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 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA TROPICAL E 

SAÚDE PÚBLICA 

 

 

NORMA – CPGMTSP Nº 12 

 

A COODENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA (CPGMTSP) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS, reunida em 11 de março de 2021, tendo em vista a necessidade de atualização da Norma 

para elaboração de Dissertação e Tese para obtenção do título de Mestre e Doutor, respectivamente, 

no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical e Saúde Pública (PPGMTSP). 

 

R E S O L V E: 

 

Art 1º. O aluno de Mestrado deverá apresentar sua Dissertação na MODALIDADE 

CLÁSSICA, conforme segue: 

I.  Preâmbulo (Modelo de Dissertação disponível no site PPGMTSP): Capa e contracapa; 

catalogação bibliográfica segundo regras da UFG; membros da banca examinadora (exemplar pré-

defesa)/Ata de Defesa (exemplar pós-defesa); dedicatória, agradecimentos; sumário; lista de 

quadros, tabelas, figuras e anexos (incluindo a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa onde a 

pesquisa foi desenvolvida); lista de símbolos, siglas e abreviaturas; resumo estruturado (Introdução. 

Objetivo/s. Métodos. Resultados. Conclusão/ões.  Relevância e Impacto); palavras-chaves (3-6). 

Title and Abstract (Introduction, Objetive/s, Methods, Results. Conclusion/s. Relevance and 

Impact); keywords (3-6). 

II. Corpo da Dissertação: 

1. Introdução/revisão da literatura sobre o tema; 

2. Justificativa; 

3. Objetivos; 

4. Métodos; 

5. Resultados; 

6. Discussão; 

7. Conclusões;  

8. Recomendações (se pertinentes);  

9. Referências Bibliográficas da dissertação segundo normas da Associação Brasileira de 

Norma Técnicas (ABNT); 

10. Anexos. 

É obrigatório anexar pelo menos um artigo/manuscrito referente à dissertação (a ser 

submetido, submetido, aceito ou publicado) no item Anexos. 

 

Art 2º. O aluno de Doutorado deverá apresentar sua Tese na MODALIDADE ARTIGOS 

CIENTÍFICOS, devendo conter um* ou mais artigos/manuscritos, sendo pelo menos um deles 

submetido, aceito ou publicado. O doutorando deverá ser o primeiro autor, em pelo menos um dos 

artigos, que devem estar relacionados ao tema da tese. 
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*O aluno com um artigo aceito ou publicado, como primeiro autor, em Periódico Qualis A 

(Medicina II) fica dispensado da apresentação de outros artigos na Tese.  

 

I.  Preâmbulo (Modelo de Tese disponível no site PPGMTSP): Capa e contracapa; 

catalogação bibliográfica segundo regras da UFG; membros da banca examinadora (exemplar pré-

defesa)/Ata de Defesa (exemplar pós-defesa); dedicatória, agradecimentos; sumário; lista de 

quadros, tabelas, figuras e anexos (incluindo a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa onde a 

pesquisa foi desenvolvida); lista de símbolos, siglas e abreviaturas; resumo estruturado (Introdução. 

Objetivo/s. Métodos. Resultados. Conclusão/ões.  Relevância e Impacto); palavras-chaves (3-6). 

Title and Abstract (Introduction, Objetive/s, Methods, Results. Conclusion/s. Relevance and 

Impact); keywords (3-6). 

 

II. Corpo da Tese 

1. Introdução/revisão da literatura sobre o tema. Artigo(s) de revisão narrativa ou 

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

literatura; 

2. Justificativa; 

3. Objetivos; 

4. Métodos (opcional); 

5. Resultados: Artigos científicos na versão word, redigidos segundo as normas de cada 

periódico selecionado (submetidos, aceitos ou publicados). 

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

7. Conclusões;  

8. Recomendações (se pertinentes);  

9. Referências Bibliográficas da tese segundo normas da Associação Brasileira de Norma 

Técnicas (ABNT). 

10. Anexos: comprovante de submissão ou de aceite do(s) manuscrito(s), ou a página 

inicial do artigo se tiver sido publicado. 

Serão considerados artigos científicos: Artigo completo, Relato Preliminar/Comunicação 

Concisa ou Carta ao Editor (no máximo uma carta ao editor por tese quando for o caso). 

 

FORMATAÇÃO (DISSERTAÇÃO OU TESE):  

Qualquer que seja a modalidade, o produto final apresentado ao PPGMTSP deverá ser preparado 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 = 2,5 

cm e margem à esquerda = 3,5 cm. A numeração das páginas do preâmbulo deverá ser em 

algarismos romanos e a do corpo da dissertação ou tese em algarismos arábicos. A versão impressa 

deverá ser encadernada em capa dura – cor escura (preta ou azul marinho) com letras douradas ou 

prateadas. 

 

Art 3º. Esta Norma, em vigor desde 12/09/2017, foi atualizada em 11/01/2021, revogando-

se as Normas CPGMT Nº 01/2005, 04/2009 e 10/2015. 

Goiânia, 11 de março de 2021. 

 

Prof. Dra. Regina Maria Bringel Martins  

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical e Saúde Pública - IPTSP/UFG 


