
 

Orientações para apresentação de dissertações/teses do Programa de Pós-

Graduacã̧o em Ciências Farmacêuticas da Universidade de Sorocaba 

 As dissertacõ̧es/teses do Programa de Pós-Graduacã̧o em Ciências Farmacêuticas da 

Universidade de Sorocaba (PPGCF-Uniso) poderão ser apresentadas em dois formatos: o tradicional 

ou em formato de artigo(s) científico(s).  

Os trabalhos de investigação que possam resultar em patentes poderão ser apresentados 

na forma convencional, a critério do grupo de pesquisadores envolvidos, reservadas as 

particularidades exigidas em relação ao sigilo.  

 O formato tradicional segue o padrão descrito nas normas do “Manual para normalização de 

trabalhos acadêmicos” da Universidade de Sorocaba.  

 As dissertações entregues no formato de artigo científico têm como exigência a publicação 

ou, no mínimo, a submissão prévia de pelo menos um artigo em revista científica com 

classificação mínima Qualis/Capes B2 (de acordo com a categorização da WebQualis mais recente, 

na data do envio/publicação) e podem ser inseridos no idioma e na formatação estabelecida pelo(s) 

respectivo(s) periódico(s). Os demais artigos podem não ter sido submetidos ainda.   

As teses entregues no formato de artigo científico têm como exigência a publicação ou, no 

mínimo, a submissão prévia de pelo menos dois artigos em revista científica com classificação 

mínima Qualis/Capes B2 (de acordo com a categorização da WebQualis mais recente, na data do 

envio/publicação) e podem ser inseridos no idioma e na formatação estabelecida pelo(s) 

respectivo(s) periódico(s). Os demais artigos podem não ter sido submetidos ainda. 

Para aclarar membros da banca que desconhecem esta versão alternativa da dissertação/tese 

recomenda-se anexar este documento no final das versões encaminhadas aos membros da banca.  

 A dissertação/tese no formato de artigo(s) científico(s) deverá possuir os elementos 

apresentados no Quadro 1. 

Quadro 1 - Elementos para a construção da dissertação no formato de artigo(s) científico(s). 

Elementos pré-

textuais 

1. Folha de rosto  

2. Errata (Opcional) 

3. Folha de aprovação 

4. Dedicatória (Opcional)  

5. Agradecimentos (Opcional) 

6. Epígrafe (Opcional) 

7. Resumo na língua vernácula 



 

8. Resumo em inglês (Abstract) 

9. Lista de abreviaturas e siglas; lista de tabelas e lista de símbolos (opcionais). 

Estas listas não devem conter as informações apresentadas nos artigos 

científicos. 

10. Sumário 

Elementos 

textuais 

11. Introdução ou apresentação: trata-se da parte inicial do texto com 

formulação clara e simples do tema investigado, constando a delimitação do 

assunto tratado, sua relevância e justificativa. 

12. Revisão de literatura: quando a revisão de literatura for concebida como 

artigo de revisão, este item deverá ser incluído no item resultado(s). 

13. Objetivos: geral e específico 

14. Material e Métodos (opcional). Quando parte dos resultados não for 

apresentada no formato de artigo, este item deverá ser incluído após os 

objetivos específicos. Quando o autor quiser apresentar o(s) método(s) de forma 

mais detalhada do que no artigo, este item pode também ser apresentado em 

separado. 

15. Resultados (pode ser apresentado no formato de artigos): deve(m) ser 

inserida(s) a(s) cópia(s) de artigo(s) derivado(s) da dissertação, previamente 

publicados, submetidos ou não para publicação em revistas científicas. Sugere-

se que cada artigo seja antecedido de uma breve apresentação seguida dos 

elementos de identificação do artigo (autores, título, revista de publicação, 

volume, páginas). Os artigos anexados poderão ser apresentados nos formatos 

exigidos pelas revistas, as quais os artigos foram publicados e/ou submetidos. 

Parte dos resultados pode ser apresentada em separado dos artigos, quando 

conveniente. 

16. Discussão (opcional): O autor pode ampliar a discussão dos resultados, 

quando conveniente.  

17. Conclusão ou Considerações finais: esta parte deverá conter a conclusão do 

trabalho ou as considerações do autor sobre os resultados alcançados frente 

aos objetivos propostos. 

 

 



 

Elementos 

pós-textuais 

18. Referências: Devem seguir as normas do “Manual para normalização de 

trabalhos acadêmicos” da Universidade de Sorocaba.  

 Não devem ser inseridas as referências apresentadas nos artigos. 

19. Apêndices (Opcional) 

20. Anexos (Opcional) 

 


