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A COODENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA TROPICAL 
(CPGMT) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, reunida em 29 de abril de 2005, tendo em 
vista a necessidade de regulamentação dos critérios para depósito da dissertação de Mestrado e tese de 
Doutorado e considerando as deliberações da CPGMT nas reuniões realizadas em 8 de novembro de 
2001 e 22 de outubro de 2004,

R E S O L V E:

Art.  1° - A dissertação de Mestrado e  tese de Doutorado do Programa de Pós-
Graduação em Medicina Tropical (PPGMT) podem ser apresentadas na modalidade clássica ou baseada 
em manuscrito(s), segundo as especificações a seguir:

I. Na opção clássica, a dissertação/tese deve incluir:
a) Sumário do conteúdo;
b) Resumo em português e em inglês;
c) Introdução/revisão da literatura nos moldes tradicionais;
d) Objetivos do estudo;
e) Material e métodos: descrição da população e métodos utilizados;
f) Resultados:  descrição  dos  principais  resultados  e  apresentação  de 

tabelas/figuras;
g) Discussão dos resultados nos moldes tradicionais;
h) Conclusões/recomendações finais;
i) Referências bibliográficas;
j) Anexos opcionais: aprovação do Comitê de Ética e fichas/
      questionários utilizados.

II. Na opção baseada em manuscrito, deve ser apresentado um ou mais artigos 
submetidos para publicação ou artigos já publicados, devendo a estrutura da 
dissertação/tese conter a seguinte ordem:



a) Sumário do conteúdo;
b) Resumo geral da tese/dissertação em português e em inglês;
c) Introdução/revisão da literatura, nos moldes tradicionais;
d) Objetivos;
e) Manuscrito(s) tais como publicados/redigidos/submetidos com texto 

de ligação;
f) Conclusões/recomendações finais;
g) Referências bibliográficas citadas na introdução e texto de conexão;
h) Anexos  opcionais:  aprovação  do  Comitê  de  Ética  e  fichas/ 

questionários utilizados.

Art.  2º -  Tanto  para o  Mestrado quanto para o Doutorado,  qualquer  que seja  a 
modalidade escolhida, o aluno deve apresentar o aceite ou artigo publicado após a defesa como exigência 
para a emissão do diploma.

Parágrafo  único  –  O  artigo  deve  ser  aceito  ou  publicado  em  periódico 
classificado pelo Qualis – Área de Medicina II, devendo o mesmo estar relacionado à dissertação/tese. 

Art. 3º  - Para o Doutorado, qualquer que seja a modalidade escolhida, o aluno 
deve apresentar um comprovante de que o artigo foi submetido, como exigência para agendar a sua 
defesa.

 Parágrafo  único -  Para  elaboração  da  dissertação  de  mestrado  e  tese  de 
doutorado, o aluno deve seguir o roteiro para preparação de dissertação/tese do PPGMT.

 Art. 4º - Esta norma deverá ser cumprida pelos alunos de mestrado e doutorado 
que ingressarem a partir de 2005.

. . .


