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INSTRUÇÃO N0RMATIVA N° 03 DE 15 DE OUTUBRO DE 2015 

NORMAS PARA DEFESA DA TESE DE DOUTORADO 

 

Considerando o exposto no Regulamento do Programa de Pós-graduação em 
Inovação Farmacêutica da Universidade Federal de Goiás (PPGIF), a Coordenadoria 
de Pós-Graduação decidiu, em sua reunião do dia 15.10.2015, que a tese para a 
obtenção do título de Doutor, deverá obedecer às regras que seguem. 

A solicitação de defesa da tese de doutorado deverá ser digitada em formulário 
apropriado (Anexo 1), impressa e assinada, respeitando-se as normas do 
Regulamento do PPGIF. 

A tese de doutorado poderá ser apresentada em dois modelos, o clássico (Modelo 
1) e na forma de artigos científicos (Modelo 2). Independentemente do modelo 
escolhido, o doutorando deverá ter, pelo menos, um (1) artigo aceito ou publicado 
em periódico classificado como Qualis CAPES B2 ou superior (ou com fator de 
impacto equivalente), para a área de Farmácia. O doutorando que optar pelo Modelo 
2 deverá apresentar pelo menos 2 artigos. 

Serão considerados artigos científicos: artigo completo, relato 
preliminar / comunicação concisa (short communication) e pedido de 
depósito de patente publicado na Revista do INPI. 

No Anexo 2, apresenta-se modelo, em Word, de todos os elementos pré-texto e 
textuais, contemplando os modelos 1 e 2 supracitados. 

1. Elementos pré-texto: capa e contracapa (Anexo 3); catalogação bibliográfica 
segundo as regras da UFG; membros da banca examinadora; dedicatória, 
agradecimentos; sumário; lista de tabelas, figuras e anexos/apêndices, incluindo 
cópia do termo de aprovação de comitê de ética em pesquisa onde a pesquisa foi 
desenvolvida, quando for o caso; lista de siglas, símbolos e abreviaturas; resumo; 
abstract e, opcionalmente, uma página de apresentação da trajetória do candidato 
até o doutorado. 

2. Elementos textuais (corpo da tese): 

1. Introdução e revisão da literatura, sobre o tema. 

Artigo(s) de revisão sistemática sobre o tema da tese pode(m) substituir a 
introdução da revisão clássica da literatura. 

2. Justificativa. 

3. Objetivos. 

4. Métodos. 



                                                                

 

Universidade Federal de Goiás - Faculdade de Farmácia 
Rua 240, esquina com a 5ª Avenida, s/n. Setor Leste Universitário. Goiânia-GO, CEP: 74605-170. 

Fone: (62) 3209-6039 - www.farmacia.ufg.br /  

 

Ministério da Educação 
Universidade Federal de Goiás 

Faculdade de Farmácia 
Programa de Pós-Graduação em Inovação Farmacêutica 

5. Resultados. 

Os doutorandos que optarem pelo Modelo 2 deverão inserir pelo menos 2 artigos 
nos quais os resultados da pesquisa sejam apresentados, sendo que deverão 
obedecer às normas do periódico escolhido, as quais deverão constar como 
anexos da tese. 

6. Discussão objetiva geral dos principais resultados dos artigos apresentados. 

7. Conclusões. 

8. Recomendações ou considerações finais ou perspectivas (se pertinentes). 

9. Citações e referências bibliográficas no corpo da tese, à exceção dos artigos, 
deverão obedecer às regras básicas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). 

 

3. Formatação 

 

Qualquer que seja a modalidade, o produto final apresentado ao PPGIF deverá 
ser preparado de acordo com as seguintes especificações: papel A4; 
espaçamento entre linhas: 1,5; fonte: Arial ou Tahoma tamanho 12; margens 
superior e esquerda: 2,5 cm; margens inferior e direita: 2,0 cm. A impressão final 
deverá ser (caso não haja nenhum impedimento justificável) em frente e verso 
das folhas e encadernação em capa dura, de cor azul Royal com letras douradas 
(Anexo 3). 

 

Estas normas foram aprovadas em reunião ordinária da CPG do dia 15.10.2015 e 
serão aplicadas aos alunos que ingressaram no PPGIF a partir de 2011. 
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