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RESOLUÇÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SAÚDE N. 005/2016

Estabelece Normas para Apresentação de
Dissertação de Mestrado e Tese de
Doutorado.

O COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SAÚDE (PGPDS) e
PRESIDENTE DO COLEGIADO DO PG-PDS (CPPG-PDS), considerando a
necessidade de padronizar o formato de apresentação de Dissertações de
Mestrado e Teses de Doutorado,

R E S O L V E:

Art. 1º. Os alunos regulares de Mestrado Acadêmico e de Doutorado
deverão elaborar suas dissertações e teses baseando-se nos critérios de
apresentação, explicitados no Manual de Normas para Apresentação de
Dissertação de Mestrado e Tese de Doutorado, em Anexo.

Art. 2º. A Dissertação de Mestrado Acadêmico ou Tese de Doutorado
deverá ser apresentada, em versão de defesa e versão definitiva, cumprindo-se
todos os critérios estabelecidos no Manual de Normas para Apresentação de
Dissertação de Mestrado e Tese de Doutorado, em Anexo.
§1º. A versão para análise da banca deverá ser impressa e encadernada
em espiral, podendo ser enviada em formato digital, quando solicitado por
membro da banca.
§2º. Após a sessão de defesa com aprovação da dissertação ou tese, o
mestre ou doutor recém titulado deverá obter assinatura dos membros da
banca na folha “Banca Examinadora”, de seu trabalho, a fim de adicionar à
versão final digital de seu trabalho.
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§3º. Após a revisão final do texto, o autor deverá solicitar a ficha
catalográfica do trabalho na Biblioteca Central da UnB antes de entregar a
versão final à Secretaria do Programa de Pós-graduação.
§4º. O CD com o arquivo digital integral, em versão definitiva da
respectiva dissertação ou tese, deverá ser apresentado em formato PDF, na
secretaria do Programa, devendo estar em consonância com o Manual de
Normas para Apresentação de Dissertação de Mestrado e Tese de Doutorado,
objeto desta Resolução.
§ 5º. A versão definitiva será enviada à banca em formato digital PDF.
§ 6º. Junto com a versão definitiva, deverá ser entregue o relatório final
de acordo com o solicitado pela secretaria do Programa, conforme a norma da
UnB e da CAPES.
§ 7º. Além de enviar o relatório final à CAPES, os bolsistas do CNPq
deverão enviar relatório específico à agência, contendo atestado de defesa
emitido pela Coordenação do Curso de Pós-Graduação. Bolsistas de
Doutorado deverão, também, apresentar relatório de Prestação de Contas e
doação de materiais permanentes adquiridos com recursos de bancada, à
carga do laboratório.
Art. 3º. Casos omissos a esta Resolução serão julgados pelo Colegiado
do PPGPDS.
Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor a partir desta data, revogadas as
disposições em contrário.

Brasília, 25 de fevereiro de 2016.

Profa. Dra. Silviane Bonaccorsi Barbato
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação
em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde
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ANEXO 1

Manual de Normas para Apresentação de
Dissertação de Mestrado e Tese de Doutorado

Este documento tem como objetivo orientar o estudante de pósgraduação na preparação de trabalho empírico de Dissertação de Mestrado ou
Tese de Doutorado fornecendo normas de formatação e estruturação.

Formatação

Margens:
Use margens uniformes de pelo menos 2,54 cm nas partes superior, inferior,
esquerda e direita de todas as páginas.

Fonte e Tamanho de Letra:
Times New Roman, tamanho 12.

Cor da Impressão:
Utilizar a cor preta na impressão da dissertação ou tese. No caso de gráficos,
utilizar linha tracejada, linha preenchida, linha pontilhada etc na cor preta.

Espaçamento entre Linhas:
Todo o texto deve ser redigido com espaço duplo entre todas as linhas. Não
utilize espaçamento simples ou 1,5 – exceto em tabelas ou figuras quando
necessário.
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Recuo:
Recuar a primeira linha de cada parágrafo em 1,25 cm (1 tab).

Título da Dissertação e Tese:
Recomenda-se que o título não tenha mais que 12 palavras.

Títulos e Subtítulos dos Capítulos:
O manual da APA (6a edição) recomenda cinco níveis hierárquicos para
formatar títulos e subtítulos das seções. Números ou letras não devem ser
acrescentados para identificar os títulos e subtítulos (por exemplo, Introdução
e não 1. Introdução). Abaixo é apresentada a formatação de cada nível.

Primeiro Nível
Segundo Nível
Terceiro nível.
Quarto nível.
Quinto nível.

Independentemente do número de níveis de subtítulo dentro de um capítulo, a
estrutura para todos segue a mesma progressão do nível um ao nível cinco.
Cada seção começa com o mais alto nível de título (nível 1), mesmo se uma
seção tiver menos níveis que uma outra seção. Para maiores informações,
consultar o manual da APA (6a edição).
Obs.: Centralizar e colocar em negrito os títulos das seções “Agradecimentos”,
“Resumo”, “Abstract”, “Índice”, “Lista de Tabelas”, “Lista de Figuras”,
“Referências” e “Anexos”, bem como o nome dos capítulos.
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Paginação:
As páginas preliminares serão numeradas em romano minúsculo no lado
superior direito a partir da página de identificação (que receberá a numeração
ii). Da seção de Introdução em diante deverá ser utilizado numeral arábico,
iniciando por 1.

Papel:
Papel branco tamanho ofício ou A4 deverá ser utilizado para impressão e
fotocópia da dissertação ou tese.

Inclusão de material com direitos autorais:
A inclusão deste tipo de material comercializado (por exemplo, testes, escalas)
só será permitida com autorização por escrito do autor ou do editor,
dependendo de quem detiver os direitos autorais. Não é necessária a
autorização quando se tratar de material de domínio público publicado em
periódicos, desde que devidamente citado.

Tipos de Estudo
O manual da APA (6a edição) apresenta os seguintes tipos de estudo:

Estudos Empíricos: São relatos de pesquisa original. Maiores informações
acerca de sua estrutura serão apresentadas na próxima seção.

Revisões da Literatura: Referem-se a sínteses de pesquisas ou metaanálises que avaliam de forma crítica o material já publicado sobre um tema em
particular. É importante que se integre e avalie esse material, considerando o
progresso da pesquisa e buscando clarificar um problema específico. Esperase que o autor: (a) defina e clarifique um problema; (b) sumarize investigações
prévias para informar o leitor sobre o estado da pesquisa; (c) informe a
metodologia utilizada para análise da literatura (procedimentos para seleção
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dos textos, bases de dados utilizados, critérios de inclusão e exclusão etc); (d)
identifique relações, contradições, lacunas e inconsistências na literatura; e (e)
identifique limitações do estudo de revisão e sugira os próximos passos de
investigação para a resolução dos problemas identificados.

Estudos Teóricos: Trata-se de trabalhos baseados na literatura empírica
existente e tem como objetivo propor avanços teóricos em uma determinada
área. Espera-se que o desenvolvimento de uma teoria seja traçado para
expandir e refinar construtos teóricos, apresentar uma nova teoria ou analisar
uma teoria existente, apontando suas fraquezas ou demonstrando as
vantagens de uma teoria sobre outra. É essencial analisar a consistência
interna de uma teoria e sua validade externa. Não há seções pré-determinadas,
elas podem variar a depender de seus conteúdos.

Estudos Metodológicos: São estudos em que se apresentam novas
abordagens metodológicas, modificações de métodos existentes ou discussões
sobre abordagens quantitativas e analíticas de dados para a comunidade
científica. O uso de dados empíricos, neste caso, serve unicamente como
ilustração da técnica de análise de dados. O foco é em abordagens
metodológicas e analíticas de dados. O estudo deve conter detalhes suficientes
para o leitor avaliar a aplicabilidade da metodologia para o seu problema de
pesquisa, comparar os métodos propostos com aqueles em uso e implementálos.

Estudos de Caso: São os relatórios de materiais de casos obtidos ao trabalhar
com um indivíduo, um grupo, uma comunidade ou uma organização. Os
estudos de caso ilustram um problema; indicam um meio para resolver um
problema; e/ou lançar luz sobre a investigação necessária, aplicações clínicas,
ou questões teóricas. Ao escrever estudos de caso, é importante considerar
cuidadosamente o equilíbrio entre o fornecimento de material ilustrativo
importante e o uso de material confidencial de forma responsável.
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Sequência das Seções da Dissertação ou Tese Empíricas

1. Página de rosto
2. Página de identificação
3. Página de reconhecimento ao apoio de agência de Pesquisa
4. Página de identificação dos membros da banca
5. Agradecimentos
6. Resumo
7. Abstract
8. Índice (ou Sumário)
9. Lista de Tabelas (se for o caso)
10. Lista de Figuras (se for o caso)
11. Capítulo 1 - Introdução (ou Apresentação do Trabalho)
12. Capítulo 2 - Revisão de Literatura
13. Capítulo 3 - Definição do Problema (ou Objetivos)
14. Capítulo 4 – Método (ou Metodologia)
15. Capítulo 5 - Resultados
16. Capítulo 6 - Discussão
17. Capítulo 7 - Conclusões e Implicações do Estudo
18. Referências
19. Anexos (se for o caso)

Obs.1: A organização dos capítulos de Resultados e Discussão depende dos
objetivos e da natureza dos dados. É importante que cada tópico de discussão
seja identificado como tal e que não se confunda resultados com discussão.
Obs.2: Os capítulos 6 e 7 poderão ser combinados em um único capítulo desde
que discussão, conclusões e implicações do estudo estejam claramente
sinalizados.
1) Página de rosto – Deve conter na seguinte ordem (ver Anexo A):


Logomarca e identificação da Universidade, disponível em
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http://www.marca.unb.br/


Identificação do Instituto de Psicologia



Identificação do Programa de Pós-graduação



Título da dissertação ou tese



Nome do autor



Cidade, mês e ano

2) Página de identificação - Deve conter na seguinte ordem (ver Anexo B):


Logomarca e identificação da Universidade disponível em

http://www.marca.unb.br/


Identificação do Instituto de Psicologia



Identificação do Programa de Pós-graduação



Título da dissertação ou tese



Nome do autor



Texto (alinhamento à direita): Dissertação (ou Tese) apresentada ao
Instituto de Psicologia como requisito parcial à obtenção do grau de
Mestre (ou Doutor) em Processos de Desenvolvimento Humano e
Saúde, área de concentração (incluir área de concentração).



Nome do orientador



Cidade, mês e ano

3) Página de reconhecimento ao apoio de agência de Pesquisa


Texto (centrado, no meio da página): Esta dissertação/Esta tese
recebeu apoio financeiro (agência) (número do protocolo ou do
processo, se houver).
- Caso o estudante tenha recebido bolsa no Brasil e no exterior, os
dois apoios devem ser nomeados com a adição de período.

4) Página de identificação dos membros da banca (ver Anexo C)


Identificação da Universidade
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Identificação do Instituto de Psicologia



Identificação do Programa de Pós-graduação



Texto (centrado): Dissertação (ou Tese) aprovada pela seguinte
banca examinadora:



Nome e afiliação institucional dos membros da banca. Discriminar
após cada nome, a condição de presidente, membro ou suplente da
banca.



Incluir cidade, mês e ano.

5) Agradecimentos
A critério do autor.

6) Resumo
O resumo não deve exceder 500 palavras ou duas páginas em espaço duplo.
Incluir entre 3 a 5 palavras-chave. Verificar o Manual da APA (6ª edição) para
maiores informações quanto ao que deve constar no resumo de cada tipo de
estudo.

7) Abstract
O resumo em inglês deve ser compatível com a versão em português. Utilizar
espaçamento duplo. Incluir de 3 a 5 palavras-chave.

8) Índice (ou Sumário)
Incluir páginas de agradecimentos, resumo, abstract, lista de tabelas, lista de
figuras, capítulos, seções e subseções de cada capítulo, referências e anexos.
Para alinhamento correto do número das páginas, sugere-se formatação de
tabela. Título “Índice” ou “Sumário” deve ser centralizado e em negrito.

9) Lista de Tabelas (se for o caso)
Listar todas as tabelas apresentadas no corpo do trabalho com os respectivos
títulos e páginas. Título “Lista de Tabelas” deve iniciar em uma nova página e
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ser centralizado e em negrito. Consultar normas da APA (6a. edição) para
confecção das tabelas. Cada tabela deve ter um título adequado a seu
conteúdo.

10) Lista de Figuras (se for o caso).
Listar todas as figuras apresentadas no corpo do trabalho com os respectivos
títulos e páginas. Título “Lista de Figuras” deve iniciar em uma nova página e
ser centralizado e em negrito. Consultar normas da APA (6a. edição) para
confecção das figuras. Cada figura deve ter um título adequado a seu
conteúdo.

11) Capítulo 1 - Introdução (ou Apresentação doTrabalho)
Introduzir o estudo ao leitor (tema, objetivo geral e importância do estudo).

12) Capítulo 2 - Revisão de Literatura
Deve incluir tanto o referencial teórico quanto a descrição de estudos anteriores
sobre o problema investigado. O pesquisador informa ao leitor o que já foi
produzido na área. Envolve apresentação e análise de teorias/conceitos que
dizem respeito ao problema investigado, com explicitação da fundamentação
teórica em relação à perspectiva teórico-metodológica específica adotada no
trabalho, bem como uma avaliação crítica dos estudos (metodologia e
resultados) - e não simplesmente a sua descrição. Em suma, é uma síntese
interpretativa e integrativa do conhecimento produzido a partir do qual sua
proposta de estudo será alicerçada. Como envolve descrição e argumentação,
recomenda-se dividi-lo em subseções, de forma a tornar a leitura mais
agradável, e a focar apenas nos tópicos investigados no estudo. Portanto, evite
elaborar um capítulo de revisão de literatura muito extenso que inclua tópicos
não diretamente relacionados ao problema investigado. Evite também citar
material de fontes secundárias (apud), ao longo da dissertação ou tese,
verificando os textos originais.
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13) Capítulo 3 - Definição do Problema (ou Objetivos)
Envolve justificativa para realização do estudo, com base na revisão de
literatura efetuada, bem como apresentação da hipótese ou suposição geral
(em casos de estudos inferenciais não há hipóteses), questão de pesquisa
investigada, objetivo geral e/ou objetivos específicos do estudo.

14) Capítulo 4 - Método (ou Metodologia)
O método é descritivo. No caso de estudo empírico, incluir obrigatoriamente as
seguintes subseções: Participantes, Instrumentos, Procedimentos para Coleta
de Dados (ou Obtenção das Informações, ou Construção dos Dados) e Análise
dos Dados (incluindo delineamento) ou Construção dos Dados. É imperativo
seguir rigorosamente as normas éticas na condução de pesquisas com seres
humanos constantes da Resolução Conselho Nacional de Saúde 466/12 e
Resolução CFP nº 016/2000, publicada no DOU nº 246, Seção 1, Página 91 no
dia 22 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a realização de pesquisa em
Psicologia com seres humanos.

Obs. 1: Esta seção deverá ser denominada Metodologia caso o mestrando ou
doutorando inclua referencial teórico-metodológico além do método. A
metodologia envolve a construção do método de investigação por meio de
estabelecimento de relações explícitas entre teoria e fenômeno (indicação
teórica de como estudar o fenômeno empiricamente), ao passo que o método
descreve os passos para coleta e análise de dados.
Obs. 2: Para preparação dessa seção, utilizar verbo no passado quando se
tratar de dissertação de mestrado ou tese de doutorado a ser defendida. No
caso de exame de qualificação (projeto de pesquisa a ser defendido), utilizar o
verbo no futuro. Essa observação também vale para descrição do objetivo geral
e objetivos específicos do estudo.
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15) Capítulo 5 - Resultados
Os resultados visam responder as hipóteses (ou suposição), questões de
pesquisa ou objetivos do estudo. Recomenda-se apresentar os resultados por
hipóteses (se houver), questões de pesquisa ou objetivos em subseções.

16) Capítulo 6 - Discussão
O objetivo da discussão é analisar os resultados obtidos à luz de estudos
anteriores e do referencial teórico usado, deve-se argumentar. A metodologia
utilizada no estudo deve ser objeto de discussão também. Assim, é importante,
ainda, na discussão, identificar as limitações do estudo (uma espécie de
autocrítica do estudo).

17) Capítulo 7 - Conclusões e Implicações do Estudo
Listar as principais conclusões do estudo, bem como apresentar implicações
práticas

dos

resultados

obtidos

(implicações

educacionais,

familiares,

profissionais etc, dependendo do foco da pesquisa), ou seja, como os
resultados obtidos podem subsidiar o trabalho de escolas, por exemplo. É
relevante, também, incluir sugestões para futuras pesquisas. Recomenda-se,
neste capítulo, o uso de subseções.

18) Referências
As referências devem ser elaboradas de acordo com as normas de estilo do
manual da APA (6a edição).

19) Anexos
Caso sua dissertação ou tese conter apenas um anexo, identifique o como
Anexo. Se tiver mais de um anexo, deve-se nomeá-los com letras maiúsculas e
mencioná-los no corpo do trabalho (por exemplo, ver Anexo C e não apenas
ver Anexos). Cada anexo precisa ter um título.
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IMPORTANTE: A produção de um texto depende de trabalho longo e
dedicação, a fim de que o trabalho de textualização produza coerência e
coesão. Evitar redigir parágrafos com apenas uma sentença, bem como
parágrafos desconectados entre si.

Encadernação

Caso haja solicitação de membro da banca, a versão final da dissertação ou
tese deve ser encadernada na cor azul marinho, letra arial dourada. Deve
conter

na

capa,

logomarca

da

Universidade

(disponível

em

http://www.marca.unb.br/), identificação da Universidade, do Instituto de
Psicologia, do Programa de Pós-graduação, título da dissertação ou tese,
nome do autor, especificar se é Dissertação de Mestrado ou Tese de
Doutorado, cidade e ano. Na lombada do trabalho incluir nome do autor e ano.

Fontes para Consulta

- Manual da APA:
APA. (2010). Publication manual of the American Psychological Association.
Washington, DC: APA.
- Informações On-line:
http://www.apastyle.org/
http://blog.apastyle.org/
https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/10/
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ANEXOS
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Anexo A – Página de Rosto

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
INSTITUTO DE PSICOLOGIA
Programa de Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde

TÍTULO DA TESE OU DISSERTAÇÃO

Nome do Autor

Brasília, mês e ano
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Anexo B – Página de Identificação

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
INSTITUTO DE PSICOLOGIA
Programa de Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde

TÍTULO DA TESE OU DISSERTAÇÃO

Nome do Autor

Dissertação (ou Tese) apresentada ao Instituto
de Psicologia da Universidade de Brasília, como
requisito parcial à obtenção do título de Mestre
em Processos de Desenvolvimento Humano e
Saúde, área de concentração .

ORIENTADOR(a): PROF(a). Dr(a). NOME DO(a) ORIENTADOR(a)
Brasília, mês e ano
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Anexo C – Página de Identificação dos Membros da Banca
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
INSTITUTO DE PSICOLOGIA

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO (OU TESE DE DOUTORADO) APROVADA
PELA SEGUINTE BANCA EXAMINADORA:

_______________________________________________________________
Prof(a). Dr(a). Nome - Presidente
Nome da Instituição de filiação do(a) professor(a)

________________________________________________________________
Prof(a). Dr(a). Nome - Membro
Nome da Instituição de filiação do(a) professor(a)

_______________________________________________________________
Prof(a). Dr(a). Nome - Membro
Nome da Instituição de filiação do(a) professor(a)

_______________________________________________________________
Prof(a). Dr(a). Nome - Suplente
Nome da Instituição de filiação do(a) professor(a)
Brasília, mês e ano

