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NORMAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO E SAÚDE DA UFES 

PARA A CONSTRUÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Elementos pré-textuais: 

• Capa; 

• Folha de rosto; 

• Ficha catalográfica - verso da folha de rosto; 

• Folha de avaliação; 

• Dedicatória – opcional, mas usual; 

• Agradecimentos – opcional, mas usual; 

• Resumo – não ultrapassar uma lauda; 

• Abstract; 

• Lista de tabelas – usual quando mais de cinco; 

• Lista de gráficos – usual quando mais de cinco; 

• Lista de abreviaturas e/ou siglas – usual; 

• Sumário. 

 

Elementos textuais (adaptado para PPGNS das normas da ABNT), Anexos e Apêndices: 

1. Introdução (justificativa contida no texto da introdução e não como um tópico); 

2. Revisão da literatura ou referencial teórico (que pode ser dividido em capítulos); 

3. Objetivos; 

4. Metodologia; 

5. Resultados; 

6. Discussão; 

7.  Conclusão ou Considerações finais - do trabalho como um todo; 

8. Cronograma e Planilha de custo (apenas quando no formato projeto de pesquisa para as 

disciplinas Seminários de Projeto I e II); 

9. Referências Bibliográficas da Dissertação; 

10. Apêndices (Todos os instrumentos criados pelo autor, ex.:Termo de Consentimento 

Esclarecido); 

11.  Anexos (Todos os documentos utilizados pelo autor, tais como: Ficha Clínica, aprovação 

do Comitê de Ética, Instrumentos de Coleta, entre outros). 

 

 



1ª OPÇÃO DE DISSERTAÇÃO – FORMATO ARTIGOS* 

• Título; 

• Resumo em Português e Inglês; 

• Descritores - Descritores em Ciências da saúde (DeCS); 

• Introdução; 

• Referencial teórico; 

• Objetivos; 

• Materiais e Métodos ou Metodologia ou Método – geral do estudo como um todo, porém 

identificando variáveis de cada artigo; 

• Resultados – ARTIGO completo 1 e ARTIGO completo 2 - seguir as normas da revista 

escolhida para cada artigo (apenas nessa sessão); 

• Conclusão ou Considerações finais; 

• Referências – utilizar normas ABNT ou Vancouver para a lista de referências geral da 

dissertação; 

• Anexos; 

• Apêndices. 

 

2ª OPÇÃO DE DISSERTAÇÃO – FORMATO TRADICIONAL* 

• Título; 

• Resumo em Português e Inglês; 

• Descritores - Descritores em Ciências da saúde (DeCS); 

• Introdução; 

• Referencial teórico; 

• Objetivos; 

• Materiais e Métodos ou Metodologia ou Método; 

• Resultados; 

• Discussão; 

• Conclusão ou Considerações finais; 

• Referências Bibliográficas (ABNT ou Vancouver); 

• Anexos; 

• Apêndices. 

 

*Art. 47 do Regimento Interno do PPGNS: O aluno somente poderá habilitar-se ao exame de 

defesa da Dissertação após ter sido aprovado no exame de qualificação, ter concluído todos os 



créditos exigidos no § 1º do Art. 26 deste Regimento e comprovar a publicação de 1 (um) artigo 

científico ou a submissão de 1 (um) artigo (comprovado por carta da revista, com status under 

review) em periódico indexado em periódico indexado como Qualis B2 ou superior, assim 

classificado pelo Comitê da Área de Nutrição da CAPES, referente ao seu trabalho de Mestrado. 

 


