de 2 espaços de 1,5 linhas (para não prejudicar a numeração das

páginas), com letra do tipo “TIMES NEW ROMAN” regular, cor automática (preta),

tamanho 12, tendo somente a primeira letra maiúscula.

Todas as páginas de texto deverão ser numeradas em algarismos arábicos,

inseridos à direita na porção superior da página, iniciando-se a partir da

introdução.

INTRODUÇÃO = Página número 1



Introdução

• Abrangente quanto ao tema

Deve conter uma revisão da literatura em que se apresenta a evolução da

temática, sua problematização e relevância para o campo estudado.

• Situar o tema e o trabalho em relação a outros já publicados no mesmo

campo do conhecimento científico.

• Justificativa do Trabalho

• Redação concisa e objetiva

• Cerca de 3 páginas

Dependendo da extensão da revisão, ela pode ser destacada da

"Introdução", em capítulo à parte denominado “Literatura“



Objetivo

O objetivo corresponde à hipótese ou pergunta que

deverá ser respondida com a execução do trabalho a

partir de seus resultados. O mesmo deverá ser

coerente com o título e a conclusão (lembrar da tríade

– título, objetivo e conclusão). Deverá apresentar a

proposição de forma clara concisa e bem formulada

do que se quer estudar, devendo ser coerente ao

título e posteriormente à conclusão do trabalho.



MÉTODOS

Neste capítulo o autor irá descrever e demonstrar a forma com que 

a hipótese será testada para que se obtenha o resultado, ou seja, 

o caminho racional, seqüencial, ordenado e harmônico que foi 

seguido para chegar ao resultado.

Os métodos devem ser claros e descritos minuciosamente com 

informações suficientes para que outros pesquisadores possam 

reproduzí-lo de maneira semelhante. Um método bem descrito faz 

com que o estudo se torne reprodutível.



MÉTODOS

DESENHO DE PESQUISA

Características éticas do estudo, citando o
parecer do Comitê de Ética em Pesquisa e seu
respectivo número, inserido posteriormente em
APÊNDICES( TCLE e carta de aprovação).

Nos casos em que o estudo necessitou de
cooperação de outras instituições (laboratório
bioquímico, patologia, serviço de verificação de
óbitos, etc.) deverá constar o nome do serviço.



MÉTODOS

AMOSTRA/CASUÍSTICA

Deverá especificar se a pesquisa foi realizada em
humanos (vivos ou cadáveres) ou em animais, ou
em células.

Nos estudos envolvendo seres humanos, deverá
ser descrito os critérios de inclusão ou exclusão.



MÉTODOS

PROCEDIMENTOS

Neste item são incluídas todas as experiências que

foram realizadas. Deverá estar descrita: a anestesia, a

técnica operatória, os equipamentos utilizados,

microscopia (incluindo a coloração utilizada, o

microscópio, etc.), os questionários utilizados e todos

os meios subsidiários para se provar o que foi

pesquisado, o local e as instituições envolvidas.

No capítulo de métodos, não cabe qualquer tipo de

comentário ou explicação sobre o que foi utilizado e por

que. Estes comentários deverão ser realizados

exclusivamente no capítulo de discussão. Também

deve-se evitar citações da literatura, exceto nos casos

de métodos exclusivos ou pouco conhecidos.



MÉTODOS

O estilo deverá ser descritivo e o verbo virá no
futuro(projeto).

Os protocolos utilizados e o “projeto piloto” poderão ser
citados no método, porém deverão ser apresentados no capítulo
de “apêndice” .

Nos casos em que se utilizam drogas ou aparelhos,
evitam-se citações de nomes comerciais. Deve-se sempre dar
preferência pelo nome do “sal” (no caso de drogas), salvo
aquelas de necessidade didática e as mencionadas em notas de
rodapé. Nas descrições de aparelhos cita-se o nome do
fabricante, a cidade e o país de origem entre parênteses.



MÉTODOS

As unidades de medida deverão seguir o padrão de
unidades métricas de: metro (m), quilograma (Kg) e litro (L). As
temperaturas deverão ser citadas em graus Celsius e a pressão
sanguínea deverá ser citada em milímetros de mercúrio (mmHg).

A análise estatística deverá ser realizada sempre com o
auxílio de um profissional qualificado. Deverá ser descrito o teste
estatístico utilizado, sua classificação (paramétrico ou não
paramétrico) e o software utilizado na análise (quando
necessário).

Os livros e artigos relacionados à análise estatística deverão
ser citados no capítulo de FONTES CONSULTADAS.



http://decs.bvs.br/



Patentes: TIPO : Invenção, Modelo de utilidade

Software

Sites, Aplicativos

Descrição como desenvolver

Busca de anterioridade

Revisão de Literatura

Design Thinking

Validação



Referências

No capítulo de referências serão incluídas apenas aquelas que

foram citadas no texto da dissertação/tese. Caso a referência não

seja citada ao longo da dissertação/tese, mas tenha sido utilizada

para alguma orientação específica, a mesma deverá ser incluída no

capítulo de FONTES CONSULTADAS (em geral refere-se a

dicionários, nomina anatômica, livros de estatística, etc.).

ORIENTAÇÃO NORMATIVA PARA ELABORAÇÃO E

APRESENTAÇÃO DE TESES Editor, Lydia Masako Ferreira*

- Citação no texto da tese seguir a Orientação Normativa

- Referências (capítulo) seguir norma de Vancouver =

https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html



ESTRUTURA DE 
UM PROJETO

CAPA

Cronogra
ma



Apêndices X Anexos
Segundo a NBR 14724 de dezembro de 2005, a diferença 

primordial entre Anexo e Apêndice é que o Anexo é um 
texto ou documento não elaborado pelo autor do Trabalho 
Científico (TC) (monografia, tese, etc.) e o Apêndice é um 
texto ou documento elaborado pelo autor do TC, ou seja, se 
foi necessário você criar uma entrevista, um relatório, ou 
qualquer documento com o escopo de complementar sua 
argumentação, deve-se utilizar o termo Apêndice e não 
Anexo.

Exemplos:

ANEXO– Documento ou texto não elaborado pelo autor

APÊNDICE– Documento ou texto elaborado pelo autor



APÊNDICES

Dados obtidos na pesquisa, como, por exemplo, as tabelas cujo 
tratamento estatístico não tenha tido significância

OU não foram citados nos capítulos pertinentes por serem 
dispensáveis. 

Este capítulo contém dados do pesquisador.

Poderão ser incluídos os modelos dos protocolos e os planos 
pilotos.

Inclui-se neste capítulo da tese uma cópia da carta de 
liberação do Comitê de Ética em Pesquisa e outros que se 
acharem necessários.



ANEXOS

Informações que não constam do corpo da tese ou que NÃO 
CORRESPONDEM A DADOS OBTIDOS COM A PESQUISA. 

São especificações técnicas, composição de rações, bulas de 
drogas utilizadas, etc.

Inclui-se neste capítulo da tese documentos como Escalas, 
Estadiamentos etc



Cronograma

Etapa 2016

Mês 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Levantamento

Bibliográfico

x x x x x

Pré-Projeto x x

Comitê de Ética x

Coleta dos Dados x x x

Análise Resultados x x

Elaboração Discussão x

Finalização do

Estudo

x x

Defesa da Tese x

Cronograma



* Após aprovação dos orientadores deverá ser
encaminhado à Comissão de Ética em Pesquisa da
UNIFESP. Somente após aprovação do mesmo, o
estudo terá prosseguimento dos Métodos.

CEP

http://www.cep.unifesp.br/



* Todos os pesquisadores envolvidos no estudo
devem ser descritos no trabalho. Os mesmos devem
conhecer previamente qual a sua posição no artigo, se
co-autor ou em agradecimentos.



* Os profissionais que realizaram alguma atividade
para a qual foram remunerados não pertencerão ao
corpo de pesquisadores, não cabendo a norma acima.
- Revisores

- Engenheiros - Protótipos

- Advogados

- Professor de português

- Tradutor

-----------------------------------------------------------

Não Remunerados: Estatísticos (Prof Neil e Profa Yara) são co-
autores



* Todo projeto de pesquisa e/ou trabalho
desenvolvido por um aluno na vigência do curso de
pós-graduação é sempre orientado pelos professores
do curso e, portanto, pertence à LACT e ao curso de
pós-graduação.



* Todo projeto de pesquisa que envolva intercâmbio
interinstitucional no Brasil ou no exterior deverá ter a
chancela dos professores orientadores, do professor
titular e do coordenador do programa de pós-
graduação.



* No ato da publicação deverá ser fornecido ao
periódico o endereço do curso de pós-graduação.



Obrigada!


