UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA
PRÓ-REITORIA DE PÓS GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

NORMAS PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
DA UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA

RIO DE JANEIRO
2015

Os Colegiados dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Veiga de Almeida
resolvem aprovar medidas para normatizar a apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC).
Os trabalhos poderão ser apresentados na forma de Dissertação ou de Artigo para Publicação (artigos
aceitos, preferencialmente, submetidos ou em preparação). A escolha é opcional. Em ambos os casos, os
trabalhos

continuam

sendo

elaborados

seguindo

estrutura

padrão

(ver

manual

site http://www.uva.br/mestrado/pdfs/normas-para-dissertacao.pdf), contendo as seguintes partes:
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2. Elementos Textuais;
3. Elementos Pós-textuais.
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FORMATAÇÃO
1. CONFIGURAÇÃO DA PÁGINA
- Impressão: Papel branco, tipo A4 (21 cm x 29,7 cm)
- Os textos devem ser digitados em cor preta. Outras cores, somente para ilustrações.
2. MARGENS
- Superior e esquerda: 3 cm
- Inferior e direita: 2 cm
3. TIPO DE FONTE
- Arial
- Tamanho da Fonte: 12 para todo o trabalho, inclusive para a capa.
4. ESPAÇAMENTO
- Todo o texto deve usar o espaçamento 1,5 entre linhas
- Em citação com mais de três linhas deve-se ser usado o espaçamento simples entre linhas

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS OBRIGATÓRIOS
(comum para as duas formas, dissertação ou artigo para publicação)

- Espaçamento entre linhas: Simples
- Destaque tipógrafo para o título: maiúsculo, negrito, e tamanho de fonte 12 (capa, folha de rosto,
folha de aprovação, resumo, abstract).
- subtítulo, se houver, deve ser precedido de dois pontos
Nota: A recomendação é que haja destaque tipógrafo para o título, mas a NBR 14724:2011 não faz
menção a respeito. Portanto, considerando as particularidades de minúsculas e nomes próprios,
optamos pelo título em maiúsculo, negrito e tamanho da fonte – 14.

CAPA
1. Elementos Obrigatórios, onde as informações são transcritas na seguinte ordem:
2. Fonte: Arial 12
- Nome da Instituição
- Nome do Programa EX: (Mestrado Profissional em: __ )
- Nome do Autor
- Título do Trabalho
- Subtítulo se houver
- Local ( Cidade ) da Instituição onde deve ser apresentado
- Ano de depósito ( da entrega )

ENCAPAMENTO
1. Elemento Obrigatório
- Capa Dura, de Cor azul rei ( Nome comercial da Cor )
- Gravação em Dourado
- Fonte: Arial 12
- Miolo Costurado e colado
- Papel sulfite 90 gr

LOMBADA
1. Elemento Obrigatório
- Modelo ( Anexo 1 )
- Deve constar a sigla da instituição na parte superior horizontal, logo abaixo em sentido vertical, o
título, o nome do autor e o ano da publicação. Gravação em dourado e fonte Arial 12.

FOLHA DE ROSTO
1. Elemento Obrigatório
- Modelo ( Anexo 2 )
- Fonte: Arial 12
- Nome do autor: Responsável intelectual do trabalho
- Título principal do trabalho
- Subtítulo: se houver. Deve ser evidenciada a sua subordinação ao título principal, precedido de dois
pontos.
- Natureza do trabalho: Fonte Arial 10 (tese, dissertação, TCC e outros), objetivo (aprovação em
disciplina, grau pretendido e outros), nome da Instituição a que é submetido, área de concentração.

Ficha Catalográfica
1. Elemento Obrigatório
- Deve constar o título do documento e os dados que identifiquem o trabalho, seguindo as regras de
catalogação vigentes, encontradas na biblioteca da UVA, Campus Tijuca. Este documento deverá ser
confeccionado exclusivamente pela Biblioteca Setorial Tijuca. Para maiores informações, favor entrar
em contato pelo email: bibliotecatijuca@uva.br ou pelo telefone (21) 2574-8845.

Folha de Aprovação
1. Elemento Obrigatório
- Modelo (Anexo 3)
- Fonte: Arial 12
- Nome do autor: Responsável intelectual do trabalho
- Título principal do trabalho
- Subtítulo: se houver. Deve ser evidenciada a sua subordinação ao título principal, precedido de dois
pontos.
- Natureza do trabalho: Fonte Arial 10 (tese, dissertação, TCC e outros), objetivo (aprovação em
disciplina, grau pretendido e outros), nome da Instituição a que é submetido, área de concentração.
- Inserir a data de Aprovação da Defesa e a disposição dos membros componentes da banca
examinadora, após a aprovação do trabalho ( EX: Ata de defesa ).

Resumo na língua vernácula
1. Elemento Obrigatório
- Modelo (Anexo 4)
- Constituído de uma sequência de frases concisas e objetivas e não de uma simples enumeração de
tópicos, não ultrapassando 500 palavras.

• Devem recapitular as questões mais importantes e discutidas no trabalho, os resultados
obtidos bem como as principais conclusões.
• Deve evitar preâmbulos, palavras introdutórias, dados ou outras informações de interesse
secundário.
• Deve ser inscrita em parágrafo único e na terceira pessoa.
• Deve conter palavras representativas do conteúdo do trabalho, isto é, palavras – chaves: 03 a
05 palavras.
Resumo na língua estrangeira
1. Elemento Obrigatório
- Resumo: ARIAL 12 CENTRALIZADO NEGRITO
- Deve apresentar a versão do resumo para língua Inglesa ou Francesa.
Português: Palavra-Chave
Inglês: Key-Words
Francês: Mots-Clef

Sumário
1. Elemento Obrigatório
- Modelo (Anexo 6)
- Consiste na enumeração das principais divisões, seções e outras partes de um documento, na mesma
ordem que a matéria nele se sucede. Os títulos das divisões ou seções devem ser relacionados ao
número da página em que eles iniciam.

ELEMENTOS OPCIONAIS

Listas de Siglas, abreviaturas, tabelas, ilustrações, anexos
- Devem conter informações em ordem pré-determinada ( alfabética, numérica etc )
Dedicatória
Epígrafe
Agradecimentos

ELEMENTOS TEXTUAIS

Os elementos textuais são 3: Introdução, Desenvolvimento e Conclusão.
- Fonte: Arial, 12
- Espaçamento entre linhas: 1,5
PAGINAÇÃO
À direita e embaixo.
DIGITAÇÃO
1. Introdução (comum para as duas formas, Dissertação ou Artigo para Publicação)
A introdução deve ser geral, contendo uma revisão da literatura objetiva e concentrada dos trabalhos
principais e mais relevantes. Deve incluir a proposta do trabalho e seus objetivos.

2. Desenvolvimento (específico para cada forma)
2.1 Dissertação: desenvolvimento padrão, composto pelos capítulos Metodologia, Resultados e
Discussão, em casos de pesquisas laboratoriais, clínicas ou de revisões sistemáticas, ou Revisão de Literatura e
Discussão, nos casos de revisões tradicionais.

2.2 Artigo para Publicação: Poderão ser incluídos um ou mais artigos que estejam relacionados com a
proposta e objetivos do trabalho, em português ou inglês.
a) O(s) artigo(s) deverá(ao) apresentar a formatação (resumo, introdução, material e métodos, discussão,
conclusão, referências, gráficos, figuras, tabelas etc.) de acordo com a revista a que será submetido. As normas
da revista escolhida deverão ser apresentadas como anexo.
b) O(s) artigo(s) produzido(s) para a obtenção do título de Mestre, deverá(ao) ser de preferência para
publicação em Revistas Qualis B3 ou acima, secundariamente em Qualis B4 e B5.

3. Conclusão (comum para as duas formas, Dissertação ou Artigo para Publicação)
A conclusão também deve ser geral, de acordo com a introdução e com o desenvolvimento do
trabalho.

Elementos Pós-Textuais (comum para as duas formas)

No ato da defesa da dissertação ou do artigo científico para publicação, deverá ser entregue à
Coordenação do Programa uma cópia impressa e uma cópia eletrônica do trabalho.
Após a defesa, o aluno deverá entregar, em até 30 (trinta) dias, 3(três) exemplares do TCC na forma
apresentada e 3(três) cópias eletrônicas, onde constem as correções e sugestões feitas pela Banca
Examinadora, bem como comprovante de envio do artigo para a revista a qual será submetido à publicação.

Citação no texto e referências (específico para cada forma)
1. Dissertação:

- Normas ABNT 6023/2002
As referências devem ser listadas em ordem alfabética única de autor(es) e/ou título(s). Em casos
específicos, podem ser numeradas e arranjadas correspondendo ao sistema numérico adotados nas citações.
Substituir o nome do autor de várias obras referenciadas sucessivamente por um traço equivalente a 6 (seis)
toques e ponto (______.), nas referências seguintes à primeira.
As referências devem aparecer, sempre, alinhadas somente à margem esquerda e de forma a se identificar
individualmente cada documento, em espaço simples e separadas entre si por espaço duplo.

Exemplos:
Um autor.
CASTRO, Cláudio de Moura.

Dois autores:
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino.

Mais de três autores:
RIBEIRO, Ângela Lage et al.

Livro:
SPECTOR, Paul E. Psicologia nas organizações. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

Artigo de revista:
CANIATO, Angela Maria Pires; RODRIGUES, Samara Megume. A construção psicossocial da competição: o
engano na cumplicidade de uma falsa vida. Psicologia & Sociedade, Belo Horizonte, v. 24, n.1, p. 23-35,
abr. 2012.
Citações:
As referências deverão ser identificadas no texto na forma autor-data, de duas formas:
Entre parênteses (maiúsculo), imediatamente após a última palavra da frase e antes da pontuação.
Ex: ... e o abandonaram por tê-lo como maldição (VERNANT, 2003).

Com apenas a primeira letra em caixa alta, seguido da data entre parênteses.
Ex. Freud (1895), ao escutar seus pacientes ....

2. Artigo para Publicação

As referências deverão ser identificadas por números arábicos, em sobrescrito, na ordem em que
aparecem no texto (capítulo Introdução), imediatamente após a última palavra ou pontuação:
Ex1: A doença periodontal é uma infecção,4 porém...
Ex2: ... a cárie dentária4 e a pulpite crônica5...

Referências Bibliográficas: Este tópico servirá para a colocação das referências que entraram na
introdução geral, mas que não fazem parte do(s) artigo(s), conforme norma Vancouver. Deverão ser
numeradas de forma consecutiva de acordo com a ordem que foram citadas no texto, da forma que se segue:

Até 6 autores – todos os autores aparecem:
Carneiro-Campos LE, Fernandes CP, Balduíno A, Leite Duarte ME, Leitão M. The effect of titanium topography
features on mesenchymal human stromal cells' adhesion. Clin Oral Implants Res. 2010;21:250-254.

Mais de 6 autores – os 6 primeiros autores são citados, seguido da expressão “et al”.

Lago LM, Martins JJ, Schneider DG, Barra DCC, Nascimento ERP, Albuquerque GL et al. Itinerario
terapéutico de los usuários de una urgencia hospitalar. Cien Saude Colet. 2010; 15:1283-1291.

1. FORMATAÇÃO
- O trabalho deve ser escrito em Língua Portuguesa (exceto nos casos de trabalhos de conclusão de
curso em forma de Artigo para Publicação, formatados para revistas internacionais, capítulo
Desenvolvimento)
- Papel: Sulfite 90 gr branco
- Formato: A4 ( 210 x 297 mm )
- Impressão: Em uma face da folha
- Espaçamento: 1,5
- Margem:
•
•
•
•

Lado Esquerdo: 3 cm
Superior: 2 cm
Inferior: 2 cm
Alinhamento: Justificado à Direita

- Fonte: ARIAL
- Corpo: 12
OBS: A margem esquerda é necessária para permitir a encadernação do trabalho.
2. PAGINAÇÃO
- Numeração: Algarismo Arábico, Canto superior da folha: 2 cm
- Borda Superior: 2 cm, ficando o último algarismo a 2 cm da borda direita da folha
- Conta-se a partir da folha de rosto, sendo a numeração em algarismo arábico, a partir da Introdução
( 1ª parte textual )
- Na hipótese do trabalho for concluído em mais de um volume, deve ser mantida uma única sequência
de numeração das folhas, do primeiro ao último volume.
- Havendo apêndice e anexo, as suas folhas devem ser numeradas de maneira contínua e sua paginação
deve dar seguimento à do texto principal.
3. TÍTULOS
- O indicativo numérico de uma seção precede seu título devem obedecer as seguintes normas:
1. O título deve conter numeração em algarismo arábico, assim como os seus subtítulos.
2. Devem estar alinhado à esquerda da folha, em Fonte Arial 16 e separado por um espaço de
caractere.

Exemplo:
1 INTRODUÇÃO

4. SUBTÍTULOS
- Devem ser numeradas em ordem progressiva.
Exemplo:
1. Título
1.1 (1º subtítulo)
1.1.1 ( 2º Subtítulo )

3. TÍTULOS SEM INDICATIVO NUMÉRICO
- Os títulos sem indicativo numérico são:
1. Errata
2. Agradecimento
3. Lista de Ilustrações
4. Lista de Abreviaturas
5. Lista de Siglas
6. Lista de Símbolos
7. Resumos
8. Sumário
9. Referências Bibliográficas
10. Glossário
11. Apêndice (s)
12. Anexo (s)
13. Índice (s)
- Devem ser Centralizados e redigidos em Fonte Arial 12

MODELO DE LOMBADA ( Elemento Obrigatório )

TEREZACRISTINAANDRADE SCHOTT

ANÁLISE DA FREQUÊNCIA FUNDAMENTAL DE CRIANÇAS DE 06 A 08 ANOS
DA CIDADE DE NITERÓI-RJ

UVA

2007

OBSERVAÇÃO: Não sendo Possível a
inserção de toda a informação conforme
o modelo, dar preferência ao título, a
instituição e a data do Trabalho.

FONTE: Arial 12

MODELO: CAPA
*Elemento Obrigatório

UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA
MESTRADO PROFISSIONAL EM _______________________
(NEGRITO - ARIAL 12 – MAIÚSCULO - CENTRALIZADO – ESPAÇAMENTO SIMPLES)

NOME DO ALUNO
(NEGRITO - ARIAL 12 - MAIÚSCULO - CENTRALIZADO)

TÍTULO DO TRABALHO
(NEGRITO - ARIAL 14 - MAIÚSCULO - CENTRALIZADO)

Observação: Não é permitido inserir a logo da universidade.

CIDADE
ANO
(NEGRITO - ARIAL 12 - MAIÚSCULO – CENTRALIZADO – ESPAÇAMENTO SIMPLES)

MODELO: FOLHA DE ROSTO
*Elemento Obrigatório

NOME DO ALUNO
(NEGRITO - ARIAL 12 - MAIÚSCULO - CENTRALIZADO)

TÍTULO DO TRABALHO
(NEGRITO - ARIAL 14 - MAIÚSCULO – CENTRALIZADO – ESPAÇAMENTO SIMPLES)

Dissertação apresentada ao Programa
de Pós - graduação – Stricto Sensu Mestrado Profissional em ___________
Universidade
Veiga
de
Almeida,
como parte dos requisitos para
obtenção do título de Mestre em
_______________________. Área de
concentração – _________________ .
(ARIAL 10 - MINÚSCULA – PARÁGRAFO JUSTIFICADO – RECUO DIREITO – ESPAÇAMENTO SIMPLES)

ORIENTADOR (A): (NEGRITO - ARIAL 12 - MAIÚSCULO – RECUO ESQUERDO)

CIDADE
ANO
(NEGRITO - ARIAL 12 - MAIÚSCULO – CENTRALIZADO – ESPAÇAMENTO SIMPLES)

MODELO: FICHA
CATALOGRÁFICA
No verso da Folha de Rosto
*Elemento Obrigatório

Nota: Elaborado somente pelo Profissional Bibliotecário da Universidade Veiga de Almeida.

MODELO DE FICHA CATALOGRÁFICA

Cutter
B512s

Bio, Sérgio Rodrigues.
Sistemas de informação : um enfoque gerencial / Sérgio Rodrigues Bio; João Carlos Silva. -- João
Pessoa, 2007.
183f.
Dissertação (Curso de __________________________)

–
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA - UVA

1. Ciência da Informação. 2. Administração.
I. Título.
UNIPÊ / BC

CDU - 658:004

CDU

A ficha catalográfica traz as informações fundamentais do documento, tais como: autor,
título, local, Assunto, número de folhas, etc.
Deve ser impressa no verso da folha de rosto, abaixo da metade inferior da página, contida
num retângulo de aproximadamente 12,5 x 7,5 cm. É fundamental que as margens e espaços
sejam mantidos.

MODELO: FOLHA DE
APROVAÇÃO
*Elemento Obrigatório
FOLHA DE APROVAÇÃO
NEGRITO - ARIAL 12 - MAIÚSCULO - CENTRALIZADO)

NOME DO ALUNO
NEGRITO - ARIAL 12 - MAIÚSCULO - CENTRALIZADO)

TÍTULO DO TRABALHO
(NEGRITO - ARIAL 14 - MAIÚSCULO – CENTRALIZADO – ESPAÇAMENTO SIMPLES)

Dissertação apresentada ao Programa
de Pós - graduação – Stricto Sensu Mestrado Profissional em ___________
Universidade
Veiga
de
Almeida,
como parte dos requisitos para
obtenção do título de Mestre em
_________________________. Área de
concentração – _________________ .
(ARIAL 10 - MINÚSCULA – PARÁGRAFO JUSTIFICADO – RECUO DIREITO – ESPAÇAMENTO SIMPLES)

Aprovada em 16 de dezembro de 2010

BANCA EXAMINADORA
(NEGRITO - ARIAL 12 - MAIÚSCULO - CENTRALIZADO)

__________________________________________
Profº Dr. Nome Completo
Universidade Veiga de Almeida
__________________________________________
Profº Dr. Nome Completo
Universidade Veiga de Almeida
__________________________________________
Profº Dr. Nome Completo
Universidade _____________- Banca Externa

MODELO: RESUMO
*Elemento Obrigatório
RESUMO

A proposta homeopática (PH) no tratamento da Periodontite Crônica (PC) visa o equilíbrio do
doente. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi avaliar os benefícios adicionais de uma PH
como coadjuvante no tratamento periodontal convencional (TPC). Para participar deste
estudo do tipo Ensaio Clinico Randomizado Controlado Cego foram selecionados 60
indivíduos, de ambos os gêneros, com idades entre 35 e 70 anos, sendo 40 com PC e 20
sem PC. Pacientes com PC, com nível de inserção clínica (NIC) e profundidade de
sondagem (PS) ≥ 4 mm, em no mínimo dois sítios em dois elementos distintos, receberam
dois tratamentos: TPC (GPC) ou TPC mais TH padronizada (GPT), que incluía Berberis, por
45 dias, Mercurius solubilis/ Belladona/ Hepar sulphur, por 30 dias e Pyrogeniun, por 2
semanas. Foram feitas avaliações iniciais e após 90 dias, exceto para parâmetros clínicos
periodontais (avaliação adicional após 30 dias). A qualidade de vida (QV) foi avaliada pelo
formulário FACIT-G (versão 4), enquanto as respostas locais e sistêmicas a PC foram
avaliadas por parâmetros clínicos e laboratoriais, respectivamente. Os dados foram
analisados por teste t para amostras independentes e pareados e ANOVA, sendo o nível de
significância estabelecido em 5%. Os indivíduos com PC apresentaram, no início do estudo
em relação ao controle (GSC), maiores impactos negativos na QV, Colesterol LDL e glicemia
aumentados. Após 90 dias, houve uma redução significativa nos domínios estudados (QV)
em ambos os grupos com PC, exceto no domínio funcional (GPC) e no domínio socialfamiliar (GPT); todos os parâmetros sistêmicos avaliados sofreram redução, exceto
Colesterol LDL e HDL, em GPC, e Colesterol HDL, em GPT. Houve um ganho em NIC
apenas em GPT (+0,51 mm), após 90 dias, embora tenha havido uma redução da PS, dos
níveis de placa visível e do sangramento a sondagem em ambos os grupos, em todos os
períodos. Concluindo, a TPC foi eficaz na redução de parâmetros clínicos e sistêmicos, e na
melhoria na QV em curto prazo (90 dias). A PH, como coadjuvante a TPC, otimizou a
melhora de alguns parâmetros clínicos, metabólicos e relacionados a QV.
Palavras-chave: Periodontite crônica grave. Terapia periodontal convencional. Homeopatia.

MODELO: ABSTRACT
*Elemento Obrigatório

ABSTRACT

The homeopathic proposal (PH) in the treatment of Chronic Periodontitis (PC) seeks to the
balance of the patient. Thus, the objective of this study was to assess the additional benefits
of a PH as an adjunctive in conventional periodontal treatment (TPC). To participate in this
“Blind Randomized Controlled Clinical Trial”, 60 individuals of both genders, aged between
35 and 70 years, were selected, being 40 with PC and 20 without PC. Patients with PC, with
clinical attachment level (NIC) and probing depth (PS) ≥ 4 mm, in at least two sites in two
distinct elements, received two treatments: TPC (GPC) or TPC plus standardized PH (GPT)
Berberis, which included, by 45 days, Mercurius solubilis/Belladonna/Hepar sulphur, for 30
days and Pyrogenium, by 2 weeks. Initial assessments were made before and after 90 days
of treatments, except for periodontal clinical parameters (additional assessment after 30 days
of treatment). The quality of life (QV) was evaluated by FACIT-G (version 4), while local and
systemic responses to PC were evaluated by clinical and laboratory parameters,
respectively. The data were analyzed by t-test for independent samples, paired t-test and
ANOVA, being the significance level established in 5%. Individuals with PC presented, at the
beginning of the study in relation to the control (GSC), the greatest negative impacts in QV,
and enhanced values of LDL cholesterol and blood glucose. After 90 days, there was a
significant reduction in the domains studied (QV) in both groups with PC, except in the
functional domain (GPC) and social-family (GPT); all systemic parameters evaluated
declined, except LDL and HDL Cholesterol in GPC, and HDL Cholesterol in GPT. There was
a gain in NIC, only in GPT (+0.51 mm), after 90 days. It was also observed a reduction of the
PS, of the visible plaque levels and of the probing bleeding in both groups, in all periods.
Conclusion, TPC has been effective in reducing systemic and clinical parameters, and in the
improvement of QV on short-term (90 days). The PH, as an adjunctive to TPC, optimized the
improvement of some clinical, metabolic and related to QV parameters.
Keywords: Chronic Periodontitis serious. Conventional periodontal therapy. Homeopathy
Resumo = Abstracts ( ARIAL 12 – MAIÚSCULA - NEGRITO – ITÁLICO CENTRALIZADO): Apresentação concisa na língua vernácula dos pontos relevantes de
um documento, seguido de Palavra-chave = Keywords (está escrita junta e em negrito de
acordo com a norma ABNT) que são palavras representativas do conteúdo do documento.
Separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. Uso de parágrafo único. Uso
do verbo na voz ativa e na 3ª pessoa do singular. Espaço Simples entre linhas.
Extensão para trabalhos acadêmicos, até 500 palavras. NBR 6022: 2003
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51
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