
  

  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AMBIENTE E SAÚDE - PPGAS 

 

Instrução Normativa 02/PPGAS/2017   Lages, 25 de abril de 2017. 

 

Dispõe sobre a elaboração e o formato de apresentação das Dissertações e Teses do 

Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Saúde 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Saúde da 

Universidade do Planalto Catarinense, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o que 

deliberou o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Saúde, em reunião 

realizada no dia 25/04/2017 e considerando o que estabelece o Regimento do Programa 

de Pós-Graduação em Ambiente e Saúde da UNIPLAC, 

 

RESOLVE: 

Art. 1º. Aprovar o formato de apresentação das Dissertações e Teses do Programa de 

Pós-Graduação em Ambiente e Saúde. 

Art. 2º. As dissertações e teses deverão conter artigos/manuscritos de autoria do discente, 

em coautoria com o orientador e coorientador (se houver). 

Art. 3º. A inclusão destes artigos deverá ser feita de modo a fornecer uma visão do 

conjunto do trabalho da tese ou da dissertação. O formato incluirá: 

 

a) Em Dissertações de Mestrado 

- Capa 

- Elementos pré-textuais 

-Elementos textuais: 

Introdução  

Objetivos 

Revisão de literatura ou artigo de revisão de literatura 

Metodologia detalhada (opcional) 

Resultados e Discussão apresentados no formato de no mínimo 1 

manuscrito/artigo, que contemplará os resultados da pesquisa principal desenvolvida na 

dissertação. 



  

  

Considerações Finais/Conclusões 

- Elementos pós-textuais 

 

Ou 

- Capa 

- Elementos pré-textuais 

-Elementos textuais:  

Introdução 

Objetivos 

Revisão de literatura ou artigo de revisão de literatura 

Metodologia  

Resultados 

Discussão 

Conclusão 

- Elementos pós-textuais  

- Apêndice com no mínimo 1 manuscrito/artigo que contemplará os resultados da 

pesquisa principal desenvolvida na dissertação. 

 

 

b) Em Teses de Doutorado 

- Capa 

- Elementos pré-textuais 

-Elementos textuais: 

Introdução  

Objetivos 

Revisão de literatura ou artigo de revisão de literatura 

Metodologia detalhada (opcional) 

Resultados e Discussão apresentados no formato de no mínimo 2 

manuscritos/artigos, que contemplarão os resultados da pesquisa principal desenvolvida 

na Tese, sendo um deles aceito para publicação e o outro, no mínimo, submetido. 

Considerações Finais/Conclusões 



  

  

- Elementos pós-textuais 

 

Ou 

- Capa 

- Elementos pré-textuais 

-Elementos textuais:  

Introdução 

Objetivos 

Revisão de literatura ou artigo de revisão de literatura 

Metodologia  

Resultados 

Discussão 

Conclusão 

- Elementos pós-textuais  

- Apêndice com no mínimo 2 manuscritos/artigos que contemplarão os resultados 

da pesquisa principal desenvolvida na Tese, sendo um deles aceito para publicação e o 

outro, no mínimo, submetido. 

 

Art. 4º. As dissertações e teses deverão seguir as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). 

Art. 5º. As dissertações e teses deverão ser apresentadas no formato A4, conforme guia 

de formatação disponibilizado na página do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e 

Saúde. 

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor nesta data e passa a ter plenos efeitos 

para todos os discentes do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Saúde da 

Universidade do Planalto Catarinense. 

 

 

Original firmado na Secretaria PPGAS 

Aprovado pelo Colegiado PPGAS em 25/04/2017 

 


