
 

 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação  

Mestrado Profissional em ciências aplicadas em saúde   

Normas de formatação do relatório técnico/científico 

 

I. Pré-Texto  

Composto pelos seguintes tópicos, que não são numerados:  

1. Capa  

2. Folha de Rosto: Com Ficha Catalográfica no verso (confeccionada pela Biblioteca 

Central da Universidade de Vassouras).  

3. Caracterização do Curso: Coordenação, Orientadores.  

4. Dedicatória: Opcional. Nesse tópico o candidato dedica seu trabalho ou presta 

homenagem a pessoas de seu convívio pessoal.  

5. Agradecimentos: Esse tópico é de fundamental importância para demonstrar a 

trajetória do trabalho realizado. Os agradecimentos são formais e devem incluir todos os 

que atuaram como professores, orientadores e coorientadores, assim como todos os que 

realmente colaboraram e auxiliaram na elaboração do trabalho - técnicos, bioestatísticos, 

bioteristas, etc. Colaboradores que foram remunerados pela sua participação não são 

incluídos neste tópico.  

6. Epígrafe (Opcional)  

8. Resumo: Deve ser estruturado, dividido nas seções contexto, objetivo, métodos, 

resultados/produto, conclusão. Pode conter no máximo 250 palavras.  

9. Palavras-chave: De três a seis, separadas por ponto e vírgula. Devem ser 

obrigatoriamente Descritores em Ciências da Saúde - DeCS: http://decs.bvs.br/ ou em 

inglês MeSH: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh).  

10. Abstract: Deve ter a mesma estrutura do Resumo em Português, com até 250 

palavras. É fundamental que o Inglês seja revisado por um profissional ou por um nativo de 

língua inglesa familiarizado com a terminologia técnica da área. 

7. Sumário  

 II. Texto 

Composto pelos seguintes capítulos:  



 

 

1. Introdução: Apresenta o estado da arte do assunto estudado, com uma boa revisão da 

literatura e termina com a justificativa para a realização do estudo.  

2. Objetivos: Deve ser claro, conciso e preciso, e sempre relacionado com o título e a 

conclusão do trabalho. Caso haja necessidade poderá ser dividido em objetivo geral e 

específico.  

3. Descrição técnica do produto: Descreve, de forma clara e lógica, no que consiste o 

seu produto técnico (como foi desenvolvido, particularidades, informações técnicas dentre 

outras) Este tópico deve permitir que o produto desenvolvido seja reprodutível, 

resguardados os casos em que a confidencialidade se faz necessária.  

4. Possíveis aplicabilidades do produto: Este tópico é semelhante a uma discussão, 

entretanto, o seu objeto de discussão é o seu produto técnico. Desta forma, deverá ser 

comparado o seu estudo com outros estudos semelhantes. É importante que fique claro 

neste tópico as aplicabilidades do produto no cenário do mestrado profissional e os 

impactos na sociedade e/ou setor produtivo (nacional e internacional).   

5. Conclusão(ões): Responde à(s) pergunta(s) formulada(s) no objetivo. Deve sempre 

ser alinhada ao título e ao objetivo.  

7. Referências: A lista de referências deve ser formatada em estilo Vancouver. 

 

III. Pós- Texto 

8. Referências  

9. Anexos  

 

1. FORMATAÇÃO GERAL: 

 

Tamanho do papel: A4; Folha branca e lisa  

Orientação: retrato  

Margens: Superior: 2cm, Esquerda: 3cm, Medianiz: 0, Inferior: 2cm, Direita: 2cm  

Fonte: Times New Roman  

Tamanho da letra: 12  



 

 

Alinhamento do Parágrafo: justificado  

Espaçamento entre linhas: 1,5  

Recuo do parágrafo: 2cm Título dos capítulos: centralizados, em letras maiúsculas, 

negrito e com numeração arábica  

Numeração da página: inferior, à direita e em numeração arábica. Numeração inicia-se 

na primeira página do primeiro capítulo  

 

2. CAPA: 

 

Conteúdo: nome do aluno, título do trabalho, nome do curso e da instituição, nome 

da cidade e ano.  

• Nome do aluno: letras maiúsculas, em negrito, tamanho da fonte 18, 

centralizado, e na primeira linha da página.  

• Título do trabalho: letras maiúsculas, em negrito, tamanho da fonte 24, 

centralizado; deverá ocupar o centro da página, independente do número de 

palavras que possua.  

• Nome do curso e da instituição: No primeiro espaço do terço inferior da 

capa, deverá estar escrito: “Trabalho Final do Mestrado Profissional, apresentado à 

Universidade de Vassouras, para obtenção do título de Mestre em Ciências aplicadas 

em Saúde." Em letras maiúsculas e minúsculas, tamanho da fonte 14, justificado, 

com recuo de todas as linhas a partir do centro da página. 

   • Nome da cidade e ano: na última linha deve constar o ano de 

conclusão do trabalho e na penúltima linha a cidade. Em letras maiúsculas, tamanho 

da fonte 14, negrito, centralizados.  

 

3. FOLHA DE ROSTO:  

 

Conteúdo: nome do aluno, título do trabalho, nome do curso e da instituição, 

orientador/coorientadores, nome da cidade e ano.  



 

 

• Nome do aluno: letras maiúsculas, em negrito, tamanho da fonte 18, 

centralizado, e na primeira linha da página.  

• Título do trabalho: letras maiúsculas, em negrito, tamanho da fonte 24, 

centralizado; deverá ocupar o centro da página, independente do número de 

palavras que possua.  

• Nome do curso e da instituição: No primeiro espaço do terço inferior da 

capa, deverá estar escrito: do Mestrado Profissional, apresentado à Universidade de 

Vassouras, para obtenção do título de “Mestre em Ciências aplicadas em Saúde." Em 

letras maiúsculas e minúsculas, tamanho da fonte 14, justificado, com recuo de 

todas as linhas a partir do centro da página.  

• Orientador e Coorientadores: letras maiúsculas e minúsculas, tamanho 

da fonte 14, justificado. Caso haja mais de um coorientador, os nomes devem estar 

em ordem alfabética. Devem iniciar-se no terço inferior da página. Deverá ser 

utilizado o título de Professor Doutor para os orientadores e para os coorientadores 

que possuírem o título de doutor.  

• Nome da cidade e ano: na última linha deve constar o ano de conclusão 

do trabalho e na penúltima linha a cidade. Em letras maiúsculas, tamanho da fonte 

14, negrito, centralizados.  

 

4. VERSO DA FOLHA DE ROSTO - FICHA CATALÓGRÁFICA  

A FICHA CATALOGRÁFICA deverá ser confeccionada de acordo com as normas vigentes 

segundo o Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2).  

• A ficha tem tamanho padrão de 7,5cm de altura x 12,5cm de largura. 

 • A margem esquerda é padronizada com parágrafos pré-estabelecidos e a direita livre. • A 

fonte é a mesma utilizada na confecção trabalho; recomenda-se o tamanho 12. Quando 

houver muita informação ficando pequeno o espaço de 7,5 x 12,5, é necessário que o 

tamanho da letra seja diminuído para 10.  

• O espaçamento é simples e iniciando na segunda linha da borda superior. 

 * Esta ficha deverá se localizar no verso da folha de rosto, centralizada abaixo da metade 

da folha.  

DESCRIÇÃO:  

 



 

 

1) Autoria: a entrada será feita pelo último sobrenome do autor, vírgula seguida 

de espaço mais o nome e o prenome sem o ponto.  

Título e Imprenta (local): transcrito na íntegra iniciando na próxima linha na 

direção da 4ª letra do sobrenome do autor. O subtítulo, se houver, deve vir após o 

título, precedido de dois pontos (:), as informações seguintes devem continuar na 

direção da primeira letra do sobrenome do autor. Após o título colocar 1 espaço, 1 

barra (/) 1 espaço, em seguida o nome do autor em ordem direta, ponto (.) 2 

travessões (--), 1 espaço, a data do trabalho e ponto(.)  

 

2) Descrição Física: inicia-se na 4ª letra do sobrenome do autor. Consta de 

dados complementares que descrevem fisicamente o trabalho como: número de folhas 

e ilustrações. Transcreve-se o número de folhas em algarismos arábicos f, 1 ponto (.), 

1espaço, dois pontos (:) a abreviação il. (inclui figuras, tabelas) e 1 ponto (.)  

Ex: 96f. : il.  

3) Notas: pular uma linha iniciando na 4ª letra do sobrenome do autor e redigir 

uma nota indicando o tipo de trabalho, nome da Instituição e ano de conclusão:  

 

Ex: Trabalho Final do Mestrado Profissional em Diagnóstico Clínico e 

Laboratorial em Medicina Veterinária , Universidade de Vassouras, 2016.  

 

4) Título em inglês: após a descrição do trabalho, pular uma linha e colocar o 

titulo do trabalho em inglês:  

 

Ex: Título em inglês: Action of Pycnogel in the healing of venous ulcers.  

 

5) O nome do orientador e coorientador deverão ser informados em ordem 

direta, partindo da 4ª letra do sobrenome do autor:  

 

Ex: Orientador: Profa. Dra.....................................................  

              Coorientador: Prof. Dr..................................................... 



 

 

 

  PISTA: Indicar os assuntos/descritores precedidos por algarismos arábicos, iniciando 

na 4ª letra, colocando o numeral ponto (.) espaço. Informar em seguida outras 

informações precedidas de algarismos romanos. 

  

Ex: 1. Doença de Parkinson. 2. Medicina preventiva. 3. Saúde pública. I. Título.  

 

5. CARACTERIZAÇÃO DO CURSO: 

 Conteúdo: nome da Universidade, nome do Curso, nome do coordenador, linha de 

atuação científico tecnológica do trabalho.  

• Nome da Universidade: letras maiúsculas, em negrito, tamanho da fonte 18, 

centralizado, e na primeira linha da página. 

 • Nome do Curso: letras maiúsculas, em negrito, tamanho da fonte 24, 

centralizado; deverá ocupar o centro da página.  

• Nome do coordenador: letras maiúsculas e minúsculas, tamanho da fonte 14, 

centralizado.  

• Linha de atuação científico-tecnológica: linha em que o trabalho se insere. 

Em letras maiúsculas e minúsculas, tamanho da fonte 14, justificado. No final da 

página de caracterização do curso. 


