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APRESENTAÇÃO 
 

 

Os inúmeros autores que escrevem sobre o assunto de “metodologia de 

trabalhos científicos” são muito diversificados e têm oferecido vários modelos de 

projetos de pesquisa, gerando confusão, tanto por parte dos acadêmicos quanto dos 

próprios professores no sentido da organização técnica. Assim, professores e alunos 

encontram-se preocupados com essa organização técnica, tanto no que diz respeito às 

partes, às etapas de projeto ou à sua estrutura básica; uns falam em construção de pré-

projeto, alguns em projeto e outros em monografia (TCC) etc. 

Por esta razão, este trabalho tem como objetivo minimizar os conflitos que 

aparecem no decorrer da disciplina de TCC e na fase de orientação dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso. Dessa forma, trazemos esta proposta de guia, baseando-nos em 

autores desta área de conhecimento (Metodologia), para apresentarmos um material que 

venha a contribuir com o crescimento da instituição referente à normalização técnica. 

Este guia para construção de projetos de pesquisa é um material criado para 

facilitar também a comunicação entre professor e aluno, que, conforme citado, 

encontram dificuldades na exposição ou montagem de um projeto apoiado 

significativamente em autores teóricos, sem o emprego correto da prática 

biblioteconômica. 

Nesse sentido, o propósito deste guia é apresentar os elementos básicos para 

se iniciar um projeto de pesquisa, escolher forma(s) de estudo do objeto de pesquisa, 

além da construção da estrutura do trabalho de conclusão de curso (TCC). Detemo-nos 

também nas etapas observadas e seguidas em seu desenvolvimento, detalhando 

sucintamente os elementos fundamentais, além de reforçar o uso correto das referências, 

bem como das formas de citação (direta, indireta e citação de citação). Vale a pena 

ressaltar que este guia não pretende limitar o conhecimento dos alunos pesquisadores, 

mas sim oferecer os elementos básicos da metodologia de pesquisa, necessários para a 

elaboração de uma monografia ou TCC, de acordo com as normas da ABNT – 

NBR6023, NBR10520 e NBR10724 revisadas em agosto de 2002. 
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1 ARTIGOS CIENTÍFICOS  

 

Estes artigos deverão descrever a investigação inovativa da pesquisa, conduzida com 

profundidade considerável, com análise crítica e exame dos resultados, sendo relevante no 

campo que aborda sua investigação. 

 

 

1.1 Formatação  

 

O formato deverá ser papel A4 (210 mm x 297 mm) branco, impresso em cor preta, 

fonte Times New Roman, de tamanho 12 no corpo principal, com texto justificado, 

espaçamento simples. As margens superior e esquerda devem ser de 3,0 cm, e as margens 

inferior e à direita de 2 cm cada. O artigo dever ser entregue sem capa e página de rosto. 

Todas as folhas do artigo serão numeradas a partir da primeira folha, em algarismos 

arábicos (1,2,3...) no canto superior direito. 

Deverá ser identificada a página inicial do texto com o título do trabalho em caixa alta 

(o título deve estar centralizado, em negrito e fonte tamanho 14); abaixo o(s) nome(s) do(s) 

autor(es). As credenciais (nome, afiliação e endereço eletrônico sempre que possuírem) do(s) 

autor(es) deverá(ão) seguir no final da página em notas de rodapé.  

A seguir, devem ser apresentados, na ordem, Resumo, Palavras-Chave (que não 

devem coincidir com as palavras que constam no título, visando ampliar o campo de busca 

com uso de sinônimos ou expressão), Abstract, texto principal, Agradecimentos (quando 

houver, restrito ao âmbito acadêmico) e Referências. Todas as figuras, quadros (com linhas 

verticais e horizontais) e tabelas (somente com linhas horizontais) devem ser plenamente 

legíveis, numeradas e identificadas através de legendas breves e centralizadas. As referências 

de fonte devem seguir as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

NBR-6023-2002), no sistema autor-data (SOBRENOME, ano de publicação). Enumere esses 

elementos consecutivamente de acordo com seu surgimento no texto. Se desejar, pode inserir 

“notas de rodapé” às tabelas, sendo essas logo abaixo do corpo da tabela e indique-as com as 

letras tamanho 8, minúsculas. Evite réguas verticais para nomeá-las como tabelas, seu uso 

configura o elemento como quadro. Assegure-se de que os dados apresentados não dupliquem 

os resultados descritos em outra parte no artigo, como em figuras (dados que geram um 

gráfico, por exemplo, não precisam ser trazidos em tabela, pois a informação é redundante). 
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O artigo deverá conter um mínimo de 10 páginas e um máximo de 15, sem contar as 

referências.  

 

 

1.2 Estrutura do artigo  

 

Proceda conforme a seguinte ordem: título, autores, afiliações, resumo, palavras-

chave, texto principal (introdução, revisão bibliográfica, métodos, resultados e discussões, 

considerações finais), agradecimentos, referências. Evite abreviaturas e fórmulas sempre que 

seja possível nos títulos. Indique claramente quem será o autor responsável por 

correspondências. Assegure-se de que email esteja fornecido corretamente. 

 

 

1.2.1 Elementos de composição do artigo  

 

Os elementos obrigatórios que deverão compor o artigo são elencados a seguir, como 

sendo: Resumo, Palavras-Chave (até seis), e outras cinco partições textuais. 

 

Resumo: deverá constar no máximo 200 palavras sem separação de parágrafos. Deve 

conter objetivos, problemática, hipóteses (se houver), fundamentação teórica e metodologia 

de pesquisa. Tudo isso de forma resumida. Logo abaixo deverão escolher as palavras-chave 

do trabalho.  

Palavras-chave: devem ser no mínimo 3 e no máximo 6 palavras que remetam ao 

assunto abordado no trabalho, não coincidentes com as palavras do título.  

1º.- Introdução: na qual discutirá a problemática, objetivos e motivo que alavancaram 

o desenvolvimento do tema escolhido. Poderá também incluir informações gerais de todo o 

trabalho.  

2º.- Revisão Bibliográfica: tratará dos conceitos e definições discutidos em livros, 

artigos, revistas, websites acerca do tema escolhido para o estudo.  

3º.- Metodologia: fará a descrição de todos os meios utilizados para elaboração da 

pesquisa, seja na pesquisa bibliográfica, seja na de campo ou de aplicação prática.  

4º.- Resultados e Discussões: partição a qual deverá evidenciar e discutir 

efetivamente todos os resultados obtidos no estudo proposto.  
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5º.- Considerações Finais: são mostrados os benefícios e correlações entre objetivos e 

resultados alcançados na pesquisa feita. 

 

Referências  

 

Citação no texto. Assegure-se de que cada referência mencionada no texto esteja 

igualmente atual na lista de referência (e reciprocamente). Todas as referências mencionadas 

devem ser dadas completamente. Os resultados não publicados e as comunicações pessoais 

não são recomendados na lista de referência, mas podem ser mencionados no texto ou em 

nota de rodapé explicativa. Se essas referências são incluídas na lista de referência, devem 

seguir o estilo padrão da referência ABNT.  

 

Exemplos:  

 

Referências publicadas em revistas/journals:  

MILENKOVIC, A. Como escrever um artigo e sua formatação. In: Revista Hipotética, v. 1, 

n. 1, 2009, p. 109-121.  

 

Referências em livros:  

STRUNK, E. B. Os elementos do estilo. 1 ed. New York: Macmillan, 1979.  

 

Referências em capítulo de livro editado:  

METTAM, G. R. Como preparar uma versão eletrônica de seu artigo. Editores: JONES B. S.; 

SMITH, R. Z. Era eletrônica. New York: Inc, 1999, p. 281-304.  

 

Referências em website de internet:  

ANTONIJEVIC, D. A. Como fazer uma página de internet. Disponível em: 

<http://www.petronijevic.com>. Acesso em: 12 dez. 2001. 
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MODELO DE ARTIGO PARA REVISTA DA FACULDADE NETWORK 

(FONTE TIMES NEW ROMAN 14) 
 

Nome(s) do(s) autor(es)1 

Nome(s) do(s) autor(es)2 

 

 

RESUMO  

Deverá ser inserido um resumo em português com no máximo 200 palavras representando 

todo o trabalho (usar os tópicos principais do projeto de pesquisa para sua elaboração). Os 

autores poderão utilizar esta versão como arquivo modelo. As palavras-chave deverão estar 

separadas por ponto final e no máximo de 06 (seis). Depois do resumo deverá ser elaborado 

um abstract em inglês representado o texto no resumo em português.  

 

Palavras chave: Administração. Cursos de Administração. Projeto Pedagógico.  

 

ABSTRACT  

It should be inserted an abstract in English representing the manuscript and it must be 

contain of about 200 words. The authors could be prepare a final file by using this model. The 

key-words should be separated by comma-point and containing upto six key-words. This 

abstract must be a representative sample of the “Resumo” version aforementioned.  

 

Keywords: University Teaching Management. Business Administration Course. Pedagogic 

Project. 

 

1 Introdução  

Fazer uma apresentação do tema e da pesquisa, situando-os na contemporaneidade. 

Fazer uma justificativa de seu desenvolvimento, ressaltando a importância da pesquisa de 

modo pessoal e profissional, bem como o ganho para a comunidade próxima e a sociedade em 

geral. 

   

2 Revisão Bibliográfica  

Trazer os referenciais teóricos, teorias e autores principais utilizados, conceituando os 

principais elementos do trabalho e discutindo sua validade, posicionando-se sempre, se 

concorda, se discorda dos autores, bem como aproximando, comparando e distinguindo os 

autores, que devem ser trazidos em forma de citação. 

Ainda hoje, encontram-se inúmeras empresas sem qualquer organização ou 

documentação do processo que possuem. Isso tem causado um grande “estrago financeiro” às 

essas empresas, principalmente àquelas pequenas e médias que, tendo sido construídas e 

desenvolvidas pelos próprios donos, raramente tiveram a oportunidade de serem erguidas de 

forma organizada, com todos os processos documentados. (SLACK, 2002.) 

 

                                                 
1 Prof. Mestre em Administração de Empresas – Coordenador do curso Administração de Empresas, Faculdades 

Network – Av. Ampélio Gazzetta, 2445, 13460-000, Nova Odessa, SP, Brazil. (e-mail: adm@nwk.edu.br). 

 
2 Graduando (licenciando ou bacharelando) em Administração das Faculdades Network – Av. Ampélio Gazzetta, 

2445, 13460-000, Nova Odessa, SP, Brazil. (e-mail: aluno@nwk.edu.br). 

mailto:adm@nwk.edu.br
mailto:aluno@nwk.edu.br
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3 Procedimentos Experimentais  

No Quadro 1, apresentam-se os tipos de bicos de aplicação, antigos e novos 

(modificados) respectivamente, bem como o dimensional de cada modelo de bico de 

aplicação e os respectivos consumos em vazão-livre por um tempo de 30s e simulações de 

consumo em aplicação em chapas teste com cordões do material (Terolan ®) em 30 cm de 

comprimento. 

 
Quadro 1 – Tipos de bicos antigos e novos (modificados) com suas áreas de aplicação, dimensional  

e consumos de Teloran® por vazão-livre e em chapa-teste. Fonte: Autoria Própria             

               
 

4 Resultados e Discussões  

Na Figura 2 exibe-se uma comparação entre os consumos para os bicos antigos e 

novos para aplicação de Teloran® na vedação de todos os pontos de junção entre chapas nos 

modelos Civic. Para os três bicos antigos, observa-se que para modelo Civic apresenta um 

consumo de 4939 gramas. 

 

                      
Figura 2 – Comparação entre os consumos em gramas/carro de Teloran® para os bicos antigos e novos: (a) 

modelo New Civic. Fonte: Autoria Própria 
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5 Considerações finais  

O trabalho realizado na empresa HBr Honda do Brasil, Sumaré teve um resultado 

positivo e significativo ao departamento de Pintura e ao setor de Sealer. Toda a abordagem do 

problema do alto consumo do material de vedação (Terolan®) teve uma linha de raciocínio 

sistêmica que permitiu chegar aos resultados mostrados neste Case History.  

 

Agradecimentos  

Os autores agradecem todo o apoio dado pelos colaboradores HBr Honda Brasil e 

informações fornecidas quando solicitadas. Agradecem também ao apoio provindo das 

Faculdades Network, Nova Odessa, SP.  

 

 

Referências  
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FICHA DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DO CURSO 

Discente: ______________________________________________________________________________ 

Título:_________________________________________________________________________________ 

Pareceristas: Orientador: _________________________________     Arguidor: ______________________ 

   

PROTOCOLO DE TCC NA SECRETARIA  

CHECAGEM DOS ELEMENTOS DE COMPOSIÇÃO DO ARTIGO: 

FORMATAÇÃO: (  ) fonte Times New Roman, (  ) tamanho 12, (  ) texto justificado, (  ) espaço simples, (  ) 

margem esquerda e superior com 3cm e margem direita e inferior com 2 cm, (   ) título em caixa alta, negrito e 

tamanho da fonte 14 e centralizado, (   ) nome do autor em rodapé, (   ) média de 15 páginas 

ELEMENTOS: (   ) Resumo,  (   ) Abstract, (   ) Palavras-chave (keyword),  (  ) Introdução, (   ) Revisão 

bibliográfica (referencial teórico), (  ) Metodologia, (  ) Resultados e Discussões, (   ) Considerações Finais, (   ) 

Referências 

Recebi em ____/___/____               Funcionário: _______________________      Coordenador: 

___________________ 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO 

AVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS DE COMPOSIÇÃO DO ARTIGO SIM NÃO NOTA 

1. INTRODUÇÃO   (nota de 0 a 1,5) 

    1.1 introdução esclarecedora     

    1.2 a introdução tem ligação com o tema    

    1.3 contextualização do tema escolhido    

    1.4 objetivos e problemática    

          1.4.1 são claros e coesos    

          1.4.2 atendem à pretensão de pesquisa    

          1.4.3. delimita o universo da pesquisa    

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA (referencial teórico)   (nota de 0 a 1,5) 

    2.1 fundamentação teórica consistente (suficiente e adequada)    

    2.2 coerência epistemológica (lógica, coesão textual e gramatical)    

3. METODOLOGIA (processo de investigação)   (nota de 0 a 1,5) 
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    3.1 declara o tipo de pesquisa utilizada     

    3.2 possui levantamentos reais de dados    

    3.3 aplicação de instrumentos adequados    

    3.4 é coerente com a pesquisa bibliográfica    

    3.5 é adequada ao objeto de investigação    

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES   (nota de 0 a 1,5) 

    4.1 análise adequada dos dados de pesquisa    

    4.2 apresentação e discussão dos resultados obtidos     

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS (conclusões)   (nota de 0 a 1,5) 

   5.1 apresenta com clareza e coesão conclusões correspondentes aos objetivos e 

ou hipóteses iniciais  

   

6. REFERENCIAIS   (nota de 0 a 1) 

    6.1 as fontes são atualizadas e diversificadas    

    6.2 atende ao Guia de Normas da Instituição (NBR 6023)    

AVALIAÇÃO GERAL DO TRABALHO E ESCOLHA DO TEMA   (nota de 0 a 1,5) 

7. Originalidade    

8. relevância social para área do curso    

9. pesquisa (   ) de campo articulado com estágio profissionalizante 

                   (   ) de cunho teórico 

   

RECOMENDAÇÕES DOS PARECERISTAS PARA VERSÃO FINAL (Comentários sobre os itens acima)  

 

ATA DE DEFESA PÚBLICA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2011 o estudante 

______________________________regularmente matriculado do curso_________apresentou seu Trabalho de 

Conclusão perante os avaliadores e, tendo em vista o atendimento dos critérios de avaliação, as recomendações e 

apresentação pública dão parecer favorável a _____________ com a nota _____. 

 

PARECERISTAS (assinatura) 

 

Orientador (a) 

 

 

 

Arguidor (a) 

 

 

 

Aluno (a) 
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2 TIPOLOGIA DO ESTUDO  

 

Os tipos de pesquisa para elaboração de trabalhos acadêmicos, conforme a forma de 

construção do objeto de pesquisa, podem ser classificados em: pesquisa experimental ou 

não-experimental. A pesquisa bibliográfica, por exemplo, é considerada uma pesquisa não-

experimental. 

Pesquisa experimental, de acordo com Martins (1990, p. 22), é a abordagem “[...] 

orientada pelo delineamento do experimento, isto é, o plano e a estrutura da investigação, 

concebidos de forma que sejam obtidas respostas para as perguntas da pesquisa. Trata-se do 

guia para a experimentação, coleta de dados e análise”. 

Já a pesquisa não-experimental “é aquela em que o pesquisador observa, registra, 

analisa e correlaciona fatos e variáveis sem manipulá-los”. (MARTINS, 1990, p. 22).  

A pesquisa experimental é mais frequente para a condução de pesquisas situadas nas 

áreas das Ciências Naturais e temas relacionados à Tecnologia. 

A abordagem não-experimental é mais utilizada e indicada para a condução de 

pesquisas nas áreas de Humanas e, entre elas, estão a Educação e a Administração. 

 

2.1 Os tipos de pesquisa 

 

De acordo com a forma de construção do objeto de pesquisa, as pesquisas não-

experimentais podem ser classificadas da seguinte forma: pesquisa bibliográfica, pesquisa 

descritiva, pesquisa exploratória, pesquisa-ação, estudo de caso e pesquisa participante. 

 

2.1.1 Pesquisa bibliográfica 

 

As produções humanas foram consagradas e estão guardadas em livros, artigos e 

documentos. Bibliografia é o conjunto dos livros escritos sobre determinado assunto, por 

autores conhecidos e identificados ou anônimos, pertencentes a correntes de pensamento 

diversas entre si, ao longo da evolução da humanidade. Dessa forma, a pesquisa bibliográfica 
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consiste no exame desse manancial, para o levantamento e a análise do que já se produziu 

sobre determinado assunto que assumimos como tema de pesquisa científica (RUIZ, 2002). 

Segundo Vergara (2003, p. 48):  

Pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido com base em material 

publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao 

público em geral. Fornece instrumental analítico para qualquer outro tipo de 

pesquisa, mas também pode esgotar-se em si mesma. O material publicado pode ser 

fonte primária ou secundária. Por exemplo: o livro Princípio de administração 

científica, de Frederick W. Taylor, publicado pela Editora Atlas, é uma fonte 

primária se cotejado com obras de outros autores que descrevem ou analisam tais 

princípios. Estas, por sua vez, são fontes secundárias. O material publicado pode 

também ser fonte de primeira ou de segunda mão. Por exemplo: se David Bohn 

escreveu um artigo, ele é fonte de primeira mão. No entanto, se esse artigo aparece 

na rede eletrônica editado, isto é, com cortes e alterações, é fonte de segunda mão. 

 

Na terminologia adotada pela Biblioteconomia, pesquisa bibliográfica é considerada 

pelas bibliotecas como o ato de fazer consulta no acervo e levantar todo o material existente 

para pesquisa (SANTOS, 1999). 

A pesquisa bibliográfica é a mais utilizada em praticamente todo tipo de trabalho 

acadêmico. Conforme Martins (1990, p. 23), “é a abordagem mais indicada para alunos 

universitários que estão iniciando atividades de pesquisa, geralmente resumo de assunto, e 

também sugerida para elaboração de monografias e trabalhos de formatura”. 

 

2.1.2 Pesquisa descritiva 

 

Segundo Martins (1990, p. 23), a pesquisa descritiva “é aquela em que o pesquisador 

observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis). Trata-se da 

abordagem mais indicada para elaboração de dissertações e teses”. 

 

2.1.3 Pesquisa exploratória 

 

Como o próprio nome indica, o objetivo dessa pesquisa é explorar um problema ou 

uma situação para prover critérios e compreensão. Ela é significativa em qualquer situação da 

qual o pesquisador não disponha do entendimento suficiente para prosseguir com o projeto de 

pesquisa (MALHOTRA, 2001). 
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2.1.4 Pesquisa-ação 

 

 A pesquisa-ação diferencia-se da participante, porque, além da participação do 

pesquisador, pressupõe uma ação planejada que deverá realizar-se no decorrer da sua 

realização. Uma pesquisa é assim considerada quando: 

[...] houver realmente uma ação por parte das pessoas ou grupos implicados no 

problema sob observação. Além disso, é preciso que a ação seja uma ação não 

trivial, o que quer dizer uma ação problemática, merecendo investigação para ser 

elaborada e conduzida (THIOLLENT, 1986, p. 15). 

 

2.1.5 Estudo de caso 

 

Utilizamos esse procedimento ao selecionarmos apenas um objeto de pesquisa, 

obtendo grande quantidade de informações sobre o caso escolhido e, 

consequentemente, aprofundando seus aspectos. Diferencia-se dos estudos 

quantitativos porque estes últimos buscam obter informações padronizadas sobre 

muitos casos (ROESE3, 1998 apud MATOS; VIEIRA, 2002, p. 46). 

 

Segundo Yin (2001, p. 42), o estudo de caso é uma atividade “empírica que investiga 

um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidos”. Nessa modalidade de 

investigação, o caso não é fragmentado, isolado em partes, pois, na unidade, todos os 

elementos estão inter-relacionados. Baseia-se em uma variedade de fontes de informação e 

procura englobar os diferentes pontos de vista presentes numa situação (GRESSLER, 2003). 

 

 

2.1.6 Pesquisa participante 

 

Caracteriza-se pelo desenvolvimento e identificação do pesquisador com as pessoas 

pesquisadas. Assim, os informantes passam a sujeitos do processo. A adoção desse 

procedimento metodológico gerou, por muito tempo, diversos embates teóricos 

sobre o modo clássico de se fazer pesquisa e as questões da necessidade de 

distanciamento do pesquisador para a realização de um trabalho sem maiores 

influências no meio pesquisado. A pesquisa participante teve suas bases em 

Malinowski, quando conviveu com nativos das ilhas Trobriand e, ao invés de 

mandar mensageiros com questionários e roteiro de observação, buscou captar o 

cotidiano e perguntar pessoalmente o que queria saber. O valor político da pesquisa 

participante pode ser observado na enquete operária de Marx, de 1880, onde alerta 

os operários para as flutuações de preços dos produtos de consumo versus a 

                                                 
3 ROESE, Mauro.  A metodologia do estudo de caso. In: NEVES, Clarissa Eckert B.; CORRÊA, Maíra B.  

Pesquisa social empírica: métodos e técnicas. Porto Alegre: UFRGS/PPGS, 1998. 
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manutenção de seus salários (BRANDÃO4, 1983 apud MATOS; VIEIRA, 

2002, p. 46). 

 

 

2.1.7 Pesquisa qualitativa 

  

A pesquisa qualitativa não se baseia em um conceito teórico e metodológico 

unificado. Várias abordagens teóricas e seus métodos caracterizam as discussões e a 

prática da pesquisa [...] Sob a rubrica da pesquisa qualitativa, resumem-se várias 

abordagens de pesquisa que diferem em suas suposições teóricas, no modo como 

compreendem seu objeto e em seu foco metodológico. Em geral, essas abordagens 

indicam o rumo para três posturas básicas: a tradição do interacionismo simbólico, 

que trata do estudo dos significados subjetivos e das atribuições individuais do 

sentido; a etnometodologia, interessada nas rotinas do cotidiano e em sua produção; 

e as posturas estruturalistas ou psicanalíticas, que partem de processos de 

inconsciência psicológica ou social. É possível distinguir aquelas abordagens que 

colocam em primeiro plano o “ponto de vista do sujeito” daquelas que procuram 

descrições de determinados ambientes (cotidianos, institucionais, ou, de forma mais 

geral, sociais). Além disso, encontramos estratégias interessadas na forma como a 

ordem social é criada (por exemplo, as análises etnometodológicas da linguagem), 

ou orientada para a reconstrução das “estruturas profundas que geram a ação e o 

significado” a partir da psicanálise ou da “hermenêutica objetiva”. Cada uma dessas 

posturas conceitua, de diferentes formas, o modo como os sujeitos em estudos – suas 

experiências, ações e interações – relacionam-se ao contexto no qual são estudados. 

(FLICK, 2004, p. 22; 35). 

 

2.2 Tipos de instrumentos: técnicas de coleta de dados  

 

É preciso que o pesquisador conheça e escolha instrumentos adequados, pensando 

no que pretende coletar e verificar. É oportuno lembrar que os autores de livros de 

metodologia de pesquisa, por vezes, classificam de forma diferenciada as técnicas à 

disposição do investigador. Nesse caso, caberá ao pesquisador certificar-se de que os termos 

técnicos utilizados pelos diferentes autores podem, ou não, ter o mesmo significado na prática 

da pesquisa. De tal maneira, se poderá evitar eventuais deslizes metodológicos que 

prejudicam o andamento de uma investigação (MATOS; VIEIRA, 2002). 

Os mais conhecidos tipos de instrumentos de coletas de dados são os seguintes: 

 Observação 

 Questionário 

 Entrevista 

 Grupo focal 

                                                 
4 Cf. BRANDÃO, C. R. Quais as questões básicas, hoje, para um debate sobre pesquisa participante? São Paulo: 

PUC-SP, 1983. (Documento apresentado no seminário sobre Pesquisa Participante.). 
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3 O QUE É PROJETO DE PESQUISA E SEUS ELEMENTOS 

3.1 Conceituando o projeto de pesquisa 

De acordo com Marconi e Lakatos (2001, p. 99): 

 
O projeto é uma das etapas componentes do processo de elaboração, execução e 

apresentação da pesquisa. Esta necessita ser planejada com extremo rigor, caso 

contrário, o investigador, em determinada altura, encontrar-se-á perdido num 

emaranhado de dados colhidos, sem saber como dispor dos mesmos ou até 

desconhecendo seu significado e importância. 

 

Gonsalves (2003, p. 11-12) afirma: 

[...] para realizar uma monografia é necessário organizar primeiro um guia. Assim 

sendo [...] o projeto de pesquisa deve funcionar como um guia do pesquisador em 

relação aos passos a seguir. [...] O projeto é uma apresentação organizada do 

conjunto de decisões que você tomou em relação à investigação científica que 

pretende empreender. Para que o projeto seja eficiente, ele precisa ser bem pensado 

e bem redigido, pois ele é um documento escrito, é a materialização de um 

planejamento. 

 

 

3.2 Elementos básicos da pesquisa 

Barros e Lehfeld (1986) apud Luna (2002) destacam que, qualquer que seja o 

referencial teórico ou a metodologia empregada, uma pesquisa implica no preenchimento dos 

seguintes requisitos: 

1) a formulação de um problema de pesquisa, isto é, de um conjunto  

      de perguntas que se pretende responder, e cujas respostas mostrem- 

      se novas e relevantes teórica e/ou socialmente; 

2) a determinação das informações necessárias para encaminhar as  

      respostas às perguntas feitas; 

3)   a seleção das melhores fontes dessas informações; 

4) a definição de um conjunto de ações que produzam essas  

      informações; 

5) a seleção de um sistema para tratamento dessas informações;  

       o uso de um sistema teórico para interpretação delas; 

6)    a produção de respostas às perguntas formuladas pelo problema; 

7)    a indicação do grau de confiabilidade das respostas obtidas (ou seja, que 

aquelas respostas, nas condições da pesquisa, são as melhores respostas 

possíveis?); 

8)  a indicação da generalidade dos resultados, isto é, a extensão dos    

 resultados obtidos; na medida em que a pesquisa foi realizada sob  

 determinadas condições, a generalidade procura indicar (quando  

 possível) até que ponto, sendo alteradas as condições, pode-se  

 esperar resultados semelhantes. 
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4 APRESENTAÇÃO 

4.1 Forma  

4.1.1 Digitação 

 

A formatação do papel deve ser no tamanho A4 (210 x 297 mm), utilizando apenas um 

dos lados e respeitando as seguintes margens (FACULDADES NETWORK, 2002): 

 

 margem superior: 3 cm; 

 margem inferior: 2 cm; 

 margem esquerda: 3 cm; 

 margem direita: 2 cm. 

 

Para configurar as margens e o papel; menu arquivo:  

 

 configurar página  

 paleta margens e paleta papel.  

 

 

Dica: definir esta formatação como padrão deixará todos os seus documentos do Word na 

configuração correta.  

 

 

4.1.2 Entre linhas 

 

 

O espaço entre linhas deve ser de 2,0 cm. Deve-se também justificar o texto, de 

maneira que ele fique reto no sentido vertical da página (FACULDADES NETWORK, 2002). 

Para configurar o espaço entre linhas; menu formatar:  

 

 parágrafo 

 recuos e espaçamento 

 entre linhas: opção   duplo.  

 

Para configurar alinhamento; menu formatar: 
 

 parágrafo 

 alinhamento  opção  justificado. 
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4.1.3 Capítulos 
 

Os capítulos devem ser iniciados sempre em uma nova página, ainda que haja espaço 

na página anterior. Essa página recebe o nome de página capitular. Os títulos dos capítulos 

devem iniciar na margem esquerda e com todas as letras maiúsculas. O mesmo espaçamento 

(dois espaços duplos) usado entre cabeçalho e texto deve ser mantido entre o término de um 

item e o cabeçalho do item seguinte (FACULDADES NETWORK, 2002). 

 

4.1.4 Parágrafos 

 

Os parágrafos são contínuos e não deve haver um espaçamento maior entre eles. 

Observe para não fazer parágrafos com menos de três linhas e evite parágrafos muito longos 

(FACULDADES NETWORK, 2002). 

 

4.1.5 Fonte 

 

Embora outras instituições adotem fontes diferentes, a fonte utilizada deve ser a Times 

New Roman, com corpo 12. É preciso tomar o cuidado de não utilizar recursos de formatação 

de letras que possam distrair a atenção do leitor (FACULDADES NETWORK, 2002). 

 

Algumas observações: 

 

 

a) os estrangeirismos devem ser escritos em itálico. 

b) para configurar fonte: menu formatar: 

 fonte 

 opção Times New Roman  

 estilo normal 

 tamanho opção  12.  

 

 

Dica: Se você definir esta fonte como padrão, deixará todos os seus documentos do Word 

na configuração correta. 
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4.1.6 Separação silábica 
 

É preciso evitar a separação silábica com barras e outros sinais. Para tal, utilizaremos, 

na barra de tarefas do editor de textos, o comando justificar para a formatação automática dos 

parágrafos (FACULDADES NETWORK, 2002). 

 

4.1.7 Correção de textos 

 

Não deverá ser feito qualquer tipo de correção do texto com canetas, lápis ou outro 

tipo de escrita. Após as revisões, aplicar todas as correções e fazer a impressão final a ser 

entregue. 

 

4.1.8 Desenhos e figuras 

 

Os desenhos e as figuras que, porventura, forem necessários ao texto, deverão ser 

digitalizados e inseridos o mais próximo de sua indicação no texto. 

Para inserir uma figura; menu inserir: 

 figura  

 do arquivo 

 localizar a pasta onde estão as figuras, escolher a figura e clicar em inserir ou 

ok.  

 

Dica: Se a figura necessitar de redimensionamento, por ser maior que o necessário, sempre 
utilizar os pontos dos cantos para evitar a deformação. Figuras menores ou muito pequenas 

não devem ser aumentadas, pois perdem a definição e podem ficar ilegíveis. 

 

 

 

 

4.1.9 Resumos, notas de rodapé, indicações de fontes de tabelas, referências 

bibliográficas, índices e apêndices 

 

Notas de rodapé, indicações de fontes de tabelas, índices e apêndices devem ser 

apresentados em espaços simples, com letra corpo 10.  

Já as referências devem manter o mesmo tamanho do corpo do texto.  
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Para inserir uma nota de rodapé; menu inserir  no fim da página. Um 

número será colocado no ponto do texto e uma caixa será aberta no fim da página para a 

digitação da nota de rodapé. A numeração é automática a cada nova nota inserida 

(FACULDADES NETWORK, 2002). 

 

4.1.10 Numeração progressiva 

 

Recomenda-se o uso de numeração progressiva para facilitar a divisão do texto. A 

primeira divisão de um texto resulta em seções primárias ou capítulos. Cada capítulo pode ser 

dividido em seções secundárias, essas em terciárias, depois em quaternárias. Não se 

recomenda subdivisões que ultrapassem a quinária. Podem ser usadas alíneas, designadas por 

letras minúsculas seguidas de sinal de fechamento de parênteses, para relacionar itens de 

conteúdo pouco extenso. As alíneas devem ser precedidas por oração que termine com dois 

pontos (FACULDADES NETWORK, 2002). 

 

Exemplo de seções: 
 

1 SEÇÃO PRIMÁRIA 

1.1. Seção secundária 

1.2. ... 

1.2.1. Seção terciária 

1.2.2. ... 

1.2.3. .... 

1.2.3.1. Seção quaternária 

 

Ressaltamos que essa distribuição (primária, secundária, terciária etc.) das seções é 

feita apenas no sumário. No corpo do texto, a numeração sempre é alinhada à margem 

esquerda, independente da seção.  

Para caracterizar tópicos no interior das subdivisões do trabalho, usam-se alíneas, ou 

seja, algarismos ou letras, fechados em meio-parênteses (FACULDADES NETWORK, 

2002). 

 

Exemplo de alíneas: 
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1 TIPOS DE TRABALHADORES 

Podemos, mediante o tema exposto, classificar os trabalhadores em três tipos: 

a) os relapsos 

b) os esforçados 

c) os competentes 

 

4.1.11 Paginação 

 

As páginas pré-textuais devem ser contadas sequencialmente, a partir da folha de rosto 

(a capa não conta), mas o número de página só aparece a partir da introdução, no canto 

superior direito, e se mantém até os anexos. Os números devem ser colocados sem traço, 

ponto ou parêntese. 

A partir da introdução, utilizam-se algarismos cardinais. Ressaltamos que não se 

utiliza a paginação em números romanos a partir da folha de rosto até a introdução.  

Dica: Uma boa alternativa é trabalhar com arquivos separados, pois o número inicial da 

página é definido pelo usuário. Para os usuários mais experientes, a função quebra de seção 

poder ser melhor. 

 

A linha inicial de cada parágrafo distancia-se da margem esquerda com 2 cm 

(FACULDADES NETWORK, 2002). 

Para formatar a linha inicial; menu formatar:  

 parágrafo 

 recuo 

 especial, opção primeira linha e definir o valor de 2 cm. 

 

4.1.12 Espaçamento entre títulos 

 

O espaçamento entre os títulos, entre o final de texto e o título seguinte, deve-se deixar 

um espaço de dois <enter>, isto é, inicia-se a digitação a partir do terceiro <enter>. Entre o 

título e o início do texto, deixa-se o mesmo espaço de dois <enter>. Para quem utiliza a opção 

mostrar marcas de parágrafo, seriam duas marcas antes do título e duas após o título 

(FACULDADES NETWORK, 2002). 

 

Exemplo: 

¶ 

¶ 



Guia para Estruturação de Trabalhos Técnico*Científicos                                             28 

Faculdades Network 

Título 

¶ 

¶ 

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto. 

 

4.1.13 Dicas de redação e estilo 

 

 Segundo o dicionário Houaiss (2001, p. 2406), redação é a “ação ou efeito de redigir, 

de escrever com ordem e método”. Método esse que devemos exercitar através do 

pensamento que deve ser registrado. 

 Dessa forma, para que se tenha uma boa escrita, é necessário observar os seguintes 

itens: 

 Saber o que vai escrever e para quê; 

 Respeitar regras gramaticais; 

 Informar o que se escreve de maneira lógica; 

 Evitar repetição de detalhes supérfluos; 

 Rever o que foi escrito; 

 Linguagem direta, precisa e acessível; 

 Vocabulário adequado; e 

 Objetividade na escrita. 
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5 REFERÊNCIA 

 

 

Os trabalhos de graduação devem, necessariamente, trazer listados todos os 

documentos pesquisados pelo autor. As referências bibliográficas referem-se às fontes 

efetivamente citadas no corpo da pesquisa com o intuito de fortalecer a(s) ideia(s) do autor. Já 

a bibliografia refere-se a todas as fontes consultadas, mesmo as que não foram citadas, mas 

que permitem ao leitor aprofundar-se no(s) assunto(s) abordado(s) no trabalho 

(FACULDADES NETWORK, 2002). 

 

5.1 Conceito sobre a norma NBR-6023/2002 

 

Referência é um conjunto de elementos que permite a identificação de publicações, no 

todo ou em parte do trabalho. É uma lista em ordem alfabética dos diversos tipos de 

documentos citados no trabalho. Essa lista é obrigatória na finalização do trabalho, pois, 

através dela, comprovam-se as fontes citadas (SANTOS; PASSOS, 2000). 

 

5.1.1 Monografias: livros, catálogos, manuais etc. 

 

SOBRENOME, Nome; SOBRENOME, Nome. Título da monografia: subtítulo. Edição. 

Cidade de publicação: Editora, ano. Descrição física. (Série ou Coleção). Notas. 

 

ALLEN, C. L. A psiquiatria de Deus: fórmulas seguras para se conseguir e manter a saúde 

mental e espiritual. 5. ed. Venda Nova: Bethânia, 1981. 163 p. 

 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Adaptação de ocupações e o 

emprego do portador de deficiência. Tradução de E. A. da Cunha. Brasília, DF: CORDE, 

1997. 182 p. 

 

TROPICA color encyclopedia of exotic plants and trees from the tropics and subtropics. 

East Rutherford: Roehrs, 1978. 1119 p. 

 

CUNHA, E. Os sertões. São Paulo: Três, 1984. Disponível em: 

<http://users.cmg.com.br/~secult/>. Acesso em: 4 jun. 2001. 

 

 

LORENZI, H.; SOUZA, H. M. Plantas ornamentais no Brasil: arbustivas, herbáceas e 

trepadeiras. Nova Odessa: Plantarum, 1996.  1 CD. 
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ALTOÉ, A. O trabalho do facilitador no ambiente logo. In: VALENTE, J. A. (Org.). O 

professor no ambiente logo: formação e atuação. Campinas: Ed. UNICAMP, 1996. p. 71-89. 

 

DICAS: 
a) Não é necessário escrever a palavra "editora", pois se subentende que é isso (a editora) que 

vem depois da cidade onde foi publicado e depois dos dois pontos. 

 

b) Quando a obra citar o tradutor, o nome dele deverá ser colocado logo após o título. 

Primeiramente coloca-se a palavra tradução, ou abreviada se aparecer na página de rosto 

seguida de ponto e, logo após, o nome e, por último, o sobrenome, não sendo necessário ser 

em maiúsculo. Ex. (Tradução de Mauro Pontel / Trad. Mauro Pontel). 

 

c) Quando houver dois ou três autores, separa-se o primeiro autor e os demais por ponto e 

vírgula. Regra válida para todos os tipos de suportes (livros, teses, periódicos etc.). 

 

d) Quando tiver mais de três autores, faz-se a entrada pelo autor principal e substituem-se os 

outros pela expressão et al.   

 

 

 

5.1.2 Artigos de Periódicos  

 

AUTOR do artigo (SOBRENOME, Nome). Título do artigo. Título do periódico, (abreviado 

ou não), cidade de publicação, v. seguido do número do volume, n. seguido do número do 

fascículo, p. seguido dos números da página inicial e final, separados entre si por hífen, mês 

abreviado (se houver). Ano. 

 

MAIA, N. B.; FURLANI, A. M. C. Especiarias, aromáticas e medicinais. Boletim Técnico 

do Instituto Agronômico de Campinas, Campinas, n. 100, p. 75-76, 1996.  

 

SOUZA, F. C. Formação de bibliotecários para uma sociedade livre = University education or 

librarians for a free society. Encontros BIBLI. Revista de Biblioteconomia e Ciência da 

Informação, Florianópolis, n. 11, p. 1-13, jun. 2001. Disponível em: <http://www.encontros-

bibli.ufsc.br>. Acesso em: 30 jun. 2001.  

 

5.1.3 Artigos publicados em jornal 

 

  

AUTOR do artigo (SOBRENOME, Nome). Título do artigo. Título do jornal, cidade de 
publicação, dia, mês abreviado. Ano. Número ou Título do Caderno, Seção ou Suplemento, p. 

seguido dos números da página inicial e final, separados entre si por hífen. 

 

LEITE, F. Ovelhas nascem de ovários congelados. Folha de S. Paulo, São Paulo, 30 jun. 

2001. Folha Ciência, p. 10.  
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DÓLAR tem alta de 0,52% e bolsa sobe 1,17%. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 jun. 

2001. Caderno B, p. 13.  

 

5.1.4 Trabalhos publicados em eventos5  

 

SOBRENOME, Nome. Título de trabalho. In: NOME DO EVENTO, n. (número do evento 

em algarismo arábico), ano, Cidade onde se realizou o evento. Título da publicação do 

evento... Cidade de publicação: Editora, ano de publicação. Descrição física. Notas. 

 

TSOU, C. L. Kinetics of irreversible modification of enzyme activity. In: ANNIVERSARY 

CELEBRATION OF THE THIRD WORLD ACADEMY OF SCIENCE, 10th, 1993, Trieste. 

Proceedings... Trieste: T.W.A.S., [1993]. p. 155-174.   

 

GARCIA, M. O. Formación, actividades y perspectivas de las profesionales en nutrición. In: 

CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRICIONISTAS, 3.; ENCONTRO LATINO-

AMERICANO DE NUTRICIONISTAS, 1., 1965, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: 

Associação Brasileira de Nutricionistas, 1968. p. 283-292. 

 

5.1.5 Dissertações, teses, trabalhos de conclusão de curso  

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. ano de depósito. Número de volumes ou folhas. 

Trabalho de Conclusão do Curso (Graduação em...) (ou) (Especialização em...) (ou) 

Dissertação (Mestrado em...) (ou) Tese (Doutorado em...) - Faculdade de... (ou) Instituto de..., 

Universidade, Cidade da defesa, ano da defesa. 

 

EUCLIDES, M. L. Prospecção de informação em sistemas informacionais: a capacitação 

do usuário em estratégias de busca. 2000. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Especialização em Uso Estratégico das Tecnologias em Informação) – Faculdade de 

Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, Marília, 2000.  

 

CARRARA, K. Redimensionamento do behaviorismo radical pós-skinneriano a partir 

da análise do percurso histórico da crítica ao pensamento behaviorista: implicações 

preliminares na área educacional. 1996. 2 v. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de 

Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, Marília, 1996.  

 

SILVA, A. M. S. Poesia e poética de Mário Faustino. 1979. 2 v. Tese (Livre Docência) - 

Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, São José 

do Rio Preto, 1979. Disponível em: <http://www.cgb.unesp.br/e-theses>. Acesso em: 20 dez. 

2001.  

 

 

                                                 
5 Eventos: Seminário, Encontro, Mesa Redonda, Simpósio, Conferência, etc. 
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5.1.6  Documentos cartográficos  

SOBRENOME, Nome. Título do documento cartográfico: subtítulo. Cidade de publicação: 

Editora, ano. Número e tipo de unidade física, indicação de cor, altura x largura em cm x cm. 

Escala 1. (Série ou Coleção). Notas. 

 

OLIVEIRA, J. B. et al. Mapa pedológico do Estado de São Paulo. Campinas: Instituto 

Agronômico, 1999. 4 mapas, color., 68 cm x 98 cm. Escala 1:500.000. Acompanha uma 

legenda expandida.  

 

BRASIL. Ministério da Agricultura. Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária. 

Divisão de Pesquisa Pedológica. Levantamento de reconhecimento dos solos do nordeste 

do Estado do Paraná. Curitiba, 1971. 1 mapa, color., 55 cm x 87 cm. Escala 1:300.000. 

(Boletim Técnico, 16).  

 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Serviço Nacional de 

Levantamento e Conservação de Solos. Delineamento macroagroecológico do Brasil. Rio 

de Janeiro, 1992/93. 1 mapa, color., 115 cm x 87 cm. Escala 1:5.000.000. (Boletim de 

Pesquisa, 37). 

BRASIL. Ministério das Minas e Energia. Secretaria Geral. Projeto RADAM Brasil. Folha 

SD-23 Brasília: mapa de capacidade de uso dos recursos naturais renováveis. Rio de Janeiro, 

1982. 1 mapa, color., 91 cm x 71 cm. Escala 1:1.000.000. (Levantamento de Recursos 

Naturais, 29). 

 

BASE AEROFOTOGRAMETRIA E PROJETOS S/A. Obra 584: foto aérea. São Paulo, 

1988. 1 fotografia aérea. Escala 1:40.000. Fx 156, n. 7. 

 

LANDSAT TM 5: imagem de satélite. São José dos Campos: Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais, 1994-1995. 1 fotografia aérea. Escala 1:1.000. Banda 3 e composição preto e 

branco.  

 

5.1.7 Homepages 

 

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. Dados complementares (Responsáveis por 

produção, coordenação, desenvolvimento, apresentação etc., quando houver). Disponível em: 

<endereço eletrônico>. Acesso em: dia mês abreviado. Ano. 

 

VASCONCELOS, J. L. M. Influência da nutrição sobre performance reprodutiva em 

gado leiteiro (energia, 2ª parte). Piracicaba: Agripoint, 2001. Apresenta textos sobre 

pecuária de leite no Brasil. Disponível em: <http://www.milkpoint.com.br>. Acesso em: 4 
jun. 2001. 

  

TENDÊNCIA do mercado de café. São Paulo: FNP online, 2001. Apresenta informações 

especializadas em agronegócios. Disponível em: <http://www.fnp.com.br>.  Acesso em: 14 

jun. 2001. 

 

http://www.milkpoint.com.br/
http://www.fnp.com.br/
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McCANN, R. J. Optimal transportation on manifolds with obstacles. In: INTERNATIONAL 

CONGRESS ON INDUSTRIAL AND APLLIED MATHEMATICS, 4th, 1999, Edinburgh. 

Abstracts... Edinburgh: ICIAM, 1999. p. 74. Disponível em: 

<http://www.ma.hw.ac.uk/iciam99>. Acesso em: 5 jun. 2001.  

 

 

5.1.8  Textos recebidos por e-mail 

 

Em trabalhos de graduação, tolera-se o uso de comunicação pessoal. O mesmo não é 

válido para trabalhos de pós-graduação, quando somente são aceitas referências/ citações de 

obras publicadas. Esse e outros tipos de comunicação pessoal (como cartas, comunicações 

orais, anotações de aula etc.) não devem constar na lista de referências bibliográficas 

dispostas no final do trabalho, antes devem figurar em nota de rodapé. Em caso de 

comunicação via e-mail, a referência é feita conforme o exemplo abaixo  

 

(FACULDADES NETWORK, 2002): ADVENTURE TREKKING. Roteiros ecológicos 

[mensagem pessoal]. Mensagem recebida por advgook@nwbrasil.com.br em 03 jan. 2002. 

 

 

 

5.1.9 Vídeo e DVD 

 

Deve-se começar pela autoria. Depois vem o título, subtítulo (se tiver), direção, local 

da edição, produtora e data. A seguir, duração, sistema de cor e notas de legenda (tradução, 

tipo de suporte, sistema de gravação, notas para especificidade da fita) (FACULDADES 

NETWORK, 2002). 

 

Exemplos: 
 

CENTRAL do Brasil. Direção: Walter Salles Júnior. Produção: Martire de Clermont-

Tonnerre e Arthur Cohn. Roteiro: Marcos Bernstein, João Emanuel Carneiro e Walter Salles 

Júnior. Intérpretes: Fernanda Montenegro; Marília Pêra; Vinicius de Oliveira; Sônia Lira; 

Othon Bastos; Matheus Nachtergaele e outros. [S.l.]: Le Studio Canal; Riofilme; MACT 

Productions, 1998. 1 filme (106 min.), son., color., 35 mm. 

 

SOCIEDADE dos poetas mortos. Direção de Peter Weir. São Paulo: Touchstone Home 

Vídeo, 1991. 129 min., color, legendado. (Tradução de: Dead poets society - Fita de vídeo - 

VHS/NTSC. Drama). 

 

http://www.ma.hw.ac.uk/iciam99
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5.1.10 Conjunto de material gravado em CD 

 

ANAIS/Resumos da 3ª. Reunião da ABRALIN. Fortaleza: ABRALIN, 2000. 1 CD-ROM. 

 

Timbalada. Carlinhos Brawn e Weslwy Rangel. n. 518068-2 Philips / Polygram.       [S.l. : 

s/d] 1 CD-ROM.  

 

5.1.11 Quando citar apenas uma parte ou uma música 

 

Valsinha. Chico Buarque. Fina estampa. Faixa 12, n. 543647-2 Polygram. s/d. 1 CD-ROM. 

 

5.1.12 Material gravado em disquete 

 

Gel/4ª. Reunião Anual. GT-15 Estudos Linguísticos. Amparo-SP, 1989. 1 disquete 3 pol. 

 

5.1.13 Referenciação de publicação com dados incompletos 

 

Na falta de um elemento a ser citado e tendo certeza desse dado, ele pode ser colocado 

entre colchetes. Pode-se utilizar também uma data aproximada (FACULDADES NETWORK, 

2002). 

 

1   - [1993?] - para data provável. 

2   - [ca. 1963] - para data aproximada. 

3   - [196-] - para década certa. 

4   - [196-?] - para década provável. 

5   - [19--] - para século certo. 

6   - [19--?] - para século provável. 

7   - [s.d.] - sem data. 

8   - [s.l.] - sem local (sine loco). 

9   - [s.n.] - sem nome de editor (sine nomine). 

10 - [s.n.t.] - sem local, sem editora e sem data. 
 

Exemplos fictícios: 

 

FERREIRA, M. A. História da evolução: dos primórdios à atualidade. [s.n.t]. 

 

MENDES, A. Os perfumes e os amores. 3. ed. [s.l.]: Frisson, 1991.  

 

SÁ, A. de.  Adolescência: como realmente compreendê-la. 5. ed. São Paulo: [s.n.], 1994. 



Guia para Estruturação de Trabalhos Técnico*Científicos                                             35 

Faculdades Network 

SILVA, M. A. A psicologia da meia idade. 2. ed. Manaus: Flamboyant, [s.d.]. 

 

 

5.1.14 Várias obras do mesmo autor 

 

Se houver duas ou mais obras de um único autor, seu nome pode ser substituído, nas 

referências seguintes à primeira, por um traço equivalente a seis toques, finalizando com 

ponto final. 

 

Exemplo: 

 

FREIRE, P. Educação como prática de liberdade. 14 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 

 

______. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974 

 

 

 

 

DICA: Este espaço corresponde a 6 (seis) toques da tecla underline do computador, 

finalizado com um ponto. 
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6 CITAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

6.1 Conceito sobre a NBR-10520/2002 

 

A NBR-10520, de acordo com a ABNT, foi criada especificamente para elaboração de 

citações bibliográfica e a última revisão ocorreu em agosto de 2002.  

A Associação reformulou a NBR-10520, e ela é a norma regida atualmente para 

padronização das citações bibliográficas dos trabalhos acadêmicos e técnico-científicos. 

Desde então, diversas publicações que tratam de metodologia do trabalho científico foram 

revisadas e algumas ainda permanecem com a normalizada antiga da ABNT. 

 

6.1.1 Conceito 

 

 Citação é a menção, no texto, de uma informação extraída de outra fonte. 

 

6.1.2 Objetivo da NBR-10520 

 

 Fixar as condições exigíveis para padronização e coerência da seguridade das fontes 

indicadas nos textos dos tipos de documentos (ABNT, 2002). 

 

6.2 Tipos de citação 

 

 De acordo com a ABNT, as formas de citações mais conhecidas são: direta, indireta e 

citação de citação. 

 

6.2.1 Citação direta 

 

 Citações diretas: transcrição do trecho do texto de parte da obra do autor consultado. 



Guia para Estruturação de Trabalhos Técnico*Científicos                                             37 

Faculdades Network 

Exemplo 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo 2:                  A citação com menos de 4 linhas é colocada entre “aspas” 
 

 

As características da “educação militar compartilhada pelos homens e mulheres espartanas” 

(PONCE, 1994, p. 37) são tão conhecidas que não vale a pena perdermos tempo em descrevê-

las.  

 

 

 

 

 

6.2.2 Citação indireta ou livre 

 

 

Citações indiretas ou livres é o texto baseado na obra do autor consultado (uso de 

paráfrase). 

Podemos ilustrar o conceito de nação, com destaque a sua identidade comunitária 

através do seguinte trecho do autor: 

                     A nação pode ser uma figura coletiva do Sujeito. Ela é o quando 

                          se define simultaneamente pela vontade de viver junto no quadro 

                          de instituições livres e por uma memória coletiva. Tornou-se 

                          habitual opor uma definição revolucionária da soberania nacional 

                          contra o rei, a uma concepção alemã da nação como 

                          comunidades de destino  (TOURAINE, 1994, p. 45). 
 

 

Autor em CAIXA ALTA, data, página 

Ponto final 
Espaçamento 1,0 cm 

Tamanho = 10 

 Recuo = 4,0 cm 

Espaçamento 2,0 cm 

Tamanho = 12 

Autor em CAIXA ALTA, data, página 

Ponto final 
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Exemplo 1:                   

      Indicação do Autor no começo do texto, citar em Caixa Baixa seguida da data 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo 2:                   

                           Indicação do Autor no meio do texto entre (parênteses), colocar em CAIXA 

ALTA, separando-se por ponto e vírgula quando é mais de um. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo De Sordi (1995), deve-se considerar o conceito de qualidade de ensino como 

algo impregnado de conteúdo ideológico, sendo que a escola deve explicitar de que qualidade 

está falando no planejamento de seus métodos de ensino. 

Ponce (1994) leva a compreender o exato alcance das ideias pedagógicas de Lutero, 

ressaltando que não se deve perder de vista dados anteriores. Afirma ainda que a instrução 

elementar era o primeiro dever da caridade, e que mesmo no fanatismo de Lutero não 

sobrasse muito lugar para o saber profano, aconselhava aos pais que enviassem seus filhos à 

escola. 

 

 

 

Essa ideia de vulnerabilidade traz o próprio sentido da questão social para Castel 

(BELFIORE; BÓGUS; YAZBEK, 1997), que a entende como a dificuldade que faz com que 

uma sociedade se interrogue sobre a possibilidade de manter a coesão e evitar o risco de sua 

fratura. Pode-se dizer que essa vulnerabilidade representa a privação da liberdade social de 

participação política e de exercício efetivo da cidadania. 
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6.2.3 Citação de citação 

 

 

Citação de citação é aquela em que o autor do texto não tem acesso direto à obra 

citada, valendo-se de citação constante em outra obra.  

 

Exemplo 1: 

               Indicação dos Autores separados pela expressão “apud” ou “citado por” 

 

 

 

 

 

Exemplo 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponce (1982), citado por Silva (1994), declara que instrução, no sentido moderno 

do termo, quase não existia entre os espartanos. 

 

 
A organização documental é importante, sem ela, todo o resto seria invalidado, 

porém o fazer biblioteconômico é muito mais do que apenas isso dentro da biblioteca 

universitária. Ela deve estar a serviço, ser uma atividade meio e não um fim em si mesma. O 

humano e a técnica devem caminhar juntos, de forma equilibrada, para que a organização 

possa cumprir seu papel social maior. 

 
                          A indústria de informação, isoladamente, não produz 

                                conhecimento. Produz estoques de informação organizada para 

                                uso imediato ou futuro, ou, o que é pior, a criação voluntária no 

                                Brasil de uma base importante para sustentar a indústria 

                                transnacional de indústria da informação em ciência e tecnologia, 

                                na qual o profissional é formado no país para funcionar como um 

                                mero executor de normas e regulamentos, sem, no entanto, tê- 

                             los criado  (BARRETO, 1990 apud SOUZA, 1991, p. 183). 

 

(Usar a 

citação: 

AUTOR, 

data apud 

AUTOR, 

data, página). 

 

Apud usa-se quando o leitor não tem em mãos a obra 

original e, na obra consultada, encontra esta referência que 

é citada primeiramente, seguida do autor, data e página da 

obra consultada. 
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6.3.4 Citação de informação verbal 

 

Os dados obtidos por informação oral (comunicação pessoal, palestras, apontamentos 

em aula etc.) podem ser citados, e suas referências aparecerão apenas em nota de rodapé. 

 

Exemplo (Nota de rodapé): 
 

____________________ 

 

¹ English, therefore, is not a good language to use when programming. This has long been realized by others who 

require to communicate instructions. (TEDD, 1977, p. 29). 

 

 

No texto (comunicação pessoal): 

 

 VALE constatou que há indícios de cones de rejeição². 

 

No texto (apontamentos em aula): 

 

 A Internet é vista como um grande meio de difusão dos aspectos da  

   globalização³. 

 

 

6.3.5 Formalização da citação 

 

Para formalizar uma boa citação, sugerimos algumas formas para iniciar um parágrafo 

no texto acadêmico. Veja: 

 

Vale ressaltar que...  

Em função disso...  

A partir dessa reflexão, podemos dizer que...  

É importante ressaltar que...  

Com base em (autor) queremos buscar caminhos...  

É necessário, pois, analisar...  

Nesse sentido, ressaltamos que...  

Coaduna-se com essas reflexões (autor) quando ressalta que...  

Posto que [a leitura é sempre produção de significados], consideramos que...  

Daí a necessidade de...  
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Podemos inferir, com (autor) que...  

Assim, entendemos que...  

Dessa perspectiva...  

Dessas acepções, podemos ressaltar que...  

Disso decorre...  

Assim sendo, salientamos que..  

A partir desses levantamentos, cabe-nos...  

Contudo, ressalta (autor) que...  

Podemos compreender, com base em (autor) que...  

Tais afirmações vêm de encontro ao que queremos... (no sentido de oposição de ideias)  

Os estudos desses autores vêm ao encontro de nossos anseios, no sentido de mostrar que... 

(para somar) 
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7 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

7.1 Como iniciar a pesquisa? 

 

O primeiro passo para iniciar sua pesquisa é ir à biblioteca de sua instituição ou 

alguma pública e procurar o que é pertinente ao seu trabalho, através da consulta no catálogo 

bibliográfico on-line (local ou externo) ou no impresso confeccionado em fichas. 

Outra dica é procurar na Internet, através dos buscadores (ex.: Google 

<www.google.com>, Altavista <www.altavista.com>, Scirus <www.scirus.com> etc.), 

documentos bibliográficos (livros, teses, periódicos etc). Se o usuário souber selecionar os 

documentos corretamente, na perspectiva de encontrar o que é realmente de confiança, poderá 

referenciá-los em seu trabalho sem o menor problema, desde que cite a fonte. 

 

7.2 O que pesquisar? 

 

No mundo bibliográfico, temos diversos tipos de suportes (ver Cap. V deste manual), 

nos quais conseguimos selecionar o que realmente iremos utilizar nos trabalhos. 

Comece sua pesquisa bibliográfica, pesquisando os temas em livros, dissertações, 

teses e trabalhos de conclusão de curso; caso a instituição em que pesquisa os possua em seu 

acervo. Em seguida, faça a busca em periódicos, revistas especializadas (artigos). 

E, por último, procure no universo da Internet. No entanto, como foi dito 

anteriormente, é preciso que busque os documentos bibliográficos corretamente, e que estes 

lhe passem confiança na hora de citá-las. 

 

DICA: 
Não se esqueça de utilizar o dicionário para verificar os termos técnicos e até mesmo usar os 

termos nos seus trabalhos, citando o verbete relacionado à sua pesquisa. 

 

 

 

http://www.google.com/
http://www.altavista.com/
http://www.scirus.com/
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7.3 Em qual catálogo on-line iniciar o levantamento? 

 

 Como citado no item 6.1, além dos buscadores, a biblioteca de cada instituição 

encontra-se na Internet e podemos pesquisar em seu acervo através da busca on-line. Nesse 

sentido, é bom realizar sua pesquisa em catálogos de bibliotecas consolidados, ou seja, que 

tenham um grande número de documentos bibliográficos automatizados no catálogo. 

 

7.3.1 Catálogos das bibliotecas públicas paulista 

 

 UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas 

 Bases Acervus [livros, dissertações, teses, tcc e periódicos] 

 www.unicamp.br/bc  

 USP – Universidade de São Paulo 

 Base Dédalus [livros, dissertações, teses e periódicos] 

 www.sibi.usp.br  

 UNESP – Universidade Estadual Paulista 

 Base Athenas [livros, dissertações, teses  periódicos] 

 www.biblioteca.unesp.br   

 Catálogo unificado das três Universidades – UNIBIBLI (Portal CRUESP) 

 http://www.cruesp.bc.unicamp.br/search.html  

 

7.3.2 Catálogo de biblioteca nacional 

 

 BN – Biblioteca Nacional (Brasil) 

 Livros, dissertações, teses, periódicos, gravuras, iconografias etc. 

 www.bn.br  

 

7.3.3 Catálogos de bibliotecas particulares, especializadas e  governamentais 

 

 Faculdades Network 

o www.nwk.edu.br  

 Biblioteca Virtual de Educação – INEP 

http://www.unicamp.br/bc
http://www.sibi.usp.br/
http://www.atenas.unesp.br/
http://www.cruesp.bc.unicamp.br/search.html
http://www.bn.br/
http://www.nwk.edu.br/
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o www.inep.gov.br  

 Bibliografia Brasileira de Educação - INEP 

o www.bbe.inep.br  

 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

o http://www.ibge.gov.br/home/pesquisa/pesquisa_aviso.php  

 IBICT - Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnológica 

o www.ibict.br  

 SciELO - Scientific Electronic Library Online (Brasil) 

o www.scielo.br  

 Biblioteca Digital da UNICAMP 

o http://libdigi.unicamp.br/  

 Prossiga (Diretório de Bibliotecas Virtuais de diversas áreas) 

o http://prossiga.ibict.br    

 

 

http://www.inep.gov.br/
http://www.bbe.inep.br/
http://www.ibge.gov.br/home/pesquisa/pesquisa_aviso.php
http://www.ibict.br/
http://www.scielo.br/
http://libdigi.unicamp.br/
http://prossiga.ibict.br/
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8 ESTRUTURAÇÃO DO TCC 

 

Todo trabalho técnico-científico tem que ter o seu início, meio e fim, ou seja, 

introdução, desenvolvimento e conclusão. A seguir, apresentamos a composição do trabalho 

técnico-científico com mais detalhes (SANTOS; PASSOS, 1997). 

 

8.1 Capa  

 

 Como a Figura 1, a capa deve conter o nome da instituição e do autor no alto da 

página, o título no centro e, na parte inferior, a cidade e o ano de apresentação. Tudo deve ser 

digitado em caixa alta sem sublinhar nem utilizar aspas e centrado na folha.  
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8.2 Folha de rosto  

 

 

  A folha de rosto encontra-se após a capa e nela aparece o nome do autor; no centro da 

folha, o título do trabalho desenvolvido, sendo que, logo abaixo, da metade da folha para a 

direita, aparece uma  breve explicação acerca dos objetivos institucionais, seguida da 

instituição a que se destina a pesquisa. Na parte inferior, escreve-se o nome da cidade e o ano. 

Nesta parte final, apenas as iniciais são maiúsculas e não todas as palavras como na capa.  

(ver Figura 2). 
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8.3 Verso da folha de rosto 

 

 

  No verso da folha de rosto, encontra-se, na parte central da página, a ficha 

catalográfica, que deverá ser confeccionada por um profissional bibliotecário da instituição, 

de acordo com o Código de Catalogação Anglo-Americano vigente. Esta ficha contém os 

dados essenciais para a recuperação dos trabalhos em bases de dados em que serão registrados 

para controle bibliográfico (ver Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Marcia Aparecida Gobbi, 2004.

2cm

2cm

3cm

3cm

FIGURA 3 - Ficha Catalográfica
(verso da folha de rosto)

Gobbi, Marcia Aparecida.
G535d         A administração de indústrias brasileiras e o empreedorismo

social através do marketing / Márcia Aparecida Gobbi.  -- Nova
Odessa :  [s.n.], 2004.

Orientador : Rosana Mamede.
TCC (graduação) – Faculdades Network, Curso de 

Administração.       

1. Administração.   2. Marketing.  3. Empreendorismo.             
I. Mamede, Rosana.  II. Faculdades Network. Curso de Administra-
ção.  III.  Título.

04-001-BFN

Catalogação na Fonte elaborada pela
Biblioteca das Faculdades Network

 

 
Elaborada 

exclusivamente 
pela Biblioteca 
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8.4 Folha de aprovação 

 

 

  A folha de aprovação é um elemento obrigatório, devendo conter o nome do autor do 

trabalho, o título e o subtítulo (quando for o caso), natureza, objetivo, instituição a que é 

submetido, área de concentração, data de aprovação, titulação, identificação dos componentes 

da banca examinadora e instituição a que pertencem (ver Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DO AUTOR

(espaço simples)

Tamanho da 

Fonte: 18

2cm

2cm

3cm

3cm Tamanho da 

Fonte: 18

Negrito

Prof. Me. (orientador)  

Instituição

Prof. Dr. (banca)

Instituição

FIGURA 4 - Folha de aprovação

Monografia apresentada às Faculdades 

Network como um dos pré-requisitos 

para a obtenção do grau de bacharel 

em Administração.

Tamanho da 

Fonte: 12

(Justificada)

BANCA EXAMINADORA
Tamanho da 

Fonte: 12

Entrelinha 

dupla

TÍTULO DO TRABALHO

SUBTÍTULO

Aprovada em:_____/____/____
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8.5 Dedicatória 

 

 

  A dedicatória é item opcional, pois se trata de uma homenagem prestada a alguém (ver 

Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2cm

2cm

3cm

3cm

FIGURA 5 - Dedicatória

Aos meus filhos

 



Guia para Estruturação de Trabalhos Técnico*Científicos                                             50 

Faculdades Network 

8.6 Agradecimentos  

 

 

  Os agradecimentos também são opcionais. Devem ser dirigidos àqueles que realmente 

contribuíram de maneira relevante para a elaboração do trabalho, restringindo-se ao mínimo 

necessário (ver Figura 6). 
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8.7 Epígrafe  

  

 

  A apresentação de uma epígrafe é também uma questão opcional. A epígrafe é uma 

máxima ou pensamento (de autores consagrados ou não) relacionados com o conteúdo 

exposto, podendo também figurar no início das partes principais do texto (ver Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guia para Estruturação de Trabalhos Técnico*Científicos                                             52 

Faculdades Network 

8.8 Resumo 

 

 

  Conforme a ABNT, o resumo deve conter, no máximo, 250 palavras, sendo composto 

com os elementos essenciais do projeto de pesquisa que efetivamente prevaleceram no 

trabalho final (pergunta-problema, hipóteses, objetivos, metodologias...). Ele deve ser também 

redigido em um único parágrafo sem deslocamento da primeira linha, em espaço simples (ver 

Figura 8). 
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8.9 Lista de tabelas, figuras, abreviaturas, siglas ou símbolos  

 

 

  Estes itens entram no trabalho apenas quando necessários (ver Figuras 9 e 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2cm

2cm

3cm

3cm

FIGURA 9 - Lista única

LISTAS DE FIGURAS

Tamanho da 

Fonte: 12

Entrelinha 

dupla

LISTAS

1 Título................................................................20

2 Título................................................................30

1 Título................................................................28

2 Título................................................................29

LISTAS DE TABELAS

Tamanho da 

Fonte: 16

Tamanho da 

Fonte: 14

Tamanho da 

Fonte: 12

Entrelinha 

dupla

Tamanho da 

Fonte: 14

(2 espaços duplos)
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8.10 Sumário 

 

 

  No sumário, encontra-se a enumeração das principais divisões do trabalho, feita na 

ordem em que elas aparecem no texto. Não confundir com índice, pois este se trata de uma 

lista de assuntos referente ao trabalho (ver Figura 11). 
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8.11 Introdução 

 

  A introdução contém grande parte dos elementos comuns a todo trabalho. Inclui o 

enunciado do problema, objetivos, justificativa, hipóteses sobre as quais se trabalhou, 

dificuldades e alterações (o que no relatório não estiver de acordo com o projeto 

correspondente, modificações que ocorreram e não estavam previstas). Portanto explique, 

sucintamente, do que trata, fornecendo indicações sobre o que versa o tema, quais os limites 

que lhe impôs, o interesse que oferece, aonde pretende conduzir o leitor, qual a utilidade da 

pesquisa realizada. Os resultados da pesquisa não podem ser apresentados na introdução, sob 

pena de se perder o interesse sobre o assunto (ver Figura 12). 
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8.12 Revisão de literatura (divisão de capítulos) 

 

 

  Apresenta a teoria que sustenta o trabalho, ou seja, levantamento de estudos já 

realizados sobre o assunto e definição de conceitos (ver Figura 13). 
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8.13 Procedimentos metodológicos 

 

 

  Os procedimentos metodológicos consistem no delineamento da pesquisa. Indica o 

tipo e/ou gênero de pesquisa; descrição da população e da amostra; métodos e técnicas 

utilizadas; descrição da coleta de dados (descreva como foi o momento, onde, sob que 

condições etc). No entanto, vale salientar que, em algumas pesquisas, os procedimentos 

podem aparecer na introdução (ver Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Material(is) e Método(s)

4 MATERIAL(IS) E MÉTODO(S)

4.1 Enfoque empírico-analítico (quantitativo)

Analisar relações causais, mapear presenças, testar 

hipóteses, chegar a leis gerais, verificar níveis e graus, 

pontuar índices etc

4.2 Coleta 

Testes, escalas

Questionário ou formulário estruturado

Observação controlada

4.3 Análise

Estatística

4.1 Enfoque interpretativo (qualitativo)

Descrever significados e/ou saberes, interpretar 

sentimentos, compreender percepções, desvendar tabus, 

crenças, mitos etc

4.2 Coleta

Entrevistas semi-estruturadas ou abertas 

História Oral ou História de Vida

Observação Participante

4.3 Análise

Análise de conteúdo

3cm

3cm
Tamanho da 

Fonte: 12

Entrelinha 

dupla

Tamanho da 

Fonte: 16

2cm

2cm

30

Tamanho da 

Fonte: 10
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8.14 Análise de dados ou Resultados e discussão 

 

 

  Neste item, os diversos resultados devem ser agrupados e ordenados de modo 

conveniente, podendo eventualmente ser acompanhado de tabelas, gráficos ou figuras, com 

valores estatísticos para maior clareza. Além disso, os resultados obtidos, através da pesquisa, 

devem ser comparados com aqueles descritos na revisão de literatura (ver Figura 15). 
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8.15 Considerações finais 

 

 

  Este item atende a concluir e a evidenciar a análise da interpretação dos resultados 

com as hipóteses ou com o enunciado do problema. Aponta discrepâncias entre o que foi 

apresentado e o constante na teoria vigente.  Tenta dizer como as provas obtidas mantêm, 

limitam ou rejeitam a teoria, além de apresentar uma redação que deverá ser de forma precisa 

e categórica (ver Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guia para Estruturação de Trabalhos Técnico*Científicos                                             61 

Faculdades Network 

8.16 Recomendações para trabalhos futuros 

 

 

Se houver este item no trabalho, irá indicar aos leitores os caminhos que devem, 

ou não, ser seguidos. Aponta a continuidade da pesquisa, forma com que deve explorar mais o 

tema. Apresentam novas temáticas, novas hipóteses, abrindo caminho para outros 

pesquisadores. Aspectos de ordem prática, de intervenção na natureza ou na sociedade 

humana, de acordo com as conclusões da pesquisa. 
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8.17 Referências 

 

 

  Devem ser apresentadas em ordem alfabética. Nesse item, são apresentadas todas as 

obras citadas no texto, seguindo as devidas orientações da ABNT (ver Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Referências

REFERÊNCIAS

SOBRENOME, Pré-nome. Título do livro.  Tradução (se 

houver).  Edição.  Local: Editora, ano.  Páginas.

SOBRENOME, Pré-nome.  Título do artigo.  Título do 

periódico, local de publicação, volume, número, página 

inicial-final, mê abreviado, ano.  

3cm

3cm
Tamanho da 

Fonte: 12

Espaço 

simples e 

duplo entre 

as referê-

ncias

Tamanho da 

Fonte: 16

2cm

2cm

(2 espaços duplos)

50

Tamanho da 

Fonte: 10
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8.18 Bibliografia consultada (obras consultadas) 

 

 

Caso haja conveniência de referenciar material bibliográfico consultado não 

citado no texto, fazê-lo sob este título. Não é obrigatória a inclusão da Bibliografia (Obras 

Consultadas) no trabalho. Segue os mesmos modelos das Referências (ver Figura 18). 

 

 

 

 

Figura 18 – Bibliografia consultada
(Obras consultadas)

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

SOBRENOME, Pré-nome. Título do livro.  Tradução (se 

houver).  Edição.  Local: Editora, ano.  Páginas.

SOBRENOME, Pré-nome.  Título do artigo.  Título do 

periódico, local de publicação, volume, número, página 

inicial-final, mê abreviado, ano.  

3cm

3cm
Tamanho da 

Fonte: 12

Espaço 

simples e 

duplo entre 

as referê-

ncias

Tamanho da 

Fonte: 16

2cm

2cm

(2 espaços duplos)

60

Tamanho da 

Fonte: 10
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8.19 Anexos 

 

 

  Anexo (ou apêndice) é o material suplementar, tal como leis, questionários, 

estatísticas, que se acrescenta a um trabalho como esclarecimento ou documentação, sem dele 

constituir parte essencial. Os anexos são identificados através de letras maiúsculas 

consecutivas e seus respectivos títulos (ver Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19 – Anexo

ANEXO A - TÍTULO

•Tipos de anexos:

•Questionário

•Roteiro de entrevista

3cm

3cm

Tamanho da 

Fonte: 12

Espaço 

simples

Tamanho da 

Fonte: 16

2cm

2cm

(2 espaços duplos)

70

Tamanho da 

Fonte: 10
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8.20 Regras gerais de apresentação  
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NORMAS PARA PUBLICAÇÕES 

 

 

 

1. Tipos de Trabalhos 
 

Artigos de Pesquisa: apresentação de trabalhos científicos com até 15 páginas; 

 

2. Formatação 

 

Formato e Configurações 

Word 

Papel A4 

Margens: Superior 3 cm; Inferior 2 cm; Esquerda 3 cm; Direita 2 cm 

 

Tipo de fonte 

Times New Roman 

 

Título 

Título do artigo (em letras maiúsculas): Fonte 14; centralizado (negrito) 

 

Seção e Subseção 

Negrito, a primeira letra maiúscula sem recuo, alinhada à esquerda. Fonte 12. 

 

Autor 
Nome do(s) autor(es): Fonte 12; alinhado à direita 

 

Nota de rodapé  

Nomes(s) do(s) autores, breve currículo que o(s) qualifique na área de conhecimento do 

artigo, endereço eletrônico, identificado na primeira página. Fonte 10, alinhado à 

esquerda. 

 

Resumo, Abstract e palavras chaves 

Resumo: com, no máximo, 200 palavras, redigir em um único parágrafo, sem recuo, 

fonte 12. 

Abstract: resumo em inglês, fonte 12 e em itálico. 

Palavras chave; keywords: fonte 12; até seis palavras; 

 

Texto 

Corpo do texto: fonte 12 (justificado) 

 

Numeração de páginas  

Todas as folhas do trabalho devem ser contadas sequencialmente, no canto superior 

direito da folha. 

 

Espaçamento 

Entrelinhas: simples 

Recuo no começo do parágrafo: 1 cm (texto)  
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Alinhamento 

Justificado 

 

Referências 

As referências devem seguir as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – NBR 6023 – 2002) 

 

Figuras e Tabelas 

Figuras: legenda abaixo, centralizada, com fonte 10; 

Tabelas: título acima, centralizada, com fonte 10;  

 

3. Elementos de composição de trabalhos (Conforme NBR 6022/2003 e NBR 

14724/2002)  

 

1 Introdução 
Parte inicial do artigo, onde em que devem constar a delimitação do assunto tratado, os 

objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do artigo. 

 

2 Referencial teórico (Revisão bibliográfica) 

Parte principal do texto, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto 

tratado. Divide-se em seções e subseções, que variam em função da abordagem do tema 

e do método. 

 

 

3 Metodologia 

A Metodologia que fará a descrição de todos os meios utilizados para elaboração e 

catalogação da pesquisa e resultados dela. 

 

4 Resultado e discussão 

Partição a qual deverá evidenciar e discutir efetivamente todos os resultados obtidos no 

estudo proposto. 

 

5 Considerações finais 

Parte final do texto, na qual se apresentam conclusões correspondentes aos objetivos ou 

hipóteses. 

 

Referências 

Elementos obrigatório, elaborado conforme a NBR 6023. 
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