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O Colegiado de Pós-graduação (CPG) do Programa de Pós-graduação em 

Fisioterapia (PPGFt) do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (CEFID) da 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), no uso de suas atribuições, 

considerando a Resolução N˚ 013/2014 – CONSEPE e a Instrução Normativa BU Nº 

01/2012, define as normas de apresentação  e formato escrito do projeto a ser 

apresentado no exame de qualificação e da dissertação do PPGFt. 

 

 

CAPÍTULO I 

DOS TRABALHOS ACADÊMICOS DO PPGFt 

 

Art. 1º. São considerados trabalhos acadêmicos do PPGFt os Projetos de 

Pesquisa apresentados como Exame de Qualificação do Mestrado, bem como as 

versões da Dissertação entregue a banca e a final entregue a Biblioteca Universitária 

(BU). 

 

 

CAPÍTULO II 

DO PROJETO DE PESQUISA SUBMETIDO AO EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

 

Art. 2º. O projeto submetido ao Exame de Qualificação deve seguir as 

orientações do MANUAL PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS DA 

UDESC em relação a escrita, disposição de títulos, parágrafos, figuras, gráficos, 



notas de rodapé, legendas, paginação e dos demais itens que compõe o projeto de 

qualificação.  

 

Art. 3º. O projeto de pesquisa deve ser composto por uma parte externa e 

uma interna: 

PARTE EXTERNA 

I - Capa; 

PARTE INTERNA 

Elementos pré-textuais: 

II - Folha de Rosto; 

III - Resumo/Palavras-chave; 

IV - Sumário; 

Elementos textuais: 

V - Introdução: apresenta os objetivos do trabalho e as razões de sua elaboração. 

Tem caráter didático de apresentação e é composto pelos subitens 

“Contextualização do Problema” e “Objetivos”. A Contextualização do Problema deve 

abordar o problema e a justificativa do trabalho sem divisão em outros subitens; 

VI - Hipóteses do estudo (quando aplicável); 

VII - Desenvolvimento: demonstração lógica de todo trabalho, detalha a pesquisa ou 

o estudo realizado. No projeto de pesquisa o desenvolvimento é composto pela 

“Revisão de literatura” e pelos “Materiais e Métodos”; 

 § 1º - A Revisão de literatura teve conter os principais tópicos relacionados ao 

tema da dissertação; 

 § 2º -  Nos Materiais e Métodos deve ser explicitado com clareza o método a 

ser adotado na pesquisa. Recomenda-se apresentação dos dados obtidos na forma 

de estudo piloto ou similar. Além disso, sugere-se que nos matérias e métodos deve 

conter os seguintes itens: 

- Caracterização do estudo: desenho do estudo, encaminhamento ao 

comitê de ética, local de realização; 

- Participantes do estudo: amostra, critérios de inclusão e exclusão, 

cálculo amostral; 

- Variáveis avaliadas (primárias e secundárias); 



- Instrumentos de coletas de dados; 

- Procedimento de coleta de dados (importante fluxograma da coleta); 

- Análise estatística. 

Elementos pós-textuais: 

VIII - Cronograma de execução; 

IX - Referências;  

X - Apêndices e Anexos. 

 

CAPÍTULO III 

DA VERSÃO ESCRITA DA DISSERTAÇÃO A SER ENTREGUE PARA A BANCA 

EXAMINADORA 

 

Art. 4º. A dissertação submetida à apreciação da banca examinadora deve 

seguir as orientações do MANUAL PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS 

ACADÊMICOS DA UDESC em relação: a escrita, disposição de títulos, parágrafos, 

figuras, gráficos, notas de rodapé, legendas, paginação e dos demais itens que 

compõe a dissertação. 

 

Art. 5º. A dissertação deve conter os itens listados abaixo: 

PARTE EXTERNA 

I - Capa; 

  Elementos pré-textuais: 

II - Folha de Rosto; 

III - Folha de Aprovação; 

IV - Dedicatória: item não obrigatório; 

V - Agradecimentos: item não obrigatório; 

VI - Epígrafe: item não obrigatório; 

VII - Resumo em português / Palavras-chave; 

VIII - Resumo em inglês / Key words; 

IX - Listas: ilustrações/tabelas/abreviaturas/siglas/símbolos; 

X - Sumário; 

Elementos textuais: 



XI - Introdução: apresenta os objetivos do trabalho e as razões de sua elaboração. 

Tem caráter didático de apresentação e é composto pelos subitens 

“Contextualização do Problema ” e “ Objetivos”. A Contextualização do Problema 

deve abordar o problema e a justificativa do trabalho sem divisão em outros subitens; 

XII - Desenvolvimento: demonstração lógica de todo trabalho, detalha a pesquisa ou 

o estudo realizado. É composto pela “Revisão de literatura ” dos principais tópicos 

relacionados ao tema da dissertação e pelos “Artigos científicos” elaborados a partir 

do Projeto de qualificação. A dissertação deve ser constituída de pelo menos 01 (um) 

artigo científico escrito conforme as normas da revista escolhida pelo 

orientador/orientando. Não há limite máximo de artigos que podem compor a 

dissertação. 

XIII - Conclusão: retoma o problema inicial, revendo os objetivos e comentando se 

foram atingidos ou não, enunciando as principais contribuições. Sintetiza as 

principais ideias, bem como os resultados, avaliando pontos positivos e negativos. 

Inclui recomendações e/ou sugestões. 

          Elementos pós-textuais: 

XIV - Referências Bibliográficas: deve conter as referências utilizadas para a 

composição da “Introdução” e da “Revisão de literatura”; 

XV - Apêndices e Anexos. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA VERSÃO FINAL DA DISSERTAÇÃO ENTREGUE AO PPGFt 

 

Art. 6º. A versão final da dissertação atende às sugestões e comentários 

propostos pela Banca Examinadora e deve ser entregue à Secretaria do PPGFt 

dentro do prazo de 60 (sessenta) dias após a defesa. 

 

Art. 7º. A versão final da dissertação que se refere o Art. 5º, deve seguir, além 

das recomendações de formatação da dissertação descritas no CAPÍTULO II desta 

resolução, as orientações do MANUAL PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS 



ACADÊMICOS DA UDESC em relação: a escrita, disposição de títulos, parágrafos, 

figuras, gráficos, notas de rodapé, legendas, paginação e dos demais itens que 

compõe a dissertação.   

 Parágrafo único: A impressão, tanto do projeto de qualificação quanto das 

versões das dissertações, deve seguir as orientações do MANUAL PARA 

ELABORAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS DA UDESC.  

 

 

 

Prof. Dr. Jocemar Ilha 

PRESIDENTE DO COLEGIADO DO PPGFt 

Florianópolis, 28 de setembro de 2017. 


