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NORMAS PARA DEFESA DE DISSERTAÇÃO/TESE DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MÉDICAS 

 

1) Para obtenção do grau de Mestre ou de Doutor, o aluno deverá cumprir as exigências 

do Regulamento Geral para os Programas Pós-Graduação stricto-sensu da UFF, 

Resolução Conselho de Ensina, Pesquisa e Extensão da UFF 498/2016, de 30/11/2016,  

e apresentar a dissertação/tese em sessão pública, para aprovação, a uma Comissão 

Examinadora, na forma do Regulamento Geral; 

 

2) A versão final da dissertação de mestrado do aluno deverá ser consequência de 

trabalhos científicos originários da dissertação, com os resultados do projeto de 

mestrado, publicados ou no prelo, em conjunto com o seu orientador. Caso isto não 

ocorra, o aluno deverá apresentar, junto com os exemplares da dissertação, o artigo 

científico decorrente do projeto de pesquisa submetido à publicação e a carta do 

periódico acusando o recebimento do referido artigo. 

 

3) A versão final da tese de doutorado do aluno deverá ser consequência de trabalhos 

científicos originários da tese, com os resultados do projeto de doutorado, em conjunto 

com o seu orientador. O aluno somente poderá defender a sua tese se apresentar os 

referidos trabalhos, publicados ou aceitos para publicação em revistas com corpo 

editorial, que contabilizem 60 pontos, sendo necessário que pelo menos um dos artigos 

publicados seja em periódicos Qualis B2 (40 pontos) da Área de Medicina I da CAPES, 

e que a combinação dos outros artigos atinja os 20 pontos restantes necessários. Esta 

norma é válida também para os alunos que passaram do mestrado para doutorado, não 

sendo computado o trabalho apresentado no momento da arguição da mudança de nível. 

Os artigos científicos (publicados ou aceitos para publicação, neste caso com 

documento comprobatório) devem ser anexados no final da tese; 

 

4) As dissertações/teses com parecer favorável do Orientador serão submetidas a exame 

prévio, para avaliar se o trabalho preenche os requisitos mínimos para ser apresentado 

em versão definitiva; 

 

5) O trabalho final será enviado pela Coordenação do Programa para o examinador 

prévio, escolhido em reunião de Colegiado entre os docentes do Programa de Pós- 

graduação em Ciências Médicas (PPGCM), que deverá fazer parte da Comissão 

Examinadora, como Presidente da banca examinadora, da versão definitiva da 

dissertação/tese; 

 

6) Cabe ao orientador propor ao Colegiado do PPGCM os nomes titulares (inclusive do 

revisor) e os suplentes para comporem a comissão examinadora. Tal comissão deverá 

ser homologada em reunião do Colegiado. Veja nesta página no item Formulários, a 

Ficha de Indicação de Membros da Comissão Examinadora de Defesa de 

Dissertação/Tese; 



7) As comissões examinadoras de dissertação de Mestrado deverão ser compostas, no 

mínimo, por três membros titulares e dois membros suplentes. Pelo menos um membro 

titular e um suplente devem ser de outra instituição de ensino superior; 

 

8) As comissões examinadoras de defesa de tese de Doutorado deverão ser compostas, 

no mínimo, por cinco membros titulares e três membros suplentes. Pelo menos dois 

membros titulares e um suplente devem ser de outra instituição de ensino superior; 

 

9) Na composição das comissões examinadoras de defesa de dissertação/tese, os 

membros de outra instituição de ensino superior não podem ter vínculo profissional 

formal com a Universidade Federal Fluminense. De acordo com o Colegiado do 

PPGCM (Ata da reunião de 29/08/2016), poderão ser considerados externos à UFF: a) 

servidores aposentados da UFF que estejam atuando como docentes em outras 

instituições de ensino superior; b) ex-servidores da UFF que estejam atuando como 

docentes em outras instituições de ensino superior; 

 

10) A Comissão Examinadora de trabalho final visando titulação de Mestre ou de 

Doutor deverá ser constituída exclusivamente por membros portadores de título de 

Doutor ou equivalente. Todos os membros desta Comissão devem ter obtido o título de 

doutor há pelo menos dois anos; 

 

11) Para a composição das comissões examinadoras de defesa de dissertação/tese, no 

mínimo, um membro examinador titular do Curso de Mestrado e dois membros 

examinadores titulares do Curso de Doutorado devem ser graduados em medicina; 

 

12) Após o parecer favorável do examinador prévio, os demais exemplares serão 

encaminhados aos outros examinadores. Veja nesta página, no item Formulários, o 

Parecer de Revisor de Trabalho Final; 

 

13) O envio à Comissão Examinadora (membros titulares e suplentes) e a marcação da 

data da defesa da dissertação de Mestrado só serão feitos após entrega de pelo menos 05 

(cinco) exemplares (encadernados em espiral) e um CD-ROM ou DVD, com os 

seguintes arquivos: a) um arquivo com a dissertação completa (sem o artigo e o 

documento da revista) em formato PDF; b) um arquivo com o artigo resultante do 

trabalho final; c) um arquivo com o documento da revista confirmando o recebimento 

do artigo, caso este não tenha sido publicado. O artigo científico resultante do trabalho 

final (publicado, no prelo ou submetido) deve ser anexado aos exemplares encadernados 

da dissertação. Caso este não tenha sido publicado, também deve ser anexado à 

dissertação o documento da revista confirmando o recebimento do artigo. O artigo 

científico e o documento da revista devem estar nas últimas páginas da dissertação; 

 

14) O envio à Comissão Examinadora (membros titulares e suplentes) e a marcação da 

data da defesa da tese de Doutorado só serão feitos após entrega de pelo menos 08 (oito) 

exemplares (encadernados em espiral) e um CD-ROM ou DVD, com os seguintes 

arquivos: a) um arquivo com a tese completa (sem o artigo e o documento da revista) 

em formato PDF; b) um arquivo com o artigo resultante do trabalho final; c) um 

arquivo com o documento da revista confirmando o aceite do artigo, caso este não tenha 

sido publicado. O artigo científico resultante do trabalho final deve ser anexado aos 

exemplares encadernados da tese. Caso este não tenha sido publicado, também deve ser 



anexado à tese o documento da revista confirmando o aceite do artigo. O artigo 

científico e o documento da revista devem estar nas últimas páginas da tese; 

 

15) A Comissão Examinadora, pela maioria de seus membros, indicará a aprovação ou 

não do trabalho final (dissertação/tese); 

 

16) A Comissão Examinadora poderá exigir modificações e estipular um prazo para a 

reapresentação do trabalho final, dentro do prazo máximo concedido ao aluno para a 

conclusão do curso, através de parecer conjunto fundamentado; 

 

17) A decisão da Comissão Examinadora é irrecorrível, salvo por inobservância dos 

preceitos do Regulamento Geral para os Programas Pós-Graduação stricto-sensu da 

UFF e do Regimento Interno do PPGCM, hipótese que caberá recurso ao Colegiado do 

Programa no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da divulgação do resultado; 

 

18) Os alunos aprovados deverão entregar à secretaria do PPGCM, no prazo de 30 dias, 

01 (um) exemplar da dissertação/tese, devidamente encadernado (capa dura, com o 

nome do aluno na lombada) e um CD-ROM ou DVD (com um arquivo completo da 

dissertação ou tese em formato PDF), ambos sem a inclusão do artigo científico e 

do documento da revista, com as modificações sugeridas pela comissão organizadora 

para os procedimentos da expedição do diploma. 

 

19) Critérios para análise de solicitação de defesa de dissertação de Mestrado antes de 

completar o tempo mínimo previsto pelo Regulamento Específico do PPGCM: a) Carta 

do aluno justificando a solicitação, com aval do orientador; b) Apresentação da carta da 

Revista Científica informando o aceite final do artigo resultante da dissertação. A 

Revista Científica deverá ser, no mínimo, classificada no Qualis Capes, área de 

Medicina I, como B2; c) O aluno deverá integralizar o currículo e atender às demais 

exigências regimentais do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas. 

 

20) Solicitação de emissão de Diploma e Histórico Escolar de curso de Pós-Graduação: 

é necessário abrir processo administrativo no Protocolo Geral da Reitoria – SCA ou 

Protocolos Setoriais (no Hospital Universitário Antonio Pedro o Protocolo está 

localizado no quarto andar do Prédio Anexo), devendo constar os seguintes 

documentos: 

 

 Cópia da Cédula de Identidade (Carteira Profissional, Carteira de Identidade de 

Órgãos Fiscalizadores de exercício profissional definitiva, Carteira de 

Identidade emitida por Secretaria de Segurança Pública ou Passaporte); 

 CPF; 

 Cópia do Diploma de Graduação (frente e verso). 

 

Para retirar o Cerificado de conclusão do curso de pós-graduação, o aluno deverá entrar 

em contato com o Protocolo PROGRAD (2º andar do Prédio da Reitoria, no horário de 

10h às 17h) através do telefone: 2629-5091. Para tanto, se faz necessário a apresentação 

da Cédula de Identidade. Se a retirada for através de Procuração, há necessidade de 

reconhecimento     de     firma.     Para     maiores     informações     enviar     e-mail 

para: protocolo@proac.uff.br. 

http://www.uff.br/?q=protocolo-no-grupo-administracao
http://www.uff.br/?q=protocolo-no-grupo-administracao
mailto:protocolo@proac.uff.br


NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO TRABALHO FINAL 

 

1) A apresentação da dissertação/tese deve ser feita de acordo com a publicação editada 

pela EDUFF/UFF (Abreu, Estela dos Santos; Teixeira, José Carlos Abreu. Apresentação 

de Trabalhos Monográficos de Conclusão de Curso). Esta publicação pode ser 

consultada na Biblioteca da Faculdade de Medicina da UFF, situada no andar térreo do 

Hospital Universitário Antonio Pedro, adquirida na Editora da Universidade Federal 

Fluminense (EdUFF), situada na Rua Miguel de Frias, No. 9, Icaraí, Niterói, RJ, ou 

obtida no seguinte endereço: http://www.eduff.uff.br/index.php/livros/565- 

apresentacao-de-trabalhos-monograficos-de-conclusao-de-curso-e-book (versão em pdf 

acesso livre). 

 

2) Artigos publicados e aceitos para publicação ou enviados para publicação (com as 

cartas de aceite ou de recebimento dos periódicos) devem ser anexados no final da 

dissertação/tese. 

 

3) Referências bibliográficas da dissertação/tese – de acordo com as normas do 

International Committee of Medical Journal Editors - http://www.icmje.org. De forma 

resumida, estas normas podem ser encontradas em 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html 
 

Obs.: A apresentação das referências bibliográficas também poderá ser feita da seguinte 

forma: 

 

a) No corpo do texto da dissertação/tese, as referências podem ser citadas da 

seguinte forma: 

Exemplo: “Em lactentes e crianças, a acentuada perda de eletrólitos e líquidos 

provocada por quadros de diarréia grave pode levar à desidratação e a complicações que 

podem resultar em óbito (Uhnoo et al., 1986; Linhares et al., 1994; Kilgore & Glass, 

1997; Parashar et al., 2003; Sdiri-Loulizi et al., 2008).” 

No final da dissertação/tese, as referências bibliográficas podem ser citadas em ordem 

alfabética, utilizando as normas do International Committee of Medical Journal Editors 

disponíveis em - http://www.icmje.org/ (ou, de forma resumida, em 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html) para a descrição das 

referências. 

 

 
ATENÇÃO: Ainda podem ser acessados na página do Programa de Pós- 

Graduação em Ciências Médicas (www.poscienciasmedicas.uff.br – Menu 

Formulários) os seguintes arquivos: 

 

a) Roteiro para Defesa de Dissertação de Mestrado; 

 

b) Roteiro para Exame de Qualificação de Doutorado; 

 

c) Roteiro para Defesa de Tese de Doutorado. 

http://www.eduff.uff.br/index.php/livros/565-apresentacao-de-trabalhos-monograficos-de-conclusao-de-curso-e-book
http://www.eduff.uff.br/index.php/livros/565-apresentacao-de-trabalhos-monograficos-de-conclusao-de-curso-e-book
http://www.icmje.org/
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
http://www.icmje.org/
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
http://www.poscienciasmedicas.uff.br/


ORDENAÇÃO DOS ELEMENTOS NA APRESENTAÇÃO DE 

DISSERTAÇÕES E TESES* 

*Fonte: (Abreu, Estela dos Santos; Teixeira, José Carlos Abreu. Apresentação de 

Trabalhos Monográficos de Conclusão de Curso). 
 

 

 

 

 
ESTRUTURA ELEMENTOS 

Pré-textuais Capa (obrigatório) 
Folha de rosto (obrigatório) 
Ficha catalográfica (obrigatório) 
Folha de aprovação (obrigatório) 
Dedicatória (opcional) 
Agradecimento (opcional) 
Epígrafe (opcional) 
Resumo na língua vernácula (obrigatório) 
Resumo em língua estrangeira - Abstract (obrigatório) 
Lista de ilustrações (opcional) 
Lista de tabelas (opcional) 
Lista de abreviatura, siglas (opcional) 
Lista de símbolos (opcional) 
Sumário (obrigatório) 

Textuais 
(obrigatórios) 

Introdução 
Revisão de literatura 
Objetivos 
Material e métodos 
Resultados 
Discussão 
Conclusões 

Pós-textuais Referências Bibliográficas (obrigatório) 
Glossário (opcional) 
Apêndice(s) (opcional) 
Anexo(s) (opcional) 
Índice(s) (opcional) 

 

 

 

 

 

PÁGINAS SEGUINTES: Exemplos de Capa, Folha de rosto e Folha de aprovação 

com elementos para a identificação da Dissertação ou Tese. 
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NOME DO ALUNO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO ou TESE 

 

 

 

 

 

 
Dissertação ou Tese submetida ao 

Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Médicas da Universidade 

Federal Fluminense como parte dos 

requisitos necessários à obtenção do 

Grau de Mestre ou Doutor. Área de 

Concentração: Ciências Médicas 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. ....................................................................................................... 

 

Coorientador (se houver): Prof. Dr ............................................................................... 
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FICHA CATALOGRÁFICA* 

 

Feita na Biblioteca da Faculdade de Medicina da UFF. 

 

Tel: 2629-9333 

 

email: bfm@ndc.uff.br 

mailto:bfm@ndc.uff.br


NOME DO ALUNO 

 

 

 

 

 

 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO ou TESE 

 

 

 

 

 

Dissertação ou Tese submetida ao 

Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Médicas da Universidade 

Federal Fluminense como parte dos 

requisitos necessários à obtenção do 

Grau de Mestre ou Doutor. Área de 

Concentração: Ciências Médicas 
 

 

Aprovado em: 
 

 

 

BANCA EXAMINADORA* 
 

 

Prof. Dr. 
 

 

Prof. Dr. 
 

 

Prof. Dr. 

 

 

*ATENÇÃO: a banca examinadora do Curso de Doutorado é composta de cinco 

membros 
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