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MOTIVAÇÕES DO PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 

O projeto de iniciação científica destinado aos alunos do segundo ano do Ensino 

Médio do Colégio Fênix se tornou uma tradição da escola, muito por conta dos 

trabalhos de alto nível que os alunos vêm desenvolvendo nos últimos anos. Só no ano 

de 2017, vários projetos foram premiados com os primeiros lugares em 

exposições/congressos de iniciação científica de extrema relevância regional. 

 

Neste sentido, o amadurecimento pessoal e o enriquecimento cultural por parte 

dos alunos são consequências, quase certas, de um bom desenvolvimento do projeto. 

Somado a esses ganhos, os estudantes passam a ter contato e a conhecer as 

principais exigências estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), o que enriquece seu repertório e os inserem em um cenário que é cada vez 

mais concorrido e exigente: o do mundo acadêmico. 

 

Outros dois pontos positivos deste projeto devem ser destacados: como os 

trabalhos são desenvolvidos em grupos definidos pelos próprios estudantes, estes 

são constantemente encorajados à resolução de problemas de maneira coletiva, ao 

frequente debate de ideias e à percepção de suas próprias habilidades e aspectos a 

serem melhorados; ao final do ano, as apresentações dos trabalhos, no auditório do 

colégio, contribuem para o aperfeiçoamento da oralidade e para a exposição de todo 

o conhecimento adquirido pelos alunos no decorrer do projeto. 

 

Por fim, do ponto de vista dos alunos do segundo ano há sempre certa 

insegurança, ansiedade e receio no início deste projeto. Martin Luther King possui 

uma frase certeira para este momento: “Suba o primeiro degrau com fé. Não é 

necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo”. Vocês já deram 

o primeiro passo... sejam bem-vindos ao projeto de iniciação científica! 
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ESTRUTURA DO TRABALHO ESCRITO 
 

Segundo a ABNT, um trabalho de conclusão de curso deve apresentar sua 

estrutura pautada em três tópicos principais: elementos pré-textuais, elementos 

textuais e elementos pós-textuais. Cada um destes itens apresenta elementos 

obrigatórios ou opcionais, os quais serão descritos detalhadamente a seguir. 

 

1.0 Elementos pré-textuais 
 
Neste tópico, estão contidos: 

 

1.1 Capa (obrigatória): possibilita a identificação imediata do projeto, bem 

como o reconhecimento do(s) autor(es) do trabalho. Um modelo de capa está sendo 

apresentado na Figura 1. 

 
Figura 1. Modelo de capa do trabalho. 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 
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1.2 Folha de rosto (obrigatória): esta parte do trabalho permite a identificação 

do nível do trabalho (graduação, mestrado, doutorado entre outros), bem como o 

nome do professor orientador. Algumas informações já exibidas na capa do trabalho 

são mostradas novamente. A Figura 2 traz um modelo de folha de rosto. 

 
Figura 2. Modelo de folha de rosto. 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

1.3 Folha de avaliação (obrigatória): esta folha destina-se a conter a avaliação 

do orientador, do corretor do trabalho e do coordenador, vide Figura 3. 

 

1.4 Dedicatória (opcional): a dedicatória tem como função atribuir o trabalho a 

um ou a mais indivíduos. Em outras palavras, na dedicatória, presta-se uma 

homenagem a uma ou a mais pessoas que foram importantes em vida pessoal ou 

profissional do grupo. As dedicatórias de trabalhos científicos, em sua maioria, 

abrangem três destinatários: a Deus, para professores ou à família. Do ponto de vista 

técnico, esta parte trabalho vem logo após a folha de avaliação, sem a necessidade 

de um título. 
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Figura 3. Modelo de folha de avaliação. 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

1.5 Agradecimentos (opcional): nesta etapa, o grupo presta alguns 

agradecimentos a todos aqueles que foram relevantes para o desenvolvimento do 

trabalho. Aconselha-se que todos os indivíduos que contribuíram de alguma forma, 

como entrevistados, funcionários da escola, familiares que auxiliaram com transporte, 

aqueles que auxiliaram com pesquisa de campo, instituição de fomento, se houver, 

etc. sejam devidamente agradecidos nesta seção. Diferentemente da dedicatória, é 

necessário identificar os agradecimentos com o título. 

 

1.6 Epígrafe (opcional): os autores podem citar uma frase que 

motivou/embasou o desenvolvimento do trabalho. 

A identificação da epígrafe com seu respectivo título é opcional. 
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1.7 Resumo (obrigatório): o resumo deve possuir um único parágrafo, 

contendo de 150 a 500 palavras. Ao final do resumo, deve-se elencar as palavras-

chave do trabalho, separadas por ponto final (a ABNT regulamenta de três a cinco 

palavras-chave). 

 

A definição de resumo segundo a ABNT é: “Uma apresentação concisa dos 

pontos relevantes de um texto, fornecendo uma visão clara e rápida do conteúdo e 

das conclusões do trabalho” (ABNT, 2011, p.4). De acordo com a citação acima, pode-

se dividir este tópico do trabalho em cinco subtópicos, os quais devem ser escritos de 

maneira concisa e clara. 

 

I-) Do que se trata o trabalho? 
Deve-se, inicialmente, contextualizar o leitor sobre o tema do trabalho, isto é, o 

objeto de estudo e, consequentemente, sua relevância. 

 

II-) Justificativa do trabalho. 
Baseando-se na situação problema analisada, nesta etapa do resumo, é 

importante deixar bem claro o porquê de o trabalho ser relevante para a comunidade 

científica. É muito comum utilizar os objetivos do projeto para respaldar a relevância 

do tema estudado. 

 

III-) Como o trabalho foi realizado? (Metodologia) 
De maneira concisa, explica-se como o trabalho foi desenvolvido: o leitor deve 

ser informado se a pesquisa foi pautada em um estudo de caso, em um experimento 

ou em uma análise qualitativa, quantitativa e/ou quali-quantitativa. 

 

IV-) Análise dos dados (Resultados e discussões). 
Os principais resultados obtidos com o trabalho, tenham sido eles positivos ou 

negativos, são expostos brevemente no resumo, de forma que despertem a 

curiosidade no leitor. 

V-) O que foi concluído com a pesquisa? 
No final do resumo, apresenta-se a conclusão a respeito do trabalho realizado. 

Deve-se responder os objetivos propostos e apontar a relevância (ou o legado) 

do estudo feito para a sociedade e para a comunidade científica. 



 

 8 

A seguir, serão mostrados dois modelos de resumos e as respectivas palavras-

chave associadas a cada um dos trabalhos. Como exercício, sugere-se que o grupo 

tente identificar os cinco subtópicos presentes em um resumo nos exemplos abaixo. 

 

Primeiro exemplo de resumo 
 

ROCHA, Eloisa Acires Candal et al. A pesquisa em educação infantil no Brasil: 

trajetória recente e perspectiva de consolidação de uma pedagogia. 1998. 

 

Este trabalho buscou analisar a produção recente sobre a educação da criança 

de 0 a 6 anos no Brasil, bem como mapear a contribuição de diferentes ciências para 

a constituição de uma Pedagogia da Educação Infantil. Foi tomado como universo 

representativo para a análise um conjunto de trabalhos produzidos no interior das 

Ciências Humanas e Sociais e apresentados em congressos científicos entre 1990 e 

1996. O foco da análise centrou-se basicamente na produção da área da Educação. 

Contudo, realizou-se, também, um levantamento da produção em outras áreas 

científicas, tais como: Psicologia (SBP e SBPC); Antropologia, Sociologia e Ciência 

Política (ANPOCS e SBPC); e História (ANPHU e SBPC). A expectativa era que ao 

mapear a frequência, a abrangência e o universo temático em cada uma destas áreas 

se pudesse descortinar a contribuição que trazem para um aprofundamento da 

compreensão acerca da educação infantil. A produção acadêmica sobre a educação 

da criança pequena nas áreas analisadas por esta pesquisa mostra que o 

conhecimento ali produzido defronta-se em cada campo específico com as mesmas 

polêmicas fundamentais presentes na relação entre a infância e a Pedagogia: a 

polêmica entre liberdade e subordinação, entre natureza e cultura, entre atenção e 

controle, etc. A análise evidencia que estas polêmicas acabam definindo a abordagem 

e a orientação teórico-metodológica das investigações sobre o tema "Educação 

Infantil" nas diferentes áreas. Observa-se que, nos anos noventa, vem se 

consolidando uma perspectiva que leva cada vez mais em conta as dimensões 

contextuais do objeto estudado, de forma oposta às tendências mais voltadas para 

uma postura de enquadramento social baseada em sujeitos idealizados e contextos 

naturalizados, ou ainda, de forma oposta às tendências concretizadas em pesquisas 

que privilegiam o indivíduo e o estabelecimento de padrões de desenvolvimento e 

aprendizagem. Neste movimento de análise e aprofundamento, evidenciaram-se 
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construções teóricas que permitiram a identificação de um conjunto de regularidades, 

sugerindo, não obstante as inúmeras polêmicas ainda presentes, a possibilidade do 

nascimento de uma Pedagogia, com corpo, procedimentos e conceituações próprias. 

Da mesma maneira, observa-se uma acumulação de conhecimentos sobre a 

educação infantil que tem contribuído para a constituição de um campo particular no 

âmbito da Pedagogia. É este campo que é denominado de Pedagogia da Educação 

Infantil. Todo o movimento de análise e compreensão que foi desenvolvido nesta tese 

consolidou ainda mais a convicção inicial de que os elementos presentes na produção 

cotidiana das creches e pré-escolas já encontram uma elaboração em nível 

acadêmico que permite falar nesta Pedagogia da Educação Infantil como uma 

especificidade que precisa ser melhor acolhida no âmbito da prática e da pesquisa 

educacionais. 

 

Palavras-chave: Pesquisa-Congressos. Pesquisa educacional. Educação. 

Educação de crianças. 

 

Segundo exemplo de resumo 
 

LIMA, Simone Marques. Práticas pedagógicas de professores no ensino de 

Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental e a resolução de problemas. 

2017. 

 

O presente trabalho teve por objetivo investigar e analisar como se configuram 

as práticas pedagógicas de professores no ensino da Matemática nos anos escolares 

iniciais no contexto didático da Resolução de Problemas. Outro aspecto investigado e 

analisado foi o discurso dos docentes acerca de suas ações pedagógicas, o que 

acreditam dominar a respeito dos conteúdos da Matemática e dos recursos didáticos 

empregados na Resolução de Problemas. Oito professores que atuam no ensino de 

Matemática no 4º e 5º ano do Ensino Fundamental, em duas escolas da rede 

municipal de Marília-SP, foram convidados a participarem do estudo como sujeitos da 

pesquisa. A investigação utilizou de uma abordagem qualitativa interpretativa, cujos 

procedimentos foram a observação, a entrevista semiestruturada e a análise de 

documentos. O estudo tem como base teórica fundamental a Teoria Histórico-Cultural 

de Vygotsky e colaboradores, mas vale-se também de estudiosos da Educação 
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Matemática. O desdobramento das análises aponta que na prática pedagógica dos 

professores investigados perpetua-se uma prática formal, comportamentalista, que 

adota procedimentos didáticos e metodológicos marcados pela repetição e pela 

memorização. Aspectos estes recorrentes nas posturas que exigem reformulação 

conceitual do que vem a ser o trabalho pedagógico com a Matemática, como é o caso 

da metodologia de Resolução de Problemas. 

 

Palavras-chave: Práticas pedagógicas. Matemática. Resolução de problemas. 

Anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 

1.8 Resumo em Inglês – Abstract (obrigatório): o resumo deve ser transcrito 

para o inglês (abstract), sem nenhuma alteração, salvo às necessidades do idioma 

para o qual é transcrito. 

 

1.9 Lista de figuras (obrigatória): logo após o abstract, deve-se elencar as 

figuras que foram utilizadas no trabalho, de acordo com a legenda empregada e o 

número da página que a contém. 

 

1.10 Lista de tabelas (obrigatória): deve-se elencar as tabelas que foram 

utilizadas no trabalho, de acordo com a legenda empregada e o número da página 

que a contém. 

 

1.11 Lista de abreviaturas e siglas (obrigatória): deve-se explicitar, em ordem 

alfabética, as abreviaturas e as siglas utilizadas no decorrer do trabalho. 

 
1.12 Sumário (obrigatório): Segundo a ABNT, o sumário “é a enumeração das 

divisões, seções, capítulos e outras partes do trabalho, seguindo a mesma ordem e 

grafia em que a matéria nele se sucede” (ABNT, 2003, p.10). A elaboração do 
sumário é uma das últimas tarefas a serem feitas no trabalho. Um exemplo de 

sumário está sendo mostrado a seguir. 
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EXEMPLO DE SUMÁRIO 
 

1.0 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS PRINCIPAIS DO TRABALHO ............  06 

2.0 REVISÃO DA LITERATURA ................................................................ 07 

3.0 METODOLOGIA ................................................................................... 10 

4.0 ANÁLISE DOS DADOS ........................................................................ 11 

4.1 HISTÓRIA, ARTE E LITERATURA ...................................................... 11 

4.2 ASPECTO JURÍDICO ........................................................................... 16 

4.3 ASPECTO ECONÔMICO ...................................................................... 18 

4.4 ASPECTO SOCIAL ............................................................................... 19 

4.4.1 AS “GAROTAS DE PROGRAMA” .................................................. 19 

4.4.2 PROSTITUIÇÃO E TRÁFICO .......................................................... 20 

4.4.3 VISÃO DO FREQUENTADOR ........................................................ 21 

4.4.4 DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS ............................ 22 

4.5 QUESTIONÁRIOS E ENTREVISTAS .................................................. 23 

5.0 CONCLUSÃO ...................................................................................... 29 

6.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................... 30 

7.0 ANEXOS .............................................................................................. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumário retirado do trabalho: 

CARRERA, Ana Luiza Reis Lobo et al. Prostituição: cotidiano, aspirações e 

aspectos sociais, políticos, econômicos e históricos das prostitutas. 2017. 
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Todas as páginas, a partir da folha de rosto, devem ser contadas, mas não 
devem ser numeradas. A numeração é inserida na primeira página em que começam 

os elementos textuais (Introdução), no canto inferior direito da página, em fonte Arial, 

tamanho 10. O esquema mostrado na Figura 4 elucida o funcionamento de um 

sumário, quanto à contagem e à numeração das páginas das seções. 

 
Figura 4. Representação esquemática das páginas que compõem um sumário. 

 
Fonte: ABNT (2011). 

 

2.0 Elementos textuais 
 

Nesta parte do trabalho, estão contidos, obrigatoriamente, os seguintes tópicos: 

 

2.1 Introdução e objetivos do trabalho: este tópico funciona como uma 

espécie de “cartão de visitas” para o leitor, já que tem a função de contextualizar o 

que virá nas próximas páginas do trabalho. A introdução de um trabalho científico 

pode ser dividida em quatro partes, sendo estas: 

 

I-) Introdução ao tema e contextualização. 
Para iniciar a introdução, deve-se imaginar a pior das situações: o leitor não 

conhece nada ou praticamente nada a respeito do tema abordado. 
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Neste sentido, a contextualização e a adequação do que será tratado ao 

universo de quem lê são essenciais para iniciar bem o trabalho. 

 

II-) Delimitação do tema. 
Na maioria dos trabalhos científicos, a delimitação do tema é o segredo para o 

sucesso. Quando se escolhe abordar um assunto, deve-se ter em mente que a 

complexidade e a abrangência das inúmeras variáveis inerentes a este podem 

dificultar o desenvolvimento de um trabalho. Por isso, faz-se necessário delimitar o 

que será investigado, de tal forma que, ao final, tenha-se um objeto de estudo que é, 

ao mesmo tempo, rico e possível de ser estudado dentro das limitações impostas. 

 

Exemplo: 

 

Deseja-se estudar a influência dos números na vida das pessoas. 

Primeiramente, deve-se perguntar: em quais aspectos os números estão presentes 

no cotidiano? 

 

De imediato, pensa-se na identificação de cidadãos pelo governo (registros), na 

escolha de uma profissão baseada em sua remuneração e na eleição de candidatos 

que por já ocuparem as primeiras posições em um pleito acabam induzindo outros 

eleitores a também os apoiarem, por exemplo. Logo, percebe-se que os números 

podem influenciar o pensamento das pessoas nos âmbitos social, econômico e 

político. Neste sentido, para que as análises sejam mais detalhadas e exploradas, 

visa-se o estudo da influência dos números apenas no pensamento social. 

 

Quanto à faixa etária, a influência dos números pode se dar em crianças, jovens, 

adultos e idosos. Como estratégia de delimitação do tema, pretende-se estudar jovens 

de 15 a 25 anos, sejam estes de escolas particulares, públicas ou de universidades 

(logo, serão analisados apenas estudantes). 

 

Por fim, os contribuintes devem estudar em uma instituição da cidade de 

Guaratinguetá para facilitar a execução de uma pesquisa de campo. 
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Frente ao exemplo acima, percebe-se que, no início do trabalho, o que se tem é 

uma ideia genérica e muito ampla (influência dos números na vida das pessoas), a 

qual, após ser delimitada, transforma-se em um objeto de estudo muito mais preciso 

(influência dos números no pensamento social de estudantes de 15 a 25 anos da 

cidade de Guaratinguetá-SP). 

 

III-) Problematização do tema. 
É de suma importância que um trabalho científico consiga de alguma forma 

contribuir para com o tema sobre o qual trata. A contribuição pode se dar de várias 

formas, como com o suprimento de alguma necessidade social, com o preenchimento 

de alguma lacuna da literatura referente ao tema ou, ainda, pela revisão de todos os 

trabalhos correlatos ao tema. 

 

Para que seja proposta alguma solução ou intervenção, o tema deve possuir 

algum problema que ainda não foi solucionado ou investigado a fundo. Por esses 

motivos, deve-se explicitar, na introdução, o (s) principal (is) problema (s) do assunto 

estudado. 

 

IV-) Exposição dos objetivos. 
Nesta parte da introdução, faz-se necessário expor, com clareza e 

imparcialidade, os objetivos do trabalho científico. Recomenda-se, fortemente, que os 

objetivos sejam escritos com verbos no infinitivo, dentre os quais destacam-se os 

seguintes: ANALISAR, INVESTIGAR, VERIFICAR, CLASSIFICAR, COMPROVAR, 

COMPARAR, DIFERENCIAR, COMPREENDER, CONHECER, IDENTIFICAR, 

RECONHECER, DEMONSTRAR etc. 

 

Os objetivos do trabalho podem ser divididos em gerais e específicos. 

 

Objetivos gerais: englobam a totalidade do problema, demonstrando o que se 

pretende estudar no trabalho. 

 

Exemplo: Investigar se há influência dos números no pensamento social de 

estudantes de 15 a 25 anos da cidade de Guaratinguetá-SP. 
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Objetivos específicos: contribuem para a complementação do pleno 

entendimento do (s) objetivo (s) geral (is). 

 

Exemplos: 

Verificar se instituições de ensino (Ensino Médio público ou particular e 

universidade) influenciam no pensamento social de estudantes de 15 a 25 anos da 

cidade de Guaratinguetá-SP; 

 

Investigar os motivos que fazem com que o tema em questão apresente pouca 

representatividade na literatura. 

 

Um exemplo de introdução será transcrito a seguir: 

 

Os números apresentam uma forte importância no cotidiano das pessoas, desde 

a antiguidade, porém, hoje em dia, a quantificação do ser humano e de seus pertences 

tornou-se exacerbada. Há trinta mil anos, o sistema de numeração servia apenas para 

funções básicas, como contar e numerar objetos. Atualmente, os números têm maior 

importância, devido ao grande desenvolvimento da sociedade, em todos os âmbitos, 

principalmente, devido à tecnologia. Junto a este progresso, uma nova sociedade 

surgiu, nos últimos anos, a qual foi muito debatida e estudada pelo sociólogo polonês 

Zygmunt Bauman – a sociedade líquida. Segundo o autor, “o mundo atual é repleto 

de sinais confusos, propenso a mudar com rapidez e de forma imprevisível” 

(BAUMAN, 2003, p. 4-9). Neste sentido, a quantificação de pessoas e fatos facilita a 

modernidade líquida de Bauman, já que a utilização dos números é mais eficiente e 

rápida do que a individualização de cada ser. 

Neste contexto, a ideia principal deste trabalho é analisar a influência dos 

números no pensamento dos jovens na faixa etária de 15 a 25 anos das principais 

instituições de ensino da região, em relação a questões políticas, sociais e 

econômicas. 

A indução destes dados no pensamento da sociedade apresenta-se cada vez 

mais forte, como no caso das eleições. Uma pesquisa realizada no ano de 2012 por 

cientistas sociais da UFPR, da UEL e da UnB relatou que uma parcela dos eleitores, 

no Brasil, leva em conta as pesquisas de intenção de voto como fator decisivo na 

escolha de um candidato. 
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Outra questão muito comum entre os jovens, hoje em dia, refere-se à influência 

das redes sociais no pré-julgamento de seus seguidores: uma pesquisa realizada pela 

Universidade da Califórnia e publicada na revista Psychological Science mostrou que 

a aceitação dos jovens na internet, que é refletida em curtidas, provoca um aumento 

na satisfação destes, à medida que os “likes são dados”. 

A correlação de dados estatísticos inerentes ao âmbito acadêmico permite, 

também, apreender a influência destes dados no pensamento econômico dos jovens: 

uma pesquisa desenvolvida por uma universidade do estado de São Paulo concluiu 

que 50% dos jovens com 18 anos escolhem suas carreiras profissionais sem nenhuma 

base sólida a respeito da atuação ou do conhecimento na área; uma empresa 

americana divulgou que, no Brasil, uma das áreas mais prestigiadas e escolhidas é a 

medicina, tanto pelos adultos quanto pelos mais novos (91 e 88%, respectivamente). 

Em virtude da discrepância entre as porcentagens dos jovens indecisos e daqueles 

que optam pela carreira de médico pretende-se investigar até que ponto os dados 

estatísticos e os números, em geral, inibem o pensamento crítico dos jovens 

Através de análises de trabalhos já existentes na literatura, procurar-se-ão 

semelhanças e diferenças entre estes e o tema desenvolvido nesta pesquisa. Para 

respaldar os estudos realizados, dados serão coletados, com base em pesquisas de 

opinião, que serão desenvolvidas nas principais instituições de ensino de 

Guaratinguetá. O tratamento dos resultados obtidos será realizado com base no 

software Microsoft Excel, por meio de tabelas e gráficos. 

 

Introdução transcrita do trabalho: 

BITTENCOURT, Fábio Augusto Sampaio Vianna Taques et al. Influência dos 

números no pensamento político, social e econômico dos jovens. 2017. 
 

2.2 Revisão da literatura: esta seção apresenta os trabalhos já existentes ou 

correlatos ao tema pesquisado. Deve-se tomar muito cuidado com plágio (mais à 
frente, detalhar-se-ão como são feitas citações e suas devidas referências). Para 

uma boa revisão da literatura, recomenda-se leitura e compreensão dos passos a 

seguir: 

 

 

 



 

 17 

I-) Identificação da necessidade de revisão. 
Se o tema escolhido for suficientemente maduro, isto é, se a literatura já 

apresenta um conhecimento amplo e sólido a seu respeito, então, a revisão não 

precisa ser feita a fundo, contudo é importante deixar claro o estado da arte e provar 

com os trabalhos de maior relevância. 

 

II-) Definição das questões a serem respondidas com a revisão. 
Uma vez verificada a necessidade de realização de uma revisão da literatura, 

deve-se ter, em mente, antes de inicia-la, quais perguntas do trabalho pretende-se 

solucionar com o auxílio de outras pesquisas. 

 

III-) Seleção, avaliação, extração e síntese dos estudos. 
Tendo em mente as principais informações a serem revisadas, é necessário 

consultar fontes confiáveis e selecionar trabalhos com temas correlatos à pesquisa 

realizada. Após a seleção de um conjunto de artigos, cabe avaliar se estes realmente 

se enquadram ao escopo do trabalho desenvolvido. A seleção, embora cansativa 

garante que a extração das informações seja precisa e complete as lacunas que antes 

comprometiam a fundamentação teórica do trabalho. Finalmente, após estas etapas, 

é necessário redigir, de maneira autoral, as ideias que foram apreendidas de outras 

pesquisas, as quais devem ser propriamente referenciadas. 

 

PARA O PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DESTE ANO, TEM-SE COMO 
EXIGÊNCIA QUE, NO MÍNIMO, 80% DAS REFERÊNCIAS DO TRABALHO 
ESCRITO ADVENHAM DE TRABALHOS CIENTÍFICOS (TRABALHOS DE 
GRADUAÇÃO, DISSERTAÇÕES E/OU TESES), LIVROS OU PERIÓDICOS. 

 

Sugere-se, para consulta, as seguintes bases de dados: 

 

“<https://scholar.google.com.br>"; 

“<https://books.google.com/?hl=pt-BR?>"; 

“<http://www.scielo.org/php/index.php>"; 

“<https://doaj.org>"; 

“<http://bdtd.ibict.br/vufind/>"; 

“<https://www.sciencedirect.com>"; 
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“<https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri>"; 

“<https://repositorio.unesp.br>"; 

“<http://www.teses.usp.br>"; 

“<http://repositorio.unicamp.br>”. 

 

Para a redação de uma boa revisão de literatura é importante conhecer o recurso 

da citação. A normativa que rege as citações é a NBR 10520 (ABNT 2002), sendo 

estas utilizadas quando se menciona uma informação retirada de outra obra. Existem 

três categorias de citações, sendo estas: 

 

Citação direta ou textual: as palavras do autor são transcritas identicamente 

às suas originais. Este tipo de citação é subdividido em: 

 

Citação direta curta: ocorre quando a transcrição não ultrapassa três linhas. 

Este tipo de citação faz parte do texto, embora necessite estar entre aspas. 

 

Exemplo: 

Atualmente, vivemos uma era em que as ruas são tomadas por lojas e os reféns 

somo nós, os consumidores. Há uma guerra silenciosa, na qual ao mesmo tempo que 

somos agradados com liquidações, propagandas e vitrines de encher os olhos, 

também somos forçados a escolher um lado e dar o tiro de misericórdia na 

concorrência. Historicamente, segundo Pimentel: “a concorrência é algo que 
acompanha o exercício da atividade mercantil desde seus primórdios” 
(PIMENTEL, 2007, p. 58). 

 

Obs.: a citação direta curta está em negrito, embora, no trabalho, esta não deve 

vir destacada ou em itálico. 

 

Citação direta longa: este subtipo de citação ocorre quando se tem uma 

transcrição com mais de três linhas. Neste caso, a citação deve ser destacada com 

recuo de 4 cm, fonte Arial, tamanho 10 e não se utiliza aspas. Deve ser deixado um 

espaço de 1,5 entre o texto e esta citação. Ao final, deve ser acrescentado o 

sobrenome do autor em caixa alta, o ano da publicação e a página da obra. 
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Exemplo: 

Atualmente, vivemos uma era em que as ruas são tomadas por lojas e os reféns 

somo nós, os consumidores. Há uma guerra silenciosa, na qual ao mesmo tempo que 

somos agradados com liquidações, propagandas e vitrines de encher os olhos, 

também somos forçados a escolher um lado e dar o tiro de misericórdia na 

concorrência. Historicamente, segundo Pimentel: 

 
A concorrência é algo que acompanha o exercício da atividade mercantil 

desde seus primórdios. Trata-se de uma característica inerente à atividade 

empresarial, que tem o lucro como seu objetivo maior. Regularmente 

praticada, pode beneficiar tanto o consumidor, que tende a adquirir produtos 

e serviços por preços mais baratos, como o empresário, que poderá 

maximizar a oferta de bens e serviços. (PIMENTEL, 2007, p. 58). 

 

Citação indireta: ocorre quando a ideia do autor da obra consultada é expressa 

com outras palavras. Neste caso, o autor deve ser citado no corpo ou ao final do texto.  

 

Exemplo de citação indireta no corpo do texto: 

[...] Historicamente, segundo Pimentel (2007) a concorrência se faz presente 

desde tempos imemoriais nas atividades comerciais. 

 

Exemplo de citação indireta ao final do texto: 

[...] Historicamente, a concorrência se faz presente desde tempos imemoriais 

nas atividades comerciais. (PIMENTEL, 2007) 

 

Citação de citação: esta categoria de citação é empregada quando há 

necessidade de citar uma obra, à qual não se teve acesso diretamente, mas por 

intermédio de outro autor. Neste caso, indica-se o sobrenome do autor da obra, data, 

a expressão latina apud (citado por) e, finalmente, o sobrenome do autor consultado 

(intermediário), data e página. 

 

Exemplo: 

[...] Historicamente, segundo Pimentel: “a concorrência é algo que acompanha o 

exercício da atividade mercantil desde seus primórdios” (PIMENTEL, 2007 apud 

TAVARES, 2011, p. 14). 
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Obs.: hoje em dia, tornou-se comum utilizar citações retiradas de sites. O 

conteúdo transcrito deve ser encarado como se tivesse sido retirado de um livro, em 

termos de referência e de apresentação. 

 

2.3 Metodologia de pesquisa: esta é a parte do trabalho em que se detalha 

como a pesquisa foi conduzida para obtenção dos resultados. Deve-se, ao final desta 

seção, responder claramente as seguintes perguntas: como será possível cumprir os 

objetivos propostos e quais serão as etapas necessárias para este fim? 

 

Em um trabalho científico, a sequência metodológica empregada pode ter sua 

classificação pautada em, pelo menos, cinco elementos, os quais estão sendo 

esquematizados na Figura 5. 

 
Figura 5. Elementos de classificação metodológica. 

 
Fonte: Adaptado de FONTENELLE (2017). 

 

A seguir, cada um dos cinco elementos terá seus tópicos explicados. 

Objetivos
Descritiva, 

exploratória ou 
explicativa.

Finalidade
Básica pura ou 

estratégica; 
aplicada. 

Abordagem
Qualitativa, 

quantitativa ou 
quali-quantitativa.

Métodos
Indutivo, dedutivo, 
hipotético-dedutivo 

ou dialético.

Procedimentos
Bibliográfica, documental, estudo de 

caso, experimental, de campo, de 
levantamento etc.
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I-) Classificação da metodologia quanto à finalidade da pesquisa. 
Este tipo de classificação baseia-se no motivo do trabalho, em termos de 

contribuição à ciência. Por esse motivo, pode-se dividi-lo em dois grandes grupos: 

pesquisa básica (pura ou estratégica) e aplicada. 

 

Pesquisa básica: busca-se o aprofundamento de conhecimento já existente na 

ciência, sem o intuito de altera-lo, mas consolida-lo. 

 

Pesquisa básica pura: a finalidade deste tipo de pesquisa é a contribuição, única 

e exclusivamente, teórica. Em outras palavras, pretende-se expandir discussões já 

existentes sobre o tema pesquisado na academia. 

 

Pesquisa básica estratégica: já neste tipo de pesquisa, o autor propõe algumas 

sugestões que podem contribuir com a resolução de problemas práticos existentes. 

 

Pesquisa aplicada: quando se adota uma metodologia com finalidade aplicada, 

pretende-se resolver um problema existente, que já teve suas dificuldades relatadas 

na revisão bibliográfica do trabalho. A pesquisa aplicada, além de gerar conhecimento 

para ser discutido entre a comunidade científica propicia a aplicação dos resultados 

em nível prático. 

 

II-) Classificação da metodologia quanto aos objetivos da pesquisa. 
A metodologia de um trabalho, quando classificada quanto a seus objetivos, tem 

como base os propósitos gerais da pesquisa. Neste sentido, a sequência 

metodológica pode ser: 

 

Descritiva: detalha-se, com precisão e profundidade, as características 

intrínsecas ao objeto de estudo para que se possa estabelecer as causas das relações 

entre as variáveis delimitadas. Em outras palavras, este tipo de pesquisa busca a 

exposição, classificação e interpretação dos fatos ou fenômenos estudados, sem que 

haja interferências do autor na condução das análises. 

 

Exploratória: neste tipo de pesquisa, pretende-se identificar melhor um fato ou 

fenômeno, através da proposição de hipóteses. 
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Pesquisas que se baseiam nesta linha metodológica, quando bem-sucedidas, 

são inéditas, inovadoras e “inauguram” uma discussão sobre o problema estudado na 

academia. 

 

Explicativa: busca-se com este tipo de pesquisa solucionar um problema em 

sua totalidade, através da proposição de sua razão ou motivo de existência e suas 

causas e consequências. Das três classificações metodológicas quanto aos objetivos 

de uma pesquisa, a explicativa é a mais desafiadora, uma vez que o conhecimento a 

ser proposto deve ser inédito e, supostamente, sanar quaisquer dúvidas sobre o 

objeto de estudo. 

 

III-) Classificação da metodologia quanto à abordagem da pesquisa. 
Em um trabalho científico, é extremamente importante definir, com clareza e 

precisão, a abordagem metodológica que será empregada, uma vez que esta interfere 

diretamente na análise dos resultados. 

 

Abordagem qualitativa: o autor se vale de uma estratégia de análise que é 

baseada em conceitos, princípios, significados e relações extraídos ou da literatura ou 

de seu próprio repertório. Neste sentido, não se faz uso de ferramental estatístico para 

interpretação do problema, já que o espaço amostral investigado é composto por uma 

população que não descreve o todo. 

Segundo Goldenberg, um dos grandes pesquisadores da abordagem qualitativa: 

 
A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, 

mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de 

uma organização etc. Os pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa 

opõem-se ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para 

todas as ciências, já que as ciências sociais têm sua especificidade, o que 

pressupõe uma metodologia própria. (GOLDENBERG, 1997, p. 34). 

 

Abordagem quantitativa: neste caso, a relação entre as variáveis estudadas é 

estritamente mensurada por parâmetros estatísticos, isto é, o autor tem o papel de 

constatar os resultados obtidos, já que, na maioria dos casos, os números tendem a 

falar por si próprios. 
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De acordo com Fonseca: 

 
Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa 

quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são 

grandes e consideradas representativas da população, os resultados são 

tomados como se constituíssem um retrato real de toda a população alvo da 

pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. [...] A pesquisa 

quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um 

fenômeno, as relações entre variáveis etc. (FONSECA, 2002, p. 20). 

 

Abordagem quali-quantitativa: em vários trabalhos científicos, tem-se 

recorrido a este tipo de abordagem, em que se mescla a análise qualitativa de um fato 

ou fenômeno com dados numéricos que respaldem a interpretação dada ao objeto de 

estudo. 

 

Ainda de acordo com Fonseca: “a utilização conjunta da pesquisa qualitativa e 

quantitativa permite recolher mais informações do que se poderia conseguir 

isoladamente” (FONSECA, 2002, p. 20). 

 

IV-) Classificação da metodologia quanto ao método de pesquisa. 
Nesta classificação, leva-se em conta a forma com a qual o raciocínio lógico é 

conduzido para obtenção de respostas, a partir de premissas. 

 

Método indutivo: parte-se de observações específicas para obtenção de uma 

conclusão geral. 

 

Exemplo: todo número que apresenta o algarismo das unidades igual a 4 é um 

número par. Logo, 64 é um número par. 

 

Método dedutivo: parte-se de uma situação geral para a explicação de 

fenômenos ou fatos particulares. 

 

Exemplo: todo número ímpar segue esta expressão: 2n + 1, em que n é um 

número inteiro. 325 é um número ímpar. Logo, este número (325) pode ser denotado 

pela expressão 2n + 1, se n for igual a 162. 
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Método hipotético-dedutivo: a pesquisa é conduzida por tentativas e erros, 

quando se adota este método, isto é, não se almeja a verdade absoluta, já que sua 

principal premissa é que não há conhecimento absoluto. 

 

Este método é conduzido por testes renitentes das hipóteses pré-estabelecidas, 

de tal forma que se apreendam as conclusões mais factíveis possíveis. 

 

Método dialético: consiste no confronto de ideias, com o intuito de renovação 

de teorias. Pode ser dividido em três etapas: a tese, que se baseia na formulação de 

uma nova teoria; a antítese, a qual representa o choque do novo conhecimento com 

aquele consolidado; e, por fim, a síntese, que exprime as ponderações resultantes do 

diálogo entre as vertentes, resultando, assim, em uma nova teoria. 

 

V-) Classificação da metodologia quanto aos procedimentos. 
Esta última forma de classificação metodológica diz respeito, principalmente, à 

maneira como os resultados são coletados. É relevante destacar que os tópicos desta 

divisão não são excludentes, ou seja, é muito comum que apareçam combinados em 

um trabalho científico. Os principais procedimentos de coleta de resultados são: 

 

Pesquisa bibliográfica: já explicada no item 2.2 deste material. 

 

Pesquisa documental: é aquela em que utiliza como ferramenta de estudo 

qualquer documento que não possua caráter científico, como cartas, diários, jornais, 

revistas, fotografias, relatórios contábeis, testamentos etc. 

 

Estudo de caso: através de observações e estudos referentes a um indivíduo, 

instituição, fato ou fenômeno específicos, pode-se estabelecer conclusões precisas a 

partir de hipóteses pré-estabelecidas. É importante lembrar que uma pesquisa 

baseada em um estudo de caso não pode ter seus resultados extrapolados para um 

âmbito que não pertença ao espaço amostral analisado. 

 

Pesquisa experimental: este tipo de pesquisa é muito utilizado em laboratórios, 

nos quais algumas variáveis são manipuladas para verificar sua influência sobre uma 

dada população ou qualquer outro objeto de estudo. 
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Pesquisa de campo: o autor do trabalho comparece à realidade em que o objeto 

de estudo faz parte e ele próprio coleta os dados. Diferentemente da pesquisa 

experimental, a pesquisa de campo impossibilita o controle das variáveis de 

experimento por parte do pesquisador, já que os resultados advêm do mundo natural. 

 

Pesquisa de levantamento: visa o conhecimento da população estudada, 

através da aplicação de ferramentas práticas, como questionários. Geralmente, a 

pesquisa de levantamento é analisada quantitativamente e apenas pode ser 

extrapolada quando a amostragem é corretamente realizada. 

 

Caso queira se aprofundar em como elaborar um questionário preciso de acordo 

com o tipo de sua pesquisa, sugere-se a leitura do livro: VIEIRA, Sonia. Como elaborar 

questionários. Editora Atlas SA, 2000. 

 

Pesquisa contendo entrevistas: caso a pesquisa desenvolvida contemple 

alguma entrevista estruturada – perguntas definidas – ou semiestruturada – maior 

liberdade ao pesquisador e ao entrevistado – (DENCKER, 2000), há algumas regras 

a serem seguidas para a transcrição desta para o trabalho escrito. 

 

Na seção referente aos Anexos ou Apêndices do trabalho, deve-se incluir, 

primeiramente, o roteiro da entrevista realizada (apenas as perguntas) e, logo em 

seguida, a entrevista completa (perguntas e respostas do (s) entrevistado (s)). 

 

A análise das entrevistas é feita na seção de Análise de dados do trabalho e 

pode ser realizada agrupando-se as respostas dos entrevistados por perguntas ou, 

ainda, confrontando as entrevistas aos teóricos citados na revisão de literatura. 

 

O Quadro 1 apresenta algumas regras para a transcrição de entrevistas para um 

trabalho científico.  

 

Caso queira se aprofundar em como realizar a transcrição de entrevistas, 

sugere-se a leitura: MANZINI, Eduardo José. Considerações sobre a transcrição de 

entrevistas. A entrevista como instrumento de pesquisa em Educação e Educação 

Especial: uso e processo de análise. Marília: UNESP, 2008. 
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Quadro 1. Algumas regras de transcrição de entrevistas. 
Ocorrências Sinais Exemplificação 

Incompreensão de palavras ou 
segmentos ( ) Do nives de rensa ( ) nível de renda 

nominal 

Hipótese do que se ouviu (hipótese) (estou) meio preocupado (com o 
gravador) 

Truncamento (havendo 
homografia, usa-se acento 

indicativo da tônica e/ou timbre) 
/ E comé/e reinicia 

Entonação enfática Maiúscula Porque as pessoas reTÊM moeda 

Prolongamento de vogal e 
consoante (como s, r ) 

:: podendo 
aumentar para ::::: 

ou mais 
Ao emprestarmos éh::: ... dinheiro 

Silabação - Por motivo tran-sa-ção 
Interrogação ? E o Banco... Central... certo? 

Qualquer pausa ... 
São três motivos... ou três razoes ... que 
fazem com que se retenha moeda 
... existe uma ... retenção 

Comentários descritivos do 
transcritor ((minúscula)) ((tossiu)) 

Comentários que quebram a 
sequência temática da 

exposição: desvio temático 
- -   - - 

... a demanda de moeda - - vamos dar 
casa essa notação - - demanda de 
moeda por motivo ... 

Superposição, simultaneidade de 
vozes Ligando as linhas 

a. na casa de sua irmã 
b. [sexta-feira? 
a. fazem LÁ 
b. [cozinham lá 

Indicação de que a fala foi 
tomada ou interrompida em 

determinado ponto. Não no seu 
início, por exemplo. 

(...) (...) nós vimos que existem... 

Citações literais de textos, 
durante a gravação “entre aspas” 

Pedro Lima ... ah escreve na ocasião.. 
“O cinema falado em língua estrangeira 
não precisa de nenhuma 
baRREIra entre nós”... 

1. Iniciais maiúsculas: só para nomes próprios ou para siglas (USP etc.). 
2. Fáticos: ah, éh, ahn, ehn, uhn, tá (não por está: tá? Você está brava?). 
3. Nomes de obras ou nomes comuns estrangeiros são grifados. 
4. Números por extenso. 
5. Não se indica o ponto de exclamação (frase exclamativa). 
6. Não se anota o cadenciamento da frase. 
7. Pode-se combinar sinais. Por exemplo: oh:::... (alongamento e pausa). 
8. Não se utilizam sinais de pausa típicos da língua escrita, como ponto e vírgula, ponto final, 

dois pontos e vírgula. As reticências marcam qualquer tipo de pausa. 

Fonte: PRETI (1999). 
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Caso deseje saber mais sobre como escrever a sequência metodológica de seu 

trabalho, recomenda-se a seguinte leitura: GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, 

Denise Tolfo. Métodos de pesquisa. Coordenado pela Universidade Aberta do Brasil–

UAB/UFRGS e pelo Curso de Graduação Tecnológica – Planejamento e Gestão para 

o Desenvolvimento Rural da SEAD/UFRGS. Porto Alegre: Editora da UFRGS, v. 2,  

n. 0, p. 0, 2009. 

 

2.4 Análise de dados: as discussões dos resultados obtidos compõem uma 

parte essencial da pesquisa científica. É fundamental que esta seção do trabalho 

esteja muito bem organizada, clara e completa, pois ela está diretamente relacionada 

à capacidade criativa, ao senso crítico e à bagagem cultural do autor. Para tal, é 

necessário aproveitar a maioria dos resultados obtidos, bem como se ater às 

classificações metodológicas definidas para que não se corra o risco de fugir do tema 

do trabalho ou, ainda, discuti-lo com pouca profundidade. 

 

Para pesquisas de abordagem quantitativa, a análise de dados pode ser feita 

através de ferramental estatístico (distribuição de frequência, correlação, 

representação gráfica, método da ANOVA etc.) disponível em vários softwares 

(Microsoft Office Excel e OriginPro, por exemplo). 

 

Já para as pesquisas de abordagem qualitativa, a revisão de teóricos 

respeitados sobre o tema pesquisado e o posterior confronto de suas ideais às 

respostas de entrevistas e de questionários abertos ou, até mesmo, às observações 

do próprio autor permitem a compreensão do objeto de estudo. 

 

2.5 Conclusão: esta seção do trabalho traz as considerações finais que podem 

ser feitas a respeito da pesquisa realizada. A definição de conclusão por Piccoli é: 

 
Sendo caracterizada pelo último aspecto da investigação que converge todas 

as etapas desenvolvidas ao longo da caminhada, tem a finalidade de ressaltar 

o alcance dos resultados obtidos e das consequências. Também pode 

apontar o que pode ser feito para que eles se tornem mais significativos para 

a sociedade (PICCOLI, 2006). 
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Ao final da conclusão, é importante que seis itens estejam presentes: 

 

Apresentação do objetivo principal e contribuições da pesquisa: deve-se 

relatar o que a pesquisa tinha como objetivo principal, bem como qual foi o seu 

principal aspecto inovador ou positivo para o tema. 

 

Apresentação dos resultados: os resultados mais relevantes são descritos 

genericamente e de forma semelhante ao que já foi escrito no trabalho, sem nenhum 

acréscimo de conteúdo. 

 

Respostas para cada um dos objetivos: os objetivos gerais e específicos 

devem ser respondidos, independentemente, se foram obtidos resultados positivos 

(de acordo com as hipóteses levantadas) ou negativos (contrariando as hipóteses 

definidas pelo autor). 

 

Resultados obtidos para cada estratégia metodológica utilizada: de acordo 

com as ferramentas de coleta de dados utilizadas na pesquisa, deve-se expor o que 

cada uma delas acrescentou ou permitiu que fosse concluído a respeito do tema. 

 

Sugestões para pesquisas futuras: toda pesquisa científica é realizada a partir 

da delimitação de um tema. Por esse motivo, é importante deixar claro que raramente 

um pesquisador esgota as possibilidades de exploração de um tema, o que abre 

portas para trabalhos futuros. Neste sentido, deve-se, na conclusão, indicar os pontos 

do trabalho que podem ser estudados mais a fundo. 

 

Contribuição principal do trabalho e fechamento: no último parágrafo da 

conclusão, deve-se ressaltar o que se conseguiu atingir com o desenvolvimento da 

pesquisa e se há ainda alguma lacuna a ser preenchida relativa ao escopo do 

trabalho. O pensamento de Tomanini é uma reflexão válida para o final da conclusão: 

“Não são as respostas que movem o mundo e sim as perguntas. Essa frase reflete a 

verdadeira função de um trabalho científico, sendo que ele existe para resolver algum 

tipo de adversidade” (TOMANINI apud CHAPLIN, 2009). 
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3.0 Elementos pós-textuais 
 

Os elementos pós-textuais correspondem ao fechamento do trabalho, sendo os 

principais: 

 

3.1 Referências bibliográficas (obrigatórias): lista numerada em ordem 

alfabética, em que se encontram todas as obras utilizadas para confecção do trabalho 

NBR 6023 (ABNT 2002). 

 

Nesta listagem, as fontes que devem ser inseridas são apenas as que foram 

citadas no trabalho científico. Não há necessidade de referenciar o que for apenas lido 

ou consultado. Também não se faz necessário referenciar normas de apresentação e 

dicionários gerais que foram usados como suporte. 

 

A formatação das referências deve seguir estes critérios: fonte: Arial, tamanho 

12; espaçamento: as referências devem estar separadas por dois espaçamentos 

simples; alinhamento: à esquerda; ordenação: devem ser ordenadas alfabeticamente 

de forma ascendente, contudo não se deve considerar artigos definidos ou indefinidos 

como critério de ordenação; títulos e subtítulos: separados por dois-pontos. 

 

A formatação das referências depende da fonte que se quer referenciar. A 

seguir, mostrar-se-á como fazer a referência das principais bibliografias consultadas. 

 

Livros 
 
Apenas um autor: SOBRENOME, Nome Abreviado. Título: subtítulo (se 

houver). Edição (se houver). Local de publicação: Editora, data de publicação da obra. 

 

Exemplo: QUEIRÓZ, E. O Primo Basílio: 25. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1878. 

 

Até três autores: o procedimento é o mesmo que o anterior, porém são escritos 

os nomes dos autores, em ordem alfabética, separados por ponto e vírgula seguido 

de espaço. 
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Exemplo: ADES, L.; KERBAUY, R. R. Análise sobre o Comportamento de 

Compra: 5. ed. São Paulo: Editora USP, 2002. 

 

Mais de três autores: apenas o nome do primeiro autor é escrito e acrescenta-

se a expressão latina et al (e outros (as)). 

 

Exemplo: SILVA, L. et al. Como a Poluição Afeta nossa Saúde. 1 ed. 

Curitiba: Editora Sol Nascente, 2002. 

 

Quando o autor do livro é desconhecido: TÍTULO EM CAIXA ALTA, Cidade: 

Editora, ano de publicação. Página. 

 

Exemplo: AS VÁRIAS FACES DA SAÚDE, São Paulo: Editora Academia, 1994. 

p.134. 

 

Artigo científico publicado em revista: AUTOR DO ARTIGO. Título do artigo. 

Título da Revista, (abreviado ou não) Local de Publicação, Número do Volume, 

Número do Fascículo, Páginas inicial - final, mês e ano. 

 

Exemplo: KRASILCHIK, M. Reformas e realidade: o caso do ensino das 

ciências. São Paulo em perspectiva, São Paulo, v. 14, n. 1, p. 85-93, jan. 2000. 

 

Trabalhos de graduação, dissertações e teses: AUTOR, Nome abreviado. 

Título (itálico). Ano de Apresentação. Número de Folhas. Categoria – Instituição, 

Local, ano. 

 
Exemplo: Carvalho, J. S. A Metodologia nas Humanidades. 1994. 20f. 

Dissertação de Mestrado – Universidade Portuguesa, Lisboa, 1994. 

 

Artigo de jornal: Nome do autor em caixa alta. Título do artigo. Nome do Jornal. 

Local, data (dia, mês e ano), número do caderno. Seção, páginas (inicial – final). 
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Referências de sites: SOBRENOME DO AUTOR, nome do autor. Título do 

artigo (em itálico). Link, data de acesso (antes da data, acrescenta-se a expressão 

“acesso em:”). O nome do autor pode ser omitido. 

 

Exemplo: VITAGLIANO, L. F. A vida como ela será: educação e reforma 

trabalhista. Disponível em: “<https://jornalggn.com.br/noticia/a-vida-como-ela-sera-

educacao-e-reforma-trabalhista-por-luis-fernando-vitagliano-0>". Acesso em 

01/01/2018. 

 

Obs.: existem softwares gratuitos que auxiliam na elaboração das referências 

bibliográficas. Um dos mais utilizados no universo acadêmico é o Mendeley, que 

funciona como um suplemento no Microsoft Office Word. Caso se interesse, acesse: 

“<https://www.mendeley.com>". 

 

3.2 Anexos (opcionais): documentos que são agregados ao trabalho científico 

para complementa-lo ou comprovar dados. De acordo com a norma NBR 14724, os 

anexos não podem ter sido elaborados pelo autor do trabalho (ABNT 2005). 

 

3.3 Glossário (opcional): listagem, em ordem alfabética, que contém palavras, 

cujo significado é de difícil entendimento. Caso o trabalho científico apresente muitos 

termos específicos, geralmente, este vem acompanho de um glossário. 

 

3.4 Apêndice (opcional): diferentemente dos anexos, o apêndice contém 

documentos (entrevistas, tabulação de dados e outros resultados complementares, 

mas não essenciais) que foram elaborados pelo autor do trabalho (ABNT 2005). 
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FORMATAÇÃO DO TRABALHO DE ACORDO COM A ABNT (2017) 
 

Tamanho das folhas 
As folhas a serem utilizadas devem ser de papel tamanho A4  

(medidas 21 x 29,7 cm). Usa-se apenas um lado da folha para impressão. 

 
Margens 
- Superior = 3 cm; 

- Inferior = 2 cm; 

- Esquerda = 3 cm; 

- Direita = 2 cm. 

 
Fonte 
As exigências para a fonte são: Arial, cor preta, tamanho 12 para o texto e 

tamanho 10 para citações longas, notas de rodapé, paginação e legendas de 

ilustrações, tabelas e quadros. 

 

Corpo do trabalho: Arial, tamanho 12; 

Dos títulos de capítulos: introdução, sumário, referências, anexos e outras 

seções: Arial, tamanho 12, em negrito; 

Dos títulos dos itens e subitens: Arial, tamanho 12, em negrito. 

 
Espaçamento entre as linhas 
O texto deve ser digitado em espaço 1,5 entre as linhas. No caso de citações 

longas, notas referenciais e resumos, legendas, tabelas, natureza do trabalho, 

objetivo, nome da instituição, devem ser digitados em espaço simples. Os títulos das 

subseções devem ser separados do texto por dois espaços de 1,5. 

 

Os parágrafos devem estar separados a 1,5 de distância (apertam-se duas 

vezes a tecla “Enter” e começa-se a escrever a partir do segundo “Enter”). 

 
Início dos parágrafos 
Os parágrafos devem ter início a partir de 1,0 cm da margem esquerda de 3 cm. 
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Citações longas devem partir de 4,0 cm da margem esquerda de 3 cm, sendo 

que a primeira linha não deve ser diferenciada das demais (isto é, não há parágrafo, 

mas, apenas, um deslocamento de todo o texto). O alinhamento das citações longas 

deve ser justificado. 

 

Início dos capítulos 
Os títulos dos capítulos devem estar situados a partir do limite superior, digitados 

em negrito, fonte 12, a partir da margem esquerda. Devem sempre ser iniciados em 

uma nova página, mesmo que haja espaço na página em que o capítulo anterior foi 

terminado. 

 

Numeração das páginas 
As páginas são contadas a partir da página de rosto sequencialmente, mas não 

numeradas, sendo iniciada a numeração a partir da primeira folha da parte textual 

(introdução), em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, a 2 cm da 

borda superior.  

No caso da existência de anexos ou apêndice, estes devem ser numerados 

seguindo a sequência ao texto principal. 

 

Referências bibliográficas 
As referências devem seguir rigorosamente a norma técnica NBR 6023/2002, 

conforme já explicado na seção 3.1 deste material. Os critérios de formatação exigidos 

são: fonte: Arial, tamanho 12; espaçamento: as referências devem estar separadas 

por dois espaçamentos simples; alinhamento: à esquerda; ordenação: devem ser 

ordenadas alfabeticamente de forma ascendente, contudo não se deve considerar 

artigos definidos ou indefinidos como critério de ordenação; títulos e subtítulos: 

separados por dois-pontos. 
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