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Os resultados devem ser apresentados de forma objetiva, exata, 

clara e lógica, utilizando Tabelas e Figuras que complementem o texto. 

Devem ser incluídos tanto os resultados positivos quanto os negativos 

que tenham significado. A critério do autor e de seu orientador, os 

resultados e discussão podem ser subdivididos. 

A discussão pode ser feita à medida que são apresentados os 

resultados ou posteriormente, a critério do autor. Na discussão, o 

pesquisador revela seu preparo e sua maturidade intelectual e a 

capacidade de análise, relacionando as observações experimentais e 

elaborando as conclusões. 

 

II.4 Conclusões 

 

Devem ser apresentadas de forma clara e concisa. As conclusões, 

evidentemente, devem ser baseadas somente nos fatos comprovados e 

discutidos nos resultados e discussão. As conclusões devem ter respaldo 

nos resultados obtidos e na análise estatística (quando realizada), mas 

não devem se apresentar como uma reprodução dos resultados, e sim 

responder às hipóteses e objetivos do trabalho. A redação das conclusões 

deve ser feita no tempo presente. 
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em parte podendo ser extraída da revisão de literatura ampla, de modo a 

demonstrar o conhecimento já gerado. 

 

II.2 Materiais e métodos 

 

Neste momento devemos responder COMO e COM O QUE vai 

ser executado o trabalho. O COMO é a descrição do caminho (= método) 

e das técnicas (= formas como percorrê-lo); COM O QUE é a descrição 

dos materiais e instrumentos a serem utilizados. 

O rigor das observações e a precisão dos dados coletados, bem 

como a eficiência do método utilizado, são os principais elementos para 

o sucesso de uma pesquisa. Por essa razão, o trabalho de conclusão deve 

apresentar uma descrição completa e concisa da metodologia utilizada, 

que permita ao leitor compreender e interpretar os resultados, bem como 

possibilitar a reprodução do estudo ou a utilização do método e das 

técnicas por outros pesquisadores. 

A metodologia deve ser apresentada na sequência cronológica em 

que o trabalho foi conduzido, devendo incluir a descrição dos métodos, 

materiais, população e sujeitos estudados; além dos tratamentos e 

delineamento experimental; técnicas e/ou procedimentos de implantação 

e desenvolvimento do trabalho; variáveis analisadas; amostra e 

amostragem; tratamento estatístico dos dados e outros elementos 

pertinentes. 

 

II.3 Resultados e discussão 

 



Cada capítulo será subdivido nos seguintes itens: Título, Autores, 

Resumo, Abstract, Introdução, Material e Métodos, Resultados e 

Discussão, e Conclusões. As Referências são apresentadas uma vez 

apenas, no final da dissertação, antes dos Apêndices, se houver. 

Cada capítulo deve iniciar em uma nova página, inserindo na 

parte superior da página a expressão CAPÍTULO I (II, III, IV, ...), 

impressa em letras maiúsculas e algarismos romanos, em negrito, 

centralizada e sem pontuação.  

Ressaltamos, novamente, que a numeração de Tabelas e Figuras 

reinicia em cada capítulo e deve considerar o número do capítulo (II, III, 

IV, ...) e o número da figura ou tabela (1, 2, 3, 4, ...) no capítulo.  

A tabulação das linhas do título de Tabelas e Figuras deve seguir 

como referência o ponto de início do título da primeira linha. 

Exemplo: 

 
Tabela II.7 – Sétima tabela do capítulo II de uma dissertação escrita de 

acordo com o Modelo 1 
 
Figura I.3 – Terceira figura do capítulo I de uma dissertação escrita de 

acordo com o Modelo 1 
 

II.1 Introdução 

 

A Introdução dos capítulos deve ser clara e sucinta, como nos 

artigos científicos, já que uma ampla revisão de literatura foi apresentada 

anteriormente. Deve focalizar o tema a ser tratado, informando sobre o 

contexto em que está inserido, a importância, a justificativa e os 

objetivos. Deve contemplar, também, uma revisão de literatura objetiva, 
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CAPÍTULO II – TITLE 5 

 

 

 

Abstract: O Abstract deve ser informativo, apresentando, de forma 

concisa, o problema ou o contexto da pesquisa, o local do trabalho, os 

objetivos, o material e métodos e os resultados/conclusões mais 

importantes. Deve ser composto de uma sequência de frases objetivas, 

sem parágrafos e citação de autores. O Abstract deverá ter, no máximo, 

300 palavras, isto é, aproximadamente uma lauda na formatação 

proposta por este manual. Ao final devem ser acrescentadas de 3 a 5 Key 

words, de acordo com indicação dos Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS). Não devem ser repetidas palavras que constam no title, pois as 

mesmas já são indexadas. O Abstract deve reproduzir com fidelidade o 

resumo, dentro das normas gramaticais da língua inglesa. 

Key words: Inserir de 3 a 5 key words 

                                                 
5 Nome dos autores 



 

 

CAPÍTULO II – TÍTULO DO CAPÍTULO 4 

 

 

 

Resumo: O Resumo deve ser informativo, apresentando, de forma 

concisa, o problema ou o contexto da pesquisa, o local do trabalho, os 

objetivos, o material e métodos e os resultados/conclusões mais 

importantes. Deve ser composto de uma sequência de frases objetivas, 

sem parágrafos e citação de autores. O Resumo deverá ter, no máximo, 

300 palavras, isto é, aproximadamente uma lauda na formatação 

proposta por este manual. Ao final devem ser acrescentadas de 3 a 5 

palavras-chave, de acordo com indicação dos Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS). Não devem ser repetidas palavras que constam no título, 

pois as mesmas já são indexadas. 

Palavras-chave: Inserir de 3 a 5 palavras-chave 

 

                                                 
4 Nome dos autores 
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Incluir através do recurso de sumário automático. 
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Os resultados devem ser apresentados de forma objetiva, exata, 

clara e lógica, utilizando Tabelas e Figuras que complementem o texto. 

Devem ser incluídos tanto os resultados positivos quanto os negativos 

que tenham significado. A critério do autor e de seu orientador, os 

resultados e discussão podem ser subdivididos. 

A discussão pode ser feita à medida que são apresentados os 

resultados ou posteriormente, a critério do autor. Na discussão, o 

pesquisador revela seu preparo e sua maturidade intelectual e a 

capacidade de análise, relacionando as observações experimentais e 

elaborando as conclusões. 

 

I.4 Conclusões 

 

Devem ser apresentadas de forma clara e concisa. As conclusões, 

evidentemente, devem ser baseadas somente nos fatos comprovados e 

discutidos nos resultados e discussão. As conclusões devem ter respaldo 

nos resultados obtidos e na análise estatística (quando realizada), mas 

não devem se apresentar como uma reprodução dos resultados, e sim 

responder às hipóteses e objetivos do trabalho. A redação das conclusões 

deve ser feita no tempo presente. 

 

I.5 Referências do capítulo 

 

AUTOR(ES). Título. Nº da edição. Local de publicação: Editora, ano de 
publicação. Número de páginas.  
 
AUTOR(ES). Título. Nº da edição. Local de publicação: Editora, ano de 
publicação. Número de páginas.  
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em parte podendo ser extraída da revisão de literatura ampla, de modo a 

demonstrar o conhecimento já gerado. 

 

I.2 Materiais e métodos 

 

Neste momento devemos responder COMO e COM O QUE vai 

ser executado o trabalho. O COMO é a descrição do caminho (= método) 

e das técnicas (= formas como percorrê-lo); COM O QUE é a descrição 

dos materiais e instrumentos a serem utilizados. 

O rigor das observações e a precisão dos dados coletados, bem 

como a eficiência do método utilizado, são os principais elementos para 

o sucesso de uma pesquisa. Por essa razão, o trabalho de conclusão deve 

apresentar uma descrição completa e concisa da metodologia utilizada, 

que permita ao leitor compreender e interpretar os resultados, bem como 

possibilitar a reprodução do estudo ou a utilização do método e das 

técnicas por outros pesquisadores. 

A metodologia deve ser apresentada na sequência cronológica em 

que o trabalho foi conduzido, devendo incluir a descrição dos métodos, 

materiais, população e sujeitos estudados; além dos tratamentos e 

delineamento experimental; técnicas e/ou procedimentos de implantação 

e desenvolvimento do trabalho; variáveis analisadas; amostra e 

amostragem; tratamento estatístico dos dados e outros elementos 

pertinentes. 

 

I.3 Resultados e discussão 

 

 
 

RESUMO 

 

 

 

O Resumo deve ser informativo, apresentando, de forma concisa, 

o problema ou o contexto da pesquisa, o local do trabalho, os objetivos, 

o material e métodos e os resultados/conclusões mais importantes. Deve 

ser composto de uma sequência de frases objetivas, sem parágrafos e 

citação de autores. O Resumo deverá ter, no máximo, 300 palavras, isto 

é, aproximadamente uma lauda na formatação proposta por este manual. 

Ao final devem ser acrescentadas de 3 a 5 palavras-chave, de acordo 

com indicação dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Não 

devem ser repetidas palavras que constam no título, pois as mesmas já 

são indexadas. 

Palavras-chave: 



ABSTRACT 1 
 

 

 

O Abstract deve ser informativo, apresentando, de forma concisa, 

o problema ou o contexto da pesquisa, o local do trabalho, os objetivos, 

o material e métodos e os resultados/conclusões mais importantes. Deve 

ser composto de uma sequência de frases objetivas, sem parágrafos e 

citação de autores. O Abstract deverá ter, no máximo, 300 palavras, isto 

é, aproximadamente uma lauda na formatação proposta por este manual. 

Ao final devem ser acrescentadas de 3 a 5 Key words, de acordo com 

indicação dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Não devem ser 

repetidas palavras que constam no title, pois as mesmas já são indexadas. 

O Abstract deve reproduzir com fidelidade o resumo, dentro das normas 

gramaticais da língua inglesa. 

Key words:  

                                                 
1 1 Title (título em inglês) 

Cada capítulo será subdivido nos seguintes itens: Título, Autores, 

Resumo, Abstract, Introdução, Material e Métodos, Resultados e 

Discussão, e Conclusões. As Referências são apresentadas uma vez 

apenas, no final da dissertação, antes dos Apêndices, se houver. 

Cada capítulo deve iniciar em uma nova página, inserindo na 

parte superior da página a expressão CAPÍTULO I (II, III, IV, ...), 

impressa em letras maiúsculas e algarismos romanos, em negrito, 

centralizada e sem pontuação.  

Ressaltamos, novamente, que a numeração de Tabelas e Figuras 

reinicia em cada capítulo e deve considerar o número do capítulo (II, III, 

IV, ...) e o número da figura ou tabela (1, 2, 3, 4, ...) no capítulo.  

A tabulação das linhas do título de Tabelas e Figuras deve seguir 

como referência o ponto de início do título da primeira linha. 

Exemplo: 

 
Tabela II.7 – Sétima tabela do capítulo II de uma dissertação escrita de 

acordo com o Modelo 1 
 
Figura I.3 – Terceira figura do capítulo I de uma dissertação escrita de 

acordo com o Modelo 1 
 

I.1 Introdução 

 

A Introdução dos capítulos deve ser clara e sucinta, como nos 

artigos científicos, já que uma ampla revisão de literatura foi apresentada 

anteriormente. Deve focalizar o tema a ser tratado, informando sobre o 

contexto em que está inserido, a importância, a justificativa e os 

objetivos. Deve contemplar, também, uma revisão de literatura objetiva, 



 

 

CAPÍTULO I – TITLE 3 

 

 

 

Abstract: O Abstract deve ser informativo, apresentando, de forma 

concisa, o problema ou o contexto da pesquisa, o local do trabalho, os 

objetivos, o material e métodos e os resultados/conclusões mais 

importantes. Deve ser composto de uma sequência de frases objetivas, 

sem parágrafos e citação de autores. O Abstract deverá ter, no máximo, 

300 palavras, isto é, aproximadamente uma lauda na formatação 

proposta por este manual. Ao final devem ser acrescentadas de 3 a 5 Key 

words, de acordo com indicação dos Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS). Não devem ser repetidas palavras que constam no title, pois as 

mesmas já são indexadas. O Abstract deve reproduzir com fidelidade o 

resumo, dentro das normas gramaticais da língua inglesa. 

Key words: Inserir de 3 a 5 key words 

                                                 
3 Nome dos autores 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

O objetivo da Introdução é fornecer os antecedentes que 

justificam o trabalho, bem como focalizar o assunto a ser tratado. A 

Introdução pode incluir informações sobre a natureza e a importância do 

assunto, em relação a outros estudos sobre o mesmo tema, a razão para a 

realização do trabalho, suas limitações. 

 

 

CAPÍTULO I – TÍTULO DO CAPÍTULO 2 

 

 

 

Resumo: O Resumo deve ser informativo, apresentando, de forma 

concisa, o problema ou o contexto da pesquisa, o local do trabalho, os 

objetivos, o material e métodos e os resultados/conclusões mais 

importantes. Deve ser composto de uma sequência de frases objetivas, 

sem parágrafos e citação de autores. O Resumo deverá ter, no máximo, 

300 palavras, isto é, aproximadamente uma lauda na formatação 

proposta por este manual. Ao final devem ser acrescentadas de 3 a 5 

palavras-chave, de acordo com indicação dos Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS). Não devem ser repetidas palavras que constam no título, 

pois as mesmas já são indexadas. 

Palavras-chave: Inserir de 3 a 5 palavras-chave 

 

                                                 
2 Nome dos autores 
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 

A importância desta parte do trabalho está relacionada à 

necessidade de ser apresentado o que existe na literatura pertinente, ou 

seja, as informações sobre o assunto em estudo, bem como confirmar a 

utilidade da pesquisa, quer seja por cobrir lacunas existentes na 

literatura, quer seja por reforçar trabalhos já realizados e que necessitem 

confirmação e continuação. Dessa forma, a revisão busca demonstrar a 

necessidade ou a oportunidade do estudo, e auxiliar a interpretação dos 

resultados. 

A Revisão de Literatura não deve ser uma simples sequência 

impessoal de resumos de outros trabalhos. Deve mostrar que os trabalhos 

não foram meramente catalogados, mas sim examinados criticamente. 

As citações devem referir-se somente aos assuntos que tenham relação 

direta e específica com o trabalho, isto é, incluir apenas aquelas que 

forem úteis à dissertação. 

É aconselhável que as citações sejam apresentadas em ordem 

cronológica, porém não deve se sobrepor a sequência natural do assunto 

tratado. Assim, diferentes trabalhos que tratam do mesmo assunto devem 

ser examinados conjuntamente, mas citados em ordem cronológica. 

 

 

PROPOSIÇÃO 

 

 

 

Trata-se da descrição do(s) objetivo(s) da investigação – o 

propósito, o porquê da pesquisa científica. Deve realçar, sempre que 

couber, o levantamento claro das hipóteses do trabalho. 


