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APRESENTAÇÃO
Esse é um documento interno da Faculdade de Enfermagem da Universidade
Federal de Goiás, elaborado para orientar a estrutura de apresentação de Exames de
Qualificação, Dissertações e Teses no Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em
Enfermagem, seguindo normas nacionais e internacionais de elaboração de trabalhos
científicos.
Tem por base as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR
14724:2005 (ABNT, 2005), NBR 6023:2002 (ABNT, 2002a), NBR 10520:2002 (ABNT,
2002b), Normas de Apresentação Tabular (IBGE, 1993) para tabelas e do International
Committee of Medical Journal Editors – também conhecido como “estilo Vancouver”
(PATRIAS, 2007).
As normas da ABNT orientam a elaboração dos elementos pré-textuais (capa,
lombada, folha de rosto, errata, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos,
epígrafe, resumos, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas, siglas e
sumário); textuais (introdução, desenvolvimento e conclusão) e pós-textuais (apêndices
e anexos), incluindo também as citações no corpo do texto.
No entanto, a lista de referências citadas no texto deve ser redigida seguindo o
“estilo Vancouver” modificado, ou seja, ordenada alfabeticamente e sem numeração. Esse
estilo será utilizado somente no item “Referências”.

FORMATAÇÃO
•

Papel branco formato A4 (21cm x 29,7cm), impresso em cor preta;

•

As margens do trabalho devem ser de 3 cm à esquerda e superior e de 2 cm à direita
e inferior;

•

O texto deve ser digitado em fonte Arial tamanho 12, com espaçamento entre linhas
de 1,5 e alinhamento de primeira linha (parágrafo) de 1,5 cm. Os títulos das seções
devem ser de letras maiúsculas, tamanho 14 e negrito. Os subtítulos com a primeira
letra maiúscula, tamanho 12 e negrito;

•

Todas as letras da capa devem do tipo Arial, maiúsculas e negritadas, observando
ainda os seguintes tamanhos: cabeçalho institucional (12), nome do aluno e título do
trabalho (14) e Goiânia, Ano (12).

•

Na folha de rosto, o nome do aluno e título do trabalho deve ser de letras maiúsculas,
tipo Arial 14 e negritadas. A informação da finalidade do trabalho deve ser em letras do
tipo Arial, tamanho 11 em itálico sendo, os demais itens em Arial tamanho 12 (vide
modelo);

•

Todas as folhas do trabalho devem ser contadas a partir da folha de rosto, mas não
numeradas. A numeração é colocada a partir da primeira folha da parte textual
(Introdução), no canto superior direito da folha;

•

A critério do autor podem ser acrescentadas folhas divisórias de capítulos com
epígrafes ou não, bem como cabeçalho e/ou rodapé identificando o capítulo, as quais
são contadas, porém não numeradas. O tipo e tamanho de letra é livre;

•

Citações indiretas ou textos baseados em obra(s) de autor(es) consultado(s) seguem a
NBR 10520:2002 (ABNT, 2002);

•

Citações diretas, literais ou textuais de até três linhas no original, devem estar contidas
entre aspas duplas sem recuo. As citações com mais de três linhas, no original, devem
ser apresentadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, alinhamento justificado,
com letra menor que a do texto utilizado (Arial, 11 pt), sem aspas e espaço entre
linhas de 1,0. Maiores detalhes na NBR 10520:2002 (ABNT, 2002);

•

As citações de trechos de depoimentos de participantes da pesquisa devem seguir o
mesmo recuo de citações literais, isto é, 4cm da margem esquerda do texto,
alinhamento justificado, com letras menores que a do texto utilizado (Arial, 11 pt),
porém com aspas e espaço de 1,0 cm. Comentários do pesquisador dentro da citação
devem ser colocados entre colchetes sem itálico. Espaços recortados do depoimento
deverão ser grafados com reticências entre parênteses mantendo as letras em estilo
itálico. No final, a identificação do participante deverá ser em letras sem itálico e entre
parênteses. Exemplo:
“Não tem muitas pessoas que vão para a rua porque quer; mas porque é
obrigada a ir. (...) Não é assim um mundo encantado, mas para quem não
tem outra opção [pausa muito longa devido à emoção], o que há de fazer?!
Tem de arriscar.” (E-3)

•

A formatação das notas de rodapé está especificada na NBR 10520:2002 (ABNT,
2002);

•

As regras de apresentação das tabelas são estabelecidas pelas Normas de
Apresentação Tabular (IBGE, 1993) e os títulos devem ser uniformizados em todo o
texto. Os títulos das demais ilustrações (figuras, gráficos, quadros etc.) devem seguir o
mesmo padrão;

•

O alinhamento da lista de referências, ao final do texto, deve ser à esquerda,
espaçamento simples (1,0) entre linhas e de 6pt antes e depois.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10520. Apresentação de
citações em documentos. Rio de Janeiro (BR): ABNT; 2002.
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 14724. Informação e
documentação - trabalhos acadêmicos - apresentação. Rio de Janeiro (BR): ABNT; 2005.
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6023. Informação e
documentação - referências - elaboração. Rio de Janeiro (BR): ABNT; 2002.
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Anexo I
Exemplos de Referências

ORIENTAÇÕES
Documentos governamentais (quaisquer que sejam) não devem ser identificados com o
nome do país, mas com o nome do órgão responsável pela sua criação. Assim, os
documentos governamentais do Brasil não devem ser referenciados identificando Brasil,
como autor. Exemplo:
• Ministério da Saúde; Conselho Nacional de Saúde. Resolução Nº 196/96 - Normas
regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília (Brasil):
Ministério da Saúde; 1996.
A - ARTIGOS EM PERIÓDICOS
1. Ao referenciar obras com mais de seis (06) autores, usar a expressão et al. após o
sexto autor.
2. A expressão et al. deve aparecer preferencialmente em itálico seguido de ponto
final. Qualquer um dos formatos de letra (itálico ou não) devem estar uniformizados
ao longo de todo o texto.
3. Usar os títulos abreviados oficiais dos periódicos. Para abreviatura de periódicos
consultar:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=journals&Cmd=DetailsSearch&Term=c
urrentlyindexed[All].
Artigo em periódico científico:
Esperidião E, Munari DB. Holismo só na teoria: a trama dos sentimentos do graduando de
enfermagem. Rev Esc Enferm USP. 2004;38(3):332-40.
Roig AO, Martínez MR, García JC, Hoyos SP, Navidad GL, Álvarez JCF et al. Fatores
associados ao abandono do aleitamento materno durante os primeiros seis meses de
vida. Rev Lat Am Enfermagem. 2010;18(3): 373-80.
Volume com suplemento
Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan with short- and
long-term use for treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. Headache.
2002;42 Suppl 2:S93-9.
Número com suplemento
Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology. 2002;58(12
Suppl 7):S6-12.
Número sem volume
Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative frozen section analysis in revision total
joint arthroplasty. Clin Orthop. 2002;(401):230-8.

Sem volume ou número
Outreach: bringing HIV-positive individuals into care. HRSA Careaction. 2002:1-6
Artigo em uma língua diferente do português, inglês e espanhol
Hirayama T, Kobayashi T, Fujita T, Fujino O. [A case of severe mental retardation with
blepharophimosis, ptosis, microphthalmia, microcephalus, hypogonadism and short
stature-the difference from Ohdo blepharophimosis syndrome]. No To Hattatsu.
2004;36(3):253-7. Japanese.
Artigo sem dados do autor
21st century heart solution may have a sting in the tail. BMJ. 2002;325(7357):184.
Artigo em periódico eletrônico
Paula AO, Sartori AL, Martins CA. Aleitamento materno: orientações, conhecimento e
participação do pai nesse processo. Rev. Eletr. Enf. [Internet]. 2010 [cited 2010 nov
10];12(3):464-70. Available from: http://www.fen.ufg.br/revista/v12/n3/v12n3a07.htm.
B - LIVROS

Com único autor
Demo P. Auto-ajuda: uma sociologia da ingenuidade como condição humana. 1st ed.
Petrópolis: Vozes; 2005.
Organizador, editor, compilador como autor
Brigth MA, editor. Holistic nursing and healing. Philadelphia: FA Davis Company; 2002.
Capítulo de livro
Medeiros M, Munari DB, Bezerra ALQ, Alves MA. Pesquisa qualitativa em saúde:
implicações éticas. In: Ghilhem D, Zicker F, editors. Ética na pesquisa em saúde: avanços
e desafios. Brasília: Letras Livres UnB; 2007. p. 99-118.
Instituição como autor
No caso de autoria institucional, cuja sigla é reconhecida, seu uso é permitido, desde que
seguido do nome por extenso. Exemplos:
• ANVISA - Agencia Nacional de Vigilância Sanitária; Ministério da Saúde. Manual de
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Brasília (Brasil): Ministério da
Saúde; 2006.

• IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estatísticas da saúde:
assistência médico-sanitária 2005. Rio de Janeiro (Brasil): IBGE; 2006. 162p.
Livro com tradutor
Stein E. Anorectal and colon diseases: textbook and color atlas of proctology. 1st Engl. ed.
Burgdorf WH, translator. Berlin: Springer; c2003. 522 p.
Livro disponível na Internet
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos; Ministério da Saúde. Por que
pesquisa em saúde? Série B. Textos Básicos de Saúde. Série Pesquisa para Saúde:
Textos para Tomada de Decisão [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2007 [cited 2009
mar 09]. Available from:
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/pq_pesquisa_em_saude.pdf.
C - MONOGRAFIA, DISSERTAÇÃO E TESE

Monografia
Tonon FL, Silva JMC. O processo de enfermagem e a teoria do autocuidado de Orem no
atendimento ao paciente submetido à cirurgia de próstata: implementação de um plano de
cuidados individualizado no preparo para a alta hospitalar [monography]. São Carlos:
Departamento de Enfermagem/UFSCar; 2005.
Dissertação
Coelho MA. Planejamento e execução de atividades de enfermagem em hospital de rede
pública de assistência, em Goiânia/GO [dissertation]. Goiânia: Faculdade de
Enfermagem/UFG; 2007. 119 p.
Tese
Souza ACS. Risco biológico e biossegurança no cotidiano de enfermeiros e auxiliares de
enfermagem [thesis]. Ribeirão Preto: Escola de Enfermagem/USP; 2001. 65 p.
D - TRABALHOS EM EVENTOS CIENTÍFICOS

Anais/Proceedings de conferência
Munari DB, Medeiros M, Bezerra ALQ, Rosso, CFW. The group facilitating interpersonal
competence development: a brazilian experience of mental health teaching. In:
Proceedings of the 16th International Congress of Group Psychotherapy [CD-ROM]; 2006
jul 17-21; São Paulo, Brasil. p. 135-6.
Rice AS, Farquhar-Smith WP, Bridges D, Brooks JW. Canabinoids and pain. In:
Dostorovsky JO, Carr DB, Koltzenburg M, editors. Proceedings of the 10th World

Congress on Pain; 2002 Aug 17-22; San Diego, CA. Seattle (WA): IASP Press; c2003. p.
437-68.
Anais/Proceedings de conferência disponível na Internet
Centa ML, Oberhofer PR, Chammas J. A comunicação entre a puérpera e o profissional
de saúde. In: Anais do 8º Simpósio Brasileiro de Comunicação em Enfermagem [Internet];
2002 Maio 02-03; São Paulo, Brasil. 2002 [cited 2008 dec 31]. Available from:
http://www.proceedings.scielo.br/pdf/sibracen/n8v1/v1a060.pdf.
Trabalho apresentado em evento científico
Robazzi MLCC, Carvalho EC, Marziale MHP. Nursing care and attention for children
victims of occupational accident. Conference and Exhibition Guide of the 3rd International
Conference of the Global Network of WHO Collaborating Centers for Nursing & Midwifery;
2000 July 25-28; Manchester; UK. Geneva: WHO; 2000.
E - OUTRAS PUBLICAÇÕES

Jornais
Souza H, Pereira JLP. O orçamento da criança. Folha de São Paulo. 1995 mai 02;
Opinião: 1º Caderno.

Artigo de jornal na internet
Deus J. Pacto visa o fortalecimento do SUS em todo estado de Mato Grosso. Diário de
Cuiabá [Internet]. 2006 Apr 25 [cited 2009 feb 16]. Saúde. Available from:
http://www.diariodecuiaba.com.br/detalhe.php?cod=251738.

Leis/portarias/resoluções
Ministério da Saúde; Conselho Nacional de Saúde. Resolução Nº 196/96 – Normas
regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília (Brasil): Ministério da
Saúde; 1996.
Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN-311/2007. Aprova a Reformulação
do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Rio de Janeiro (Brasil): COFEN;
2007.

Base de dados online
Shah PS, Aliwalas LI, Shah V. Breastfeeding or breast milk for procedural pain in
neonates. 2006 Jul 19 [cited 2009 mar 02]. In: The Cochrane Database of Systematic
Reviews [Internet]. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons, Ltd. c1999 – . Available

from:http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD004950/frame.ht
ml. Record No.: CD004950.

Texto de uma página da Internet
Brenner W. Phd, a definição [Internet]. São Paulo: Update or Die; 2010 set 09 [cited 2010
nov 11]. Available from: http://updateordie.com/blog/2010/09/13/phd-a-definicao/.

Publicação no Diário Oficial da União
CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente; Ministério do Meio Ambiente.
Resolução 358 de 29 de abril de 2005. Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos
resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. Brasília (Brasil): Ministério do
Meio Ambiente; 2005.
Homepage da Internet
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [Internet]. Brasília: Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (BR) [cited 2009 feb 27]. Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios. Síntese de Indicadores 2005. Available from:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2005/default.
shtm.
DATASUS [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde (BR) [cited 2010 nov 11].
Departamento de Informática do SUS – DATASUS. Available from:
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php.
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RESUMO

Texto com no máximo 500 palavras, SEM PARÁGRAFOS, letras em formato “Arial”
tamanho 12, espaçamento simples entre linhas, alinhamento justificado e contendo
elementos essenciais do trabalho. O nome das seções é opcional no corpo do resumo. Se
houver, destacar com letras maiúsculas. INTRODUÇÃO apresentando o tema. OBJETIVO
informando o objetivo geral do estudo. METODOLOGIA detalhando(s) método(s)
utilizado(s). RESULTADOS informando sobre os textos produzidos. CONCLUSÃO geral
do estudo como um todo.
Palavras-chave: indicar de três a cinco palavras chaves em concordância com a ficha
catalográfica, separadas por ponto e vírgula (DECS, quando for o caso).

ABSTRACT
Texto em lingua inglesa com no máximo 500 palavras, sem parágrafos, letras em formato
“Arial” tamanho 12, espaçamento simples entre linhas, alinhamento justificado e contendo
elementos essenciais do trabalho.
O nome das seções é opcional no corpo do resumo. Se houver, destacar com letras
maiúsculas. INTRODUÇÃO apresentando o tema. OBJETIVO informando o objetivo geral
do estudo. METODOLOGIA detalhando(s) método(s) utilizado(s). RESULTADOS
informando sobre os textos produzidos. CONCLUSÃO geral do estudo como um todo.
Keywords: indicar de três a cinco palavras chaves em concordância com a ficha
catalográfica, separadas por ponto e vírgula (DECS, quando for o caso).

RESUMEN
Texto em lingua espanhola com no máximo 500 palavras, sem parágrafos, letras em
formato “Arial” tamanho 12, espaçamento simples entre linhas, alinhamento justificado e
contendo elementos essenciais do trabalho.
O nome das seções é opcional no corpo do resumo. Se houver, destacar com letras
maiúsculas. INTRODUÇÃO apresentando o tema. OBJETIVO informando o objetivo geral
do estudo. METODOLOGIA detalhando(s) método(s) utilizado(s). RESULTADOS
informando sobre os textos produzidos. CONCLUSÃO geral do estudo como um todo.
Palabras-claves: indicar de três a cinco palavras chaves em concordância com a ficha
catalográfica, separadas por ponto e vírgula (DECS, quando for o caso).

1. INTRODUÇÃO
Desenvolver o tema de investigação, delimitando o problema em estudo com base nas
razões que indicam a necessidade e relevância da pesquisa, bem como no conhecimento
produzido acerca do problema, alicerçado na literatura atualizada e pertinente à proposta.
O texto deve, também, contemplar a justificativa do estudo.

2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo Geral: Deve apresentar, de um modo geral, o principal objetivo do estudo.
2.2. Objetivos específicos: devem contemplar o(s) objetivo(s) dos artigos incluídos no
trabalho.

3. REVISÃO DA LITERATURA / REFERENCIAL TEÓRICO
Opcional, conforme estilo do delineamento metodológico adotado.

4. METODOLOGIA
Os

elementos

essenciais

devem

ser

incluídos

sem,

necessariamente,

serem

apresentados como subitens (tipologia, local, população ou amostra, critérios de inclusão
e exclusão, métodos ou técnicas de coleta e análise dos dados) e respeitando o
referencial adotado.
Em casos de pesquisas que envolvem seres humanos deve ser explicitada a aprovação
por Comitê de Ética em Pesquisa e que os sujeitos foram esclarecidos quanto aos
objetivos do estudo e a assinatura do TCLE.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A critério do pesquisador, apresentar os resultados da pesquisa e respectiva discussão,
em capítulos separados ou não (p. ex.: 5. Resultados; 6. Discussão).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS (ou CONCLUSÕES)
Respeitando as especificidades do referencial teórico metodológico adotado, as
conclusões devem correlacionar os resultados obtidos ao(s) objetivo(s)s do estudo, por
meio de informações gerais e concisas que permitam uma análise crítica, além de
destacar possíveis contribuições do estudo, seja para a geração de novo conhecimento
ou reformulando aqueles existentes.

REFERÊNCIAS
Informar neste item todas as referências citadas na dissertação.

APÊNDICES
Apêndice 1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE
Apêndice 2 - Instrumento de coleta de dados
Apêndice 3 - Outros apêndices

ANEXOS
Anexo 1 - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa;
Anexo 2 - Outros anexos.
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RESUMO

Texto com no máximo 500 palavras, SEM PARÁGRAFOS, letras em formato “Arial”
tamanho 12, espaçamento simples entre linhas, alinhamento justificado e contendo
elementos essenciais do trabalho. O nome das seções é opcional no corpo do
resumo. Se houver, destacar com letras maiúsculas. INTRODUÇÃO apresentando o
tema. OBJETIVO informando o objetivo geral do estudo. METODOLOGIA
detalhando(s) método(s) utilizado(s). RESULTADOS informando sobre os textos
produzidos. CONCLUSÃO geral do estudo como um todo.
Palavras-chave: indicar de três a cinco palavras chaves em concordância com a
ficha catalográfica, separadas por ponto e vírgula (DECS, quando for o caso).

ABSTRACT
Texto em lingua inglesa com no máximo 500 palavras, sem parágrafos, letras em
formato “Arial” tamanho 12, espaçamento simples entre linhas, alinhamento
justificado e contendo elementos essenciais do trabalho.
O nome das seções é opcional no corpo do resumo. Se houver, destacar com letras
maiúsculas. INTRODUÇÃO apresentando o tema. OBJETIVO informando o objetivo
geral

do

estudo.

METODOLOGIA

detalhando(s)

método(s)

utilizado(s).

RESULTADOS informando sobre os textos produzidos. CONCLUSÃO geral do
estudo como um todo.
Keywords: indicar de três a cinco palavras chaves em concordância com a ficha
catalográfica, separadas por ponto e vírgula (DECS, quando for o caso).

RESUMEN
Texto em lingua espanhola com no máximo 500 palavras, sem parágrafos, letras em
formato “Arial” tamanho 12, espaçamento simples entre linhas, alinhamento
justificado e contendo elementos essenciais do trabalho.
O nome das seções é opcional no corpo do resumo. Se houver, destacar com letras
maiúsculas. INTRODUÇÃO apresentando o tema. OBJETIVO informando o objetivo
geral

do

estudo.

METODOLOGIA

detalhando(s)

método(s)

utilizado(s).

RESULTADOS informando sobre os textos produzidos. CONCLUSÃO geral do
estudo como um todo.
Palabras-claves: indicar de três a cinco palavras chaves em concordância com a
ficha catalográfica, separadas por ponto e vírgula (DECS, quando for o caso).

1. INTRODUÇÃO
Desenvolver brevemente o tema de investigação, delimitando o problema em estudo
com base nas razões que indicam a necessidade e relevância do estudo, bem como
no conhecimento produzido acerca do problema alicerçado na literatura atualizada e
pertinente à proposta. O texto deve, também, contemplar a justificativa do estudo.

2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo Geral: Deve apresentar, de um modo geral, o principal objetivo do
estudo.
2.2. Objetivos específicos: devem contemplar o(s) objetivo(s) dos artigos incluídos
no trabalho.

3. REVISÃO DA LITERATURA / REFERENCIAL TEÓRICO
Opcional, conforme estilo do delineamento metodológico adotado.

4. METODOLOGIA
Descrever

brevemente

e

de

modo

geral

o(s)

método(s)

utilizado(s)

no

desenvolvimento do estudo e que foram utilizados na composição do(s) artigo(s).
Os elementos essenciais devem ser incluídos sem, necessariamente, serem
apresentados como subitens (tipologia, local, população ou amostra, métodos ou
técnicas de coleta e análise dos dados) e respeitando o referencial adotado.
Em casos de pesquisas que envolvem seres humanos deve ser explicitada a
aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa e que os sujeitos foram esclarecidos
quanto aos objetivos do estudo e a assinatura do TCLE.
Ao critério do pesquisador esse capítulo poderá conter detalhamento de aspectos
que não foram abordados nos artigos, tais como instrumentos de coleta de dados,
métodos específicos, estrutura de análise etc.

5. ARTIGOS
Para o mestrado a exigência mínima é de dois artigos sendo: um
encaminhado para publicação e um em elaboração. Para o doutorado a
exigência mínima de três artigos sendo: um publicado e dois em
elaboração.
A ordem de apresentação dos artigos (elaboração, encaminhado, prelo
ou publicado) fica a critério do(s) autor(es).
Artigo 1 (Mestrado: Encaminhado. Doutorado: Aceito ou Publicado): Título
Autores:
Revista: (nome da revista)
Situação: “Em elaboração”; “Encaminhado”; “Em análise”; “Prelo”; “Publicado”
Artigo 2 (Mestrado e Doutorado: a ser submetido): Título
Autores:
Revista: (nome da revista)
Situação: “Em elaboração”; “Encaminhado”; “Em análise”; “Prelo”; “Publicado”
Artigo 3 (Doutorado: a ser submetido): Título
Autores:
Revista: (nome da revista)
Situação: “Em elaboração”; “Encaminhado”; “Em análise”; “Prelo”; “Publicado”

Artigo1
A apresentação do artigo no corpo da dissertação deve obedecer às normas de
formatação do programa e não da revista, incluindo os números de páginas.

Artigo2
A apresentação do artigo no corpo da dissertação deve obedecer às normas de
formatação do programa e não da revista, incluindo os números de páginas.

Artigo3
A apresentação do artigo no corpo da dissertação deve obedecer às normas de
formatação do programa e não da revista, incluindo os números de páginas.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS (ou CONCLUSÕES)
Respeitando as especificidades do referencial teórico metodológico adotado, as
conclusões devem correlacionar os resultados obtidos ao(s) objetivo(s)s do estudo,
apresentados no capítulo 2 por meio de informações gerais e concisas que permitam
uma análise crítica, além de destacar possíveis contribuições do estudo seja para a
geração de novo conhecimento, ou reformulando aqueles existentes.

REFERÊNCIAS
Informar neste item apenas as referências utilizadas na Introdução, Metodologia e
Considerações Finais (ou Conclusões).
Não incluir referências utilizadas nos artigos, pois os mesmos serão inseridos nos
próprios artigos.

APÊNDICES
Apêndice 1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE
Apêndice 2 - Instrumento de coleta de dados
Apêndice 3 - Outros apêndices

ANEXOS
Anexo 1 - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa;
Anexo 2 - Outros anexos.

