
 

COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE 

COLETIVA (MESTRADO PROFISSIONAL)  

 

RESOLUÇÃO n.03/2015 /COLEGIADO PLENO do PGSCol 

Aprova elementos mínimos a constar na elaboração do 

Projeto de Qualificação do Programa de Pós-Graduação 

em Saúde Coletiva da UNESC.  

 

O Presidente do Colegiado Pleno do Programa de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva (PPGSCol), no uso de suas 

atribuições e tendo em vista o decidido pelo Colegiado em 

reunião do dia 11 de junho de 2015. 

RESOLVE:  

 

Art. 1º - Aprovar os elementos mínimos a constar na elaboração do 

projeto de qualificação do PPGSCol da UNESC.  

Art. 2º - O roteiro a ser seguido constituirá anexo da presente 

Resolução.  

Art. 3º - Alterações do roteiro anexo dependem de aprovação do 

Colegiado de Coordenação do PPGSCol.  

Art. 4º - Determinar que Coordenação do Programa dê ampla 

divulgação do roteiro junto aos orientadores e orientandos, haja visto que o 

mesmo entrará em vigor para todos os alunos do PPGSCol a partir desta data.  

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

Criciúma, 11 de junho de 2015.  

 

PROFa. MARIA INÊS DA ROSA   

            PRESIDENTE DO COLEGIADO PLENO DO PPGSCOL 

 

 



 

 

 

ANEXO DA RESOLUÇÃO n. 03/2015 DO COLEGIADO PLENO DO 

PPGSCOL 

 

Normas para o formato dos projetos para Exame de Qualificação 

 

O trabalho acadêmico está estruturado em elementos pré-textuais, elementos 

textuais e elementos pós-textuais. 

 

Estrutura de Apresentação 

O texto do projeto deverá conter os seguintes elementos: 

- Capa 

- Folha de rosto 

- Resumo 

- Sumário 

- Introdução 

- Objetivos do trabalho 

- Métodos 

- Cronograma 

- Orçamento 

- Referências 

- Anexos/Apêndices 

 

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

 

Descrição dos itens: 

Capa 

-Nome da Instituição 

-Nome da Unidade Acadêmica 

-Nome do Curso 

-Nome do Autor 

-Título e Subtítulo (se houver) 



-Local (cidade) da Instituição, ano de entrega do projeto. 

 

OBS: Os elementos que compõem a capa são escritos em letras 

maiúsculas, fonte tamanho 12, centralizado e negrito. 

 

Folha de Rosto 

-Nome do autor do trabalho em letras maiúsculas. 

-Título do trabalho e subtítulo, se houver, em letras maiúsculas. 

-Natureza do trabalho e objetivo: Projeto de dissertação submetido para 

aprovação no exame de qualificação do Programa de Pós-Graduação em 

Saúde Coletiva (Mestrado Profissional) da Universidade do Extremo Sul 

Catarinense. 

Letras maiúsculas/minúsculas, com alinhamento a 7 cm da margem esquerda, 

sem negrito e com espacejamento simples nas entrelinhas. 

-Nome do professor-orientador e professor-coorientador (se houver) escrito 

com letras maiúsculas/minúsculas, alinhado a 7 cm da margem esquerda. 

-Local (cidade da instituição) e ano em letras maiúsculas. 

 

Obs: Os elementos que compõem a Folha de Rosto são escritos em letras 

maiúsculas, fonte tamanho 12, centralizado e negrito. 

 

RESUMO  

Consiste na apresentação dos pontos relevantes de um texto. O resumo deve 

dar uma visão rápida e clara do trabalho; constitui-se em uma sequência de 

frases concisas e objetivas e não de uma simples enumeração de tópicos. 

Apresenta introdução, os objetivos do estudo e o método. O resumo deve 

destacar a contribuição da pesquisa realizada no contexto regional e da Saúde 

Coletiva. 

Deve ser digitado em espaço simples e sem parágrafos, não ultrapassando a 

250 palavras. 

 

PALAVRAS-CHAVE  

Vêm seguidas do resumo. São palavras representativas do conteúdo do 

trabalho, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. As 



palavras-chave devem ser oriundas dos Descritores em Ciências da Saúde 

(DECS), disponível pela Bireme (http://decs.bvs.br/), ou dos Medical Subject 

Headings (MeSH), disponível via Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh). 

 

SUMÁRIO 

Elemento obrigatório, cujas partes, indicadas de acordo com a NBR 6027 ou 

metodologia adotada no texto, devem ser acompanhadas do respectivo número 

da página inicial do assunto. 

 

ELEMENTOS TEXTUAIS 

 

Introdução 

Delimita o assunto, define brevemente os objetivos do trabalho e as razões de 

sua elaboração (justificativa), bem como as relações existentes com outros 

trabalhos (breve revisão literatura). Apresenta o problema e as questões 

norteadoras ou hipóteses. Não deve antecipar conclusões e recomendações.  

O desenvolvimento do assunto é a parte mais importante do texto, onde é 

exigível raciocínio lógico e clareza. Apresenta os argumentos e demonstra o 

problema abordado; analisa os fatos ou as ideias; descreve e argumenta. Deve 

ser dividido em tantas seções e subseções quantas forem necessárias para o 

detalhamento da pesquisa. 

No Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Mestrado Profissional), a 

extensão da Introdução deve ser de no máximo 10 páginas. 

 

Objetivos 

Apresentar os objetivos gerais e específicos (caso houver) que norteiam o 

trabalho de pesquisa. 

 

Métodos1 

Apresentar a metodologia da pesquisa: tipo de pesquisa (delineamento do 

estudo), contexto de realização, hipóteses/pressupostos, variáveis (dependente 

e independentes), local do estudo, população em estudo, critérios de inclusão e 

                                                           
1
 Para pesquisas de abordagem qualitativa deverão ser utilizados itens específicos pertinentes a mesma. 



exclusão, amostra/número de participantes, análise estatística/análise de 

dados, procedimentos, logística, instrumentos/técnicas utilizados na coleta, 

riscos e benefícios e considerações éticas pertinentes. 

 

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

 

Cronograma 

É necessário indicar no cronograma de realização do trabalho, as etapas que já 

foram executadas e o que ainda falta ser feito deve ser destacado. 

 

Orçamento 

O orçamento é uma parte relevante do projeto. É necessário referir as 

despesas do projeto em termos de custeio (recursos humanos, material de 

consumo, diárias etc.) e capital (equipamentos). É importante para o órgão 

financiador ou leitor saber quais os recursos necessários para cada despesa do 

projeto. As despesas devem estar adequadas em termos de custo/benefício de 

todo o trabalho.  

 

Referências 

Elaboradas de acordo com as normas da ABNT ou Vancouver. Devem 

obrigatoriamente constar nesta lista todas as referências citadas no decorrer do 

trabalho com espaçamento simples e alinhamento à esquerda.   

Quando as citações forem elaboradas no sistema AUTOR-DATA, as 

referências (ABNT ou Vancouver) devem ser apresentadas em ordem 

alfabética. 

Quando as citações forem elaboradas no sistema numérico, as referências 

(ABNT ou Vancouver) devem ser numeradas e apresentadas de acordo com a 

ordem de ocorrência no texto. 

Para o estilo ABNT, consultar o site 

http://www.unesc.net/portal/capa/index/122/3617/. 

Para o estilo Vancouver, consultar o site 

http://www.bu.ufsc.br/ccsm/vancouver.html. 

 

  



Apêndices 

 

Texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de complementar sua 

argumentação. Sua identificação é feita por letras maiúsculas consecutivas 

seguidas de travessão e dos respectivos títulos.  

 

APÊNDICE A – Questionário aplicado aos professores da Escola X. 

 

Anexos 

 

Consiste em um texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de 

fundamentação, comprovação e ilustração. São identificados com letras 

maiúsculas consecutivas seguidas de travessão e dos respectivos títulos.   

 

ANEXO A – Lei n. xxx de 2004. ... 

 

 

Regras Gerais de Apresentação 

 

Formato 

Papel formato A4 (21,0 cm x 29,7 cm), digitado na cor preta, com exceção às 

ilustrações que podem ser coloridas. 

 

Margem 

Esquerda e superior: 3 cm 

Direita e inferior: 2 cm 

 

Fonte 

Arial ou Times New Roman, tamanho 12, exceto as citações longas, notas de 

rodapé, paginação, legendas das ilustrações e fonte das tabelas e figuras, que 

devem ser digitados em tamanho 10. 

 

Espaçamento 

Todo texto deve ser digitado com espaço 1,5. 



 

Paginação 

As folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas 

sequencialmente, mas não devem ser numeradas. A numeração é colocada, a 

partir da primeira folha da parte textual (introdução), em algarismos arábicos, 

no canto superior direito, a 2 cm da borda superior, ficando o último algarismo a 

2 cm da borda direita. Havendo anexos, numerá-los de maneira contínua e sua 

paginação deve dar seguimento à do texto principal. 

 

Estilo da escrita 

A Dissertação deve ser escrita com linguagem impessoal, ou seja, na 3ª 

pessoa do singular, conforme NBR 6028/2003. Por exemplo: “Este trabalho”, 

”O presente estudo”. Não escrever expressões como “eu penso”, “parece-me”, 

“eu acho”. Exceto trabalhos de abordagem qualitativa, que frente aos 

pressupostos da abordagem aceita-se trabalhos em 1ª pessoa do plural. 

 

Numeração progressiva das seções e subseções 

1 SEÇÃO PRIMÁRIA (todas as letras maiúsculas em negrito)  

1.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA (todas as letras maiúsculas sem negrito)  

1.1.1 Seção terciária (apenas as letras iniciais maiúsculas em negrito)  

1.1.1.1 Seção quaternária (apenas as letras iniciais maiúsculas sem negrito. A 

partir desta, todas as seções apresentarão formatação igual) 

1.1.1.1.1 Seção quinaria (Apenas a primeira maiúscula, em itálico) 

 

REGRAS DE CITAÇÕES E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

CITAÇÕES 

 

O Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Mestrado Profissional) 

recomenda os dois formatos de citação preconizados pela ABNT: Sistema de 

chamada autor-data e o sistema numérico. 

 

Sistema de Chamada Autor-Data 

 



No texto a citação deve conter o(s) autor(es) e ano. No caso de mais de 3 

autores, deverá ser usado o primeiro autor seguido da expressão latina “et al.”  

(sem itálico). 

 

Exemplos de citações no corpo do texto:  

 

Um autor: Segundo Moraes (1993)  

Dois autores: Segundo Moraes e Souza (1997)  

Três autores: Segundo Moraes, Souza e Belkin (2008) 

Mais de três autores:  Belkin et al. (1982)  

 

 Exemplos de citações entre parênteses no final da sentença:  

 

Um autor: (MORAES, 1993). 

Dois autores: (MORAES; SOUZA, 1997).  

Três autores: (MORAES; SOUZA; BELKIN, 2008). 

Mais de três autores: (BELKIN et al., 1982). 

 

Deve-se utilizar maiúsculas e minúsculas se os dados de autoria estiverem 

incluídos na sentença, e somente maiúsculas se indicados entre parênteses.  

Quando houver mais de 1 obra usada na citação, ordenar por ordem alfabética 

dentro dos parênteses.  

 

Exemplo: 

(BELKIN et al., 1982; MORAES; SOUZA; BELKIN, 2008).  

 

Citação de diversos documentos de um mesmo autor e da mesma data: 

diferenciar pelo acréscimo de letras minúsculas após a data e sem 

espacejamento.  

 

Exemplo: 

(OLIVEIRA, 2000a; OLIVEIRA, 2000b).  

 



Maiores informações consultar o site: 

http://www.unesc.net/portal/capa/index/122/3616/. 

 

Sistema de Chamada Numérico 

 

No sistema de chamada numérico a indicação da fonte é feita por uma 

numeração única e consecutiva, em algarismos arábicos, remetendo à lista de 

referências ao final do trabalho, do capítulo ou da parte, na mesma ordem em 

que aparecem no texto. Não se inicia a numeração das citações a cada página.  

A indicação da numeração deve ser situada pouco acima da linha do texto em 

expoente (sobrescrito) à linha do mesmo, após a pontuação que fecha a 

citação.  

 

Exemplo: 

 

Diz Rui Barbosa: "Tudo é viver, previvendo." 15 

 

REFERÊNCIAS 

O Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Mestrado Profissional) 

recomenda que as referências sejam elaboradas pelo estilo ABNT ou 

Vancouver que devem ser apresentadas em espaçamento simples com 

alinhamento à esquerda. 

Para o estilo ABNT, consultar o site 

http://www.unesc.net/portal/capa/index/122/3617/. 

Para o estilo Vancouver, consultar o site 

http://www.bu.ufsc.br/ccsm/vancouver.html. 
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