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Resolução Nº 003/2018/ PROPE/ ECISS/PPGAS 
 

Estabelece normas para apresentação das 

dissertações do Programa de Pós-Graduação 

em Atenção à Saúde da PUC Goiás – 

PPGAS/PUC Goiás. 
 

O Colegiado do Mestrado em Atenção à Saúde, reunido em sessão plenária realizada em 03 

de setembro de 2018, com base no Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Atenção 

à Saúde da PUC Goiás – PPGAS/PUC Goiás, artigos 79º ao 85º 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - A apresentação das dissertações deverá atender ao artigo 83º do Regulamento 

Específico do PPGAS/PUC Goiás – Nível Mestrado, que determina que poderão ser produzidas 

em formato tradicional ou alternativo. No formato alternativo os capítulos e os apêndices 

poderão conter cópias de manuscritos de autoria ou coautoria do mestrando, a serem 

submetidos para publicação em revistas científicas, escritos segundo as normas de publicação 

exigidas pelo veículo de divulgação.  

Art. 2º - A decisão quanto ao formato cabe ao orientador, considerando o conteúdo da 

dissertação.  

Art. 3º - A dissertação elaborada no formato alternativo deverá conter pelo menos um 

manuscrito, apresentado no formato do periódico escolhido, preferencialmente, Qualis Capes 

B2 acima, na área de Enfermagem. A norma do periódico deverá constar como anexo. Neste 

formato, a versão final será disponibilizada na Biblioteca Digital da PUC Goiás, somente após a 

publicação do(s) artigo(s). 

Art. 4º - As dissertações, tanto no formato tradicional quanto alternativo, deverão ser redigidas 

no idioma português, obedecendo às regras ortográficas em vigência. 

Art. 5º - A apresentação da dissertação deverá seguir as orientações dispostas no Manual de 

apresentação das dissertações de mestrado aprovado pelo colegiado do PPGAS/PUC 

Goiás, disponível em: http://sites.pucgoias.edu.br/pos-graduacao/mestrado-atencao-saude/ 

Art. 6º - Após a defesa e finalizadas as revisões, antes da entrega da versão final, o mestrando 

deverá entrar na página eletrônica: http://sites.pucgoias.edu.br/home/sibi/ficha-catalografica/ e 

solicitar a ficha catalográfica para constar na versão final. Verificar as orientações para essa 

atividade - http://www.pucgoias.edu.br/w4567ucg/PUC/SIBI/ArquivosUpload/1/file/Ficha-

Catalografica-GAB-BC_3_2016_415.pdf 

Art. 7º - Em até 60 dias após a defesa, o mestrando deverá depositar a dissertação e solicitar a 

expedição de diploma ao PPGAS/PUC Goiás. Para esta solicitação deverá ser entregue à 

secretaria do programa:  

§ 1º Documentos: 

 

 Fotocópia do RG; 

http://sites.pucgoias.edu.br/pos-graduacao/mestrado-atencao-saude/
http://sites.pucgoias.edu.br/home/sibi/ficha-catalografica/
http://www.pucgoias.edu.br/w4567ucg/PUC/SIBI/ArquivosUpload/1/file/Ficha-Catalografica-GAB-BC_3_2016_415.pdf
http://www.pucgoias.edu.br/w4567ucg/PUC/SIBI/ArquivosUpload/1/file/Ficha-Catalografica-GAB-BC_3_2016_415.pdf


 Caso haja alteração de sobrenome por mudança na situação conjugal, 
apresentar fotocópia de documento que comprove essa alteração; 

 Fotocópia do comprovante de votação na última eleição; 

 Comprovante de quitação com a Biblioteca Central (Área I); 

 Histórico Escolar (solicitar na secretaria do programa); 

 Cópia da Ata de Defesa Pública; 

 Cópia atualizada do Currículo Lattes; 

 Ofício do requerente de solicitação de expedição de diploma (Solicitar na 
Secretaria do Programa); 

 Declaração do(a) orientador(a) assegurando a qualidade acadêmica da versão 
final do exemplar e do CD (Solicitar na Secretaria do Programa); 

 Termo de autorização para publicação preenchido e assinado. Essa ficha será 
disponibilizada a partir do cadastro na biblioteca e solicitação na ficha 
catalográfica no site http://sites.pucgoias.edu.br/home/sibi/ 

 01 (uma) cópia do comprovante de envio de um manuscrito para uma revista 
Qualis B2 ou superior, na área de Enfermagem. 
 

§ 2º - Entrega da versão final da dissertação: 

 Declaração digitada (em duas vias), assinada pelo(a) professor(a) orientador(a) 

assegurando a qualidade acadêmica das versões finais da dissertação. 

 A versão final da dissertação deverá ser enviada, por e-mail, a secretaria do 

PPGAS/PUC Goiás. No texto do e-mail deverá constar o nome completo do 

requerente, o titulo da dissertação, local e data. Em anexo neste e-mail deverão 

constar quatro arquivos relacionados a:  

1. Dissertação Completa (1 arquivo em formato PDF e 1 arquivo formato 

WORD) - dissertação completa (com a folha de aprovação devidamente 

assinada pela banca e ficha catalográfica elaborada de acordo com as 

recomendações da Biblioteca Central da PUC Goiás).  

2. Resumo da dissertação (1 arquivo em formato PDF e 1 arquivo em formato 

WORD) -  resumo em português e inglês, respeitando o limite de 150 a 500 

palavras. Deverá constar o título, autor, orientador, linha de pesquisa e de 

três a seis Descritores em Ciências da Saúde. 

3. O mestrando deverá entregar na secretaria do PPGAS/PUC Goiás: uma 

cópia impressa do e-mail enviado ao programa no endereço: 

mas.pucgoias@gmail.com; o formulário próprio de depósito do programa 

assinado pelo discente e pelo docente orientador; e o termo de autorização 

para publicação eletrônica na Biblioteca Digital da Biblioteca da PUC Goiás. 

Art. 9º - Os casos omissos na presente Resolução deverão ser deliberados pela coordenação 

e incluídos na pauta da primeira reunião subsequente do colegiado do curso para apreciação. 

Art. 10º - Estas normas entram em vigor a partir da data de sua aprovação. 

 

Goiânia, 03 de setembro de 2018. 
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