Dicas - teses e dissertações - PPG Med Trans

Algumas Teses e Dissertações são apresentadas fora do padrão, com informações incorretas ou
incompletas.
Todas as Teses e Dissertações devem ser elaboradas seguindo as Normas da UNIFESP e conter
os elementos pré-textuais e pós-textuais.
Entre os elementos pós-textuais é obrigatório incluir o parecer de aprovação do CEP ou CEUA
da UNIFESP.
Já entre os elementos pré-textuais, erros muito comuns são: falta de algum elemento prétextual obrigatório, Ficha Catalográfica fora do padrão, e, Folha de Identificação com nomes
do(a) Chefe do Departamento e do(a) Coordenador(a) do PPG errados.
A Ficha Catalográfica deve ser emitida obrigatoriamente pelo site da Biblioteca do Campus São
Paulo http://www.bibliotecacsp.sites.unifesp.br/ , é muito simples, basta preencher o
formulário eletrônico e a Ficha será gerada automaticamente no padrão.
Outro erro comum é em relação à citação do apoio financeiro recebido. O apoio financeiro não
deve ser citado no meio dos agradecimentos, isso deve ser feito em uma página exclusiva. A
recomendação é que a citação seja feita na página seguinte aos agradecimentos.
Também é importante observar a forma correta de numeração de páginas e a formatação geral
do texto.

Outras informações importantes:
- Não existe Departamento de Medicina Translacional. Nosso PPG é o “Programa de PósGraduação em Medicina Translacional” e está ligado ao “Departamento de Medicina”.
- Seguem os dados do Chefe do Departamento e da Coordenação do Programa atuais:
Chefe do Departamento de Medicina: Prof. Dr. Alvaro Pacheco e Silva Filho
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Medicina Translacional: Profa. Dra. Dulce
Elena Casarini
Vice-Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Medicina Translacional: Profa.
Dra. Kátia de Angelis Lobo D Avila.
- É recomendável entrar em contato com a Secretaria do Programa para confirmar os dados da
Chefia do Departamento e da Coordenação do Programa, pois podem ocorrer mudanças a
qualquer tempo.
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