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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, FISIOTERAPIA E TERAPIA 

OCUPACIONAL 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO 

 
Orientações relativas ao formato opcional da dissertação de MESTRADO 
e da tese de DOUTORADO, aprovadas na reunião do Colegiado do Curso 

em 21 de AGOSTO de 2012. 
 
Art. 1º. O trabalho deverá ser redigido de acordo com as normas de 

formatação da ABNT. 
 

§ 1º. Capa (cor azul com letras douradas), sumário, agradecimentos, 
resumo e abstract devem ser mantidos. 

 
§ 2º. Não há necessidade de lista de tabelas, lista de figuras, lista de 

abreviaturas. 
 
§  3º. È aconselhável a elaboração de um prefácio explicando ao leitor 

como se desenvolverá a dissertação ou tese. 
  
§ 4º. As diferentes seções não deverão ser nomeadas como capítulos. 
 
§ 5º. A ordenação dos tópicos deve seguir com numeração e respectivos 

títulos de acordo com o modelo abaixo: 
  
1. Introdução 
2. Objetivos 
3. Materiais e Método 
4. Artigo 1 
5. Artigo 2... (assim sucessivamente a depender do número de 

artigos) 
6. Considerações Finais (conclusões e/ou recomendações advindas 

do trabalho, além de relacionar o trabalho apresentado com o 
marco teórico do programa de pós-graduação. Esse item deve 
conter no máximo, três páginas). 

7. Referências (completas e em ordem alfabética) 
8. Anexos  
9. Apêndices 

 
IMPORTANTE: As citações na Introdução deverão ser nominais (Fulano et al.) 

e não numéricas. Nos artigos científicos as referências devem seguir 
as normas da revista pretendida. Todas as referências constantes na 
dissertação ou tese (Introdução mais artigos) deverão ser colocadas 
no tópico Referências em ordem alfabética de acordo com as normas 
da ABNT (Manual para Normalização de Publicações Técnico-
Científicas – Ed. UFMG, de Júnia Lessa França et al., 8a. edição, 
2008). As normas da ABNT também poderão ser acessadas no site 
eeffto.ufmg.br/biblioteca/normalização. 
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Art. 2º. Introdução no mesmo formato da tradicional, porém com limite de 
número de páginas. 

 
Art. 3º. Materiais e Método no mesmo formato da tradicional, porém com limite 

de número de páginas. 
 
IMPORTANTE: Para dissertação de MESTRADO o número de páginas 

utilizadas com a introdução e o método não deverá exceder 40 
(somatório das duas). Para tese de DOUTORADO o número de 
páginas utilizadas com a introdução e o método não deverá exceder 80 
(somatório das duas).  

 
Art. 4º. Cada artigo deverá ser redigido conforme as normas do periódico para 

o qual o mesmo será enviado. Dessa forma, o limite de páginas assim 
como tipo e tamanho de letra, espaçamento e outras considerações 
relativas ao formato, deverão seguir o que está indicado nas instruções 
aos autores do periódico. A primeira página do artigo deverá conter: 

 
1. Título 
2. O resumo na forma solicitada pelo periódico para o qual será 

submetido (i.e. número de palavras ou caracteres, forma estruturada 
ou não); 

3. Nota de rodapé com identificação dos autores e nome do periódico, 
incluindo endereço eletrônico para eventual consulta da banca. 

 
Art. 5º. O(s) artigo(s) poderá(ão) ser escrito(s) em português, inglês ou 

espanhol, desde que de acordo com as normas da(s) revista(s). Caso 
algum artigo esteja escrito em outra língua diferente dessas três, será 
necessário acrescentar a tradução do manuscrito em português. 

 
Art. 6º. Tanto nas dissertações quanto nas teses o Anexo 1 deverá ser a 

Aprovação do Comitê de ética. Na sequência virão os outros anexos 
e/ou apêndices considerados importantes (e.g. ficha de registro dos 
dados, questionários, planilha de dados, etc). 

 
Art. 7º. Caso o orientador/orientando decidam pelo formato opcional, fica 

revogada a obrigação do envio de um artigo antes da marcação de 
defesa da dissertação. 

 
 

Belo Horizonte 21 de agosto de 2012. 
 
 

Profa. Dra. Lívia de Castro Magalhães 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação 

EEFFTO – UFMG 




