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SUMÁRIO  

Representa a relação ordenada das divisões, seções e outras partes do trabalho, na mesma 
ordem e grafia em que a matéria nele se sucede, com os respectivos números da página.  

RESUMO  

Contempla de forma organizada um resumo do trabalho/projeto. Estruturado com até 1.000 
palavras, dividido em: Introdução/Justificativa, Objetivos e Métodos. Poderá ser confeccionado 
em um só parágrafo (seções contínuas). O corpo do resumo não deve conter qualquer citação 
de referência bibliográfica.  

Palavras-chave: separadas por ponto e vírgula (são as palavras que sintetizam o assunto do seu 
trabalho/projeto, que podem ser usadas para encontrá-lo sem sites de busca – em saúde, 
geralmente usamos os descritores encontrados no site: https://decs.bvsalud.org)  

ELEMENTOS TEXTUAIS  

Os elementos textuais são obrigatórios e devem se dividir em seis seções principais: 
Introdução/Revisão da Literatura, Justificativa, Objetivo Geral, Objetivos Específicos (se 
houver), Materiais e Métodos (adaptado pra ideia do seu projeto), Cronograma, Orçamento, 
Referências Bibliográficas e Anexos. A Revisão da Literatura e a Justificativa do estudo poderão 
ser colocadas como seções separadas dentro do item Introdução. A critério dos pesquisadores, 
os objetivos podem ser subdivididos em geral e específicos.  

Segue o exemplo:  

1. INTRODUÇÃO / REVISÃO DA LITERATURA  
Nesse tópico deve constar um embasamento da literatura científica internacional sobre o 
assunto do seu projeto. Geralmente inicia-se com um panorama geral sobre o assunto para uma 
pessoa que não é da área possa intender a importância do tema. Depois aponta-se as carências 
e necessidades que ainda ocorrem (o que ainda é necessário desenvolver/pesquisar). Deve 
terminar concluindo a importância de desenvolver seu projeto de pesquisa. 

2. JUSTIFICATIVA 
Justifique qual a inovação que o seu trabalho trará na saúde local, regional, nacional ou 
internacional. Resuma porque seu trabalho é importante. Essa parte é, geralmente, a conclusão 
da revisão que você colocou na introdução (pode ser o último parágrafo da introdução). Deve 
ficar bem claro a importância do seu projeto e a inovação que o mesmo trará (não há sentido 
refazer o que já existe e da certo). 

3. OBJETIVOS 
A) OBJETIVO GERAL 

Descrever, de maneira sucinta, o principal objetivo do seu projeto 
B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS (SE HOUVER)  

Descrever se seu projeto tem objetivos secundários, mais específicos (não é o detalhamento do 
objetivo principal) 

4. MÉTODOS 
Deve constar a descrição detalhada, passo-a-passo, de como será elaborado seu projeto de 
pesquisa e de como será desenvolvido seu produto. Deve ser feito como uma “receita” 
pormenorizada, de forma que outra pessoa, caso siga os passos descritos, consiga obter o 
mesmo projeto/produto que será descrito. 

a) DELINEAMENTO DO ESTUDO 

https://decs.bvsalud.org/


Colocar o tipo de estudo (se for um protótipo ou produto, colocar estudo experimental) e a 
descrição de como será realizado, passo-a-passo.  

b)  POPULAÇÃO DE ESTUDO (SE HOUVER)  
Caso envolva pesquisa com humanos e/ou animais. Descrever cálculo do tamanho amostral, se 
haverá algum tipo de divisão em grupos e haverá intervenção com algum grupo. 

c)  METODOLOGIA A SER EMPREGADA PARA ATINGIR O OBJETIVO  
Descrever, passo-a-passo, a metodologia que será empregada para desenvolver seu produto. 
Não será aceito escrever, por exemplo: “será criado um aplicativo/site” ou “será escrito um 
livro”. Deverá ser ESPECIFICADA E DETALHADA CADA ETAPA do projeto de pesquisa e do 
desenvolvimento do seu produto. 

d)  PARCERIAS (SE HOUVER) 
Sinalizar as parcerias que vai necessitar e informar o que cada uma vai colaborar com o projeto, 
bem como se já conseguiu firmar essa(s) parceria(s) ou não.  

e)  VARIÁVEIS DE ESTUDO (SE HOUVER)  
f)  ANÁLISE ESTATÍSTICA (SE HOUVER)  

Se envolver alguma pesquisa descritiva ou analítica, deve conter os tipos de análise estatística 
que o pesquisador planeja utilizar, compatível com o tipo de projeto (recomenda-se solicitar 
auxílio de alguém com experiência em estatística, como os orientadores do programa). 

g)  QUESTÕES ÉTICAS  
Caso o trabalho envolva pesquisa com humanos ou animais, deve ser colocado o número de 
aprovação do CEP/CEUA e explicar, passo a passo, todas as questões éticas envolvidas e as 
medidas que serão adotadas para resguardar o sujeito de pesquisa. Caso o projeto não envolva 
pesquisa com humanos e animais, deixar isso claro nesse item. 

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO NOS 2 ANOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
Fazer uma tabela, detalhando a cronograma de execução do projeto nos 2 anos de mestrado, 
compatível com o projeto que será desenvolvido (lembrar dos períodos de qualificação e 
defesa). 

6. ORÇAMENTO 
Deve constar o detalhamento dos gastos do seu projeto (todo projeto tem custos, por menores 
que sejam) e as fontes de financiamento para que você possa conclui-lo. Se o(s) próprio(s) 
pesquisador(es) for custear o projeto, colocar “financiamento próprio”. As fontes de 
financiamento e os custos do projeto expostos têm que ser compatíveis com o projeto 
apresentado. 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
A lista das referências deverá estar numerada de forma crescente, de acordo com a ordem de 
aparecimento no texto, sugere-se usar o programa Endnote desde a escrita do projeto. Essas 
referências devem ser marcadas na introdução onde ocorrerem (não será aceita escrita da 
introdução não sinalizada com as referências, sempre que houver citação referenciada de algum 
artigo já escrito, a qual é considerada plágio). 

8. ANEXOS 
Comportam os materiais complementares ao texto principal (material suplementar). É 
obrigatório colocar em um dos anexos a Carta de aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP), caso o estudo envolva seres humanos ou da Comissão de Ética no Uso de 
Animais (CEUA), caso o estudo envolva animais. Se houver mais de uma instituição envolvida, 
colocar a carta de todos os Comitês. Caso não envolva pesquisa com seres humanos ou animais, 
colocar a carta de dispensa do CEP/CEUA (modelo disponível no site). 
 
 
Qualquer dúvida, deve ser solicitada ajuda ao seu orientador e/ou dever entrar em contado com 
a secretaria da Pós-graduação no telefone (17) 3321-6600 ramal: 7185 de 2ª a 6ª feira no horário 
das 08h00 as 18h00 ou no e-mail mestradoprofissional@hospitaldeamor.com.br que será 
designado alguém do programa que poderá auxiliá-lo. 
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