
 

Deliberação da CPG em sua sessão 9ª/2008 de 05/06/2008 

 

Diretrizes para outra forma de apresentação de Tese e Dissertação dos 

Programas de Pós Graduação da Faculdade de Saúde Pública da USP 
 

 A Dissertação de Mestrado deve incluir, no mínimo, um manuscrito resultante 

do seu projeto de pesquisa de mestrado, submetido ou publicado em periódico 

arbitrado por pares, no período de sua matrícula no Programa. 

 A Tese de Doutorado deve incluir, no mínimo, três manuscritos resultantes do 

seu projeto de pesquisa de doutorado, sendo que um deles não deve ter sido 

submetido ou publicado em periódico ou capítulo de livro. Os outros dois artigos 

devem ter sido submetidos ou publicados em periódicos ou capítulos de livro 

arbitrados por pares, no período de sua matrícula no Programa. 

 São considerados como manuscritos: periódicos ou capítulos de livros. Em todos 

os manuscritos o candidato a Mestre ou Doutor deverá ser o primeiro autor. 

 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. Metodologia: descrição das definições, procedimentos e técnicas adotados para 

a realização do trabalho, não contempladas nos manuscritos apresentados. 

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

resultados e discussão correspondente do trabalho realizado que permitam as 

conclusões e considerações finais. 

V. Conclusões ou considerações finais: em que as contribuições do trabalho sejam 

sintetizadas. 

VI. Referências bibliográficas: utilizadas no trabalho 

VII. Anexos 

 Os manuscritos devem ser formatados segundo as normas para publicação dos 

periódicos ou obras a que serão submetidos ou publicados. 

 As referências bibliográficas devem ser apresentadas ao final de cada capítulo e, 

quando não se referirem aos manuscritos apresentados, devem seguir as normas 

gerais do Guia de Teses da FSP. 
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