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1. DOCUMENTO DE QUALIFICAÇÃO 

 

 O documento de qualificação deve ser estruturado de forma a 
apresentar os elementos descritos a seguir: 

1.1 Capa Externa 

A capa externa será padronizada de acordo com o modelo (anexo 1) e 
deverá conter a identificação da instituição de ensino, do instituto e do 
programa de pós-graduação, na parte superior.  

O título do projeto de qualificação, nome do autor, do orientador devem 
constar da capa externa, abaixo da identificação do curso. Na parte inferior da 
capa deve constar a cidade e ano da qualificação.  

 

1.2 Página de Rosto 

A página de rosto deverá ser padronizada de acordo com o modelo 
(anexo 2) e deverá conter a) identificação da instituição de ensino, do instituto e 
do programa de pós-graduação, na parte superior. b) O título do projeto de 
qualificação. c) O nome do autor. d) O nome do orientador e co-orientador (es) 
(quando houver), e) Identificação do objetivo da apresentação do documento 
ao programa de Pós-Graduação. Texto deslocado 8 cm em relação à margem 
esquerda, justificado, f) a cidade e ano na parte inferior. 

	  

1.3 Corpo Principal 

O corpo do documento deverá ser organizado nas seguintes seções: 
Introdução, Objetivos, Material e Métodos e Referências. Poderá ser 
acrescentado uma seção de Revisão de Literatura, de caráter geral, 
previamente a seção de Material e Métodos.  

OBS: Não é exigência a apresentação da seção Resultados e Discussão 
como parte do projeto de qualificação. 

 

1.4 Referências 

Consiste numa listagem alfabética e/ou cronológica de todas as 
publicações citadas ou utilizadas no documento de qualificação. A 
normalização das referências de obras e autores devem atender as regras 
estabelecidas pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas 
(International Committee of Medical Journals Editors – ICMJE), também 
conhecido como estilo Vancouver, porque foi criado em encontro de editores 
científicos da área médica, em Vancouver, no Canadá em 1978. 



Recomenda-se que a literatura citada seja de domínio público, evitando-
se ou apresentando o mínimo possível de material não publicado, informações 
pessoais, relatórios e monografias, editoriais etc., além de informações que não 
passaram por um processo de revisão editorial formal. 

 

1.5 Citações 

 As informações extraídas de referências devem ser devidamente 
citadas e documentadas no texto. Essas informações no texto, denominadas 
citações, devem seguir um padrão. Citação é a menção no texto de informação 
extraída de outros documentos, com o objetivo de colocar o trabalho no 
contexto da temática, dar crédito aos autores, confrontar dados, fatos e 
argumentos, e registrar opiniões similares ou conclusões opostas. 

 Para fins de normalização dos projetos de qualificação, será utilizado 
somente o sistema autor-data.  

 Sistema autor-data – o sobrenome do autor deve ser citado 
acompanhado do ano de publicação do trabalho entre parênteses. Exemplos: 

Autoria Entre parênteses 
Um autor (Zee, 2014) 

Dois autores (Zee e Vii, 2014) 
Três ou mais autores (Zee et al., 2014 

 

 

1.6 Apresentação Gráfica 

 A arte final do documentos de qualificação deve ser impressa em folha 
formato A4 (210 x 297mm), branca ou reciclável.	   

 As margens para arte final do texto devem ser: superior, direita e 
inferior 2,0 cm e margem esquerda 3,0cm. 

 O texto deverá utilizar caracteres tipo Arial, tamanho 12, com espaço 
entre linhas de 1,5 (um e meio), e alinhamento justificado. 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. DISSERTAÇÃO 

 

A estrutura da dissertação estabelece a ordem em que devem ser 
dispostos os elementos que as compõem, identificados como parte preliminar, 
corpo principal e informações complementares. 

 

2.1 Parte Preliminar 

2.1.1. Capa Externa 

A capa externa será padronizada de acordo com o modelo (anexo 3) e 
deverá conter a identificação da instituição de ensino, do instituto e do 
programa de pós-graduação, na parte superior.  

O título da dissertação, nome do autor, do orientador devem constar da 
capa externa, abaixo da identificação do curso. Na parte inferior da capa deve 
constar a cidade e ano da defesa.  

Na lateral (lombada) do volume final do documento devem constar o 
título da dissertação, o sobrenome do autor e o ano de defesa. 

Os volumes finais da dissertação devem ser encadernados, usando-se 
capa rígida de cor verde petróleo nº 17, e com letras brancas para o texto. 

 

2.1.2. Página de Rosto 

A página de rosto deverá ser padronizada de acordo com o modelo 
(anexo 4) e deverá conter a) identificação da instituição de ensino, do instituto e 
do programa de pós-graduação, na parte superior. b) O título da dissertação. c) 
O nome do autor. d) O nome do orientador e co-orientador (es) (quando 
houver), e) Identificação do objetivo da apresentação da Dissertação, 
apresentado o título que o aluno está pleiteando junto ao Programa de Pós-
Graduação. Texto deslocado 8 cm em relação à margem esquerda, justificado, 
f) a cidade e ano na parte inferior. 

 

2.1.3. Ficha catalográfica 

O verso da folha de rosto é o local obrigatoriamente destinado à ficha 
catalográfica que deverá ser preparada de acordo com as instruções da 
Biblioteca Central da UNIFESP. É necessário entrar em contato com a 
biblioteca do campus para solicitar a classificação do trabalho.  

A ficha catalográfica deve estar contida nem retângulo de 12,5 x 7,5cm, 
e impressa abaixo da metade inferior da página, seguindo o modelo do anexo 
5. 



	  

2.1.4 Identificação da Banca 

Página destinada a apresentar a composição da banca (membros 
titulares e suplentes) com a devida filiação institucional e espaço para 
assinaturas (conforme anexo 6). 

 

2.1.5 Dedicatória 

A dedicatória é opcional e deve ocupar uma página própria. 

 

2.1.6 Agradecimentos 

Os agradecimentos são opcionais e, quando presentes, devem aparecer 
na página seguinte a da dedicatória. 

 

 

2.1.7 Resumo 

O resumo será estruturado, redigido em um único parágrafo, e em 
página distinta, contendo, no máximo, 500 palavras.  

Ao final do resumo constará as palavras-chaves do trabalho 
(descritores), contendo no mínimo 4 palavras chaves e no máximo 6. Deverão 
ser utilizadas o vocabulário estruturado e trilíngue DeCS - Descritores em 
Ciências da Saúde (decs.bvs.br) 

 

2.1.8 Abstract 

Será a versão em língua inglesa do resumo contendo, no máximo, 500 
palavras e também trará os descritores (keywords), utilizado o DeCS. 

 

2.1.9 Listas de tabelas, quadros e figuras 

A lista de tabelas, a lista de quadros e a lista de figuras são opcionais. 

 

2.1.10 Listas de abreviações, siglas ou símbolos 

Esta lista é opcional, ficando a critério do autor decidir a necessidade ou 
não da sua apresentação. 

 

2.1.11 Sumário 



O sumário indica a ordem dos capítulos e sua pagina inicial dentro do 
corpo principal da dissertação, também contém a página inicial de cada 
subitem. Deverá conter a palavra Sumário centralizada no inicio da página.  

As folhas que antecedem a Introdução são contadas a partir da folha de 
rosto, e numeradas com números romanos minúsculos (ex. i, ii, iii, iv, etc...). A 
numeração arábica deve figurar a partir da primeira folha da introdução (parte 
textual), localizados no superior da folha, a 2 cm da borda superior. Existindo 
anexos, as folhas devem ser paginadas de maneira contínua, dando 
seguimento à paginação do corpo principal da dissertação. 

 

2.2 Corpo Principal 

Trata-se da organização e desenvolvimento do trabalho, propriamente 
ditos. O corpo da dissertação deverá ser organizado em capítulos. 

O corpo principal na forma de capítulos deverá ser composto das 
seções: Introdução, Objetivos, Material e Métodos, Resultados, Discussão (ou 
resultados e discussão em uma única seção), Conclusões e Referências 
Poderá ser acrescentado um capítulo de Revisão de Literatura, de caráter 
geral, previamente ao capítulo de Material e Métodos.  

No caso de apresentar a dissertação em formato de artigos, a 
organização de cada capítulo deverá obedecer ao exposto no item acima até 
Material e Métodos, após isso cada artigo deverá ser apresentado como um 
Capitulo seguido das Considerações finais. Neste formato as referências 
bibliográficas poderão aparecer ao final de cada capítulo ou como listagem 
única ao final da dissertação. 

 

2.3 Referências 

Consiste numa listagem alfabética e/ou cronológica de todas as 
publicações citadas ou utilizadas na dissertação. A normalização das 
referências de obras e autores devem atender as regras estabelecidas pelo 
Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas (International Committee 
of Medical Journals Editors – ICMJE), também conhecido como estilo 
Vancouver, porque foi criado em encontro de editores científicos da área 
médica, em Vancouver, no Canadá em 1978. 

Recomenda-se que a literatura citada seja de domínio público, evitando-
se ou apresentando o mínimo possível de material não publicado, informações 
pessoais, relatórios e monografias, editoriais etc., além de informações que não 
passaram por um processo de revisão editorial formal. 

 

2.4 Informações Complementares 



O Anexo é o elemento pós-textual em que são incluídos materiais 
complementares, como descrições ou dados da área ou objeto de estudo, 
tabelas e modelos estatísticos, instrumento de pesquisa como questionários, 
mapas e outros que acrescentam conteúdo ao trabalho, sem, no entanto, 
constituir parte essencial do mesmo. Deve sempre estar ao final da 
dissertação. 

2.5 Citações 

 As informações extraídas de referências devem ser devidamente 
citadas e documentadas no texto. Essas informações no texto, denominadas 
citações, devem seguir um padrão. Citação é a menção no texto de informação 
extraída de outros documentos (referências), com o objetivo de colocar o 
trabalho no contexto da temática, dar crédito aos autores, confrontar dados, 
fatos e argumentos, e registrar opiniões similares ou conclusões opostas. 

 Para fins de normalização das dissertações, será utilizado somente o 
sistema autor-data.  

 Sistema autor-data – o sobrenome do autor deve ser citado 
acompanhado do ano de publicação do trabalho entre parênteses. Exemplos: 

Autoria Entre parênteses 
Um autor (Zee, 2014) 

Dois autores (Zee e Vii, 2014) 
Três ou mais autores (Zee et al., 2014 

 

2.6 Apresentação Gráfica 

 A arte final da dissertação deve ser impressa em folha formato A4 
(210 x 297mm), branca ou reciclável,	  sendo permitido, no exemplar definitivo, a 
reprodução do texto sobre frente e verso do papel. 

 As margens para arte final do texto devem ser: superior, direita e 
inferior 2,0 cm e margem esquerda 3,0cm. 

 O texto deverá utilizar caracteres tipo Arial, tamanho 12, com espaço 
entre linhas de 1,5 (um e meio) e alinhamento justificado. 

 

  



ANEXO 1. MODELO DE CAPA 
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ANEXO 2. MODELO DE FOLHA DE ROSTO 
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INSTITUTO DE SAÚDE E SOCIEDADE 
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TÍTULO 

 

Autor 

Projeto de qualificação 
apresentada à Universidade 
Federal de São Paulo, campus 
Baixada Santista, como 
requisito para obtenção do 
título de Mestre em Alimentos, 
Nutrição e Saúde. 

Orientador: Prof. Dr. 

 

 

 

Santos 

2015 



ANEXO 3. MODELO DE CAPA 
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INSTITUTO DE SAÚDE E SOCIEDADE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ALIMENTOS, 
NUTRIÇÃO E SAÚDE. 

 

 

 

Dissertação 

TÍTULO 

 

 

Autor 

Orientador 

 

 

 

Santos 

2015 



ANEXO 4. MODELO DE FOLHA DE ROSTO 
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Autor 
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ANEXO 5 – FICHA CATALOGRÁFICA 

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

  

Sobrenome, Nome Prenome 

       Título/ Nome Prenome e Sobrenome do autor. – Local, 
ano, XXf. 

       Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de São 
Paulo. Programa de Pós-Graduação Alimentos, Nutrição e 
Saúde. 

       Título da tese em inglês. 

 1.Palavra-chave. 2. Palavra-chave. 3. Palavra-chave. 4. 
Palavra-chave. 5. Palavra-chave.  



ANEXO 6 – IDENTIFICAÇÃO DA BANCA 

 

Nome do aluno 
 

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO 
 
 
 

PRESIDENTE DA BANCA 
 

 
 
 

Orientador 
Instituição 

 
 

 
 

BANCA EXAMINADORA 

 
 

 
 

Titular 1 
Instituição 

 
 
 
 

Titular 2 
Instituição 

 
 

 
Titular 3 

Instituição 
 

 
 

Suplente 
Instituição 

 
 
 
 

Aprovada em: ____/____/______ 
 


