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Aula 3 – As etapas da pesquisa 

 Fontes de pesquisa
 Técnicas de leitura
 Interpretação de dados
 Técnicas de documentação 
 Redação científica
 Planejamento e gestão do tempo



Aula 4 – Normatização

 Tipos e estrutura de trabalhos acadêmicos
 Normatização e apresentação gráfica
 Citações
 Referências
 Recursos metodológicos



Linhas  de Pesquisa para artigos  

Áreas de Concentração

• Tecnologia do Ensino Superior

• Inovação do Ensino Superior

• Prática do Ensino Superior



Dicas  

Programas Institucionais

SARE – Sistema Anhanguera de 
Revistas Eletrônicas

Sistema de Bibliotecas – Normas para 
trabalhos acadêmicos

















Metodologia da Pesquisa 
Científica

Aula 4

Normatização de trabalhos 
acadêmicos



Tipos de trabalhos acadêmicos

 Monografias

 Dissertações

 Teses

 Artigos científicos / papers



Elementos dos trabalhos 
acadêmicos

 Pré-textual
Contêm informações relacionadas à identificação do 
trabalho

 Textual
Contém a ordenação lógica do conteúdo.

 Pós-Textual
Contém elementos que complementam o trabalho



Elementos pré-textuais:

TÍTULO
 Proporciona associação com conteúdo 
essencial do trabalho
 Evitar abreviaturas ou palavras em outra 
língua (exceto universalmente conhecidas).
 Evitar informações entre parênteses
 Evitar fórmulas gráficas ou caracteres



Elementos pré-textuais:

INTRODUÇÃO
 Fornece “visão panorâmica” do trabalho

 Apresenta dúvidas, problemas e dificuldades

 Problematização, hipótese, objetivos, 
justificativa, metodologia e a divisão (capítulos 
ou seções) do texto



Elementos pré-textuais:

RESUMO
 Elemento de divulgação do trabalho 
científico, contendo síntese do realizado 
 Seqüência de frases concisas e objetivas e 
não apenas uma enumeração de tópicos
 Conforme NBR 6028, não ultrapassar 500 
palavras e indicar palavras-chaves.



Elementos pré-textuais:

DESENVOLVIMENTO

 Ordenamento dos capítulos ou subseções

 Coerência e lógica na organização

 Atenção às citações de forma equilibrada



Elementos pré-textuais:

DESENVOLVIMENTO

  Fundamentação: o autor deve justificar suas 
conclusões, indicando os pressupostos dos quais 
partiu e como se relacionam com as conclusões. 
 
 Pluralismo: o autor deve avaliar e apresentar 
outros pontos de vista de uma maneira não parcial, 
mesmo se não os aceitar. 



Elementos pré-textuais:

CONCLUSÃO

 Parte final do trabalho, o “ponto final” do 
conteúdo.

 Resume os resultados obtidos, propondo 
soluções e aplicações práticas. 

 Não há desenvolvimento de tema, citação ou 
nota de rodapé.



Elementos pré-textuais:

ANEXOS E APÊNDICES

 Elementos não obrigatórios

 Contribuem para melhor esclarecer o texto 



Elementos pré-textuais:

BIBLIOGRAFIA x REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS

- Ordem alfabética por sobrenome



As 10 regras das citações (Eco, 2006)
1ª: As citações corroboram a afirmação do autor. 
2ª: Citar pressupõe que a idéia seja compartilhada pelo 
autor da pesquisa. Incluir  expressões críticas.
3ª: Em todas as citações devem ser claramente 
reconhecíveis autor e fonte.
4ª: A remissão ao autor e à obra deve ser clara. 
5ª: Diferenciar citações com mais de três linhas. 
6ª: As citações devem ser fiéis.
7ª: Citar é como testemunhar num processo. 



CITAÇÕES 

 Diretas

 Indiretas

 Citação da Citação 



CITAÇÕES INDIRETAS 

 Paráfrase ou citação livre

 Reproduz-se a idéia do autor sem copiar, 
suas palavras 

 Indicação do autor de referência 

 Cuidado com “bricolagem”



CITAÇÕES DIRETAS 

 Citação textual

Transcrição de trechos da obra do autor 
referido exatamente iguais ao texto original

 Supressão de parte do texto: indicar as 
reticências entre parênteses  (...)



CITAÇÕES DIRETAS 

 CITAÇÕES DIRETAS CURTAS (até 3 linhas)

São destacadas por aspas e/ou por letra 
diferenciada (itálico), com indicação da página

 CITAÇÕES DIRETAS LONGAS (mais de 3 linhas)

• Constar em parágrafo independente, sem aspas
• Destacar com recuo de 4,0cm da margem esquerda
• Usar espaço entrelinhas simples e tamanho da 
fonte menor que o texto.



CITAÇÃO DA CITAÇÃO 

 Sugere-se evitar
 Uso do apud. 

 Segundo Evans (1995 apud MEDEIROS, 
1997, p.16) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.



SISTEMAS DE REFERÊNCIAS 

  Sistema autor/data

 Sistema nota de rodapé



SISTEMAS DE REFERÊNCIAS 

Sistema autor/data

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Fulano, 2001).

ou
Segundo Fulano (2001), xxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



SISTEMAS DE REFERÊNCIAS 

 Sistema nota de rodapé

Segundo Fulano xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

___________________________________
1 Fulano, P. O Estado Democrático de Direito, 2001, p. 28.

1



Uso das notas de rodapé 

 Indicar as fontes das citações
 Acrescentar bibliografia de apoio
 Introduzir uma citação de reforço
 Ampliar as afirmações do texto
 Corrigir as afirmações do texto
 Fornecer tradução de citação em língua 
estrangeira



Outros Recursos Metodólogicos 

 Ibidem ou ibid – na mesma obra

 Idem ou id – igual à anterior

 Op. Cit. – obra citada

 Sic – Assim como

 Et alii ou e al. – e outros

 Uso de siglas



Formatação e 
Apresentação Gráfica 

 NBR 14724 de 2005 da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas), regulamenta a 
apresentação gráfica de trabalhos acadêmicos. 

 fonte (estilo e tamanho)
 paginação
 parágrafos
 margens



Normas da ABNT 

 Normatização das referências

AUTOR. Obra. Edição. Cidade: Editora, Ano.

Exemplo:

ECO, H. Como se faz uma tese. 20 ed. São Paulo: 
Perspectiva, 2006.



Normas da ABNT 

 Artigos da internet

MALOFF, Joel. A internet e o valor da 
"internetização". Ciência da Informação, Brasília, 
v. 26, n. 3, 1997. 

Disponível em: <http://www.ibict.br/cionline/>. 
Acesso em: 18 maio 1998.



Normas da ABNT 
Nome composto
VEIGA FILHO, M. Tratado de Economia do Trabalho. 
Lisboa: Limiar, 1987.

Três autores / Vários autores
TAVARES, A. R.; ROTHENBURG, W. C. (Org.) et alli. 
Argüição de descumprimento de preceito fundamental: 
análises à luz da Lei nº 9.882/99. São Paulo: Atlas, 2001, p. 
56.

Para citar entidade 
Ex.: BRASIL, Ministério da Justiça. 



"A ciência não pode prever o que vai 
acontecer. Só pode prever a 

probabilidade de algo acontecer." 

César Lattes
(1924 – 2005) 
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