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INSTRUMENTO GUIA PARA AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

FINAL DE DISSERTAÇÃO E TESE 2013 

 

 

ALUNA(O): ___________________________________________________ 

Matrícula:     _____________Semestre de ingresso:_______     Semestre de conclusão:________ 

Orientadora/Orientador: _________________________________________________ 

Curso: (__) Mestrado (__) Doutorado   

Linha de pesquisa:______________________________________________________________ 

 

Dissertação: Documento que apresenta o resultado de um estudo científico de tema único e delimitado. É 

feito sob a coordenação de uma/um orientadora/orientador e visa à obtenção do título de mestra(e). Deve 

ser elaborada de acordo com a Norma de trabalhos acadêmicos ABNT NBR 14.724 (2011). 

 

Tese: Documento que apresenta o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um estudo 

científico de tema único e bem delimitado. Deve ser elaborado com base em investigação original, 

constituindo-se em real contribuição para a especialidade em questão. É feito sob a coordenação de 

uma/um orientadora/orientador doutora/doutor e visa à obtenção do título de doutora/doutor ou similar. 

 

Observações:  

1) As Dissertações e Teses devem ser elaboradas conforme Normas de Relatório técnico e/ou científico 

da ABNT NBR 10.719 (2011).  

2) Os artigos científicos que deverão ser produzidos durante a permanência no curso e após seu término, 

devem seguir as normas de publicação periódica científica impressa Norma ABNT NBR 6022 (2003) ou 

conforme as Normas dos periódicos para os quais serão encaminhados para publicação.  

 

ITENS A SEREM AVALIADOS 

 

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS: Parte que antecede o texto com informações que ajudam na 

identificação e utilização do trabalho. A seção Pré-textual não é numerada, porém suas páginas são 

contadas a partir da primeira folha de texto em algarismos arábicos. 

 

PARTE EXTERNA 

 

1 CAPA (Obrigatório) – Elaborada conforme Normas da ABNT NBR 10.525 (2011).  

1.1 O cabeçalho contém a logomarca da UFBA na cor preta, com alinhamento à esquerda,  sucedida pelo 

nome da instituição (Universidade Federal da Bahia) e abaixo deste, a unidade de ensino (Escola de 

Enfermagem), todos alinhados à esquerda, conforme  as Normas do PPGENF?  

(__)Sim (__) Não  Sugestão:_________________________________________________ 

 

1.2 O nome da(o) autora/autor está registrado na parte central entre o nome da instituição e o título do 

trabalho?  

(__) Sim (__) Não  Sugestão:_______________________________________________ 

 

1.3. A parte central da capa contém o título e sub-título (se houver) do trabalho?  

(__) Sim (__) Não  Sugestão:_______________________________________________ 

 

1.4. Na parte inferior da capa, há o local e ano de entrega da versão final do trabalho na secretaria do 

PPGENF com alinhamento centralizado? 

(__) Sim (__) Não  Sugestão:_______________________________________________ 
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2. LOMBADA  

                    

2.1 Na parte superior da lombada há as siglas da UFBA e da EE, em letras pretas, tipo Times New 

Roman, tamanho 12, caixa alta, na posição vertical e centralizada? 

(__) Sim (__) Não  Sugestão:_______________________________________________ 

 

2.2 Na parte central, impresso longitudinalmente e legível do alto para o pé da lombada constam o nome 

da(o) autora/autor e logo abaixo a esse, o título do trabalho em letras pretas, tipo Times New Roman, 

tamanho 12, caixa alta, da mesma forma que os nomes da(o) autora(or) de maneira a  visualizar a leitura 

com o volume deitado? 

(__) Sim  (__) Não. Sugestão: ____________________________________________ 

 

2.3 Na porção inferior, há na posição vertical e centralizada o ano em que a dissertação em sua versão 

final foi depositada na secretaria do PPGENF? 

(__) Sim (__) Não  Sugestão:_______________________________________________ 

 

2.4 Na porção inferior, há na posição vertical e centralizada o número da dissertação e tese conforme 

ordem de defesas do PPGENF? 

(__) Sim (__) Não  Sugestão:_______________________________________________ 

 

3 FOLHA DE ROSTO (Obrigatório): Folha que contém os elementos essenciais à identificação do 

trabalho. 

 ANVERSO DA FOLHA DE ROSTO: Deve ter como medidas das margens: esquerda e 

superior 3 e direita e inferior 2. 

3.1 Na porção superior, há o nome da(o) autora/autor do trabalho, com  letras pretas, tipo Times New 

Roman, tamanho 12, caixa alta, com alinhamento central? 

(__) Sim (__) Não  Sugestão:_______________________________________________ 

 

3.2. No centro da folha, há o título e sub-título (se houver) do trabalho em letras pretas, tipo Times New 

Roman, tamanho 12, caixa alta e com alinhamento centralizado? 

(__) Sim (__) Não  Sugestão:_______________________________________________ 

 

3.3 O título do trabalho está escrito conforme as Normas do PPGENF e corresponde ao titulo e subtítulo 

(se houver) aprovado pela Banca Examinadora? 

(__) Sim  (__) Não. Sugestão: ___________________________________________________ 

 

3.4. Alinhado à direita e com recuo de 6 cm da margem esquerda da folha, há texto contendo   

“Dissertação/Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Escola de Enfermagem 

da Universidade Federal da Bahia como requisito parcial de aprovação para obtenção do grau de 

mestra/mestre/ doutora/doutor em Enfermagem, Área de concentração Gênero, Cuidado e Organização 

dos serviços de Saúde, na Linha de pesquisa Mulher, Gênero e Saúde ou O cuidado no processo de 

desenvolvimento humano ou Organização e Avaliação dos Sistemas de Cuidados à Saúde? 

 (__) Sim  (__) Não. Sugestão: ____________________________________________________ 

 

3.4.1 No texto indicado foram utilizadas letras pretas, tipo Times New Roman, tamanho 12, caixa baixa? 

(__) Sim (__) Não  Sugestão:_______________________________________________ 

 

3.5 O nome da orientadora/orientador e co-orientadora/co-orientador (se houver) estão registrados abaixo, 

com alinhamento à direita, letra preta, tipo Times New Roman, tamanho 12 e  caixa baixa? 

(__) Sim (__) Não  Sugestão:_______________________________________________ 
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3.6. Na porção inferior da página e com alinhamento central estão registrados  local e ano do depósito do 

trabalho, isto é, ano de entrega da dissertação/tese para homologação,  com letra preta, tipo Times New 

Roman, tamanho 12 e caixa alta?  

(__) Sim (__) Não  Sugestão:_______________________________________________ 

 

 

 VERSO DA FOLHA DE ROSTO - FICHA CATALOGRÁFICA (Obrigatório). Deve ter 

como medidas das margens: direita e superior 3 e esquerda e inferior 2. 

 

3.7 A Ficha está impressa no verso da folha de rosto? 

(__) Sim  (__) Não. Sugestão: ___________________________________________________ 

 

3.8 A ficha catalográfica contém nome e CRB da(o) bibliotecária(o) que elaborou; nome da Biblioteca e 

número de identificação; título da dissertação/tese; autora/autor; número de páginas; nome da 

orientadora/orientador; identificação do trabalho (Dissertação ou Tese); Universidade Federal da Bahia; 

Escola de Enfermagem; ano; palavras chave e CDD (Classificação Decimal de Dewey )? 

(__) Sim  (__) Não. Sugestão: __________________________________________________ 

 

4  FOLHA DE APROVAÇÃO (Obrigatório): Folha que contém os elementos essenciais à aprovação 

do trabalho. 

 

4.1 A folha contém nesta ordem, o nome da autora/autor (parte superior); título da dissertação/tese 

(abaixo),   identificação da dissertação/tese (parte central) com o mesmo texto da folha de rosto e 

alinhamento centralizado? 

(__) Sim  (__) Não. Sugestão: ___________________________________________________ 

 

4.2 A folha contém a expressão Aprovada em... de... de...  (dia, mês e ano da aprovação pela Banca 

Examinadora), abaixo do texto referido  e alinhada à direita? 

(__) Sim (__) Não. Sugestão: _____________________________________________________ 

 

4.3 A composição da Banca está alinhada à esquerda e apresentada na mesma ordem de titulares exigida 

para defesas de dissertação ou tese: orientadora/orientador, membro(s) externo(s), membro(s) interno(s) e 

suplente(s)? 

(__) Sim (__) Não. Sugestão: _____________________________________________________ 

 

4.4 A apresentação da Banca e suas identificações estão precedidas do título centralizado BANCA 

EXAMINADORA e justificadas à esquerda, na folha e dispostas conforme segue: nome completo de cada 

membro examinador, seguido de espaço para assinatura e abaixo do nome está a titulação máxima e a 

instituição de vinculo conforme as Normas e modelo do PPGENF a seguir apresentado? 

 

Nome completo __________________________________________________________________     
Doutora/doutor em__________________________, Professora/professor da Escola de 

_________________, Universidade _______________________________________________ 

(__) Sim  (__) Não. Sugestão: _____________________________________________________ 

 

4.5 A Folha contém as assinaturas de todas as pessoas da Banca no local indicado? 

(__) Sim  (__) Não. Sugestão: _____________________________________________________ 

 

5 DEDICATÓRIAS: Texto em que a autora/autor presta homenagem ou dedica seu trabalho. 

5.1 A dedicatória está inserida após a folha de aprovação, com título em caixa alta centralizado, em letras 

pretas e o texto alinhado à direita no terço inferior da folha, com fonte tipo Times New Roman, tamanho 

12 e caixa baixa?   
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(__) Sim  (__) Não. Sugestão: _____________________________________________________ 

 

6 AGRADECIMENTOS: Texto em que a autora/autor faz agradecimentos dirigidos às pessoas que 

contribuíram de maneira relevante com o trabalho.  

 

6.1 Os Agradecimentos estão inseridos após a dedicatória? 

(__) Sim  (__) Não. Sugestão: _____________________________________________________ 

 

6.2 Os agradecimentos estão apresentados de forma sintética? 

(__) Sim (__) Não. Sugestão: _____________________________________________________ 

 

6.3 Os agradecimentos aos órgãos de fomento estão em página separada? 

(__) Sim (__) Não. Sugestão: _____________________________________________________ 

 

7  EPÍGRAFE: Texto em que a autora/autor apresenta uma citação, seguida de indicação de autoria, 

relacionada com a matéria tratada no corpo do trabalho.  

 

7.1 A Epígrafe foi elaborada conforme  a Norma da ABNT 10 520? 

(__) Sim  (__) Não. Sugestão: _____________________________________________________ 

 

7.2 Ela está inserida após os agradecimentos? 

(__) Sim  (__) Não. Sugestão: _____________________________________________________ 

 

8 RESUMO NA LÍNGUA VERNÁCULA E ESTRANGEIRA (Obrigatório): 

 

8.1 A dissertação/tese apresenta resumo, na língua portuguesa, inglesa e espanhola?  

(__) Sim  (__) Não  (__) Sugestão: ___________________________________ 

 

8.2 A palavra resumo está centralizada, em fonte preta, tipo Times New Roman, tamanho 12, caixa alta, 

nos respectivos idiomas? 

(__) Sim  (__) Não. Sugestão: ___________________________________________________ 

 

8.3 Abaixo da palavra resumo/abstract/resumen  há a referência bibliográfica da dissertação ou tese na 

respectiva língua de acordo com as normas da ABNT?  

(__) Sim  (__) Não. Sugestão: ___________________________________________________ 

 

8.4 Cada resumo está apresentado em folha única e contém no máximo 500 palavras? 

(__) Sim  (__) Não. Sugestão: ___________________________________________________ 

 

8.5 A apresentação do resumo está sem parágrafo, espaçamento simples entre as linhas, alinhamento 

justificado, fonte preta, tipo Times New Roman, tamanho 12, caixa baixa?  

(__) Sim  (__) Não. Sugestão: ___________________________________________________ 

 

8.6 Após o texto do resumo há  palavras-chave, Key words e Palablas Clave conforme o idioma do 

resumo?   

(__) Sim  (__) Não. Sugestão: ___________________________________________________ 

 

9  LISTAGEM DE ILUSTRAÇÕES: As legendas e fontes das ilustrações e das tabelas devem ser de 

Tamanho menor e uniforme em todo o texto conforme Norma ABNT NBR 14.724 (2011). 

 

9.1 As listas de ilustrações, tabelas, abreviaturas e símbolos estão elaboradas em letras pretas, tipo Times 

New Roman, tamanho 12, caixa baixa, mantendo o mesmo espaçamento do corpo do texto e com título 
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centralizado?  

(__) Sim (__) Não.  (__) Não se aplica.  

Sugestão: _____________________________________________________ 

 

9.2 A lista de ilustrações está apresentada segundo a ordem no texto com cada item designado por seu 

nome específico, travessão, título e respectivo número da página? 

(__) Sim (__) Não.  (__) Não se aplica.  

Sugestão: _____________________________________________________ 

 

9.3 A lista de Tabelas está elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item 

designado por seu nome especifico, acompanhado do respectivo número da página? 

(__) Sim  (__) Não. (__) Não se aplica 

Sugestão: _____________________________________________________ 

 

9.4 A lista de abreviaturas e siglas é apresentada como uma relação em ordem alfabética seguida das 

palavras/expressões por extenso e do número da página? 

(__) Sim  (__) Não  (__) Não se aplica.  

Sugestão: _____________________________________________________ 

 

9.5 A lista de símbolos está apresentada segundo a ordem no texto seguida de seus respectivos 

significados e do número da página? 

(__) Sim  (__) Não  (__) Não se aplica.  

Sugestão: _____________________________________________________ 

 

10 SUMÁRIO (Obrigatório): É a enumeração das divisões, seções e outras partes do trabalho, na 

mesma ordem e grafia em que a matéria nele se sucede.  

10.1 O Sumário segue a Norma da ABNT n 6027 (2003)?  

(__) Sim  (__) Não. Sugestão: _____________________________________________________ 

 

10.2 O Sumário apresenta os capítulos e seções identificados com algarismos arábicos? 

(__) Sim  (__) Não. Sugestão: _____________________________________________________ 

 

ELEMENTOS TEXTUAIS 

 

 Parte em que é exposto o conteúdo do documento: introdução, objetivos, hipótese (quando 

houver), métodos, referencial teórico, resultados, discussão e conclusões . Na Introdução, devem ser 

expostos o tema do projeto/relatório, o problema a ser abordado, a(s) justificativa(s), a(s) 

hipótese(s)/pressuposto, quando couber, bem como a questão de pesquisa e o(s) objetivos(s) a ser(em) 

atingido(s). É necessário que sejam indicados os recursos e o cronograma necessários à sua execução. 

1- O texto pode ser apresentado impresso em anverso e verso, tendo-se a atenção  de iniciar cada 

seção em anverso de página.  A fonte é de tamanho 12, tipo padrão Times New Roman. 

2- O espaçamento em todo o texto deve ser de 1,5 cm entre linhas excetuando-se as citações de 

mais de três linhas, notas de rodapé, referências, legendas das ilustrações e das tabelas, 

natureza, que devem ser digitados em espaço simples.  Evitar excesso de notas de rodapé.  

3- Os títulos das seções primárias devem começar na parte superior da mancha gráfica e devem 

ser separados do texto que os sucede por um espaço entre linhas de 1,5cm. Da mesma forma, 

os títulos de subseções. Títulos que ocupem mais de uma linha devem ser, a partir da segunda 

linha, alinhados abaixo da primeira letra da primeira palavra do título. O titulo de cada 

capitulo ou seção é antecedido do algarismo identificador , algarismo numérico, seguido de 

um espaço e alinhado à esquerda da folha, separado por espaço de 1,5 cm do texto.  

4- A numeração progressiva deve ser elaborada conforme a Norma da ABNT NBR 6024 (2003). 

Destacam-se gradativamente os títulos das seções, utilizando-se os recursos de negrito, 
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itálico, ou sublinhado e outros, no sumário e, de forma idêntica, no texto seguindo a mesma 

Norma da ABNT NBR 6024 (2003). Havendo apêndices e anexos, as suas folhas devem ser 

numeradas de maneira contínua e sua paginação deve dar seguimento à do texto principal. 

5- São títulos sem indicativo numérico e que devem ter apresentação centralizada: Errata, 

Agradecimentos, Listas de ilustrações, Lista de abreviaturas, Lista de siglas, Lista de 

símbolos, Resumo, Sumário, Referências, Glossário, Apêndices, Anexos, Índice. 

6- A numeração das páginas de dissertações e teses deve seguir a Norma da ABNT 6027 (2003) 

Deve figurar, a partir da primeira folha da parte textual, em algarismos arábicos, no canto 

superior direito da folha, a 2 cm da borda superior, ficando o último algarismo a 2 cm da 

borda direita da folha. Quando o trabalho for digitado em anverso e verso, a numeração das 

páginas deve ser colocada no anverso da folha, no canto superior direito; e no verso, no canto 

superior esquerdo.  

 

1 – INTRODUÇÃO (Obrigatório) 

1.1 Consta na parte inicial do texto a delimitação do assunto tratado, os objetivos da pesquisa e outros 

elementos necessários a situar o tema da dissertação/tese? 

(__) Sim  (__) Não. (__) Não se Aplica 

Sugestão: _____________________________________________________ 

 

2 - DESENVOLVIMENTO (Obrigatório) 

2.1  Apresenta-se como parte principal do texto? 

(__) Sim  (__) Não. (__) Não se Aplica 

Sugestão: _____________________________________________________ 

 

2.2 Contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto? 

(__) Sim  (__) Não.  

Sugestão: _____________________________________________________ 

 

2.3 Apresenta as seções e subseções conforme  Norma da ABNT NBR 6024? 

(__) Sim  (__) Não.  

Sugestão: _____________________________________________________ 

 

2.4 Apresenta as seções e subseções em consonância com a abordagem teórica? 

(__) Sim  (__) Não.  

Sugestão: _____________________________________________________ 

 

2.5 As seções e subseções estão em consonância com o método?  

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS/ CONCLUSÃO (Obrigatório)  

3.1 Estão na parte final do texto? 

(__) Sim  (__) Não.  

Sugestão: _____________________________________________________ 

 

3.2 Apresentam as conclusões correspondentes aos objetivos? 

(__) Sim  (__) Não.  

Sugestão: _____________________________________________________ 

 

3.3 Apresentam as conclusões correspondentes às hipóteses ou pressupostos? 

(__) Sim  (__) Não. (__)  

 

Sugestão: _____________________________________________________ 
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ELEMENTOS PÓS TEXTUAIS: Parte que sucede o texto e complementa o documento. A ordem dos 

elementos Pós Textuais deve ser – Referências (elaborada segundo a Norma da ABNT NBR 6023); 

Glossário (opcional); Apêndices; Anexos e Índice.  

 

1 – REFERÊNCIAS (Obrigatório) - É o conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um 

documento, que permite sua identificação individual apresentada conforme Normas da ABNT NBR 6023 

(2002). 

2 – GLOSSÁRIO – É constituído da relação de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de 

sentido obscuro, utilizadas no texto, acompanhadas das respectivas definições. 

3 – APÊNDICES – São identificados por letras maiúsculas, consecutivas, travessão e pelos respectivos 

títulos. Texto ou documento elaborado pelo(a) autor(a), a fim de complementar sua argumentação, sem 

prejuízo de sua unidade nuclear. Os Apêndices são numerados na sequência de paginação do texto.  

4 – ANEXOS – Texto ou documento não elaborado pelo(a) autor(a), que serve de fundamentação, 

comprovação ou ilustração. São identificados por letras maiúsculas, consecutivas, travessão e pelos 

respectivos títulos. Os Anexos são numerados na sequência de paginação do texto.  

5 – ÍNDICE – Elemento opcional. Elaborado conforme a Norma da ABNT NBR 6034 (2004). 

 

Após atendimento das sugestões da(o) avaliadora/avaliador, a(o) aluna(o) deverá entregar_02 (dois) 

exemplares impressos (Dissertação e Tese) e  06 (seis) exemplares (Dissertação) e 9 (nove) exemplares 

(Tese) em meio digital para fins de homologação da defesa e autorização da expedição do Diploma, no 

prazo máximo de 15 dias a contar da data do recebimento deste Parecer, acompanhados dos documentos 

exigidos pela Secretaria do Programa.   
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ABNT NBR 12 225(2004) 
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