MESTRADO PROFISSIONAL EM REABILITAÇÃO E INCLUSÃO
Normas para a apresentação de dissertações de mestrado
O texto a seguir contém orientações para auxiliar os alunos na formatação e
montagem de dissertações para o mestrado em Reabilitação e inclusão
(PPG-RI).

1. CONFIGURAÇÕES GERAIS (Configuração de páginas e formatação de
texto e caracteres)
- Tamanho do papel para impressão da Dissertação: padrão A4 (210 mm x
297 mm);
- Espaçamento: 1,5 ao longo de todo o texto, à exceção das Referências,
em que se deve utilizar espaçamento simples;
- Margens: esquerda e direita de, respectivamente, 3,0 cm e 2,0 cm;
margens superior e inferior de, respectivamente, 3,0 cm e 2,0 cm.
- Tamanho e tipo de fonte: texto digitado em fonte tamanho 12 pontos. Tipos
de fonte recomendados: “Times New Roman” (fonte serifada) e “Arial” (fonte
não-serifada);
- Numeração de páginas: as páginas devem ser numeradas
consecutivamente, desde a inicial (página de apresentação) até a final. A
numeração deve aparecer no canto superior direito de cada página. A
numeração geralmente é omitida nas páginas referentes à capa até o
sumário, embora elas sejam contadas para efeito da numeração das
demais páginas.
2. ORGANIZAÇÃO DO CORPO DA DISSERTAÇÃO:
Organizar o texto na seguinte ordem:
2.1 Página de apresentação ou capa, onde devem constar, de cima para
baixo na página:

a) O nome do Centro Universitário Metodista, Programa de Pós-Graduação
em Reabilitação e inclusão, Mestrado em Reabilitação e Inclusão (no alto da
página, centralizado);
b) O nome do autor (por extenso e centralizado);
c) O título do trabalho (que deve ser o mais curto e informativo possível e no
centro da página, em letras maiúsculas);
d) Cidade e ano (no final da página, centralizado).
2.2 Contracapa, onde devem constar, de cima para baixo na página:
a) O nome do autor no alto da página (por extenso e centralizado);
b) O título do trabalho (que deve ser o mais curto e informativo possível e no
centro da página, em letras maiúsculas);
c) O seguinte texto (deslocado à direita da página): Dissertação
apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e Inclusão
do Centro Universitário Metodista, do IPA, como requisito parcial para a
obtenção do grau de Mestre em Reabilitação e inclusão.
c) O(s) nome(s) do(s) orientador(es) (por extenso);
d) O(s) nome(s) do(s) co-orientador(es) (por extenso), se houver;
e) O nome da cidade (Porto Alegre) e o ano;
2.3 Ficha Catalográfica: elaborada pelo Setor de Processamento Técnico do
Centro Universitário Metodista, do IPA.
2.4 Página de assinatura da banca:
a) a) O nome do autor no alto da página (por extenso e centralizado);
b) O título do trabalho (que deve ser o mais curto e informativo possível e no
centro da página, em letras maiúsculas);
c) O seguinte texto (justificado): Esta Dissertação foi julgada e aprovada
para a obtenção do título de Mestre em Reabilitação e inclusão, no
Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e inclusão, do Centro
Universitário Metodista, do IPA.
d) Cidade, dia, mês e ano (centralizado);
e) O seguinte texto (centralizado): Apresentada à Banca Examinadora
composta pelos (as) professores (as);
f) Nome dos componentes da banca e sua respectiva Universidade (deve
ser colocado abaixo de um traço),
Exemplos dos itens 2.1 a 2.4 encontram-se no final deste documento.
2.5

Página de dedicatória (facultativa);

2.6

Página de agradecimentos (facultativa);

2.7 Sumário: enumeração das principais divisões/seções da Dissertação, na
mesma ordem em que ocorrem no texto, indicando, para cada parte, a
pagina inicial;

2.8
Lista de abreviaturas, símbolos e unidades: deverão ser utilizados
abreviaturas, símbolos e unidades definidas oficialmente, e em Língua
Portuguesa, quando isso for possível. Símbolos e unidades deverão obedecer
ao Sistema Internacional (SI), salvo em casos nos quais uma unidade que não
é do SI tem uso corrente e consagrado na área de conhecimento em
questão. Abreviaturas constantes na lista dispensam a sua definição no
corpo do texto.
2.9

Lista de figuras e tabelas (facultativa).

2.10
Resumo: descrição sucinta e clara descrevendo os principais
resultados do trabalho apresentado. O resumo deve ser redigido de modo a
permitir uma compreensão geral do trabalho sem a necessidade de
consulta a outras fontes (esse texto será utilizado também em relatórios e
divulgação do PPG-RI em geral).
2.11

Abstract: resumo em inglês;

2.12 Introdução: esta seção geralmente contém uma revisão bibliográfica
abrangente, que dê uma clara ideia do estado atual da área de
conhecimento/tema abordado na Dissertação. A formatação das citações
nesta seção deverá seguir as normas do Manual de Redação acadêmica
do Centro Universitário Metodista, do IPA.
2.13 Objetivos: consta de uma clara exposição dos objetivos do trabalho.
Podem ser apresentados como um item, constando como tal do sumário, ou
como um subitem da Introdução.
2.14
Artigo(s) Científico(s): O(s) artigo(s)/manuscrito(s) deve(m) ser
exclusivamente o(s) referente(s) ao trabalho desenvolvido durante o curso
de Mestrado em andamento. Cada artigo formará um “capítulo”,
precedido de uma página de apresentação, contendo a referencia
bibliográfica completa e/ou a situação do manuscrito: submetido, aceito, no
prelo ou em preparação, incluindo a revista para a qual o artigo foi (ou será)
submetido. A formatação das citações e referências em cada artigo (se a
dissertação der origem a mais de um artigo) deverá seguir as normas da
revista a qual o artigo foi (será) submetido.
2.15 Discussão: essa seção deve ser centrada na interpretação dos
resultados, no estabelecimento de conclusões parciais ou finais e na
correlação dos resultados/conclusões encontrados com os de outros
trabalhos já publicados de uma maneira ampla e diferente da discussão
apresentada no artigo. As perspectivas futuras para a continuação do
trabalho/linha de pesquisa podem integrar a discussão ou constituir um item
à parte. A formatação das citações nesta seção deverá seguir as normas do
Manual de Redação acadêmica do Centro Universitário Metodista, do IPA.

2.16 Referências: A formatação das referências da Introdução e Discussão
deverá seguir as normas do Manual de Redação acadêmica do Centro
Universitário Metodista, do IPA.
2.17 Apêndices e anexos: todo documento que for considerado apêndice e
anexo deverá ser colocados nestas seções, tais como Termo de
consentimento livre e esclarecido (TCLE), termo(s) de aprovação do
comitê(s) de ética, questionários e instrumentos aplicados.
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