
 

                   UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

 

 

 

 

Normatização do modelo de monografia do PPgPIOS em formato de artigo 

 

1. Aspectos a serem considerados 

 
Os temas e objetivos dos artigos devem compor o tema geral de toda a monografia, havendo entre eles uma 

relação lógica e subordinada ao tema/objetivo geral. 

 

Os artigos devem possuir uma formatação única e em português na monografia, mesmo que os mesmos sejam 

submetidos a revistas estrangeiras. 

 

Em caso de publicação do artigo em língua estrangeira, anterior à defesa ou à qualificação, este deverá ser 

acrescentado ao final da monografia como apêndice, mantendo-se a versão em português no corpo da monografia. 

 

 Os artigos devem seguir a formatação de artigos da Revista de Ciências Médicas e Biológicas 

link: https://portalseer.ufba.br/index.php/cmbio/index, exceto quanto ao formato das referências que deverá ser 

mantido em estilo Vancouver. 

Essa revista foi escolhida, porque os alunos já a conhecem, graças à publicação obrigatória de artigo exigida em 

uma das disciplinas do currículo, durante o primeiro ano do curso. 

 

A utilização do aplicativo gerenciador de referências bibliográficas (https://www.zotero.org/) é fortemente 

recomendada, pois além de ser livre, gratuito, multiplataforma (Linux, Apple, Windows), reconhecido e 

amplamente usado internacionalmente, sobretudo, facilita a conversão de mais de 9000 estilos de referências de 

diferentes revistas (https://www.zotero.org/styles), incluindo Vancouver e ABNT. 

 

Artigos que sejam extremamente similares cujas diferenças estejam apenas em alguns resultados muito pontuais, 

não se justifica a sua inclusão na monografia como artigos diferentes. 

 

2. Modelo da monografia 

 

 Capa e elementos pré-textuais: folha de rosto, folha de aprovação e outros. 

 

 Elementos textuais: introdução geral, desenvolvimento (artigos) e conclusão geral. 

 

No tópico Introdução Geral da monografia deve-se indicar a(s) hipótese(s) (não sendo, entretanto, item 

obrigatório), as perguntas científicas a serem respondidas, os objetivos geral(is) e específicos (específicos, se 

necessário), a forma que a sequência da monografia está organizada. 

 

Opcionalmente, os Objetivos e Justificativas da monografia podem ser adicionados como tópicos em separado ao 

da Introdução Geral. 

 

Sobre o tópico Revisão de Literatura: condição necessária e obrigatória para a realização da monografia, poderá 

ser incluída no tópico Introdução de maneira satisfatória e suficiente, mas de forma mais resumida ou, 

opcionalmente, ser incluída como um tópico em separado após o capítulo Introdução, nesse caso, podendo ser 

mais extensa. 

 

A Revisão de Literatura deverá subsidiar toda a monografia e não apenas um artigo. 

 

Elementos pós-textuais: referências gerais e outros gerais (apêndice, anexos, etc). 
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3. Apresentação da monografia 

 
Cada artigo inteiro deverá ser inserido nos elementos textuais da monografia. A estrutura deve considerar a 

quantidade de artigos, de acordo com a regra abaixo: 

 

 Apenas 1 artigo no corpo da monografia 

 
Elementos textuais: introdução, materiais e métodos, resultados, discussão e conclusão (cada tópico entra como 

um capítulo do trabalho acadêmico) 

 

Elementos pós-textuais: Referências (outro capítulo) 

 

 

Modelo 

 
Capítulo 1 - Introdução (mesmo do artigo ou texto mais aprofundado) 

Capítulo 2 - Materiais e Métodos (mesmo do artigo ou texto mais aprofundado) 

Capítulo 3 - Resultados (mesmo do artigo ou texto mais aprofundado) 

Capítulo 4 - Discussão (mesmo do artigo ou texto mais aprofundado) 

Capítulo 5 - Conclusão (mesmo do artigo ou texto mais aprofundado) 

Capítulo 6 - Referências (mesmo do artigo ou texto mais aprofundado) 

 

 Mais de 1 artigo no corpo da monografia 

 
Elementos textuais (Cada capítulo é o próprio título do artigo) 

Elementos pós-textuais (Referências) 

 

 Modelo com 2 artigos 

Capítulo 1 - Introdução (introdução geral que versa a monografia e integra os artigos) 

Capítulo 2 - (Título do artigo 1) 

 Introdução (mesmo do artigo 1 ou texto mais aprofundado) 

 Materiais e Métodos (mesmo do artigo 1 ou texto mais aprofundado) 

 Resultados (mesmo do artigo 1 ou texto mais aprofundado) 

 Discussão (mesmo do artigo 1 ou texto mais aprofundado) 

 Conclusão (mesmo do artigo 1 ou texto mais aprofundado) 

 

Capítulo 3 - (Título do artigo 2) 

 Introdução (mesmo do artigo 2 ou texto mais aprofundado) 

 Materiais e Métodos (mesmo do artigo 2 ou texto mais aprofundado) 

 Resultados (mesmo do artigo 2 ou texto mais aprofundado) 

 Discussão (mesmo do artigo 2 ou texto mais aprofundado) 

 Conclusão (mesmo do artigo 2 ou texto mais aprofundado) 

 

Capítulo 4 – Discussão geral da monografia (interligando os dois artigos, segundo os objetivos) 

Capítulo 5 - Conclusão (conclusão geral da monografia) 

 

Capítulo 5 - Referências (referências da monografia completa. As referências dos artigos estarão ali incluídas 

seguindo a ordem geral da tese. 

 

Quando da submissão dos artigos em separado da monografia a veículos de comunicação científica, as referências 

serão ajustadas e selecionadas apenas para os respectivos artigos, seguindo ordem própria. 

 
Em caso de mais de 2 artigos, segue-se o padrão do modelo acima. 

 

Nota: a Tese disponibilizada no site do Programa de autoria de Ana Luíza Sarno Castro apresenta um 

Resumo/Abstract geral no início da mesma, porém é opcional a sua confecção. 

 

 

 



 

 

4. Autoria 

 
Os autores dos artigos componentes da monografia devem ser especificados nos respectivos artigos, tendo como 

primeiro autor sempre o aluno. 

 

Apenas o nome do aluno autor da monografia deve aparecer na capa da mesma, citando-se o nome do 

orientador(a) e, se houver, do coorientador(a). 

 

 Os nomes dos demais autores participantes dos artigos não aparecem na capa da monografia. 

 

5. Número de páginas da monografia 

 
Não há limite preestabelecido para o número de páginas da monografia. 

 

 

 

 

 

Salvador, 16 de outubro de 2018 
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