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NORMAS PARA ELABORAÇÃO DA PESQUISA
Antes de se elaborar um projeto de pesquisa, as seguintes orientações deverão ser

obrigatoriamente observadas:

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

b) Após aprovação deverá ser encaminhado à Comissão de Ética em Pesquisa da UNIFESP.

Somente após aprovação do mesmo, o estudo terá prosseguimento dos Métodos.

c) 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.

d) Os profissionais que realizaram alguma atividade para a qual foram remunerados não

pertencerão ao corpo de pesquisadores, não cabendo a norma acima.

e) 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.

f) 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;

g) No ato da publicação deverá ser fornecido ao periódico o endereço do curso de pós-

graduação.

h) Todo trabalho científico, deve ser iniciado por um projeto de pesquisa. Este projeto consta

basicamente de: capa, introdução, objetivo, métodos, protocolo (anexos/apendice),

referências preliminares e cronograma de trabalho. Todas as etapas do projeto de pesquisa

serão detalhadas a seguir1.



FORMATAÇÃO DE UMA TESE

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. 



CAPA DA TESE – Folha de rosto

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 nível do 

candidato:

Tese apresentada à Universidade Federal de São Paulo, para obtenção do título 

de Mestre Profissional em Ciências

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.



Segunda CAPA DA TESE

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:







Folha de 

Identificação



Sobrenome, Nome 

Titulo da tese./ Sobrenome Nome --São Paulo, 2016.

XX, xxf.

Tese (Mestrado) Universidade Federal de São Paulo. Curso de Pós-Graduação em 

Ciência, Tecnologia e Gestão Aplicadas à Regeneração Tecidual.

Título em inglês: XXXXXXXXX.

1. Descritor.  2. Descritor.  3. Descritor.  4. Descritor. 

. FICHA CATALOGRÁFICA

A ficha catalográfica consiste em um cartão que informa os dados fundamentais que

constam no trabalho. A impressão da ficha na tese, além de permitir sua identificação

imediata, facilita o arquivo do documento em bibliotecas e/ou em bases de dados.

A ficha catalográfica deverá ser inserida sempre no verso da folha de rosto, devendo estar

centralizada na parte inferior da página.

A impressão deverá estar contida em um retângulo de dimensões 12,5cm (largura) x 7,5cm

(altura). A centralização deverá ser realizada a 4,5cm de ambas as margens laterais.

Todas as informações deverão estar escritas em letra estilo “Times New Roman”, de tamanho

10, sem negrito e com espaçamento entre linhas do tipo SIMPLES.

A normalização para margens e espaços deverá ser seguida rigorosamente conforme

descrição a seguir.

Verso da

Folha de 

Identificação



http://decs.bvs.br/



. DEDICATÓRIA

A folha de dedicatória é um item opcional. Nesta folha, o autor em

geral dedica o seu trabalho ou presta homenagem em geral a

indivíduos que não tiveram participação direta no trabalho. As

homenagens são sempre pessoais, isto quer dizer que, se houver

homenagem ao orientador ou coorientador, esta deverá ser feita de

maneira pessoal, independente da titulação ou do cargo que

ocupam. Por exemplo, uma homenagem ao orientador deve ser

feita de maneira pessoal (como amigo e colega). Se for realizada

homenagem pela orientação esta deverá ser feita na página de

agradecimentos.



AGRADECIMENTOS

É onde se demonstra gratidão aos que atuaram como Professores,

Orientadores Complementares e TODOS os que realmente colaboraram e

auxiliaram na elaboração da dissertação/tese. Somente recebe agradecimento

quem realmente participou do estudo.

Os agradecimentos devem ser redigidos de maneira breve e direta, sendo que

cada um dos agradecimentos deverá ser seguido do cargo que a pessoa

ocupa, o laboratório ou disciplina, departamento e a instituição .

Caso o trabalho tenha sido realizado com recursos provenientes de agência de

fomento (CAPES, FAPESP, CNPq, etc.), deve-se incluir a agência ao final dos

agradecimentos, de preferência com o número do processo. Idem para

empresa patrocinadora, mostrando transparência e credibilidade.



EPÍGRAFE

A colocação de uma epígrafe não é obrigatória, porém quando

realizada, deverá ser colocada em folha única, na parte mais

baixa da página, logo após os agradecimentos, não havendo

necessidade de se colocar o título “Epígrafe” no topo da

página. Esta página deverá ser numerada na seqüência das

folhas de pré-texto. A epígrafe deverá incluir o nome do autor e

o ano da publicação.



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



LISTAS

Alguns itens que compõe a dissertação/tese deverão ser listados.

São eles: figuras, tabelas, quadros, abreviaturas e símbolos.

Entretanto, para que seja colocado uma lista é necessário que exista

pelo menos cinco itens a serem listados. Por exemplo: se a

dissertação/tese possui menos de cinco tabelas, não há necessidade

de se criar uma lista para as mesmas.

O título a ser colocado na lista deverá ser exatamente igual ao título

que se encontra na figura ou tabela.



Listas de figuras

Todas as ilustrações que compõe a dissertação/tese, ou seja,

fotografias, esquemas, desenhos, lâminas e gráficos, são classificados

como figuras. Na lista de figuras deverá constar o número da figura, o

título da figura (colocado abaixo da mesma) e a folha onde está

localizada. A numeração das figuras deve ser feita sempre em

algarismos arábicos, obedecendo-se a ordem de inserção no texto.



Lista de tabelas

As tabelas são representações gráficas de resultados, em geral com

análise estatística. Na lista de tabelas deverá constar o número, o

título da tabela e a folha onde está localizada. A numeração das

tabelas deve ser sempre em algarismos arábicos, obedecendo-se

a ordem de inserção no texto.



Listas de abreviaturas e símbolos

A lista de abreviaturas e símbolos é composta por todas as abreviaturas e

símbolos utilizados no texto, com seus respectivos significados, devendo se referir

a abreviaturas e símbolos padronizados na nomenclatura internacional. Se a lista

de abreviaturas for muito extensa, poderá haver separação da lista de símbolos e

vice-versa. As abreviaturas, inclusive as definidas pelo autor, devem ser indicadas

na primeira vez que for citada no texto, em sua forma por extenso, seguida da

abreviatura que será utilizada entre parênteses. A partir da segunda citação pode

ser utilizada apenas a abreviatura. Entretanto, quando se utiliza a abreviatura em

outro capítulo, novamente a regra anterior deverá ser seguida. Assim quando se

cita uma abreviatura no capítulo de introdução (primeiro por extenso e depois

somente a abreviatura) ao citá-la novamente no capítulo de métodos ou

discussão, esta regra deverá ser seguida novamente. As abreviaturas devem ser

evitadas no capítulo resumo ou abstract, exceto se for uma abreviatura muito

conhecida como, por exemplo, “Kg”.



RESUMO

O resumo constitui-se na sinopse do trabalho. O resumo deverá ser informativo

e estruturado, ou seja, deverá ser composto pelo resumo de todos os itens da

dissertação/tese como: introdução, objetivo, métodos, resultados e

conclusão. Cada item deverá ser escrito em apenas um parágrafo2.

De forma breve e precisa, deve ser apresentado de modo a dar uma idéia geral

da contribuição do pesquisador ao leitor1. O resumo deve ter, no máximo, 250

palavras.

No resumo, as formas verbais apresentam-se flexionadas no pretérito, sempre

na terceira pessoa do singular, uma vez que o trabalho já foi elaborado. Desta

forma, este capítulo somente deverá ser escrito ao final de todo o trabalho.

Novamente ressalta-se que se deve evitar a utilização de abreviaturas.





ELEMENTOS DE TEXTO

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

são: Introdução, Objetivo, Métodos, Resultados e Discussão, Conclusão(ões)

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. As páginas que precedem os capítulos serão contabilizadas, porém

não receberão número de páginas.



OBJETIVO(S)

O(s) objetivo(s) 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 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 reproduzi-lo de maneira 

semelhante. Um método bem descrito faz com que o estudo se 

torne reprodutível2.

As formas: MATERIAL e MÉTODO, MATERIAL E MÉTODOS,

MATERIAIS E MÉTODOS ou CASUÍSTICA E MÉTODOS não são

aceitas na orientação normativa da maioria dos cursos de pós-

graduação.



MÉTODOS

Neste item deverá constar o(s) nome(s) da(s) instituição(ões) onde o estudo foi

realizado.

DESENHO DE PESQUISA

características éticas do estudo, citando o parecer do Comitê de Ética em Pesquisa

e seu respectivo número, inserido posteriormente em ANEXOS.

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.

AMOSTRA/CASUÍSTICA. A 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. Estes poderão ser apresentados de maneira descritiva ou inseridos

em quadros1,2.

As partes do método que se seguem constituem os 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 conhecidos2.



MÉTODOS

O estilo deverá ser descritivo e o verbo virá no passado, na voz

passiva e no pretérito imperfeito, por exemplo: realizou-se a retirada dos pêlos

da regio femoris...

Os protocolos utilizados e o “projeto piloto” poderão ser citados no

método, porém deverão ser apresentados no capítulo de “apêndice” 7.

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.

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.



Resultados

Neste capítulo serão apresentados os valores e dados obtidos no estudo. Os 

resultados demonstram o que a pesquisa efetivamente apurou. Neste momento o 

pesquisador de maneira objetiva, deverá apresentar as provas significativas do estudo. 

Deve restringir-se rigorosamente aos achados obtidos na pesquisa, não cabendo 

comentários, comparações ou relação com a literatura ou quaisquer interpretações 

pessoais (subjetivas)2.

Vale ressaltar que este capítulo é constituído quase que exclusivamente de 

tabelas, gráficos ou outras figuras. Não se deve exagerar na quantidade de gráficos ou 

tabelas, pois isto pode fazer com que o leitor fique perdido, sendo necessário voltar no 

texto por diversas vezes. Todas as tabelas e gráficos deverão ser auto-explicativos, ou 

seja, deverão conter informações que permitam com que o leitor entenda 

completamente a informação que está sendo transmitida.

A linguagem obedece ao estilo descritivo, sendo que o verbo deverá aparecer no 

passado. COMO EM TODO O TEXTO DA TESE, A LINGUAGEM É IMPESSOAL, NÃO 

UTILIZAR PRONOMES, VERBOS NA PRIMEIRA OU TERCEIRA PESSOA.

É importante que as fotos sejam padronizadas e de boa qualidade, seja em 

branco e preto ou em cores. Os esquemas e desenhos, quando necessários, devem 

evidenciar qualidade.



Discussão

A discussão corresponde a APRECIAÇÃO CRÍTICA do estudo. É o

capítulo exclusivo do pesquisador onde o mesmo poderá fazer

comentários, comparações e explicações, com toda a liberdade. O

pesquisador deverá expor os seus depoimentos pessoais,

comentando como despertou para a pergunta do estudo, a amostra

utilizada, os procedimentos apresentados no método e os seus

resultados. Os fatos deverão ser apresentados com

OBJETIVIDADE2.

A discussão deverá ser apresentada preferencialmente de acordo

com a seqüência de apresentação do método, ou seja, todos os

tópicos do trabalho deverão ser discutidos1.



Conclusão

 Deverá estar centralizado;

 O título do capítulo (CONCLUSÃO) deverá ser escrito a 5,5 cm

da margem superior (que corresponde a quatro espaços de 1,5

linha, a partir da margem superior da página);

 O parágrafo deverá iniciar a 5cm do título do capítulo (que

corresponde a cinco espaços de 1,5 linha);

 O parágrafo deverá ter um recuo, tanto à direita, quanto à

esquerda, de 1 a 2 cm, de forma que o parágrafo fique centralizado;

 As conclusões deverão ser enumeradas em algarismos arábicos;

 A primeira linha do parágrafo começará na margem esquerda e

não deverá haver tabulação para primeira linha de parágrafo e a

segunda linha começará abaixo da primeira letra da linha superior.



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.)1.





Elementos pos texto

Fontes consultadas

Normas adotadas

Abstract

Apendice

Anexo

Glossário





Defesa

Pré- defesa- primeira avaliação da banca( um mês para corrigir)

Defesa- entregar a banca antes da última reunião do mês – última 

quarta-feira do mês ( entregar 10 dias antes)

- entregar a capa da tese com nome dos orientadores e 1 copia da 

aprovação do CEP

- envio da tese encadernada para a banca após passar na Reunião da 

PG 

- após a defesa entregar 2 CDs com a tese em pdf- Arquivo único –

com etiqueta personalizada
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LOMBADA

A lombada deverá conter o nome do aluno, título da 

dissertação/tese, o nível de titulação (mestrado ou doutorado) e o 

ano, em letra padrão “Times New Roman”, com tamanho variando 

entre 12 e 14, de acordo com a quantidade de palavras e espaço 

na lombada (espessura do trabalho). Somente a titulação deverá 

estar escrita com letras maiúsculas, as demais inscrições seguirão 

o padrão habitual. Com exceção do ano, que deverá ser escrito na 

horizontal, todas as letras deverão ter orientação de baixo para 

cima. Se o espaço for insuficiente, colocar somente o nome do 

aluno e o ano. O último sobrenome não deverá ser abreviado. 

Exemplo de lombada:

OBS: as teses são encadernadas para a defesa

A lombada é utilizada se o aluno for encapar a tese



Obrigada!


