
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS 
MESTRADO PROFISSIONAL ENSINO EM SAÚDE E TECNOLOGIA  

MANUAL DE ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO DO MESTRADO PROFISSIONAL 

ENSINO EM SAÚDE E TECNOLOGIA 

 

O Colegiado do Mestrado Profissional Ensino em Saúde e Tecnologia da UNCISAL, no uso 

de suas atribuições e de acordo com as deliberações tomadas em reunião do dia 04 de 

outubro de 2019, CONSIDERANDO a necessidade de orientar alunos e professores do 

programa em relação à padronização dos trabalhos acadêmicos, em especial a dissertação 

de conclusão do curso, desenvolveu este manual DISPONDO sobre as normas a serem 

adotadas pelos alunos do mestrado em seus trabalhos de dissertação para conclusão do 

curso. 

 

A dissertação deverá ser confeccionada conforme as regras estabelecidas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Dessa forma, seguirá, prioritariamente, a NBR 

14724 Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos e, subsidiariamente, as 

seguintes normas: 

• ABNT NBR 6023, Informação e documentação – Referências – Elaboração 

• ABNT NBR 6024, Informação e documentação – Numeração progressiva das seções 

de um documento escrito – Apresentação 

• ABNT NBR 6027, Informação e documentação – Sumário – Apresentação 

• ABNT NBR 6028, Informação e documentação – Resumo – Procedimento 

• ABNT NBR 10520, Informação e documentação – Citações em documentos – 

Apresentação 

• IBGE. Normas de apresentação tabular. 3. ed. Rio de Janeiro, 1993  - Normas de 

Tabelas. 

 

A estrutura da dissertação, conforme a NBR 14724, conterá a Parte Externa (Capa) e Parte 

Interna (Elementos Pré-textuais, Elementos Textuais e Elementos Pós textuais) de acordo 

com o quadro esquemático a seguir: 

 

Quadro 1- Estrutura da Dissertação do Mestrado em Ensino na Saúde e Tecnologia. 

Elementos pré textuais 

Capa (obrigatório)  

Folha de rosto (obrigatório) 

Ficha catalográfica (obrigatório) 

Folha de aprovação (obrigatório)  

Dedicatória (opcional)  

Agradecimentos (opcional)                                      
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Epígrafe (opcional)  

Resumo (obrigatório)  

Abstract (obrigatório) 

Sumário (obrigatório) 

Elementos Textuais 

Sessão 1 – introdução  

1 Introdução Geral (introduz o tema geral, apresenta a estrutura da pesquisa e dos produtos 

educacionais e produção técnica contida no mesmo). 

Sessão 2  – Dissertação 

2.1 Fundamentação teórica e Objetivos (obrigatório) 

2.2 Método (obrigatório) 

2.3 Resultados (obrigatório) 

2.4 Discussão (obrigatório) 

2.5 Conclusão (obrigatório) 

Sessão 3 – Produto Educacional 

3.1 Introdução, Referencial teórico do produto e objetivos (obrigatório) 

3.2 Referencial Metodológico utilizado (obrigatório) 

3.3 Conclusão (obrigatório) 

Sessão 4 – Produção Técnica 

Listar a produção técnica de todo período do mestrado e forma e local da divulgação da 

mesma (evento ou revista, data da publicação, meio de divulgação – impresso, mídia...). 

Elementos Pós textuais 

Referências (obrigatório)                                                                                                                

Apêndice                                                                                                                                                                   

1- Artigo,                                                                                                                                                                   

2- Produção Técnica   (produção na íntegra e declaração de aplicabilidade),                                                                                                                                                           

3-TCLE,                                                                                                                                                                         

4- instrumentos de pesquisa de autoria própria;       

Anexos                                                                                                                                                   

Declaração Institucional de Aplicabilidade do Produto Educacional (obrigatório).   

Autorização do Comitê de Ética em Pesquisa, Normas da revista de publicação do artigo, 

instrumentos de pesquisa elaborados por outros, etc. 

 

 

A formatação da dissertação deverá obedecer as seguintes regras: 

a) Ser digitada e impressa (4 cópias para a banca) no anverso (frente da folha) 

em papel branco ou reciclado, no formato A4. A versão final será entregue em 

formato digital gravada em pen drive acompanhada de declaração do 

orientador atestando que a dissertação está apta para ser publicada. 
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b) As margens deverão ser dimensionadas da seguinte forma: esquerda e 

superior de 3 cm e direita e inferior de 2 cm 

c) A fonte deverá ser Arial ou Times New Roman com tamanho 12 para todo o 

trabalho, inclusive a capa (não usar fonte maior para os elementos da 

capa).  Somente usar fonte com tamanho menor (tamanho 10) para as 

citações com mais de três linhas, as notas de rodapé, a paginação, as 

legendas e as fontes das ilustrações e das tabelas. 

d) O espaçamento será 1,5 entre as linhas em todo o trabalho. 

Somente usar espaçamento simples para as citações de mais de três linhas, 

notas de rodapé, referências, legendas das ilustrações e das tabelas, 

natureza do trabalho (apresentada na página de rosto com o tipo do trabalho, 

objetivo, nome da instituição a que é submetido e área de concentração). 

Usar espaçamento duplo entre uma referência e a próxima no tópico 

Referência (elemento pós textual). 

e) Os indicativos numéricos somente começam a aparecer a partir da 

introdução, que, portanto, receberá o número 1 (1 Introdução). Sendo assim, 

os elementos anteriores, tais como agradecimentos, dedicatória, resumos, 

etc, não recebem numeração. 

f) Os indicativos de cada seção devem ser feitos em algarismos arábicos (1, 2, 

3 ou 2.1, 2.2, etc.) e devem ser alinhados à esquerda, separados por um 

espaço de caractere (não separe o número da seção do título com traços, 

parênteses ou outro caractere. Exemplo correto. 1 Introdução).  

g) As seções que não tiverem indicativos numéricos (todas as contidas nos 

elementos pré-textuais, tais como agradecimentos, dedicatória, resumos, etc) 

deverão ter seus títulos centralizados. 

h) Todas as folhas, a partir da folha de rosto, devem ser contadas, contudo a 

numeração deve aparecer somente a partir da primeira folha da parte 

textual (ou seja, a partir da Introdução). 

 

1 Parte Externa - Capa 

 A Capa deverá conter os seguintes itens, apresentados um abaixo do outro, sempre 

com letra tamanho 12 e espaçamento 1,5 entre linhas e centralizados: 

a) Nome da instituição 

b) Nome do Mestrado 

c) Nome do autor 

d) Título do trabalho separado do subtítulo (se houver) por dois pontos  

e) Local (cidade)  
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f) Ano da entrega 

 

2 Parte Interna – Elementos Pré-textuais 

 São elementos pré-textuais obrigatórios: Folha de rosto (obrigatório), Folha de 

aprovação (para a versão final este elemento deve estar assinado por todos os 

componentes da banca),  Resumo, Abstract e Sumário. Estes elementos serão melhor 

detalhados abaixo. 

 São elementos pré-textuais opcionais: Dedicatória, Agradecimentos e Epígrafe. 

Caso estes elementos sejam utilizados, eles devem aparecer na ordem aqui apresentada, 

ou seja, primeiro a Dedicatória, em seguida, em nova folha, os Agradecimentos e, por fim, a 

Epígrafe. 

 

2.1 Folha de rosto  

 A Folha de rosto deverá conter os seguintes itens, apresentados um abaixo do outro, 

sempre com letra tamanho 12 e espaçamento 1,5 entre linhas (exceto o item natureza do 

trabalho, que deverá ser escrito em letra 10 e espaçamento simples, como já dito 

anteriormente): 

a) Nome do autor 

b) Título do trabalho separado do subtítulo (se houver) por dois pontos  

c) Natureza do trabalho – Texto contendo informações, tais como: Dissertação 

apresentada ao Mestrado em Educação em Saúde e Tecnologia da Universidade 

Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, para a obtenção do título de mestre. 

d) Nome do orientador e, se houver, do Coorientador 

e) Local (cidade)  

f) Ano de entrega 

 

2.2 Resumo 

O Resumo seguirá a normas ABNT NBR 6028, Informação e documentação – 

Resumo – Procedimento. 

 

2.3 Abstract 

O Abstract seguirá a normas ABNT NBR 6028, Informação e documentação – 

Resumo – Procedimento e será a exata versão do resumo em inglês. 

 

2.4 Sumário: 

O Sumário deve seguir as regras ABNT NBR 6027, Informação e documentação – 

Sumário – Apresentação. 
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3 Parte Interna – Elementos Textuais 

  Deve ser apresentada conforme o quadro 1. 

 

4 Parte Interna – Elementos Pós-textuais 

 

4.1 Referências  

As Referências seguirão as normas ABNT NBR 6023, Informação e documentação – 

Referências – Elaboração.  Elas deverão conter as informações de TODOS os trabalhos 

citados ao longo do texto, em ordem alfabética de sobrenomes dos primeiros autores. 

 

4.2 Apêndice  

 O Apêndice é um texto ou documento elaborado pelo autor, que complementa sua 

argumentação. Exemplos: 

a)  o artigo requisito para a formação do aluno,  

b) TCLE utilizado na pesquisa, 

c) Instrumentos de pesquisa se elaborados pelo autor. 

Pode conter quaisquer outros documentos elaborados pelo autor que sejam 

necessários serem apresentados.  

 

4.3 Anexos  

O Anexo é um texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de 

fundamentação, comprovação e/ou ilustração.  Exemplos: 

a) Declaração institucional de aplicabilidade do produto educacional, 

b) A autorização do CEP, 

c) Instrumentos de pesquisa não elaborados pelo autor, 

d) As normas da revista em que o artigo requisito para a formação do aluno será 

publicado. 

Pode conter quaisquer outros documentos NÃO elaborados pelo autor que 

sejam necessários serem apresentados. 

 

Para defesa, os alunos devem entregar a secretaria do MEST a carta de solicitação 

de marcação de defesa direcionada ao colegiado do curso (ANEXO A), com antecedência 

mínima de 30 dias da data prevista para realização da defesa. É responsabilidade dos 

alunos entregar aos membros da banca as versões impressas para apreciação em tempo 

hábil para sua avaliação (sugere-se um prazo mínimo de 30 dias). 
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 A versão final da dissertação em formato digital deverá ser enviada pelo aluno ao 
email oficial do programa de mestrado (mest@uncisal.edu.br), num prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, a contar da data da defesa. A versão final só será aceita se acompanhada 
da declaração do orientador atestando que a dissertação foi adequada as sugestões da 
banca e que está apta para publicação (ANEXO B). No momento da entrega, a secretaria do 
mestrado entregará ao aluno dois documentos: 1) Declaração de entrega de dissertação - 
versão final e, 2) declaração de que a dissertação de mestrado do(a) aluno(a) está apta a 
publicação. Esta última deverá ser encaminhada junto com a versão final da dissertação (em 
formato digital) para Biblioteca Central da UNCISAL para o cadastro nacional. 
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APÊNDICE A – Carta de solicitação de marcação de defesa direcionada ao colegiado 

do curso. 

SOLICITAÇÃO DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
 

 

À Coordenação da Pós-Graduação Mestrado Profissional Ensino em Saúde e Tecnologia  

 

 Eu, (nome), aluno(a) regularmente matriculado (a) neste Mestrado Profissional 

Ensino em Saúde e Tecnologia, venho solicitar o agendamento da data (dia) de (mês) de 

(ano), da sala 207 e do projetor para a apresentação e defesa da minha dissertação, 

intitulada de: (título), sob orientação e concordância de (nome do orientador). 

HORÁRIO:  

Banca Examinadora: 

Presidente/ contato: 

Membro Interno/ contato: 

Membro externo/ contato/ vínculo: 

Membro suplente/ contato: 

 

Deliberação – REGIMENTO INTERNO DO PROGRAMA. “Art. 62. O trabalho de conclusão 

de curso será julgado por uma Banca Examinadora que será sugerida pelo orientador e 

homologada pelo Colegiado, sendo constituída por quatro membro titulares, com título 

preferencialmente de doutor ou equivalente, incluindo o orientador, a quem caberá à 

presidência e que terá direito apenas a voz. § 1º - Ao menos um dos membros titulares será 

um professor ou pesquisador não pertencente ao corpo docente do Programa, 

preferencialmente de instituições externas ao 

Programa”. 

cidade, (dia) de (mês) de (ano) 

 
_____________________________                            _______________________________ 
(nome e assinatura)                                                                   (nome e assinatura)                                                                                                                                                             
Mestrando                                                                                              orientador 
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APÊNDICE B – Declaração do orientador atestando que a dissertação foi adequada as 

sugestões da banca e que está apta para publicação. 

 

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA VERSÃO FINAL DE DISSERTAÇÃO 

 

Eu, Prof(a) Dr(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

orientador(a) do mestrando(a) 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

concluinte do Programa de Mestrado Profissional Ensino em Saúde e 

Tecnologia, declaro, através desta, que li a versão final da dissertação de mestrado 

intitulada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX entregue 

pelo referido aluno, e que o documento em questão atende as recomendações 

sugeridas pela banca estando apta a publicação. 

 

cidade, (dia) de (mês) de (ano) 

 

__________________________________________ 

 

Assinatura do(a) Orientador(a) 


