FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
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INSTRUÇÃO NORMATIVA
DEFESA DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

1. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO DO PPGE
A dissertação será apresentada no modelo a seguir, com detalhamento da estrutura e
formatação. Recomenda-se que a redação seja objetiva, clara e concisa, observando-se o uso
adequado da linguagem formal e gramatical, além de terminologia coerente, evitando-se
prolixidade e estrangeirismos.
O texto deve ser apresentado em papel branco, formato A4 (21 cm x 29,7 cm), digitado com
fonte Calibri/Times New Roman/Arial, tamanho 12, recuo 1,25cm na 1ª linha de cada
parágrafo, espaço duplo entre as linhas, exceto em títulos e legendas, quando a recomendação
é para o uso de espaço simples. A configuração da página deve seguir as normas da ABNT,
ou seja: margens superior e esquerda de 3,0 cm e, margens inferior e direita de 2 cm.
A dissertação de mestrado pode ser apresentada em dois formatos:
I. Formato Tradicional: apresentação da dissertação completa com um manuscrito.
II. Formato de Manuscrito: apresentação de dois manuscritos, tendo um deles sido
encaminhado para publicação em periódico com extrato Qualis A, B1 ou B2. Após a defesa o
aluno precisará entregar o comprovante de encaminhamento da publicação.
1.1 Capa
Os exemplares apresentados à banca examinadora para defesa pública deverão ser
encadernados em forma de espiral, apresentando capa com o logotipo e a fotografia da
FAMERP em marca d’água. Incluir nessa encadernação uma capa plástica transparente opaca
e uma contracapa de cor preta, para proteção. Deverá conter os seguintes elementos: nome do
Programa e da Faculdade; nome completo do autor sem abreviações; título do estudo
(máximo de 15 palavras, digitado em até duas linhas, centralizado, fonte Calibri/Times New
Roman/Arial 18). Não usar abreviaturas nem localização geográfica no título; Local e ano.
1.2 Folha de Rosto
A folha de rosto segue-se à capa e deve conter os seguintes elementos: Nome completo do
autor sem abreviações; Título do estudo; Especificação da dissertação incluindo o Programa e
Instituição à qual está sendo submetido, o título acadêmico pretendido; área de concentração,
linha de pesquisa, grupo de pesquisa ao qual está inserido e informações sobre financiamento
da CAPES; Nome do orientador/coorientador; cidade e ano.
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1.3 Ficha Catalográfica
Deve ser colocada na parte inferior do verso da folha de rosto, inserida em um retângulo
medindo 12,5cm de largura x 7,5cm de altura. Recomenda-se que sua elaboração seja feita
com auxílio da Bibliotecária-Chefe da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto.
Sobrenome, Nome
Título do Trabalho / Nome completo.
São José do Rio Preto; 2019.
XX p.
Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Enfermagem da
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto.
Área de Concentração:
Linha de Pesquisa:
Grupo de Pesquisa:
Orientador:
Coorientador:
1. Descritor; 2. Descritor; 3. Descritor; 4. Descritor; 5. Descritor; 6. Descritor
1.4 Banca Examinadora ou Comissão Julgadora
Deve seguir a sequência da Folha de Rosto contendo: nome do presidente e do coorientador,
dos membros efetivos e suplentes por extenso.
1.5 Agradecimentos
Dirigidos a pessoas ou Instituições que tenham contribuído de maneira relevante para a
realização da pesquisa
1.6 Epigrafe
Trata-se da citação de um pensamento que, de certa forma, tenha alguma relação com o
trabalho realizado ou que transmita algo em que o autor verdadeiramente acredite ou use
como balizamento de conduta.
1.7 Sumário
Consiste na enumeração das principais divisões, seções e partes do trabalho, feitas na ordem
em que se sucedem no texto e com indicação da página inicial.
As páginas são numeradas em algarismos romanos em minúsculo (iniciando em “i”) logo
após o sumário, a partir da dedicatória ou item subsequente e em algarismos arábicos a partir
da Introdução (também iniciando em “1”). A numeração das páginas deve ser colocada no
canto superior direito.
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1.8 Lista de Figuras
Devem ser categorizados como Figuras: gráficos, desenhos, diagramas, fluxogramas, lâminas,
mapas, fotografias e outros. Na lista devem constar o número da figura, a respectiva legenda e
página em que se localiza.
1.9 Lista de Tabelas e Quadros
Na lista devem constar o número da Tabela ou Quadro, a respectiva legenda e a página em
que se localiza.
1.10 Lista de Abreviaturas e Símbolos
Relacionados em ordem alfabética. As abreviaturas precedem os símbolos. Os símbolos são
agrupados por origem ou categoria (gregos, romanos, matemáticos, etc.).
1.11 Resumo e Descritores
Apresentado em português, inglês e espanhol, na forma estruturada, destacando-se em negrito
os itens que caracterizam a divisão clássica dos trabalhos científicos (Objetivo(s); Método(s);
Resultados; Conclusões/Objective(s); Methods; Results; Conclusions/Objetivo(s); Método(s);
Resultados; Conclusió(nes). Deve ser digitado em espaço simples, parágrafo único, sem
recuo. Conter no máximo 500 palavras e ser seguido de três a seis descritores indexados pelos
Descritores em Ciências da Saúde - DeCS nos três idiomas exigidos
(Descritores/Descriptores/Descritores). Não usar abreviaturas no resumo.
1.12 Resumo
Objetivo: Deve iniciar com verbo no infinitivo, exequível e ser expresso de forma clara e
concisa, atendo-se exatamente ao que o autor se propõe realizar ou demonstrar (se houver
mais de 1, deixá-lo abaixo). Não usar local da pesquisa, tampouco localização geográfica.
Método(s): Tipo/delineamento do estudo, local onde a pesquisa foi realizada, população e
amostra, critérios de elegibilidade, instrumento de coleta de dados, procedimentos para a
coleta dos dados e procedimentos para análise dos dados. Resultados: Apresentação dos
principais achados sem interpretações. Não descrever todos os resultados, não incluir
interpretações ou comparações. Conclusão(ões): Deve responder estritamente aos objetivos,
expressar as considerações sobre as implicações teóricas ou práticas dos resultados e conter
quatro elementos: o resultado principal, os resultados adicionais relevantes, a contribuição do
estudo para o avanço do conhecimento científico e o impacto social da pesquisa. Não serão
aceitos resumos que não estejam explicitados o impacto social e a contribuição para o avanço
do conhecimento.
1.13 Introdução
Deve explicitar os motivos da realização do estudo e destacar sua importância (justificativa).
Ainda, conter uma revisão da literatura em que se apresenta a evolução da temática, sua
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problematização e relevância para o campo da saúde pública, como objeto de investigação.
Evitar prolixidade.
1.14 Objetivo(s)
Deve iniciar com verbo no infinitivo, exequível e ser expresso de forma clara e concisa,
atendo-se exatamente ao que o autor se propõe realizar ou demonstrar (se houver mais de 1,
deixá-lo abaixo). Se for o caso, separá-los em objetivos gerais e específicos.
1.15 Método(s)
Descrição detalhada e completa dos procedimentos utilizados (tipo/delineamento do estudo,
local onde a pesquisa foi conduzida, população, amostra, critérios de elegibilidade,
instrumento de coleta de dados, procedimentos para a coleta dos dados, procedimentos de
análise dos dados e como os resultados serão apresentados. O texto deve ser compreensível e
o método detalhado, de modo a permitir sua replicabilidade. É imprescindível que conste a
aprovação do Comitê de Ética.
1.16 Resultados
Apresentação dos achados sem interpretações. Não descrever todos os resultados, não incluir
interpretações ou comparações, o texto contempla e não repete o que está descrito em tabelas
e figuras.
Podem ser acompanhados por Tabelas, Quadros, ou Figuras que deverão ser precedidos por
um texto introduzindo-os e revelando os dados que merecem destaque (seguir as normas de
apresentação tabular da ABNT). As fotografias deverão ser de boa qualidade, na dimensão
máxima de 22 cm (altura) x 16,5 cm (largura). Veja exemplo na Seção Anexos.
1.17 Discussão
Análise crítica dos resultados, fundamentada em evidências encontradas na literatura.
Enfatizar os aspectos novos e importantes do estudo. Comparar e contrastar os resultados com
os de outros estudos atuais e apresentar possíveis mecanismos ou explicações para os
resultados obtidos. Apresentar as limitações do estudo e os avanços ao conhecimento
científico.
Observação: Nas pesquisas qualitativas, os resultados e a discussão poderão ser apresentados
conjuntamente.
1.18 Conclusões ou Considerações Finais
Deve responder ao objetivo do estudo, não repetir os dados encontrados, não citar referências.
Deve expressar as considerações sobre as implicações teóricas ou práticas dos resultados e
conter três elementos: o resultado principal, os resultados adicionais relevantes e a
contribuição do estudo para o avanço do conhecimento científico, assim como o impacto
social do estudo. Deve ser breve, contendo, no máximo, uma página. Não deve representar
uma súmula dos resultados, mas se reportar ao alcance dos objetivos propostos. A descrição
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do impacto social deve ser explicitada, pois mostrará em que seu estudo contribuirá para a
prática, para a profissão, para a pesquisa ou outra área.
1.19 Financiamento
Inserir a nota: Pesquisa realizada com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES), código do financiamento 001.
1.20 Referências
Referências: Normas Vancouver. Atentar para:
Ordenação pelo sistema numérico
Alinhamento de todas as linhas à esquerda, sem recuo
Espaçamento simples entre linhas de uma mesma referência
Espaçamento 12 pontos entre uma referência e outra.
O sistema numérico de citação de autores no texto é o sistema proposto pelas normas de
Vancouver e adotado pela FAMERP para os trabalhos dos cursos da área da saúde. As
referências deverão ser citadas por ordem de aparecimento no texto, em algarismos arábicos,
em expoente (sobrescrito), após o ponto final, sem espaço. Uma única forma deve ser adotada
e seguida em todo o documento. Cada referência receberá um único número e poderá ser
citada várias vezes, sempre com o mesmo número.
Exemplos:
O índice de mortalidade infantil vem decrescendo nos últimos anos.1
A mortalidade infantil vem decrescendo nos últimos anos em vários países.1,3
A mortalidade infantil vem decrescendo nos últimos anos em vários países.5-6
[…] definido pela OMS como a probabilidade de uma criança morrer até aos cinco anos de
idade, por mil crianças nascidas vivas. 7,10,15
1.21 Apêndice(s)
Apêndices são elementos complementares ao projeto e que foram elaborados pelo
pesquisador. Aqui entrariam, por exemplo, TCLE, questionários, formulários de pesquisa de
campo ou fotografias criados pelo autor. Os apêndices devem ser identificados por letras
maiúsculas consecutivas, travessão e respectivos títulos.
Exemplo:
APÊNDICE A - Título do apêndice
APÊNDICE B - Título do apêndice
1.22 Anexo(s)
Texto ou documento que serve de fundamentação, comprovação (parecer do CEP, divulgação
em eventos...) ou ilustração. Instrumentos criados e validados por outrem são considerados
anexos.
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Nota: Os anexos devem ser identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e
respectivos títulos.
Exemplo:
ANEXO A - Título do anexo
ANEXO B - Título do anexo
1.23 Manuscrito(s)/Artigo(s)
Formato Tradicional: o manuscrito deve estar inserido ao final da dissertação).
Formato de Manuscrito: apresentação dos dois manuscritos no corpo do trabalho. A redação
do manuscrito obedecerá às normas de formatação de publicação da provável revista. Os
manuscritos devem estar relacionados com os objetivos da dissertação.

2. NORMAS PARA A DEFESA DE MESTRADO
2.1 Orientação Geral
O aluno poderá agendar sua defesa de mestrado após aprovação no Exame de Qualificação e
conclusão dos créditos em disciplinas, a partir de, no mínimo, 12 meses do ingresso no
Programa. Casos especiais serão avaliados pelo Conselho do PPGE.
2.2 Ofício de Solicitação de Defesa e Entrega da Dissertação
O modelo do ofício a ser apresentado encontra-se disponível no site do Programa de PósGraduação em Enfermagem da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto
(http://www.famerp.br/index.php/normas-e-formularios).
No preenchimento das informações sobre os membros da banca deverão constar: nome
completo, número de RG e CPF, endereço, telefone e e-mail para contato e justificativa do
orientador para indicação de cada um dos membros da banca para avaliar a pesquisa; informar
se usará videoconferência/Skype e indicar forma de contato. O ofício deve ser assinado pelo
mestrando e orientador. Cabe ao orientador revisar o ofício. Não será aceita a entrega de
oficio de Defesa incompleto, escrito a mão, sem assinatura do aluno e do orientador.
O encaminhamento do formulário deverá dar-se no mínimo 7 (sete) dias antes de reunião
ordinária do Conselho do PPGE. Tal ofício deverá ser entregue na secretaria do PPGE,
acompanhado de uma cópia impressa da dissertação, encadernada em espiral, respeitando-se
o prazo mínimo de trinta dias da data prevista para o exame.
A dissertação será avaliada pelo Conselho do PPGE em relação a sua conformidade com as
diretrizes do Programa. Imediatamente após aprovação da indicação de comissão julgadora e
das normas da dissertação pelo Conselho, o candidato deverá entregar na secretaria do PPGE
cinco cópias impressas (seis de houver coorientador) de sua dissertação de mestrado,
encadernadas em espiral para que esse setor dê encaminhamento aos documentos à comissão
julgadora em tempo hábil, assim como realize os procedimentos necessários para o
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agendamento da defesa da dissertação de mestrado. Candidato/orientador poderão, se for de
sua escolha e conveniência, entregar as dissertações para a comissão julgadora. Inserimos
modelo anexo de ofício a ser entregue juntamente com a cópia da dissertação para o membro
da banca (ANEXO).
Tanto os nomes sugeridos para compor a banca quanto a data e horário agendados para a
defesa de mestrado não podem ser alterados depois de aprovados pelo Conselho do PPGE.
Para modificações, um ofício deverá ser encaminhado à coordenação do programa explicando
as razões das alterações. Nova data será agendada mediante autorização da coordenação do
PPGE.
2.3 Antiplágio
Juntamente ao ofício de solicitação de defesa e da cópia da dissertação, candidato/orientador
deverá entregar ao PPGE um relatório de similaridades, fornecido por ferramentas antiplágio.
O limite geralmente aceitável é de 3%, mas pode variar de acordo com o software utilizado.
Abaixo estão algumas ferramentas para identificar suspeitas de plágio em documentos:
Copyspider, Plagius, Copyleaks, Plagium, No plag. O PPGE recomenda Copyspider ou
Plagius.
2.4 Composição da Banca Examinadora
A banca examinadora deverá ser constituída por no mínimo três membros titulares, todos
possuidores do título de Doutor e de Notório Saber, sendo ao menos um deles externo ao
PPGE.
O candidato e orientador deverão encaminhar à coordenação do PPGE, via secretaria, um
ofício de composição de banca examinadora (vide item 2.2). Esse documento deverá conter:
i) Sugestão de cinco nomes para compor a banca sendo dois titulares e três suplentes,
além do orientador e coorientador (se houver);
ii) Os componentes da banca devem ter, no mínimo, título de Doutor e formação ou
atuação compatível com a linha de pesquisa e/ou temática em que se insere o projeto de
pesquisa do candidato. Reserva-se ao Conselho de Pós-Graduação e Enfermagem
alterações na composição da banca quando tais critérios não forem atendidos;
iii) Três dos participantes devem estar atuando fora do complexo FAMERP/FUNFARME
e os dois restantes podem ser de dentro do complexo FAMERP/FUNFARME;
iv) Não poderão ser membros da banca pesquisadores que sejam autores do manuscrito
apresentado;
v) O orientador atuará como presidente da mesa. Faculta-se a participação do
coorientador na composição da banca junto ao presidente, mas não como examinador;
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vi) É autorizada a participação de um examinador na sessão pública de defesa de
Dissertação, por meio de videoconferência ou outro suporte eletrônico à distância
equivalente como Skype mediante presença de um suplente da banca.
3. APRESENTAÇÃO E JULGAMENTO
A Defesa constará de uma apresentação pública, no prazo de 40 (quarenta) minutos (com
tolerância de 10 (dez) minutos para mais ou para menos), na qual o candidato fará uma síntese
de seu trabalho. Segue-se a arguição individual pelos membros da Comissão Julgadora, sendo
de 20 minutos para cada arguidor e 20 minutos para o candidato. Recomenda-se que o tempo
de julgamento não deva exceder a três horas.
Imediatamente após o encerramento da arguição da dissertação, os examinadores expressarão
seu julgamento em sessão secreta, sendo feita a redação pelo presidente da banca, com base
nas análises expressadas pelos componentes da comissão julgadora. A avaliação da Comissão
Examinadora resultará em uma das decisões: aprovação ou reprovação.
No caso de aprovação, a homologação ficará condicionada à entrega da dissertação definitiva.
Caso a banca avalie que a defesa não atendeu às expectativas a contento, poderá ser emitido
parecer de reapresentação, a qual, como indicado anteriormente, deverá ocorrer em prazo
máximo de 30 (trinta) dias corridos. A banca poderá ainda definir pela reapresentação apenas
do texto, sem a parte oral.
4. ENTREGA DA DISSERTAÇÃO DEFINITIVA
Entregar a dissertação gravada em dois CDs, com as devidas correções sugeridas pela banca
examinadora durante a defesa, até 60 dias após a defesa na secretaria do Programa. No ato
da entrega dos CDs o Mestre deverá apresentar impresso o comprovante de submissão do
artigo juntamente aos 2 CDs, contendo seu documento da dissertação, em arquivo único.
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ANEXO
CARTA CONVITE PARA COMPOSIÇÃO DE COMISSÃO JULGADORA DE
DEFESA DE MESTRADO (GOOGLE MEET)

São José do Rio Preto, SP, XX de XXXX de 2020.

À
Profa. Dra. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Departamento de Enfermagem Especializada
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP

Prezada Sra.

Convido Vossa Senhoria a participar como membro da comissão julgadora da
Dissertação

de

Mestrado

da

aluna

xxxxxxxxxxxxxx,

intitulada

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, junto ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem –
Nível Mestrado Acadêmico da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto.
A defesa de mestrado realizar-se-á no dia xx de xx de 20xx, às xx horas, via Google
Meet. Vossa Senhoria receberá um link, no dia da Defesa, para que possa participar da banca
examinadora.
Contando com a Vossa participação e colaboração, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,

Coordenação Programa de Pós-Graduação em Enfermagem - Nível Mestrado Acadêmico
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – SP
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ANEXO
CARTA CONVITE PARA COMPOSIÇÃO DE COMISSÃO JULGADORA DE
DEFESA DE MESTRADO (PRESENCIAL)

São José do Rio Preto, SP, XX de XXXX de 2020.

À
Profa. Dra. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Departamento de Enfermagem Especializada
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP

Prezada Sra.

Convido Vossa Senhoria a participar como membro da comissão julgadora da
Dissertação

de

Mestrado

do

aluno

xxxxxxxxxxxxxx,

intitulada

TÍTULO

DA

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO, junto ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem
– Nível Mestrado Acadêmico da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto.
A defesa de mestrado realizar-se-á no dia xx de xx de 20xx, às xx horas, no anfiteatro
da Pós-Graduação da FAMERP, situado a Avenida Brigadeiro Faria Lima, 5416, Vila São
Pedro, CEP: 15090-000, São José do Rio Preto – SP.
Contando com a Vossa participação e colaboração, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,

Coordenação Programa de Pós-Graduação em Enfermagem - Nível Mestrado Acadêmico
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – SP
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