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Resolução nº 020/2017

Estabelece normas de apresentação do
projeto de pesquisa, da versão
preliminar do trabalho para qualificação
e do produto final do Programa de Pós-
graduação em Nutrição e Saúde (PPGNUT)
da Universidade Federal de Goiás, e
revoga a Resolução 006/2010.

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde (CPGNUT), em
reunião extraordinária em 07/11/2017, tendo em vista o Regulamento do Programa,

RESOLVE:

Art. 1º Para a obtenção do título Mestre/Doutor no PPGNUT será exigido um
produto final ao Programa, cujo campo de estudo deverá ser escolhido pelo orientador, de
comum acordo com o orientado e com as linhas de pesquisa do Programa, sendo este produto
uma contribuição original.

Art. 2º É obrigatório, por parte do estudante, apresentar o projeto de pesquisa,
a versão preliminar do produto final e o produto final de acordo com as diretrizes gerais contidas
nas Normas para Apresentação de Trabalhos Acadêmicos da FANUT, e as exigências
específicas, descritas na presente Resolução.

Parágrafo único. As Referências deverão obedecer às normas Vancouver,
cujos exemplos estão descritos em �www.nlm.nih.gov /bsd/uniform_requirements.html�. Para as
citações, usar números sobrescritos antes do sinal de pausa. A lista de referências deve ser por
ordem de citação.

Art. 3º O idioma oficial para redação do projeto e do trabalho final é o
português ou o inglês, exceto para os capítulos correspondentes aos trabalhos publicados ou
enviados para publicação em revistas internacionais, que podem ser apresentados no idioma e
formato originais das publicações em questão.

Art. 4º O projeto de pesquisa deverá conter entre 20 e 30 páginas, devendo
obedecer a seguinte estrutura:

I- Pré-texto: capa, folha de rosto, resumo, sumário;
II- Texto: Caracterização do problema/justificativas do estudo; Hipóteses

(quando for o caso) e Objetivos; Material e métodos; Orçamento e
recursos existentes; Cronograma de execução; Resultados e impactos
esperados;

III- Pós-texto: referências, apêndices (opcional) e anexos (opcional).

Parágrafo único. No item Material e métodos deverá constar o tipo de estudo,
a caracterização da amostra e processo de amostragem, o delineamento do estudo, as variáveis
a serem estudadas e respectivos parâmetros de avaliação e classificação, as técnicas e
metodologias (referenciadas), a análise estatística e os aspectos éticos.
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Art. 5º A versão preliminar do produto final deverá conter elementos pré-
textuais; texto, com os resultados parciais; e elementos pós-textuais (conforme Modelo
Padronizado do PPGNUT).

§ 1° Os elementos pré-textuais serão, obrigatoriamente, capa, folha de rosto,
resumo, abstract e sumário.

§ 2° O texto poderá ser apresentado na forma de relatório acadêmico
tradicional ou de capítulos sequenciais. A escolha da forma de apresentação deverá ser feita pelo
orientador, em comum acordo com o estudante.

§ 3° O texto a ser apresentado na forma de relatório acadêmico tradicional
deverá conter os seguintes itens: Introdução, Revisão de Literatura, Objetivos (geral e
específicos), Material e Métodos, Resultados, Discussão e Conclusão, conforme diretrizes
apresentadas nas Normas para Apresentação de Trabalhos Acadêmicos da FANUT.

§ 4° O texto a ser apresentado na forma de capítulos sequenciais deverá ser
subdividido em:

I- capítulo 1, que será composto por Introdução, Revisão de Literatura,
Objetivos, Material e Métodos (opcional) e Referências;

II- capítulo 2, que corresponderá a um manuscrito científico produzido pelo
estudante e decorrente de seu projeto de pesquisa, e deverá obedecer às
normas de submissão do periódico escolhido;

III- capítulo 3, demais manuscritos produzidos pelo estudante e quantos mais
capítulos/manuscritos houver;
IV- Conclusão, finalizar o texto.

§ 5° Os elementos pós-textuais serão representados pelos Apêndices e
Anexos. É obrigatória a apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e Termo
de Assentimento Livre e Esclarecido (quando for o caso).

Art. 6º O produto final deverá obedecer à mesma estrutura da versão
preliminar do trabalho descrita no Art. 5° da presente Resolução, porém com os resultados finais
da pesquisa, podendo ser sua estrutura acrescida de elementos pré-textuais opcionais.

Parágrafo único. Os elementos pré-textuais opcionais são: agradecimentos,
dedicatória, epígrafe e listas (tabelas, figuras e abreviações), apresentados na ordem descrita
nas Normas para Apresentação de Trabalhos Acadêmicos da FANUT.

Art. 7º Os casos não contemplados na presente Resolução serão deliberados
pela CPGNUT.

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação.

Goiânia, 7 de novembro de 2017.
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