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RESUMO

O resumo é uma apresentação concisa dos pontos relevantes de um trabalho
científico. Assim, deve ressaltar o(s) objetivo(s), os métodos e técnicas
(metodológicas) utilizados, os resultados/discussões e as conclusões do
trabalho. Este precede o texto, é escrito na língua original do trabalho e deve
conter no máximo 300 palavras. Para monografias mais extensas é aceito até
500 palavras. Além disso, o resumo deve ser escrito em parágrafo único,
evitando frases e/ou termos que não contenham informações relevantes, não
usando abreviaturas e nem referências bibliográficas. No final poderão ser
indicados os descritores ou palavras-chave (obrigatórios para dissertações e
teses). O texto deve ser escrito justificado em letras maiúsculas e minúsculas,
fonte Arial ou Times New Roman 12, respeitando-se a margem inferior de 2
cm. O resumo não deve ultrapassar duas páginas e não deve conter diagramas
nem ilustrações.
Palavras-chave: Devem ser relacionadas até no máximo cinco palavraschave, retiradas da monografia como um todo, focando o tema. As palavraschave devem ser separadas por vírgulas, escritas em parágrafo único,
justificadas em ordem alfabética, sem ponto final e precedidas do título
Palavras-chave: escrito em negrito e iniciando-se duas linhas abaixo da última
linha do resumo e fonte Arial ou Times New Roman 12.
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ABSTRACT
Segue as mesmas orientações do resumos. Consiste na versão em inglês do
resumo. Este item é composto pelo título da monografia, bem como do resumo
da mesma vertida para o inglês. Deve conter as mesmas informações escritas
no resumo no item anterior. O texto deve ser escrito em parágrafo único,
justificado, em letras maiúsculas e minúsculas, fonte Arial 12, respeitando-se a
margem inferior de 2 cm. O abstract não deve ultrapassar duas páginas, sem
uso de diagramas ou ilustrações nem referencias.
Keywords: Devem ser relacionadas até no máximo cinco keywords, retiradas
da monografia como um todo, focando o tema. As keywords devem ser
separadas por vírgulas, parágrafo único, justificado, seguindo a mesma ordem
das palavras-chave, sem ponto final e precedidas do título Keywords, escrito
em negrito e iniciando-se dias linhas abaixo da última linha do Abstract e fonte
Arial ou Times New Roman 12.
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SUMÁRIO
(Recomenda-se utilizar o Índice automático do Word)
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Informações necessárias: As páginas que precedem o sumário não devem constar
no mesmo. O título SUMÁRIO deve ser escrito no alto da página, margem superior de
3 cm, centralizado, letras maiúsculas, negrito. Uma linha de pontos, espaço simples,
deve interligar a última palavra de cada item ao respectivo número de página. Os
títulos dos capítulos devem começar na margem esquerda e escrita em letras
maiúsculas, os dos subcapítulos a três espaços da margem e os de subdivisões, a oito
espaços, escritos em letras maiúsculas e minúsculas, sem negrito. Todo o sumário
deve ser redigido em Arial ou Times New Roman 11. A partir da Introdução começa a
se contar as páginas em algarismos arábicos.
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1 Introdução
(Neste caso não se deve colocar 1. Introdução – pois o ponto aparece
apenas quando o capítulo iniciar uma nova seção)

Tem por finalidade apresentar tema de sua pesquisa, detalhar o assunto
que será discutido.
Especificar o problema (assunto/tema) que será estudado, acenar para
seu estágio de desenvolvimento. Mostrar a importância do assunto e esclarecer
o ponto de vista sobre o qual este será tratado. Além disso, deve-se incluir na
introdução o objetivo geral, objetivos específicos, justificativa para o
desenvolvimento da mesma, metodologia que irá utilizar e a finalidade da
pesquisa, qual sua relevância para o meio cientifico.

OBS: Formatação: o texto deve ser escrito em Arial ou Times New
Roman, número 12, Espaçamento de 1,5 e 1,25cm na Primeira Linha dos
parágrafos, texto justificado.

Forma verbal: 3ª pessoa do singular ou 3ª pessoa do plural. Não
escrever em hipótese alguma em primeira pessoa, procurar usar sempre a
mesma pessoa.

EX1: Para desenvolvimento desta pesquisa optou-se pela pesquisa
bibliográfica.....

EX2: Para desenvolvimento desta pesquisa optamos pela pesquisa
bibliográfica ......
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2.Título do Capítulo
Os capítulos são as partes principais e mais importantes do trabalho.
Constitui a parte mais extensa, tem por objetivo desenvolver a ideia principal,
analisando-a, ressaltando os pormenores mais importantes, discutindo
hipóteses divergentes, reais ou possíveis, expondo a própria hipótese e
demonstrando-a através da documentação, citações.
Neste item o problema é contextualizado teoricamente e em relação ao
que se tem investigado sobre o mesmo. Envolve a descrição da relação do
problema com a fundamentação teórica escolhida, ou com os pressupostos
gerais do trabalho, e com as investigações anteriores na área.
A revisão da literatura não deve consistir em um mero rol de síntese de
estudos já realizados e publicados. É importante discutir os resultados,
aspectos metodológicos e implicações teóricas.
As citações devem ser citadas obedecendo as Normas da ABNT –
exemplos em:
<http://www.faef.br/imagens_arquivos/artigos/files/pdf/biblioteca/nbr10520.pdf>
OBS: Quando a citação tiver um número maior que 3 linhas, o recuo e
tamanho da fonte alteram). Importante: atentar se aos exemplos da Norma
acima.

Formatação: Todo o texto deve ser justificado (a primeira linha de cada
parágrafo apresentando um recuo de 1,25 cm), respeitando-se margem
esquerda de 3 cm, margem direita de 2 cm e margens superior e inferior de 3
cm (exceto em citações que passarem de 3 linhas). Os cabeçalhos Introdução,
Título do Capítulo 1, Título do Capítulo 2, Metodologia, Resultados e
Discussão, Conclusões e Referências devem ser alinhados à esquerda, em
negrito, letras maiúsculas e minúsculas, cada um deles começando em páginas
diferentes.
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4 Metodologia
Neste item ou capítulo da pesquisa, deve-se descrever como se pretende
realizar a investigação. Sua organização pode variar de acordo com as
peculiaridades de cada tipo de pesquisa. Entretanto, é fundamental incluir
informações sobre alguns aspectos como segue:
a) Grupo estudado/sujeito/amostra: deve incluir uma discussão/descrição do
grupo que se pretende estudar e como e por que será escolhido.
b) Tipos de dados buscados: em alguns estudos este item se refere a
variáveis, sua definição e classificação. Em outros, pode consistir numa
explicitação do que se espera colher de dados (história de vida, concepção
social, representações sociais, etc.)
c) Forma de coleta de dados: envolve a descrição precisa e detalhada das
técnicas, materiais e equipamentos que serão usados para a coleta dos dados,
de modo a permitir a repetição dos ensaios por outros pesquisadores. No caso
de uso de variáveis, inclui-se a apresentação dos instrumentos (teses,
inventários, questionários, escalas) usados para avalia-las. Em outros casos,
como, por exemplo, o uso de técnica de observação, devem ser especificados
o seu alvo, a sua natureza e como se pretende utiliza-la para a coleta de
dados.
d) Procedimento: é a descrição pormenorizada, do que será feito – o trabalho
de campo, a aproximação do grupo/sujeitos/evento a ser estudado, o
compromisso estabelecido com o mesmo, onde e como serão colhidos os
dados, por quem, etc.
e) Como se pretende analisar os dados: envolve descrever a(s) técnica(s) ou
forma(s) de análise, sejam elas qualitativas ou quantitativas (p. ex.: análise de
conteúdo, análise do discurso, análise estatística), especificando-as.
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5 Resultados e discussão
Os resultados da investigação deverão ser apresentados de forma clara,
atendendo às características do tipo de dados obtidos. Se apropriado, serão
incluídas tabelas e gráficos com dados estatísticos e resultados das análises
feitas.
É na discussão que os dados da pesquisa são analisados, interpretados,
criticados e comparados com os já existentes sobre o assunto na literatura
citada; são discutidas suas possíveis implicações, significados e razões para
concordância ou discordância com outros autores.
A discussão deve fornecer elementos para as conclusões. É o mais livre
dos itens e o que mais evidencia a vivência do pesquisador.
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6 Considerações finais ou Conclusão

Constitui a finalização do trabalho e deverá ser fundamentada nos
resultados e na discussão. Deverá, de alguma forma, retornar aos objetivos
inicialmente propostos, analisar e discutir o quanto foram ou não alcançados.
Poderão também ser discutidas perspectivas futuras de investigação sugeridas
pelos resultados obtidos e/ou dificuldades encontradas.
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REFERÊNCIAS
As referências bibliográficas são as citações utilizadas no trabalho pelo autor.
Portanto, é o conjunto de elementos que permitem a identificação, no todo ou em
parte, de documentos impressos ou registrados em diversos tipos de material e evita a
acusação de plágio.
IMPORTANTE:
a) os dados da referência devem ser extraídos, sempre que possível, da folha de rosto
do documento;
b) a lista de referências deverá ser em ordem alfabeticamente;
c) todos os autores das referências deverão ser citados no texto, e todos os autores
citados no texto deverão contar nas referências;
d) os vários campos da referência devem ser separados, entre si, por ponto;
e) somente a primeira letra da primeira palavra do título será em letra maiúscula,
exceto o título de periódico e nomes próprios;
f) o título principal sempre será em negrito, exceto para artigo de periódico, em que o
título do periódico será em negrito.

Vejam exemplos em:
<http://www.faef.br/imagens_arquivos/artigos/files/pdf/biblioteca/nbr6063.pdf>

8

APÊNDICES (opcional)

Texto ou documento elaborado pelo autor, referente ao conteúdo do trabalho e
colocado no final, com o intuito de não prejudicar a sequência lógica de leitura
do texto.

(Geralmente são entrevistas, questionários, avaliações)
APÊNDICE A – Título
APÊNDICE B - Título

No texto da monografia colocar: Conforme é possível verificar/observar
no APÊNDICE A....
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ANEXOS (Opcional)

Segundo a Norma da ABNT/NBR 14724, o anexo é um texto ou
documento de fonte externa que integra os elementos pós-textuais da
monografia (Referências, Glossário, Apêndice, Anexo e Índice, nesta ordem).
Seu título deve ser composto da palavra ANEXO, distinguido dos demais por
letras maiúsculas consecutivas, travessão e respectivo título.
ANEXO A – TÍTULO
ANEXO B – TÍTULO

No texto da monografia colocar: Conforme é possível verificar/observar
no ANEXO A....

