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I REGULAMENTAÇÃO RELACIONADA À DEFESA
 O mestrando deve seguir o fluxograma estabelecido pelo programa referente à
pré-banca e a defesa da dissertação.

II NORMAS QUANTO À APRESENTAÇÃO
 As normas de apresentação devem seguir a ABNT14724/2011.
ESTRUTURA
DISPOSIÇÃO
DOS
ELEMENTOS

ELEMENTOS

1 Parte externa

2.1 Pré-textuais:
Elementos que antecedem
o texto com informações
que ajudam na
identificação e utilização
do trabalho.
(consultar cartilha e
modelo no site)
2 Parte interna

2.2 Textuais:
Elementos que
compreendem o conteúdo
do estudo desenvolvido

2.3 Pós-textuais:

ORDEM DOS ITENS (TÍTULOS) DOS
ELEMENTOS
1.1 Capa
1.2 Lombada
2.1.1 Folha de rosto
2.1.2 Errata (opcional, se for o caso)
2.1.3 Folha de aprovação
2.1.4 Dedicatória(s)
2.1.5 Agradecimento(s)
2.1.6 Epígrafe (opcional)
2.1.7 Resumo na língua vernácula
2.1.8 Resumo em língua estrangeira
2.1.9 Lista de ilustrações
2.1.10 Lista de tabelas
2.1.11 Lista de abreviaturas e siglas
2.1.12 Lista de símbolos
2.1.13 Sumário
2.2.1 Introdução
2.2.2 Objetivos
2.2.3 Hipótese (se aplicável)
2.2.4 Revisão da literatura
2.2.5 Métodos
2.2.6 Resultados
2.2.7 Conclusões ou Considerações finais
2.3.8 Referências

2.3.9 Apêndice(s)2
Elementos que
complementam o trabalho 2.3.10 Anexo(s)

2

A dissertação deverá conter no mínimo um artigo original, além do artigo de revisão, que serão incluídos como
apêndices para avaliação da banca examinadora e retirados na versão final a ser depositada no banco de teses e
dissertações da Biblioteca Central.
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1 Parte Externa
1.1 Capa
Proteção externa do trabalho e sobre a qual se imprimem no anverso da folha (frente)
as informações indispensáveis à sua identificação, tendo como norma:
a) Cor: azul royal;
b) Consistência: capa dura;
c) Formatação do texto: letras douradas, escrito em maiúsculas, fonte “Times New
Roman”, tamanho 14, espaço simples (nome da instituição) e 1,5 cm entre linhas (nos
demais itens), alinhamento centralizado.
d) Conteúdo do texto: na parte alta deve ser colocado o nome da instituição e do
programa; na parte central deve ser colocado o nome do mestrando, do título e do
subtítulo (se houver) da Dissertação; na parte inferior deve ser colocado o local (cidade)
da instituição e ano da defesa.
Observação: A capa de consistência dura será exigida somente quando da entrega do volume
definitivo, após aprovação da banca examinadora e das respectivas correções exigidas.

1.2 Lombada (ABNT NBR 12225/2004)
Parte da capa do trabalho que reúne as margens internas das folhas, sejam elas
costuradas, grampeadas, coladas ou mantidas juntas de outra maneira.
Deverá ser utilizada a lombada descendente onde o título da Dissertação e o nome
do(a) aluno(a) deverão ser impressos longitudinalmente, do alto para o pé da lombada,
segundo a ABNT-NBR 12225/2004. Esta forma possibilita a leitura, quando o documento
está com a face dianteira voltada para cima.

2 Parte Interna
2.1 Elementos Pré-Textuais (CONSULTAR CARTILHA E MODELO NO SITE)

2.1.1 Folha de Rosto
2.1.2 Errata
2.1.3 Folha de Aprovação
2.1.4 Dedicatória(s)
2.1.5 Agradecimento(s)
2.1.6 Epígrafe
2.1.7 Resumo na língua vernácula

2.1.8 Resumo na língua estrangeira Abstract
2.1.9 Lista de ilustrações
2.1.10 Lista de tabelas
2.1.11 Lista de abreviaturas e siglas
2.1.12 Lista de símbolos
2.1.13 Sumário
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2.2 Textuais - Modelo de Dissertação
2.2.1 Introdução (delimitação do problema)
Texto preliminar no início do manuscrito que servirá de preparação aos estudos. Deve
conter a caracterização e a relevância do problema (argumentos que estabelecem a
legitimidade do estudo científico); descrever a contribuição do estudo para a Ciência da
Enfermagem, e para a sociedade, e apresentar a pergunta de pesquisa. Ao final da introdução,
apenas na versão para a banca examinadora, informar que os artigos originais serão
apresentados como apêndices. Essa informação e os referidos apêndices devem ser retirados
na versão final a ser entregue na Biblioteca.

2.2.2 Hipótese/Pressuposto teórico (se aplicável)
Apresentar claramente a hipótese/pressuposto teórico da pesquisa.

2.2.3 Objetivos
Apresentar os objetivos geral e específicos da dissertação.

2.2.4 Revisão da Literatura
A revisão da literatura é um levantamento bibliográfico que deve contemplar a
articulação entre a Área de Concentração do Programa (Enfermagem e Educação em Saúde),
a Linha de Pesquisa do Orientador no Programa (Saúde da Família nos Cenários do Cuidado
de Enfermagem ou Enfermagem e Educação em Saúde nos Diferentes Cenários do Cuidar)
e o Objeto do Estudo da Dissertação.

2.2.5 Método (estudo quantitativo) / caminho metodológico (estudo
qualitativo)
Neste item, deve-se detalhar o necessário para que o leitor possa reproduzir o estudo,
criticar e analisar as soluções encontradas pelo mestrando frente aos problemas surgidos na
execução do projeto.

2.2.6 Resultados
Neste capítulo, deverão ser apresentados todos os resultados da dissertação, que devem
responder aos objetivos delimitados.

2.2.7 Discussão
Este capítulo deve apresentar a discussão dos resultados da dissertação, iniciando com
a discussão da principal contribuição dos resultados para o esclarecimento da questão de
pesquisa, e em resposta à hipótese (se for o caso) e aos objetivos propostos.
Discutir a contribuição do estudo para o avanço da ciência da Enfermagem, na
temática da pesquisa e sua aplicabilidade à prática profissional.
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No processo de discussão, deve contrapor os achados a evidências científicas
atualizadas no tema em estudo.

2.2.8 Conclusão
Neste capítulo, devem-se expor as consequências das observações realizadas. É o
momento de emitir eventuais generalizações. Não deve ser constituído de repetições dos
resultados. Constitui-se de respostas às indagações feitas, isto é, às enunciadas na introdução e
detalhadas nos objetivos. O autor deverá se posicionar frente ao problema estudado e poderá
incluir recomendações, inclusive discutir novas hipóteses e consequentemente novos estudos e
experimentos.

2.3 Elementos pós-textuais
2.3.1 Referências
Conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um documento, que
permite sua identificação individual. Elemento obrigatório, deve conter o título (Referências),
sem indicativo numérico, centralizado, seguindo as normas da ABNT. As referências dos
artigos apresentados como apêndices, nos resultados da dissertação, devem seguir as normas
de Vancouver, adotadas pela maioria dos periódicos.

2.3.2 Apêndices
Textos ou documentos elaborados pelo autor da dissertação com a finalidade de
complementar sua argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho. Elemento
opcional deve conter o título, e apresentado na mesma ordem de colocação na parte textual da
dissertação (Apêndice), sem indicativo numérico, centralizado, conforme a ABNT NBR
6024:2003. Deve ser apresentado na mesma ordem de colocação na parte textual da dissertação.
O (s) apêndice (s) é identificado por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos
respectivos títulos. Excepcionalmente utilizam-se letras maiúsculas dobradas, na identificação
dos apêndices, quando esgotadas as 23 letras do alfabeto.
Exemplo:
APÊNDICE A - Avaliação numérica de células inflamatórias totais aos quatro dias de evolução
APÊNDICE B - Avaliação de células musculares presentes nas caudas em regeneração

2.3.3 Anexos
Texto ou documento não elaborado pelo autor e que serve de fundamentação,
comprovação ou ilustração. Elemento opcional, deve conter o título (Anexo), sem indicativo
numérico, centralizado, conforme a ABNT NBR 6024:2003, e apresentado na mesma ordem
posta na parte textual da dissertação.
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O(s) anexo(s) é (são) identificado(s) por letras maiúsculas consecutivas, travessão e
pelos respectivos títulos. Excepcionalmente utilizam-se letras maiúsculas dobradas, na
identificação dos anexos, quando esgotadas as 23 letras do alfabeto.
Exemplo:
ANEXO A - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa
ANEXO B - Documentação de encaminhamento do artigo ao periódico

3 REGRAS GERAIS
3.1 Os elementos textuais e pós-textuais devem ser digitados no anverso das folhas.
3.2 A digitação da parte textual deve ser em parágrafos com recuo e sem espaços entre os
parágrafos.
3.3 Outras regras devem seguir rigorosamente as normas da ABNT NBR 14724 (informação
e documentação - trabalhos acadêmicos - apresentação) de 2011.
Recife, ___ de ______ 2019.
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