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DIRETRIZES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM - PPGE PARA ELABORAÇÃO 

DE TESES E DISSERTAÇÕES EM FORMATO DE COLETÂNEA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS ORIUNDOS DO 

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

• A Dissertação de Mestrado deve incluir, no mínimo, um artigo resultante do seu projeto de 

pesquisa de mestrado, submetido ou publicado em periódico indexado nas bases ISI ou Medline ou 

Scielo, no período de sua matrícula no Programa. 

• A Tese de Doutorado deve incluir, no mínimo, três artigos resultantes do seu projeto de pesquisa 

de doutorado. Um destes não deve ter sido publicado; pelo menos um deve ter sido publicado ou 

submetido a periódico indexado nas bases ISI ou Medline ou Scielo, no período de sua matrícula no 

Programa. 

• Todos os artigos deverão ter como primeiro autor o candidato a Mestre ou Doutor, e seu 

orientador como coautor. 

• No caso de haver outros coautores no(s) artigo(s) publicado(s), estes devem formalizar sua 

concordância com a utilização do(s) artigo(s) na tese. 

• Os artigos devem ser formatados segundo as normas para publicação dos periódicos ou obras a 

que serão submetidos ou publicados, constando os coautores.  

• As referências bibliográficas devem ser apresentadas ao final de cada artigo, de acordo com a 

recomendação do periódico. 

• As Teses e Dissertações devem incluir obrigatoriamente: 

Apresentação: descrição da estrutura do trabalho. 

I. Introdução: texto que sistematize o conhecimento existente e justifique o trabalho realizado. 

II. Objetivos. 

III. Método: descrição das definições, procedimentos e técnicas adotados para a realização do 

trabalho, mesmo que contempladas nos artigos apresentados. 

IV. Resultados e discussão: onde serão inseridos os artigos que apresentam os resultados e discussão 

correspondente do trabalho realizado, que permitam as conclusões e considerações finais. No caso 

de doutorado, um deles poderá ser de um artigo de revisão. 

V. Considerações finais: síntese dos resultados principais, apresentando as contribuições do trabalho 

para a prática, para o ensino e para novas pesquisas, bem como dificuldades encontradas e 

limitações do estudo. 

VI. Referências bibliográficas: utilizadas em todo o trabalho, inclusive os citados nos artigos, 

elaborados de acordo com as normas de apresentação de dissertações e teses da EEUSP. 

VII. Anexos e Apêndices.


