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FORMATO PREFERENCIAL DE DISSERTAÇÕES E TESES DA FCMSCSP
O trabalho de conclusão dos cursos de mestrado e doutorado do programa de pósgraduação da FCMSCSP poderá seguir as orientações abaixo, com exceção de trabalhos de
conclusão do mestrado profissional que assumam os formatos alternativos permitidos para
esta modalidade, de acordo com regulamentação vigente.
Há 2 formatos para apresentação do trabalho de conclusão dos cursos de mestrado e
doutorado:
1) Formato monográfico ou clássico: baseado na Normatização para apresentação de
dissertações e teses da FCMSCSP e
2) Formato Preferencial: baseado na apresentação de artigos.
O trabalho de conclusão de Mestrado deve incluir, no mínimo, um artigo resultante do
projeto de pesquisa de mestrado, submetido ou aceito para publicação em periódico
indexado e qualificado na área do Programa em nível B3 ou superior.
A Tese de Doutorado deve incluir no mínimo dois artigos, também enviados a
periódicos classificados como B3 ou superior e resultantes do projeto de pesquisa de
doutorado. Os dois artigos deverão ter relação conceitual entre si, estabelecendo substrato
para formação de opinião para um único tema. No momento da defesa do doutorado, pelo
menos um dos artigos deve ter sido publicado ou aceito para publicação.
Quando um dos artigos tiver sido aceito em revista classificada como Qualis B1 ou
superior, o aluno pode ser dispensado do Exame de Qualificação.
Parágrafo Único: nos artigos apontados como base da dissertação ou tese, o
candidato a Mestre ou Doutor deverá ser o primeiro autor. As exceções serão analisadas
pela CPG (uma das exceções previstas é a de projetos de pesquisa
realizados em colaboração nacional ou internacional, que venham a ter exigências explícitas
na ordem dos autores para a publicação dos artigos).
Teses e Dissertações baseadas na apresentação de artigos devem ter a seguinte
estrutura de apresentação:
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1) Introdução: texto que introduz o conhecimento existente sobre o tema e uma justificativa
para a realização do trabalho.
2) Objetivos
3) Métodos ou metodologia: desenho, procedimentos e técnicas adotados para a realização
do trabalho, não contempladas nos manuscritos apresentados.
4) Resultados: substituindo este tópico inserir o(s) artigo(s), formatados segundo as normas
do(s) periódico(s) para os quais o(s) artigo(s) foi(foram) submetido(s).
5) Considerações finais ou recomendações: corresponde à discussão sobre as contribuições
do(s) artigo(s) apresentados, sua importância e perspectivas futuras.
6) Referências bibliográficas: incluir todas as referências utilizadas na tese, mesmo que já
tenham sido citadas no(s) artigo(s). As normas de estilo, citações e referências utilizadas
devem ser apresentadas de acordo com o consenso de editores científicos de revistas
biomédicas: Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing
and Editing for Biomedical Publication. Uma versão em Português: Requisitos uniformes para
manuscritos submetidos a periódicos biomédicos: escrevendo e editando para publicações
biomédicas está disponível em:
http://scielolab.iec.pa.gov.br/pdf/ess/v15n1/v15n1a02.pdf
7) Anexos: informações adicionais e complementares não incluídas no(s) artigo(s). Aqui são
incluídos: cópia do parecer da Comissão de Ética de Pesquisa com animais ou ser humano,
as normas de publicação da(s) revista(s) de submissão, os dados individuais dos sujeitos da
pesquisa, gráficos e figuras adicionais, etc.
Eventualmente, o trabalho de conclusão de Mestrado ou Doutorado também poderá
ser submetido sob o formato monográfico, seguindo normas já estabelecidas de nossa
Instituição.
Fica permitida a correção da Dissertação ou Tese aprovada, com a finalidade de
incorporar as eventuais contribuições dos membros das comissões julgadoras, ou
representam aspectos discutidos na defesa, e que na opinião do aluno e do orientador,
melhorem a qualidade dos documentos publicados. É proibida qualquer mudança de
conteúdo que não tenha sido sugerida e aprovada durante a defesa.
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Parágrafo único: A versão que vai para a banca de defesa deverá ser encadernada em
espiral.
O prazo máximo para a entrega da versão corrigida e definitiva será de 30 (trinta)
dias, a contar da data da defesa. A versão corrigida deverá ser encaminhada em capa dura
(anexando cópia em mídia digital), juntamente com carta assinada apontando a ciência do
orientador, à Secretaria de Pós-Graduação. A Secretaria encaminhará a versão final aos
membros da banca e à Biblioteca da FCMSCSP. Mediante a autorização do aluno e
orientador, a dissertação ou tese será disponibilizada no site da Instituição. Com o objetivo
de proteger os direitos autorais da revista, no site, quando aplicável, aparecerá apenas o
resumo do artigo, com os dados de referência para que o mesmo possa ser identificado e
pesquisado.
A página de rosto da Dissertação ou Tese deverá indicar que se trata da versão
corrigida.
Da apresentação impressa do trabalho:
A versão final do trabalho deve ser apresentada em uma encadernação única (capa dura),
contendo:
a) Capa com: nome do autor; título do trabalho; programa em que está sendo defendido;
cidade; ano de defesa.
b) O orientador e co-orientador (quando houver) deverão estar assinalados na página de
rosto.
c) Ficha catalográfica (preparada pela Biblioteca Central da Faculdade de Ciências Médicas
da Santa Casa de São Paulo), apresentada no verso da página de rosto.
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