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Normativa de Instrução para Trabalho Final  

 

O trabalho final de conclusão do Curso de Mestrado Acadêmico em Ciências da 

Nutrição deverá ser apresentado no seguinte formato: 

 

Dissertação 

Serão estudos de abordagem quantitativa, qualitativa, mista ou métodos de revisão 

sistemática e/ou metanálise. Neste formato deverá estar anexado, no mínimo, um artigo 

originado do trabalho de conclusão, classificados como Qualis equivalente a B1 ou superior na 

área Nutrição/CAPES, nas normas da revista pretendida para a publicação, cujo primeiro autor 

deverá ser o aluno e o último o orientador.  

 

A dissertação deverá conter os itens obrigatórios: Resumo em português, resumo em 

inglês, referencial teórico com referências (revisão de literatura) entre 15 e 25 páginas, 

justificativa, objetivos (geral e específicos), artigo e considerações finais, demais itens conforme 

apresentados na Tabela 1. 

 

A redação deverá ser redigida em português, utilizando-se as normas de Vancouver para 
citação das referências (Apêndice B – Normas de Vancouver do Manual para Elaboração de 
Trabalhos Acadêmicos da UFCSPA). 

 
  Quando o produto final do mestrado acadêmico em Ciências da Nutrição for uma 

Patente, sua elaboração será definida em conjunto com aluno, orientador e Comissão 

coordenadora do PPGNut e seguirão as normas da CAPES. 

 

  Após a defesa pública, a aluno terá seu título de mestre em Ciências da Nutrição validado 

após a homologação pela Comissão coordenadora do Programa. Para tal, o aluno deverá 

submeter o artigo juntamente com o Orientador como autor correspondente. 
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Tabela 1 

    

Parte Externa 
Capa (obrigatório) 

Lombada (opcional) 

Ficha Catalográfica (obrigatório) 
 

Elementos Pré-textuais 

Folha de Rosto (obrigatório) 
 Errata (opcional) 

 Dedicatória (opcional) 

P Agradecimentos (opcional) 

A Sumário (obrigatório) 

R Lista de Figuras (opcional) 

T Lista de Tabelas (opcional) 

E Lista de Abreviaturas (obrigatória) 

 

Elementos Textuais 

Resumo em Português (obrigatório) 

I Resumo em Inglês (obrigatório) 

N Referencial Teórico (obrigatório) 

T Justificativa (obrigatório) 

E Objetivos (obrigatório) 

R Sistemática de Busca de Referências da Literatura (opcional) 

N Lista de Referências (obrigatório) 

A Artigo (obrigatório) 
 Considerações finais (obrigatório) 
 

Elementos Pós-textuais 
Anexos 

Projeto de pesquisa (opcional) 
 Metodologia ampliada e/ou complementar (opcional) 
 TCLE quando se aplicar (obrigatório) 
 Questionários ou instrumentos de avaliação (opcional) 
 Artigo de revisão (opcional) 
 Perspectivas (opcional) 

    

 

 

 


