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A COODENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA DA 
RELAÇÃO PARASITO-HOSPEDEIRO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
GOIÁS, reunida em 22 de novembro de 2018, tendo em vista a necessidade de 
inserir modificações na regulamentação dos critérios para a estruturação e 
normatização dos textos de qualificação e defesa dos produtos finais dos 
discentes vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Biologia da Relação 
Parasito Hospedeiro (PPGBRPH),  
 

R E S O L V E:  
 

Art. 1º. Os discentes do PPGBRPH devem seguir o seguinte formato 
para a elaboração do texto da qualificação de dissertação de Mestrado e tese 
Doutorado. 
 

I. Preâmbulo (Anexo I): Capa e contracapa; catalogação bibliográfica 
segundo regras da UFG; dedicatória, agradecimentos; sumário; lista de 
tabelas, figuras e anexos, incluindo a aprovação do Comitê de Ética em 
Pesquisa onde a pesquisa foi desenvolvida; lista das siglas, símbolos e 
abreviaturas; resumo (máximo 250 palavras); abstract. 
 

II. Corpo da Dissertação: 
Revisão da literatura sobre o tema; 
Justificativa; 
Objetivos; 
Métodos; 
Resultados; 
Discussão; 
Conclusões; 
Anexos: comprovante de aprovação do Comitê de Ética/CEUA (quando 

aplicável) 
Referências Bibliográficas segundo normas da Revista de Patologia 

Tropical, devendo as referências no texto apresentar o sobrenome do autor e 
não o número. Ex.: (Dubey 2003); (Borges & Mendes 2002), (Borges et al. 
2007). http://revista.iptsp.ufg.br/pages/5019. 

 
Art. 2°. O texto da dissertação de Mestrado ou tese de Doutorado para a 

defesa poderá, de forma alternativa, ser redigido no formato de capítulos. Para 
o formato de capítulos, o primeiro capítulo deverá ser composto de uma 
Revisão de literatura e Justificativa e Objetivos. Os capítulos posteriores 
poderão ser redigidos na forma de pelo menos um artigo científico, que já 
tenha sido submetido/aceito por revista científica, redigido conforme normas da 
revista ao qual foi submetido. O artigo deve fazer parte da Dissertação/Tese do 

http://revista.iptsp.ufg.br/pages/5019


discente e o mesmo deverá ser um dos autores. No caso de Tese, para o 
discente de Doutorado é exigido que ele seja o primeiro autor, em pelo menos 
um dos artigos. Se o artigo for redigido na língua Inglesa deverá conter, abaixo 
do título em Inglês, o título também em Português. O capítulo final seria de 
considerações finais, a seguir:  

Capítulo 1. Introdução geral, justificativa, objetivos e metodologia 
Capítulo 2. Artigo 1 
Capítulo 3. Artigo 2 
Capítulo 4. Considerações finais 
Referências (incluir referências de todos os capítulos) 
 
Art. 3º. Os artigos que compõe a tese de doutorado deverão ser 

publicados em periódicos classificados no extrato Qualis B3 CBIII da 
CAPES, ou acima). O doutorando deverá ser o primeiro autor, em pelo menos 
um dos artigos.  

Serão considerados artigos científicos: Artigo original (completo), Relato 
de Caso, ou Revisão sistemática da literatura. 
 

FORMATAÇÃO: 
Qualquer que seja a modalidade, o produto final apresentado ao 

PPGBRPH deverá ser elaborado de acordo com as seguintes especificações: 
Papel A4; espaçamento entre linhas: 1,5; fonte: Times New Roman tamanho 
12; margem superior = 2,5 cm; margem inferior = 2,5 cm, margem à direita = 
3,0 cm e margem à esquerda = 3,0 cm.  

 
Goiânia, 03 de dezembro de 2018. 
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