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1 UMA CONSTRUÇÃO CIENTÍFICA NA PERSPECTIVA DE DISTINTOS OLHARES  

 

O Manual de Trabalhos Acadêmicos da Faculdade Adventista da Bahia 

(FADBA) foi construído a partir do esforço colegiado desta Instituição de Ensino 

Superior (IES) que comissionou a elaboração deste, à professores (as) dos cursos de 

administração,  enfermagem, fisioterapia, pedagogia, psicologia e teologia, bem como 

a parte do corpo técnico institucional. 

Um trabalho desenvolvido a muitas mãos e na perspectiva de diferentes 

olhares reflete não apenas a diversidade autoral, mas a multiplicidade de 

entendimentos no que concerne a construção do conhecimento científico e a forma 

como este pode se manifestar no papel ou na tela do computador. 

Diante da complexidade do processo produtivo, no decorrer de quatorze 

meses, profissionais dos cursos supracitados estiveram imbuídos do desejo de 

produzir um material que auxiliasse os estudantes da graduação e pós-graduação, 

quando destes fossem solicitados os mais diversos trabalhos. Assim, este Manual foi 

elaborado objetivando auxiliar o trabalho docente e unificar procedimentos quanto à 

solicitação e elaboração de trabalhos acadêmicos no decorrer de toda a jornada 

acadêmica.  

Esperamos que nosso intento seja alcançado e que o Manual de Trabalhos 

Acadêmicos da FADBA seja uma ferramenta que oriente as produções acadêmicas 

na sistematização do conhecimento construído por esta comunidade. Ele requer do 

leitor o manuseio, o uso frequente, funcionando como uma valiosa fonte de consulta 

para o estudo e as produções individuais e coletivas. 
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2 ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DO MANUAL DE TRABALHOS ACADÊMICOS  

 

O Manual de Trabalhos Acadêmicos da Faculdade Adventista da Bahia 

(FADBA) está organizado da seguinte forma: no capítulo quatro são apresentadas as 

normas gerais para a formatação de trabalhos acadêmicos. Os aspectos contidos 

entre 4.1 e 4.10 devem ser contemplados na formatação de trabalhos diversos, 

inclusive nos casos omissos neste Manual. 

As regras gerais para apresentação de citações, conforme Associação 

Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT) são apresentadas no capítulo cinco e, no 

capítulo seis, as regras gerais para apresentação de referências, de acordo com o 

previsto pela ABNT, American Psychological Association (APA) e Vancouver, levando 

em consideração que as três normas são adotadas para a construção de referências 

na FADBA. 

No capítulo sete, intitulado “trabalhos acadêmicos: tipologia e elaboração” são 

detalhados os trabalhos utilizados no decorrer de todos os cursos de graduação e 

pós-graduação, nos mais diversos componentes curriculares expressos nas matrizes 

curriculares destes cursos. Além do detalhamento do processo de elaboração de 

fichamento, resumo, resenha, relatório, paper, ensaio, revisão de literatura, 

comunicação científica, seminário, documentário e informe científico, nos apêndices 

há um modelo para cada tipo. 

A estrutura geral de trabalhos acadêmicos é apresentada no capítulo oito. 

Sugerimos uma atenção especial a este capítulo uma vez que, especialmente os 

elementos pré-textuais e pós-textuais, contidos no modelo de projeto de pesquisa e 

nos modelos de trabalhos de conclusão de curso (TCC), estão descritos neste capítulo 

e, no capítulo nove, o capítulo oito será constantemente retomado. 

Finalmente no capítulo nove estão previstos os modelos de relatórios de 

pesquisa adotados nesta Instituição de Ensino Superior (IES), também conhecidos 

como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 
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3 REGULAMENTOS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO  

 

Para o desenvolvimento das mais diversas atividades que se realizam na 

FADBA, alguns documentos são norteadores e evidenciam os regulamentos e 

detalhamentos processuais.  Temos, portanto, os Planos Institucionais, Manuais do 

aluno e professor, Regimento Interno, Projetos Pedagógicos de Cursos de Graduação 

e Pós-graduação, Regulamentos de Estágio Curricular Supervisionado, Atividades 

Curriculares Complementares ao Currículo e finalmente, os Regulamentos para a 

construção dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC).  

Neste Manual de Trabalhos Acadêmicos, os Regulamentos de TCC foram 

criteriosamente observados, entretanto, recomendamos, além do uso do Manual, a 

consulta constante a estes regulamentos, que apresentam, inclusive, casos omissos 

a este Manual e estão disponíveis virtualmente no endereço eletrônico da FADBA, a 

saber: www.adventista.edu.br. 
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4 FORMATAÇÃO DE  TRABALHOS  ACADÊMICOS  

Vania Hirle Almeida 

4.1 FORMATO 

  

Os textos devem ser apresentados digitados ou datilografados em cor preta 

podendo utilizar outras cores somente para ilustrações. Se impresso, utilizar papel 

branco ou reciclado, no formato A4 (21 cm x 29,7).  

Os elementos pré-textuais devem iniciar no anverso da folha, com exceção 

dos dados internacionais de catalogação na publicação que devem vir no verso da 

folha de rosto. 

Recomenda-se, para digitação, a utilização de fonte tamanho 12 para todo o 

texto, excetuando-se as citações diretas de mais de três linhas, notas de rodapé, 

paginação e legendas das ilustrações e das tabelas que devem ser digitadas em fonte 

tamanho 10.  

No caso de citações de mais de três linhas, deve-se observar também um 

recuo de 4 cm da margem esquerda.  

 

4.2 MARGEM 

 

As folhas devem apresentar margem esquerda e superior de 3 cm; direita e 

inferior de 2 cm. 

 

4.3 ESPACEJAMENTO 

 

Todo o texto deve ser digitado com espaço 1,5, excetuando-se as citações de 

mais de três linhas, notas de rodapé, referências, legendas das ilustrações e das 

tabelas, ficha catalográfica, natureza do trabalho, objetivo, nome da instituição a que 

é submetida e área de concentração, que devem ser digitados em espaço simples. As 

referências, ao final do trabalho, devem ser separadas entre si por um espaço simples 

branco. 

Os títulos das seções devem começar na parte superior da mancha e ser 

separados do texto que os sucede por um espaço de 1,5 entrelinhas. Da mesma 
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forma, os títulos das subseções devem ser separados do texto que os precede e que 

os sucede por um espaço 1,5. 

Na folha de rosto e na folha de aprovação, a natureza do trabalho, o objetivo, 

o nome da instituição a que é submetido e a área de concentração devem ser 

alinhados do meio da mancha para a margem direita. 

 

4.4 PAGINAÇÃO 

 

Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas 

sequencialmente, mas não numeradas. A numeração é colocada, a partir da primeira 

folha textual, em algarismos arábicos, no anverso na margem superior a direito da 

folha, a 2 cm da borda superior, e, no verso na margem superior a esquerda da folha, 

a 2 cm da borda superior. No caso de o trabalho ser constituído de mais de um volume, 

deve ser mantida uma única sequência de numeração das folhas, do primeiro ao 

último volume. Havendo apêndice e anexo, as suas folhas devem ser numeradas de 

maneira contínua e sua paginação deve ser seguimento à do texto principal. 

 

4.5 SIGLAS 

 

Quando aparece pela primeira vez no texto, a forma completa do nome 

precede a sigla, colocada entre parênteses. Exemplo: Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). 

 

4.6 INDICATIVOS DE SEÇÃO  

 

O indicativo numérico de uma seção precede seu título, alinhado à esquerda, 

separado por um espaço de caractere. 

 

4.7 ELEMENTOS SEM TÍTULO E SEM INDICATIVO NUMÉRICO 

 

Os elementos sem títulos e indicativo numérico são: errata, agradecimentos, 

lista de ilustrações, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, resumos, sumário, 

referências, glossário, apêndice(s), anexo(s) e índice(s). Estes devem ser 

centralizados, conforme a ABNT NBR 6024. 
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4.8 ILUSTRAÇÃO 

 

Qualquer que seja seu tipo (desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, 

gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outros) sua identificação 

aparece na parte inferior, precedida da palavra designativa, seguida de seu número 

de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, do respectivo título e/ou 

legenda explicativa de forma breve e clara, dispensando consulta ao texto, e da fonte. 

A ilustração deve ser inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere, 

conforme o projeto gráfico. 

 

4.9 TABELAS 

 

As tabelas usualmente apresentam informações tratadas estatisticamente, 

sendo dispostas de diferentes formas, a depender do seu objetivo.  

 

4.10 NUMERAÇÃO PROGRESSIVA 

 

Para evidenciar a sistematização do conteúdo do trabalho, deve-se adotar a 

numeração progressiva para as seções do texto. Os títulos das seções primárias, por 

serem as principais divisões de um texto, devem iniciar em folha distintiva. Destacam-

se gradativamente os títulos das seções, utilizando-se os recursos de negrito, itálico 

ou grifo e redondo, caixa alta ou versal, e outro, conforme a ABNT NBR 6024, no 

sumário e de forma idêntica, no texto. Exemplo: 

 

1 SEÇÃO PRIMÁRIA 

1.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA 

1.1.1 Seção terciária ou Seção terciária 

1.1.1.1 Seção quaternária 

 

 

 

5 REGRAS GERAIS PARA APRESENTAÇÃO DE CITAÇÕES CONFORME  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS E TÉCNICAS (ABNT) 
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Vania Hirle Almeida 

Segundo a NBR 10520/agosto 2002, uma citação é menção feita no texto ou 

em notas de rodapé de uma informação retirada de outra fonte. Esta pode ser direta, 

quando se transcreve textualmente os conceitos do autor que se está consultando, ou 

seja, quando se reproduzem literalmente palavras do texto que está sendo citado; ou 

indireta, quando se transcreve livremente o texto do autor consultado em forma de 

paráfrase. Pode também ser uma citação de citação, que é aquela em que se faz uma 

transcrição de um texto cujo acesso original não se teve. 

 

5.1 REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO 

 

Nas citações, pode-se utilizar o sobrenome do autor em letras minúsculas 

apresentando o ano de publicação entre parênteses ou, quando colocadas entre 

parênteses a chamada pelo autor, apresenta-se em letras maiúsculas juntamente com 

o ano de publicação.  

 

Exemplo 1:  

Palavra é a menor unidade de registro usada em análise de conteúdo, podendo ser 

uma simples palavra oral e/ou escrita, um símbolo ou um termo assim como define 

Franco (2007). 

 

Exemplo 2: 

 “Um projeto é fruto do trabalho vivo do pesquisador.” (MINAYO, 2007, p.31). 

 

Especificar no texto as páginas, da fonte consultada, nas citações diretas. 

Estes devem seguir a data, separados por vírgula e precedidos pelo termo, que os 

caracteriza, de forma abreviada. Nas citações indiretas, a indicação das páginas 

consultadas não é obrigatório.  

 

 

 

Exemplo 1: 

Uma das coisas mais difíceis de fazer neste mundo é ajudar alguém que acha que 

não precisa de sua ajuda. (WONG, 2009). 
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Exemplo 2: 

Miranda e Ribeiro (2006, p.69) comentam que a “[...] todo exercício é um tentar, muitas 

vezes exaustivo.” 

 

Exemplo 3: 

“Os que servem a Deus em sinceridade e verdade devem ser um povo peculiar, 

diferentes do mundo e dele separados.” (WHITE, 2007, v. 2, p.378). 

 

5.1.1 Citação direta 

 

a) Citação direta curta 

As citações diretas curtas devem conter até três linhas no texto, são utilizadas 

aspas duplas, e as aspas simples indicam citação no interior da citação. 

 

Exemplo 1: 

Covey (2008, p. 120) descreve: “Começar com o objetivo em mente significa começar 

tendo uma compreensão clara do destino.” 

 

Exemplo 2: 

Segundo Biddulph (2003, p.9): “[...] o homem vive, ‘em média’, cinco anos menos que 

as mulheres [...]” 

 

b) Citação direta longa 

As citações longas, no texto, com mais de três linhas, devem ser destacadas 

com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra fonte 10 e sem as aspas. 

 

 

 

 

 

Exemplo 1:  

O trabalho é a atividade desenvolvida pelo homem com o objetivo de produzir 
riqueza. A história do trabalho começa quando o homem procura os meios 
adequados para satisfazer suas necessidades. Essa procura se reproduz, 
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historicamente, em toda ação que o homem efetua para continuar 
sobrevivendo. À medida que a satisfação pessoal é atingida, ampliam-se as 
necessidades e criam-se as relações sociais que determinam a visão 
histórica do trabalho. (DELIBERATO, 2002, p.101). 

 

Devem ser indicadas as supressões, interpolações, comentários, ênfase ou 

destaques, do seguinte modo: 

 

c) Supressões [...]: são utilizadas para ocultar uma parte da fala do autor que 

seja desnecessária. 

d) Interpolações, acréscimos ou comentários: [   ] 

e) Ênfase ou destaque: grifo ou negrito ou itálico 

 

Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los indicando esta 

alteração com a expressão grifo nosso entre parênteses, após a chamada da citação, 

ou grifo do autor, caso o destaque já faça parte da obra consultada. 

 

Exemplo 1: 

 “Os conselhos de saúde representam instâncias de participação popular de caráter 

deliberativo sobre os rumos das políticas publicas de saúde nas três esferas de 

governo- municipal, estadual e federal.” (AGUIAR, 2011, p.55, grifo nosso). 

 
Quando a citação incluir texto traduzido pelo autor, deve-se incluir, após a 

chamada da citação, a expressão tradução nossa, entre parênteses. 

 

Exemplo 2: 

 “Ao fazê-lo pode estar envolto em culpa, perversão, ódio de si mesmo [...] pode julgar-

se pecador e identificar-se com seu pecado.” (RAHNER, 1962, v.4, p.463, tradução 

nossa). 

 

 

 

 

5.1.2 Citação indireta 
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As citações indiretas se manifestam como paráfrases. Não são descritas 

conforme o autor de referência, literalmente, entretanto apresentam suas ideias, 

conceitos ou teorias. Nestes casos, antes ou após a citação indireta deve ser atribuído 

autor(a) e ano.  

 

Exemplo 1: 

Gohn (2007) explicita que um dos desafios a serem superados pela educação 

não formal diz respeito à metodologia própria a ser utilizada. 

 

Exemplo 2: 

A educação formal, informal e não formal se desenvolvem, 

respectivamente,no espaço escolar, no ambiente doméstico e nas organizações da 

sociedade civil, dentre outros. (LIBÂNEO, 2005). 

 

5.2 CITAÇÃO DE CITAÇÃO 

 

Transcrição direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao 

original, em que se identifica a obra diretamente consultada, indicando-se o autor ou 

o título da obra que vai constar nas referências pela palavra latina apud (citado por). 

 

Exemplo 1: 

Após a segunda oração, vereis como o disco do sol se desdobra, e vereis 
pendendo dele o tubo, a origem do vento, e quando deslocais vosso rosto 
para as regiões do oriente, ele para ai se desloca, e se deslocardes vosso 
rosto para as regiões do ocidente ele vos seguirá. (MCGUIRE; HULL, 1982, 
apud BOECHAT, 2008, p.34). 

 

5.3 SISTEMA DE CHAMADA 

 

As citações devem ser indicadas no texto por um sistema de chamada: 

numérico ou autor-data, onde o método adotado deve ser seguido consistentemente 

ao longo de todo trabalho, permitindo sua correlação na lista de referências ou em 

nota de rodapé. 

Quando o(s) nome(s) do(s) autor(es), instituição(ões) responsável(eis) 

estiver(em) incluído(s) na sentença, indica-se a data, entre parênteses, acrescida 

da(s) página(s), se a citação for direta. 
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Exemplo 1: 

Em Teatro Aberto (1963) relata-se emergência do teatro absurdo. 

 

Exemplo 2: 

Segundo Moraes (1955, p. 32) assinala “[...] a presença de concreções de bauxita no 

Rio Cricon.” 

 

Quando houver coincidência de sobrenomes de autores, acrescentam-se as 

iniciais de seus pronomes; se mesmo assim existir coincidência, colocam-se os 

pronomes por extenso. 

 

Exemplo 1: 

(HIRLE, C. A., 2012)                (HIRLE, Catherine Almeida, 2012) 

(HIRLE, V. A., 2010)            (HIRLE, Vania Almeida, 2010) 

 

As citações de diversos documentos de um mesmo autor, publicados no 

mesmo ano, são distinguidas pelo acréscimo de letras minúsculas, em ordem 

alfabética, após a data e sem espacejamento, conforme a lista de referências. 

 

Exemplo 1: De acordo com Almeida (2010a) 

   (ALMEIDA, 2010b) 

 

As citações indiretas de diversos documentos da mesma autoria, publicados 

em anos diferentes e mencionados simultaneamente, tem as suas datas separadas 

por vírgula. 

 

Exemplo 1: 

(DREYFUSS, 2001, 2004, 2011) 

(CRUZ; CORREA; COSTA, 1999, 2000, 2005) 

 

As citações indiretas de diversos documentos de vários autores, mencionados 

simultaneamente, devem ser separadas por ponto e vírgula, em ordem alfabética 

quando do mesmo ano e por ordem cronológica quando de anos diferentes. 
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Exemplo 1: 

Ela polariza e encaminha, sob a forma de “demanda coletiva”, as necessidades de 

todos (FONSECA, 1997; PAIVA, 1997; SILVA, 1997). 

 

Exemplo 2: 

Diversos autores salientam a importância do “acontecimento desencadeador” no início 

de um processo de aprendizagem (CROSS, 1984; KNOX, 1986; MEZIROW, 1991). 

 

5.4 SISTEMA NUMÉRICO 

 

Neste sistema, a indicação da fonte é feita por uma numeração única e 

consecutiva, em algarismos arábicos, remetendo à lista de referências ao final do 

trabalho, do capítulo ou da parte, na mesma ordem em que aparecem no texto. Não 

se inicia a numeração das citações em cada página. 

O sistema numérico não deve ser utilizado quando há notas de rodapé. A 

indicação da numeração pode ser feita entre parênteses, alinhada ao texto, ou situada 

pouco acima da linha do texto em expoente à linha do mesmo, após a pontuação que 

fecha a citação. 

 

Exemplo1: 

 Diz Rui Barbosa: “Tudo é viver, previvendo.” (15) 

 

Exemplo2: 

Diz Rui Barbosa: “Tudo é viver, previvendo.” 15 

 

5.5 SISTEMA AUTOR-DATA 

 

Neste sistema, a indicação da fonte é feita: 

Pelo sobrenome de cada autor ou pelo nome de cada entidade responsável 

até o primeiro sinal da pontuação, seguido(s) do ano de publicação do documento e 

da(s) página(s) da citação, no caso de citação direta, separados por vírgula e entre 

parênteses. 
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Exemplo 1: 

No texto: 

Há uma controvérsia, “os tradicionalistas alegam que você pode separar o 

comportamento não verbal quase totalmente das palavras.” (COHEN, 2009, p.25). 

 

Na lista de referências: 

COHEN, David. A linguagem do corpo: o que você precisa saber. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2009. 

 

Exemplo 2: 

No texto: 

Bobblo (1995, p.30) com muita propriedade nos lembra, ao comentar esta situação, 

que os “juristas medievais justificaram formalmente a validade do direito romano 

ponderando que este era o direito do Império Romano que tinha sido reconstituído por 

Carlos Magno com o nome de Sacro Império Romano.” 

 

Na lista de referências: 

BOBBLO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: 

Ícone, 1995. 

 

Pela primeira palavra do título seguida de reticências, no caso das obras sem 

indicação de autoria ou responsabilidade, seguida da data de publicação do 

documento e da(s) página(s) da citação, no caso de citação direta, separados por 

vírgula e entre parênteses. 

 

Exemplo 1: 

No texto: 

“As IES implementarão mecanismos democráticos, legítimos e transparentes de 

avaliação sistemática das suas atividades, levando em conta seus objetivos 

institucionais e seus compromissos para com a sociedade.” (ANTEPROJETO..., 1987, 

p.55). 

 

Na lista de referências: 

ANTEPROJETO de lei. Estudos e Debates, Brasília, DF, n.13, p. 51-60, jan. 1987. 
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Se o título iniciar por artigo (definido e indefinido), ou monossílabo, este deve 

ser incluído na indicação da fonte. 

 

Exemplo 1: 

No texto: 

E eles disseram “globalização”, e soubemos que eram assim que chamavam a ordem 

absurda em que dinheiro é a única pátria à qual se serve e as fronteiras se diluem, 

não pela fraternidade, mas pelo sangramento que engorda poderosos sem 

nacionalidade. (A FLOR..., 1995, p.4) 

 

Na lista de referências: 

A FLOR prometida. Folha de S. Paulo, São Paulo, p. 4, 2 abr. 1995. 

 

5.6 NOTAS DE RODAPÉ 

 

 Deve-se utilizar o sistema autor-data para as citações no texto e o numérico 

para notas explicativas. As notas de rodapé devem ser alinhadas, a partir da segunda 

linha da mesma nota, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar 

o expoente e sem espaço entre elas e com fonte menor. 

 

Exemplo 1: 

_______________ 

1 MATOS, Henrique C. José. Aprenda a estudar: orientações metodológicas para o 

estudo. Petrópolis: Vozes, 1994. p. 28-32. 

 

As citações subsequentes da mesma obra podem ser referenciadas 

utilizando-se expressões latinas como idem ou id. (mesmo autor), ibidem ou ibid. (na 

mesma obra). Observe-se que essas expressões só devem ser utilizadas em notas, 

não no texto. 

 

Exemplo 1: 

 De acordo com Koch, o texto é “a unidade básica de manifestação da 

linguagem, [...] é muito mais que a simples soma das frases (e palavras) que 
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compõem; a diferença entre frase e texto não é meramente de ordem quantitativa ; e 

sim de ordem qualitativa”1. 

 Koch ressalta que o enunciado manifesta suas intenções e sua atitude diante 

dos enunciados e por ele produzidos mediante os diversos elementos linguísticos que 

a língua oferece2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 REGRAS GERAIS PARA APRESENTAÇÃO DE REFERÊNCIAS CONFORME 

ABNT, APA E VANCOUVER 

Cláudio Sousa 

Mariana Leonesy 

                                                           
1 KOCH, I. G. V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1989, p. 14. 
2 Id. Argumentação e linguagem. São Paulo: Cortez, 1987. p. 27. 
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Vânia Hirle 

ABNT 

A Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT) e é uma instituição 

privada, sem fins lucrativos e de utilidade pública. Desde sua criação, datada de 1940, 

tem parametrizado e servido de base para o desenvolvimento tecnológico do país, 

fornecendo as normas necessárias para tal intento. Nas mais diversas áreas e para 

diferentes fins, a ABNT estabelece Normas Brasileiras (NBR) objetivando 

disponibilizar o parâmetro necessário para a produção acadêmica, construções, 

edificações e criação de produtos, dentre outros.  

No caso da produção acadêmica as NBR que padronizam e ordenam a 

elaboração de trabalhos acadêmicos com o fim de uniformizar a apresentação destes, 

foram adotadas neste manual. É sabido que a adoção das NBR é facultativa, cabendo 

a cada Instituição de Ensino Superior (IES) optar por seu uso.  

Para a construção desta seção, no que concerne a elaboração de referências, 

foi utilizada a ABNT NBR 6023, que quer dizer norma brasileira aprovada pela ABNT. 

 

 

AMERICAN PSYCOLOGICAL ASSOCIATION (APA) 

 

A American Psycological Association (APA) é a maior associação científica e 

profissional que representa a psicologia nos Estados Unidos e no mundo. Consta com 

a participação de mais de 137 mil pesquisadores, educadores, médicos, consultores 

e estudantes. A APA assume como missão promover a criação, comunicação e 

aplicação do conhecimento psicológico para beneficiar a sociedade e melhorar a vida 

dos indivíduos. 

A APA foi fundada em 1892 na Clark University por um grupo de pessoas 

interessadas em pesquisar sobre a psicologia moderna. Na primeira reunião, o grupo 

constava com apenas 31 participantes, entre eles estava o teórico Stanley Hall. Alguns 

fatores contribuíram para o surgimento da APA, entre eles os processos de 

transformações que vivenciavam as universidades dos estados Unidos com a inclusão 

de novas áreas do conhecimento científico, tais como: psicologia, economia, ciências 

políticas. Na época, a criação de um movimento progressivo denominado “more 

efficient and less corrupt” (mais eficiente e menos corrupto) também contribuiu para a 
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criação da APA. Neste grupo, os participantes eram pessoas interessadas em formar 

profissionais e peritos para servir a sociedade de modo eficiente.  

Foi apenas após a segunda guerra mundial que a APA cresceu de um modo 

considerável. Neste período os psicólogos estavam interessados em promover a 

saúde mental e o bem-estar da população, principalmente dos militares e servidores 

da guerra. 

Atualmente, a APA é uma das principais referências para trabalhos científicos 

nas áreas de ciências humanas e sociais, justamente por isso é uma das normas 

utilizadas pela FADBA.   

De acordo com a APA (2011), escrever no estilo APA é mais do que uma 

formula, é um manual que tem como objetivo criar no indivíduo um estilo próprio de 

escrita para a propagação do conhecimento científico. Para a elaboração de 

periódicos científicos, há princípios que precisam ser seguidos. É primeiramente 

necessário que o pesquisador seja claro e preciso, ou seja, elabore um texto que seja 

facilmente interpretado pelo leitor. Além disso, é preciso evitar  a utilização de palavras 

desnecessárias Há algumas regas que precisam ser consideradas ao utilizar o 

estilo APA, algumas delas serão descritas abaixo: 

a) As referências bibliográficas devem ser citadas na seguinte ordem: autor(es), 

título, edição (no caso de periódicos - volume e número), local, editora, data 

de publicação e página. ` 

b) No texto siga o método autor data, isto é o último nome do autor e a data de 

publicação ex. (Reis, 2012).   

c) Em citação direta o  texto do autor deve ser citado, seguido do ano de 

publicação e da página de onde o  texto extraído   

d) Citação direta e curta: No corpo do texto utilize aspas para realizar a citação. 

“as pessoas costumam ser competentes ao elaborar um trabalho científico” 

e) Citação direta e longa: As aspas devem ser omitidas. A citação deve ser 

iniciada em uma nova linha com recuo à esquerda em 3,5 cm.  

f) Todas as referências utilizadas devem ser citadas nas referências 

bibliográficas, parte final do texto. 

g) As referências devem ser citadas em ordem alfabética.    

h) As referências bibliográficas devem ser escritas em espaçamento entre linhas 

simples e dois espaços simples entre uma referência e outra.  
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i) Na lista de referência, os títulos dos livros ou dos artigos devem ser escritos 

em itálico  

j) Caso tenha utilizado apenas um capítulo do livro, indique as páginas que 

compõem o artigo precedido da letra “p”. Ex. p. 285-320.  

 

 

VANCOUVER 

 

O estilo de formatação de acordo com as Normas de Vancouver recebe esta 

denominação devido a sua origem a partir de uma reunião informal de um grupo de 

editores de periódicos médicos em 1978, na cidade de Vancouver, Columbia Britânica. 

Este grupo deu origem ao Comitê Internacional de Editores de Diários 

Médicos – ICMJE, responsável pela revisão e atualização do Uniform Requirements 

for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals que recomenda a formatação das 

referências conforme as normas do America National Standards Institute (ANSI) 

adaptadas pela National Library Medicine (NML). 

O estilo Vancouver atualmente é adotado pela maioria dos periódicos 

nacionais e internacionais da área de saúde, em função disto recomendamos sua 

utilização nos trabalhos acadêmicos dos cursos da FADBA desta área. 

Isto irá repercutir diretamente na forma de elaboração das referências e na 

utilização do sistema numérico de chamada das referências no texto, as demais 

formatações (margens, espaçamento, etc.) deverão seguir as normas da ABNT 

descritas neste manual. 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

a) Os elementos essenciais de uma referência são aqueles indispensáveis à 

identificação de um documento: autor(es), título, edição (no caso de 

periódicos - volume e número), local, editora e data de publicação; 
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b) Os elementos complementares são aqueles que acrescentados permitem 

melhor caracterizar, localizar ou obter as publicações – destes recomendamos 

apenas a utilização das indicações de responsabilidade (editor, tradutor, 

organizador, etc) e do número de páginas; 

c) Sempre que possível a primeira informação de uma referência deve ser o 

autor (pessoa ou entidade coletiva), caso não haja esta informação utiliza-se 

o título do material; 

d) No caso de autor pessoa a entrada da referência se dá pelo sobrenome do 

autor com letras minúsculas exceto a inicial seguido das iniciais maiúsculas 

(limite-se a duas) justapostas sem a separação por pontos, no caso de mais 

de um autor a separação entre eles deve ser através de vírgula; 

e) A lista de referências no final do trabalho deve ser organizada em ordem 

numérica conforme a ordem de aparição da mesma no texto utilizando se o 

número seguido de ponto. (Ex.: 1., 2., 3., etc) 

f) As referências devem ser alinhadas à esquerda com espaçamento simples e 

dois espaços simples entre uma referência e outra; 

g) Sempre que utilizar ponto, ponto e vírgula e dois pontos deve-se adicionar um 

espaço após; 

h) Não se utilizam as características comerciais (S.A., LTDA, Editora, etc.) na 

descrição da editora na referência; 

i) Os títulos dos periódicos nacionais devem ser abreviados de acordo com CCN 

disponível em www.ibict.br, enquanto os internacionais devem ser abreviados 

de acordo com Index Medicus.  

Disponível no http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals. Títulos 

compostos por uma única palavra não são abreviados. 

 

 

 

6.1 MODELOS DE REFERÊNCIA 

 

6.1.1 Livros, folhetos considerados como no todo 
 
Um autor 

ABNT 
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NA REFERÊNCIA 
SPECTOR, Paul E. Psicologia nas organizações. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2005. 

NO TEXTO (SPECTOR, 2005)       Spector (2005) 

 

APA 

NA REFERÊNCIA 
Spector (2005) Paul E. Psicologia nas organizações. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2005. 

NO TEXTO (Spector, 2005)       Spector (2005) 

 

VANCOUVER 

NA REFERÊNCIA 
Sousa VH, Mozachi N. O hospital: manual do ambiente hospitalar. 
3ª. ed. Curitiba: Os autores; 2009. 

 

 

Dois autores 

ABNT 

NA REFERÊNCIA 
SOUZA, Virginia Helena Soares de; MOZACHI, Nelson. O hospital: 
manual do ambiente hospitalar. 3. ed. Curitiba: Os Autores, 2009.  

NO TEXTO (SOUZA; MOZACHI, 2009)     Souza e Mozachi (2009) 

 

APA 

NA REFERÊNCIA 
Souza, Virginia Helena Soares de & Nelson, Mozachi (2009). O 
hospital: manual do ambiente hospitalar. 3. ed. Curitiba: Os Autores. 

NO TEXTO (Souza & Nelson, 2009)           Souza & Nelson (2009) 

 

VANCOUVER 

NA REFERÊNCIA 
Sousa VH, Mozachi N. O hospital: manual do ambiente hospitalar. 
3ª. ed. Curitiba: Os autores; 2009. 

 

Três autores 

ABNT 

NA REFERÊNCIA 
JEKEL, James F.; KATS, David L.; ELMORE, Joann G. 
Epidemiologia, bioestatística e medicina preventiva. 2. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2005. 

NO TEXTO (JEKEL; KATS; ELMORE, 2005)     Jekel, Kats e Elmore (2005) 

 

APA 

NA REFERÊNCIA 
Jekel, James F.; Kats, David L.; Elmore, Joann G (2005). 
Epidemiologia, bioestatística e medicina preventiva. 2. ed. Porto 
Alegre: Artmed. . 

NO TEXTO (Jekel,  Kats, Elmore & Joann, 2005)  ou   Jekel, Kats e Elmore (2005)         
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VANCOUVER 

NA REFERÊNCIA 
Jekel JF, Kats DL, Elmore JG. Epidemiologia, bioestatística e 
medicina preventiva. 2ª. ed. Porto Alegre: Artmed; 2005. 

 

Autores com nomes que indicam parentesco 

ABNT 

NA REFERÊNCIA 
PRADO JUNIOR, Caio. O que é filosofia. São Paulo: Brasiliense, 
1981. 

NO TEXTO (PRADO JUNIOR, 1981)       Prado Junior (1981) 

 

APA 

NA REFERÊNCIA Prado, Caio Jr (1981). O que é filosofia. São Paulo: Brasiliense 

NO TEXTO (Prado, C, 1981)                     Prado, C. (1981) 

 

VANCOUVER 

NA REFERÊNCIA Prado C, Jr. O que é filosofia. São Paulo: Brasiliense; 1981. 

 

Autor com indicação de tradutor 

ABNT 

NA REFERÊNCIA 
WESTERMANN, Claus. Os fundamentos da teologia do antigo 
testamento. Tradução Frederico Dattler. São Paulo: Academia cristã, 
2011.  

NO TEXTO (WESTERMANN, 2011)          Westermann (2011) 

 

APA 

NA REFERÊNCIA 
Westermann, Claus (2011). Os fundamentos da teologia do antigo 
testamento. Tradução Frederico Dattler. São Paulo: Academia cristã 
LTDA, p. 280 

NO TEXTO (Westermann,  2011)                       Westermann (2011)    

 

VANCOUVER 

NA REFERÊNCIA 
Westermann C. Os fundamentos da teologia do antigo testamento. 
Dattler F, tradutor. São Paulo: Academia Cristã; 2011. 

 

 

 

Autor entidade 

ABNT 

NA REFERÊNCIA 
AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. Diretrizes do ACSM 
para os testes de esforço e sua prescrição. 6. ed. Rio de Janeiro, 
2003.  
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NO TEXTO 
(AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE, 2003) 

American College of Sports Medicine (2003) 

 

APA 

NA REFERÊNCIA 
American College Of Sports Medicine [ACSM] (2003) Diretrizes do 
ACSM para os testes de esforço e sua prescrição. 6. ed. Rio de 
Janeiro, p. 239 

NO TEXTO 

Primeira citação: 

(American College of Sports Medicine [ACSM], 2003) 

American College of Sports Medicine (2003) 

 

Segunda citação: 

(ACSM, 2003)     ACSM (2003)  

 

VANCOUVER 

NA REFERÊNCIA 
American College of Sports Medicine. Diretrizes do ACSM para os 
testes de esforço e sua prescrição. 6ª. ed. Rio de Janeiro; 2003. 

 

 

6.2 LIVROS, FOLHETOS CONSIDERADOS EM PARTE (CAPÍTULOS, FRAGMENTOS, 

TRECHOS E ETC). 

 

6.2.1 Capítulo de livro com autoria diferente da obra no todo 

ABNT 

NA REFERÊNCIA 

MENDES, Felipe Luiz Kugler. Sinais vitais. In: SOUZA, Virginia 
Helena Soares de. ; MOZACHI, Nelson. O hospital: manual do 
ambiente hospitalar. 3. ed. Curitiba: Os Autores, 2009. cap. 3, p. 53-
57. 

NO TEXTO (SOUZA; MOZACHI, 2009)   Souza e Mozachi (2009) 

 

APA 

NA REFERÊNCIA 
Mendes, Felipe Luiz Kugler (2009).  Sinais vitais. In: Souza, Virginia 
Helena Soares de. ; Mozachi, Nelson. O hospital: manual do ambiente 
hospitalar. 3. ed. Curitiba: Os Autores.  p. 53-57. 

NO TEXTO (SOUZA & MOZACHI, 2009)   Souza & Mozachi (2009) 

 

VANCOUVER 

NA REFERÊNCIA 

Escorel S. Contexto: o Sistema Nacional de Saúde. In: Escorel S. 
Reviravolta na Saúde: origem do movimento sanitário. Rio de 
Janeiro: Fiocruz; 1999. p. 51-65. 

 

6.2.2 Publicações avulsas: Teses, Dissertações e Monografias 

ABNT 
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NA REFERÊNCIA 

CONCEÇÃO, Érica Serafina; MACEDO, Marcos Pimentel. A direção 
escolar nos anos 80 e os escritos de Ellen White: uma abordagem 
comparativa. 2008. 84f. Monografia (licenciatura em pedagogia) – 
Faculdade Adventista de Educação do Nordeste, Cachoeira, BA, 
2008. 

NO TEXTO (CONCEÇÃO; MACEDO, 2008)    Conceção e Macedo (2008) 

 

APA 

NA REFERÊNCIA 

Conceção, É. Serafina; Macedo, M. P. A direção escolar nos anos 80 
e os escritos de Ellen White: uma abordagem comparativa (2008). 
Monografia (licenciatura em pedagogia) – Faculdade Adventista de 
Educação do Nordeste, Cachoeira, BA.  

NO TEXTO (Conceção & Macedo, 2008)              Conceção e Macedo (2008) 

 

VANCOUVER 

NA REFERÊNCIA 

Conceção ES, Macedo MP. A direção escolar nos anos 80 e os 
escritos de Ellen White: uma abordagem comparativa. [Monografia]. 
Cachoeira: Faculdade Adventista de Educação do Nordeste; 2008. 
84p. Licenciatura em Pedagogia. 

 

 

6.2.3 Coleção  

ABNT 

NA REFERÊNCIA 
CARVALHO, Marlene. Guia prático do alfabetizador. São Paulo: 
Ática, 1994. 95p. (Princípios, 243). 

NO TEXTO (CARVALHO, 1994)    Carvalho (1994) 

 

APA 

NA REFERÊNCIA 
Carvalho, Marlene (1994). Guia prático do alfabetizador. São Paulo: 
Ática, 95p. (Princípios, 243). 

NO TEXTO (Carvalho, 1994)        Carvalho (1994) 

 

VANCOUVER 

NA REFERÊNCIA 
Carvalho M. Guia prático do alfabetizador. São Paulo: Ática; 1994. 
95p. (Princípios; vol único. 243) 

 

 

 

6.2.4 Jornal 

ABNT 

NA REFERÊNCIA 
BRITO, Juliana; LEMOS, Davi. Avanço na qualidade de vida de 
famílias baianas é identificado por estudo do IPEA. A Tarde, 
Salvador, p.4, 18 jan. 2012.  
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NO TEXTO (BRITO; LEMOS, 2012)   Brito e Lemos (2012) 

 

APA 

NA REFERÊNCIA 
Brito, Juliana; Lemos, Davi (2012.). Avanço na qualidade de vida de 
famílias baianas é identificado por estudo do IPEA. A Tarde, 
Salvador, p.4, 18 jan.  

NO TEXTO (Brito & Lemos, 2012)       Brito e Lemos (2012) 

 

VANCOUVER 

NA REFERÊNCIA 

Brito J, Lemos D. Avanço na qualidade de vida de famílias baianas é 
identificado por estudo do IPEA. A Tarde. 2012 jan. 18: Seção 5: 4, 
coluna 3. 

 

6.2.5 Jornal em meio eletrônico 

ABNT 

NA REFERÊNCIA 

BINDI, Carlos Eduardo. Critérios do Enem prejudicam São Paulo. 
Folha de São Paulo, São Paulo, 18 set. 2011. Disponível em:< 
http://www.educacionista.org.br/jornal/index.php?option=com_conten
t&task=view&id=10427&Itemid=43> . Acessado em: 19 jan. 2012. 

NO TEXTO (BINDI, 2011)  Bindi (2011) 

 

 

APA 

NA REFERÊNCIA 

Bindi, Carlos Eduardo (2011). Critérios do Enem prejudicam São 
Paulo. Folha de São Paulo, São Paulo, 18 set. 2011. Disponível em:< 
http://www.educacionista.org.br/jornal/index.php?option=com_content
&task=view&id=10427&Itemid=43> .  Acessado em: 19 jan. de 2012. 

NO TEXTO (Bindi, 2011)        Bindi (2011) 

 

VANCOUVER 

NA REFERÊNCIA 

Bindi CE. Critérios do Enem prejudicam São Paulo. Folha de São 
Paulo. 2011 set. 18 [acesso em 2012 jan. 19]. Disponível em: 
http://www.educacionista.org.br/jornal/index.php?option=com_content
&task=view&id=10427&Itemid=43. 

 

6.2.6 Enciclopédia 

ABNT 

NA REFERÊNCIA 
ELWELL, Walter A. (Ed.). Enciclopédia histórico-teológica da 
igreja cristã. São Paulo: Vida Nova, 2009. 

NO TEXTO (ELWELL, 2009)    Elwell (2009) 

 

APA 

NA REFERÊNCIA 
Elwell, Walter A. (Ed.) (2009). Enciclopédia histórico-teológica da 
igreja cristã. São Paulo: Vida Nova. 
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NO TEXTO (Elwell, 2009)         Elwell (2009) 

 

VANCOUVER 

NA REFERÊNCIA 
Elwell WA, editor. Enciclopédia histórico-teológica da igreja cristã. 
São Paulo: Vida Nova; 2009. 

 

6.2.7 Referências legislativas 

 

Jurisprudência 

ABNT 

NA REFERÊNCIA 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 14. In:_____. 
Súmulas. São Paulo: Associação dos Advogados do Brasil, 1994. 
p.16. 

NO TEXTO (BRASIL, 1994)     Supremo Tribunal Federal (1994) 

 

APA 

NA REFERÊNCIA 
Brasil (1994). Supremo Tribunal Federal (1994). Súmula nº 14. 
In:_____. Súmulas. São Paulo: Associação dos Advogados do Brasil, 
p. 16. 

NO TEXTO (Brasil, 1994)     Brasil, 1994      

 

VANCOUVER 

NA REFERÊNCIA 

Brasil. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 14. In: Supremo 
Tribunal Federal. Súmulas. São Paulo: Associação dos Advogados 
do Brasil; 1994. p. 16. 

 

6.2.8 Materiais especiais 

 

Imagem em movimento  

ABNT 

NA REFERÊNCIA 
OS PERIGOS do uso de tóxicos. Produção de Jorge Ramos de 
Andrade. São Paulo: CERAVI, 1983. 1 fita de vídeo (30 min), VHS, 
son., color. 

 

APA 

NA REFERÊNCIA 
Andrade (1983). Os perigos do uso de tóxicos. [Filme-vídeo] Andrade 
prod. Nome do diretor dir. São Paulo: Ceravi, 1983. 1 cassete  VHS / 
NTSC 30 min. color. son.  

NO TEXTO (Andrade, 1983)                Andrade (1983). 

 

VANCOUVER 

NA REFERÊNCIA 
Andrade JR. Os perigos do uso de tóxicos [fita de vídeo]. São Paulo: 
Cerai; 1983. 
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6.3 ARTIGOS E PERIÓDICOS 

 

6.3.1 Artigos de Periódicos 

ABNT 

NA REFERÊNCIA 

CARVALHO, M. L. O.; PIROTTA, K. C. M.; SCHOR, N. 

Participação masculina na contracepção pela ótica feminina. 

Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 35, n. 1, p. 23-31, fev. 

2001. 
 

 

 

6.3.2 Artigo sem autoria declarada 

ABNT 

NA REFERÊNCIA 
TIME for coordinated action on alcohol. Lancet, London, v. 

363, n. 9414, p. 1001, Mar. 2004. 

 

 

6.3.3 Sem indicação de volume e fascículo 

ABNT 

NA REFERÊNCIA 
SCHNEIDER, M. I. Retórica e realidade. Saúde do Mundo, 

Genebra, p. 10-3, mar. 1986 

 

 

 

6.3.4 Artigos em suplementos ou números especiais 

ABNT 

NA REFERÊNCIA 

REA, M. F. Reflexões sobre a amamentação no Brasil: de como 

passamos a 10 meses de duração. Cadernos de Saúde Pública, 

Rio de Janeiro, v. 19, p. 37-45, 2003. Suplemento 1.  
 

VANCOUVER 

NA REFERÊNCIA 

Carvalho MLO, Pirotta KCM, Schor N. Participação masculina 

na contracepção pela ótica feminina. Rev Saúde Pública. 

2001;35:23-31. 

VANCOUVER 

NA REFERÊNCIA 
Time for coordinated action on alcohol. Lancet. 

2004;363(9414):1001. 

VANCOUVER 

NA REFERÊNCIA 
Schneider MI. Retórica e realidade. Saúde Mundo. 1986 

mar:10-3. 
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6.3.5 Artigo em volume publicado em partes 

ABNT 

NA REFERÊNCIA 

OZBEN, T.; NACITARHN, S.; TUNCER, N. Plasma and urine 

sialic acid in non-insulin dependent diabetes mellitus. Annals of 

Clinical Biochemistry, London, v. 32, pt. 3, p. 303-306, May, 

1995. 

 

6.3.6 Artigo em fascículo publicado em partes 

ABNT 

NA REFERÊNCIA 

PEARCE, N. Economic policy and health in the year of the 

family. New Zealand Medical Journal, Wellington, v. 107, n. 

986, pt. 1, p. 379-381, Sept. 1994. 

 

6.3.7 Artigos com errata publicada 

ABNT 

NA REFERÊNCIA 

BREADIE, M. J.; DICHTER, M. A. Antiepileptic drugs. New 

England Journal of Medicine, Boston, v. 334, n. 3, p. 168-175, 

Jan. 1996. Errata publicada em: New England Journal of 

Medicine, Boston, v. 334, n. 7, p. 479, Feb. 1996.  

 

 

7 A IMPORTÂNCIA DA PRODUÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS 

TRABALHOS ACADÊMICOS: TIPOLOGIA E COMO ELABORAR 

Juciene Nascimento 

7.1 A IMPORTÂNCIA DA PRODUÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS 

 

VANCOUVER 

NA REFERÊNCIA 

Rea MF. Reflexões sobre a amamentação no Brasil: de como 

passamos a 10 meses de duração. Cad Saúde Pública. 2003 

Supl 1;19:37-45.  

VANCOUVER 

NA REFERÊNCIA 

Ozben T, Nacitarhn S, Tuncer N. Plasma and urine sialic acid 

in non-insulin dependent diabetes mellitus. Ann Clin Biochem. 

1995;32 (Pt 3):303-6. 

VANCOUVER 

NA REFERÊNCIA 
Pearce N. Economic policy and health in the year of the family. 

N Z Med J. 1994;107(986 Pt 1):379-81. 

VANCOUVER 

NA REFERÊNCIA 
Breadie MJ, Dichter MA. Antiepileptic drugs. N Engl J Med. 

1996;334:168-75. Errata em: N Engl J Med. 1996;334:479.  
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Todo agente educacional comprometido com a educação deve assumir uma 

atitude lúcida de coligar coerentemente prática e teoria. Logo, em se tratando de 

produção acadêmica é requisito vital o reconhecimento e aceitação, pelos 

educadores, da diversidade linguística entre os discentes universitários. Assim, é 

possível a articulação de um ensino producente de análise de leituras e produção 

textual. Essa assertiva é contemplada por estudiosos como Bechara (2000), o qual 

afirma que existe uma crise na escola, na medida em que, não se fazendo as 

distinções necessárias entre a gramática geral, a gramática descritiva e a normativa a 

atenção do professor se volta para os dois primeiros tipos de gramática, desprezando 

aquela que deveria ser o objeto central de sua preocupação, a gramática normativa, 

desprezando, assim, uma série de atividades que permitiriam levar o educando a 

educação linguística necessária ao uso efetivo do seu potencial idiomático.   

É pertinente, então, esclarecer que o momento da escrita se depara com 

muitas dificuldades quanto ao acesso à informação, visto que, para se delinear os 

dispositivos metodológicos, torna-se necessário adentrar na linha reflexiva de vários 

teóricos da área de redação científica, metodologia da pesquisa, sociolinguística e de 

linguagem. Como cabe aos docentes, no que tange à linguagem, a tarefa de 

instrumentalizar o estudante, é preciso envolvê-los também. Gnerre (1998, p. 5), 

comenta que as pessoas usam o discurso para falarem e serem “ouvidas”, às vezes 

para serem respeitadas e também para exercer uma influência no ambiente em que 

realizam os atos linguísticos. Diz ainda que o poder da palavra é o poder de mobilizar 

a autoridade acumulada pelo falante e concentrá-la num ato linguístico, 

transformando-o em um cidadão funcionalmente letrado, isto é, capaz de usufruir 

consciente e criticamente deste conhecimento, em potenciais necessidades. Contudo, 

esse processo deve se dar sem que se precise abandonar e/ou negar sua variante. 

Como declara Bechara (2000, p. 13), cada modalidade da língua é considerada 

unitária e homogênea.  

Toda língua funcional tem a sua gramática como reflexo de uma técnica 

linguística que o falante domina e que lhe serve de intercomunicação na comunidade 

a que pertence ou na qual se acha inserido. Apesar disso, não se deve furtar o direito 

do aluno de ter acesso à norma culta. Contudo, a tolerância e o respeito ao seu 

conhecimento linguístico prévio é uma postura a ser seguida por todo docente que 

objetiva o desenvolvimento do indivíduo por meio da educação. O autor ainda lembra 

que a palavra provém da compreensão, pelo aluno, da realidade e deve ser respeitada 
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pelo professor. Cabe a este suscitar novas palavras, novas significações para as 

mesmas palavras. Cabe, também, orientar a ampliação de seu horizonte de 

expectativa, para que faça do signo um símbolo, uma representação do real. 

Entretanto, a orientação não deve aniquilar a criatividade e a responsabilidade do 

educando no seu processo de construção da linguagem através da leitura. 

O expressar-se espontaneamente pode e deve desenvolver-se nas 

instituições educacionais por meio do contato com o expressar-se de outrem. Ou seja, 

através do acesso a leituras múltiplas de autores diversos, o sujeito discente começa 

a decifrar as palavras e construir significações tácitas. Contudo, não é suficiente 

apresentar grandes quantidades de textos sem o devido adentramento. Seria apenas 

uma visão “mágica” da palavra. É preciso explorar o texto com criatividade e 

reconhecer a diversidade que expressa em seus vários níveis. 

Antes, porém, de principiar a análise interpretativa de textos, convém 

conscientizar o discente da necessidade do ato de ler, como concluíram Zilberman e 

Silva (1995, p. 8). A leitura não apenas transformou-se em uma área frequentada por 

pesquisadores; ela tornou-se igualmente um espaço de discussão, ao qual são 

transferidas as inquietações e ansiedades das pessoas ligadas ao ensino por razões 

profissionais ou leigas. Far-se-á, desta forma, a leitura enquanto conhecimento. 

Também é de vital importância, para um bom desencadeamento dos trabalhos, pôr o 

aluno a par dos objetivos almejados, para que ele saiba o porquê de caminhar por tais 

vias, ao invés de impor-lhes o que fazer. Este é um ato de respeito para com o aluno. 

Iniciada a etapa de esclarecimento e conscientização, que deve ser constante, 

parte-se para a análise de textos. O estudo deve abarcar desde o reconhecimento do 

léxico, a interpretação dos conteúdos explícitos e implícitos, até a questão de ordem 

formal. Em primeira instância, explora-se a significação do conteúdo. Posteriormente, 

empreende-se, com os discentes, o estudo dos elementos que compõem as partes 

que constituem o texto para que possam tornar-se, além de leitores, autores hábeis e 

criativos. 

Essa fase de criação é um dos atributos da leitura. O ato de ler é o estabelecer 

esquemas significativos com o objetivo cognoscente. Segundo Zilberman e Silva 

(1995, p. 58), o objetivo interno é de apreender, no domínio do discurso, o 

funcionamento da compreensão. Por sua vez, a reflexão sobre o funcionamento 

discursivo da compreensão tem um retorno que incide na constituição dos processos 

de significação. Não é só quem escreve que significa; quem lê também produz 
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sentidos e o faz não como algo que se dá abstratamente, mas em condições 

determinadas, cuja especificidade está em serem sócio-históricas. 

Entretanto, esse ciclo prazeroso é invalidado por um elemento que 

comumente é mal visto pelos alunos: a gramática normativa. Dentro do contexto acima 

explanado de leitura e produção não há espaço para o ensino de gramática nos 

moldes tradicionais para a produção científica. É preciso, pois, praticá-lo de forma 

também prazerosa, criativa e interessante. 

É importante ressaltar a importância da compreensão conceitual de texto, 

compreendê-lo como uma unidade linguística comunicativa básica, ocorrência 

linguística falada ou escrita, bem como uma unidade de linguagem em uso, o qual 

será bem compreendido quando apresentar três aspectos básicos: pragmáticos, 

semânticos-conceituais e formais, enquanto que a textualidade apresenta-se como 

um conjunto de características que fazem com que o texto seja um texto e não apenas 

uma sequência de frases. 

Feitosa (2004, p.11) diz que o trabalho do cientista ou do tecnólogo não se 

esgota nas descobertas que faz, nos engenhos que cria; é de sua responsabilidade a 

comunicação do que descobriu, criou, desenvolveu. Diante disso, é mister a 

compreensão da ideia de que todo homem “deseja afetar seu meio, seu próprio 

desenvolvimento e o comportamento de outros”. Para tanto, é preciso que ele se 

comunique para ajustar seu comportamento ao das demais pessoas do seu sistema 

social, por isso é necessário que os indivíduos participantes da vida acadêmica, 

futuros cientistas, assumam o seu lado de comunicador da ciência.  

Diante dessa perspectiva, é importante salientar que os trabalhos acadêmicos 

não devem ser produzidos com a finalidade de apenas atender um requisito para 

obtenção de avaliações quantitativas na universidade, mas tem como principal 

finalidade a disseminação das descobertas científicas dentro e fora da universidade. 

Por esse motivo, faz-se necessário, cada vez mais, que os docentes e discentes 

universitários exercitem a consciência da importância que a publicação científica 

exerce no meio científico. 

 

7. 2 A REDAÇÃO CIENTÍFICA 
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A escrita do trabalho acadêmico deve atentar para alguns pormenores 

importantes. Segundo Feitosa (2004, p.48), deve-se tomar os seguintes cuidados ao 

escrever para um público leigo: 

a) Evitar o uso de jargão; 

b) Explicar os termos essencialmente técnicos; 

c) Introduzir notas complementares para facilitar; 

d) Utilizar exemplos práticos e analogias; 

e) Escolher recursos visuais cuidadosamente; 

f) Apresentar as referências bibliográficas necessárias. 

A escrita para o leitor técnico, ainda de acordo com Feitosa (2004, p.49), 

deve ser diferenciada, haja vista que este já possui conhecimentos prévios sobre o 

tema abordado e objetiva aprimorar seus conhecimentos e/ou aprofundar-se mais em 

aspectos específicos da sua área de conhecimento. Diante disso, deve-se:  

a) Considerar que ele não utilize o mesmo jargão técnico; 

b) Evitar “saltos” de raciocínio; 

c) Escolher recursos visuais que revelem os aspectos novos; 

d) Dar especial atenção à seleção bibliográfica. 

No processo de construção do trabalho científico, o autor antes de redigir o 

seu texto deve levantar questões a si mesmo com a finalidade de restringir seu tema 

e objetivá-lo minuciosamente a fim de lograr bons resultados. Feitosa (2004, p.18-21) 

seleciona, de forma contundente, as seguintes questões para a pré-escrita: 

a) O que o receptor precisa saber? 

A determinação do conteúdo vai depender dos interesses informacionais do 

receptor. 

b) Para que o receptor precisa dessas informações? 

A organização do texto deve ser feita a partir das necessidades informacionais 

do receptor. 

c) Que tipo de conhecimento o receptor já tem a respeito do assunto? 

O autor deve facilitar ao receptor o entendimento do texto. 

d) Qual será a utilização e o alcance do texto? 

A adequação do tipo de linguagem e da apresentação gráfica é fundamental 

para a eficácia comunicativa.  

A fim de reunir informações, um hábito a ser desenvolvido por indivíduos 

que pretendem enveredar pelos caminhos da pesquisa é o de anotar todos os fatos 
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relevantes e os resultados que for obtendo, especialmente os não previstos. Quando 

as informações transcendem a pesquisa ou o trabalho realizado, torna-se necessário 

buscá-las na experiência alheia, ou seja, os conhecimentos práticos ou não que outros 

profissionais ou participantes de uma experiência já possuem. Há basicamente duas 

maneiras de se chegar aos conhecimentos e descobertas dos outros: a conversa e a 

leitura. 

Além de tomar nota, o futuro pesquisador deve perguntar ao leitor, visto que 

num primeiro momento pode vir a criar a necessidade de ele mesmo se perguntar, 

bem como o ato de dirigir perguntas a si mesmo sobre um texto faz com que o leitor 

volte ao texto para buscar nele as respostas, fazendo com que o seu leitor passe a 

ser influenciado, involuntariamente, pelas ideias contidas no trabalho. 

Deve-se também buscar uma biblioteca especializada; é preciso anotar as 

passagens que se pretende utilizar na elaboração do texto, anotar todas as 

publicações sobre o tema e as leituras realizadas a fim de obter uma comprovação 

precisa. 

Para a organização textual, segundo Feitosa (2004, p. 55), é preciso que o 

pesquisador tome os seguintes cuidados: 

a) Descobrir os interesses informacionais do leitor; 

b) Reunir as informações de que se dispõe, fazendo uso de métodos lógicos ou 

conversacionais. 

c) Completar as informações que faltam; 

d) Fazer menção às referencias bibliográficas consultadas; 

e) Procurar saber para que o leitor precisa das informações que vão ser 

transmitidas; 

f) Atribuir às informações que se tem a transmitir o provável valor que o leitor 

lhe confere, estabelecendo uma escala de importância; 

g) Organizar um esboço que preveja o nível de detalhamento de cada 

informação e que determine em que seções do texto as informações vão 

aparecer; 

h) Definir o grau de tecnicidade da linguagem; 

i)  Escolher o estilo em que o texto deve ser escrito; 

j)  Determinar as figuras a serem usadas; 

k) Decidir sobre a inclusão de tabelas e quadros; 

l)  Indicar o lugar onde serão inseridos as tabelas e quadros; 
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m)  Delimitar as matérias que irão aparecer em anexos e apêndices; 

n) Opinar sobre ilustrações e características gráficas. 

Ao começar a redigir o texto científico, o pesquisador deve ter em mente 

que só conseguirá êxito se na escrita do seu texto forem concretizadas as seguintes 

premissas: 

a) Falar a verdade - mais ainda, registrá-la por escrito é um dever ético, uma 

atitude cidadã e respeitosa para com os direitos humanos, indispensável na 

convivência social. Por isso, o texto escrito deve expressar conceitos que 

sejam julgados como verdadeiros.  

b) Clareza - expressar o pensamento sem obscuridade é uma arte, que exige 

muito exercício, até que o redator se acostume a escrever de forma simples, 

com frases curtas e objetivas, de fácil compreensão para o leitor. 

c) Coerência - a palavra “coerência” (do latim “co-haerentia”, ligação, harmonia) 

indica a conexão ou nexo entre os fatos, ou as idéias; lógica. Ou seja, é 

necessário ter um discurso lógico, se possível calcado no modelo do 

silogismo, pelo qual, postas duas premissas, segue-se uma conclusão. Diante 

disso, para a coerência textual é necessário 1) manter um mesmo tema - tratar 

do mesmo assunto do início ao fim; 2) trazer sempre uma informação nova - 

o texto não pode ser redundante, ficar repetindo a mesma ideia. Por isso, cada 

parágrafo deve trazer uma informação nova, mas sempre articulada ao tema 

central e ao ponto de vista; 3) não ser contraditório - não se pode dizer uma 

coisa em um parágrafo e outra completamente oposta no outro; 4) Ter um 

valor de verdade - textos bem organizados e expressados com propriedade 

levam o leitor a aceitar o que é dito como realidade. 

d) Coesão - é o conjunto de recursos linguísticos que estabelecem ligações entre 

os termos de uma frase, entre as orações de um período ou entre os 

parágrafos de um texto. É comum encontrar, nos textos em geral, elementos 

coesivos usados equivocadamente, por isso é necessário esclarecer a 

utilização de alguns deles, como: (a) qual, no(a) qual, cujo(a) como 

referenciais, onde (lugar), pois (explicativo), em que, na medida que (causa), 

à medida que (proporção), dentre (do meio de), desde, senão ( a não ser), se 

não ( caso não), sequer (ao menos), se quer (conjunção + verbo), mal 

(contrário de bom), mal (contrário de bem), ao invés de (contrário de), em vez 

de (em lugar de).   Este(a), isto (como referenciais para o que já foi citado), 
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esse(a), isso( como referenciais para o que ainda será citado), aquele(a), 

aquilo(como referenciais do que foi citado primeiro).   

e) Concisão - escrever de forma concisa, ou escrever com concisão, quer dizer 

ser objetivo, direto, não repetir ideias ou palavras, não alongar o texto 

desnecessariamente. 

f) Correção - é preciso escrever em linguagem correta, que observe as regras 

gramaticais básicas; caso contrário, o leitor se tiver razoável conhecimento do 

idioma, logo perceberá a insegurança do redator e não confiará no texto que 

está lendo. Se o leitor não confia em quem escreve, fica incompleta a 

comunicação emissor-receptor e ambos perdem tempo. 

g) Vocabulário – o texto científico deve estar dotado da apuração vocabular sem 

exageros, objetivando o deslanchar do entendimento temático e suas 

especificidades. Deve-se levar em consideração:  

 Simplicidade (evite complicações); 

 Adjetivos (não exagere); 

 Clichê (evite o chavão ou frase feita); 

 Modismo (clichê momentâneo); 

 Repetições (evite repetições de palavras e de sentidos 

desnecessárias); 

 Pleonasmos (evite a repetição de ideias); 

 Aspas (só nos casos permitidos); 

h) Precisão - (do latim praecisu, cortado, separado de; cortado a pique) indica a 

ideia da redação planejada e incisiva. No texto, é empregada com o sentido 

de exatidão, rigor sóbrio de linguagem (Dicionário Aurélio). 

i)  Simplicidade - escrever com simplicidade é uma das coisas mais difíceis que 

existem, pois a tendência natural dos que se consideram eruditos parece levá-

los a complicar um pouco o texto, usar palavras difíceis, citações excessivas, 

como se isso significasse valorizar o que escrevem. Puro engano, os 

melhores redatores sabem escrever com toda a simplicidade possível. 

j)  Conhecimento - conhecer é “nascer com” (em latim, co+gnoscere), é gerar, 

produzir; ao contrário, ignorar (latim in+gnoscere) é não nascer, não gerar, 

abortar. Assim, “o conhecimento é um casamento, uma união do conhecido e 

do conhecente”. 
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k) Elegância - A linguagem elegante é elevada, trata os temas com dignidade, 

usa palavras selecionadas. Por isso, faz-se necessário ter conhecimento do 

aparato vernáculo a fim de utilizá-lo com propriedade. 

   

7. 3 TIPOS DE TRABALHOS ACADÊMICOS 

 

7.3.1 Fichamento 

 

Antes mesmo de discorrermos sobre o fichamento, é necessário que o 

acadêmico saiba da importância da leitura na universidade. Todo aquele que pretende 

seguir pelos caminhos da pesquisa deve ter ciência de que a leitura é uma ferramenta 

imprescindível para o desenvolvimento crítico, argumentativo e, sobretudo, para as 

descobertas tão requeridas pelo mundo científico, uma vez que “a leitura é a chave 

do conhecimento, quer se faça de um texto, quer de realidade mais ampla, o mundo” 

(MEDEIROS, 2008, p. 67). 

A realização de leituras constantes auxiliará a leitura de mundo, já que esta 

não se configura em, apenas, decodificação de códigos linguísticos, mas em uma 

interação entre os conhecimentos evidenciados entre autor/leitor e a realidade que os 

cerca. Assim, é possível dizer que o contexto pelo qual uma ideia é veiculada torna-

se de extrema importância no momento de tal interação, haja vista que os julgamentos 

serão transcorridos a partir da leitura de mundo que cada participante desse processo 

realiza. Portanto, a compreensão se dá na existência de um debate de ideias 

propostas na interação entre falante/ouvinte, autor/leitor. Ao levar tais aspectos em 

consideração, cabe observar no momento da leitura os pressupostos, que para Platão 

e Fiorin (apud MEDEIROS, 2008, p. 59) podem ser entendidos como as “idéias não 

expressas de maneira explícita, mas que o leitor pode perceber a partir de certas 

palavras ou expressões contidas na frase”, os subentendidos, podendo ser entendidos 

como “insinuações contidas por trás de uma afirmação” (Idem, ibdem) e o viés que é 

“o resultado da escolha dos fatos ou acontecimentos que se faz no momento da 

emissão de uma mensagem” (MEDEIROS, 2008, p. 59). Dessa forma, essa seleção 

leva à explanação das concepções leitoras sob um ponto de vista, o qual deverá ser 

recebido, analisado, ponderado na construção de novas ideias. 

Dadas tais relevâncias, o fichamento se insere no contexto da preparação 

prévia de textos científicos, ou seja, na seleção dos requisitos sustentadores de uma 
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argumentação precisa, coerente e embasada teoricamente. Nessa perspectiva, esse 

trabalho deverá adotar uma metodologia rigorosa para a consulta, armazenamento e 

organização da documentação necessária para a escrita científica, assimilando 

discursos para, assim, utilizá-los como elementos comprobatórios de sua fala. O 

arquivamento dos dados encontrados em uma leitura atenta pode ser chamado de 

fichamento, nele a leitura se distancia da subjetividade comum e atinge o plano da 

racionalidade, o qual pode se configurar na capacidade de analisar o texto, separar 

suas partes, examinar como se interrelacionam e como o texto se relaciona com 

outros e competência para resumir as ideias do texto (MEDEIROS, 2008). 

Para Weg (2010, p. 44), fichar um texto significa extrair dele as ideias 

principais. Quanto mais detalhado o fichamento, maior sua utilidade para a redação 

dos textos científicos. O método do fichamento examina as ideias centrais, buscando 

identificar de que trata o texto. Ademais, busca observar como o raciocínio é 

desenvolvido pelo autor, quais suas teses e comprovações utilizadas por ele na 

sustentação de seus argumentos. Logo, essa categoria documental se ocupa da 

verificação do encadeamento das proposições apresentadas em um texto. Segundo 

Lakatos (2001), a ficha permite a ordenação do assunto, ocupa pouco espaço e pode 

ser transportada de um lugar para outro. Até certo ponto, leva o indivíduo a por ordem 

em seu material. Possibilita uma seleção constante da documentação e de seu 

ordenamento. Já para Andrade (2007), as anotações em fichas compreenderão 

resumos, análises, transcrições de trechos, interpretações, esquemas, ideias 

fundamentais expostas pelos autores, tipos de raciocínio, frases que ocorrem, para a 

redação, devendo ser elaborados a partir da documentação dos dados com fichas.    

 Diante dessas colocações podemos salientar as orientações para a 

composição da documentação oferecida por Weg (2010, p. 42) ao enumerar as 

seguintes instruções: 

a) Antes de iniciada a pesquisa, criar uma pasta (pode ser eletrônica) com o título 

de Referências. 

b) Durante cada consulta as anotações sobre a fonte de pesquisa utilizada 

devem ser arquivadas em sua pasta Referências. 

c) O mesmo deve ocorrer com os fichamentos, esquemas, resumos e resenhas 

feitos a partir de leituras para a pesquisa. 

d) As referências devem, desde o início da pesquisa, ser registradas de acordo 

com as normas da ABNT. 
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e) Anote entre aspas as transcrições literais e o nome do autor, título da 

publicação, data e página. 

Medeiros (2008), citando Eco (1989), concorda que este ao dizer que existem 

várias formas de fichar um livro, entre elas estão: as indicações bibliográficas precisas; 

informações sobre o autor; resumo ou de conteúdo; citações diretas ou transcrições; 

comentários apreciativos ou analíticos.  

Assim, a ficha de indicações bibliográficas é realizada de acordo com as 

normas da ABNT, sendo que o indivíduo poderá utilizar a ficha catalográfica que está 

contida nas primeiras páginas de um livro. Já o fichamento de resumo pode ser 

compreendido como uma forma de escrita informativo-referencial, ocupando-se de 

reduzir um texto a suas principais ideias, cujas regras compreendem a supressão, que 

elimina palavras secundárias do texto, a generalização, permitindo substituir 

elementos específicos por outros genéricos, a seleção, a qual cuida de eliminar 

obviedades ou informações secundárias e a construção, compondo uma nova frase. 

O fichamento de transcrição direta poderá ser realizado de duas formas: até três linhas 

deverá ser contida entre aspas duplas. As aspas simples indicam citação no interior 

da citação. As citações diretas com mais de quatro linhas devem ser destacadas com 

recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e sem 

aspas. No fichamento de comentário deve-se atentar para a análise e identificação da 

hipótese do autor, objetivo, justificativa que o levou a escrever o texto e as ideias que 

fundamentam o texto. 

 

7.3.2 Resumo 

 

Um texto pode ser compreendido como uma unidade de linguagem em uso, 

uma ocorrência linguística falada ou escrita de qualquer extensão. Assim, para que 

um texto seja reconhecido como tal é necessário que apresente os fatores 

responsáveis pela textualidade de um discurso, os quais são a coerência, que assume 

conceitos e relações subjacentes à superfície textual; a coesão, que advém da 

maneira como os conceitos e relações subjacentes são expressas na superfície 

textual e depende do domínio dos elementos gramaticais; a intencionalidade, 

ocorrendo a partir dos objetivos do autor em abordar as temáticas trabalhadas; a 

aceitabilidade, consistindo na atenção dada ao interlocutor a fim de que as ideias 

propostas no texto sejam aceitas; a situacionalidade, ocupando-se de contextualizar 
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o texto a um tempo, espaço e/ou realidade; a informatividade, responsável por aquilo 

que de novo será abordado no texto e a intertextualidade, que cuida em dialogar com 

outros escritos. 

Diante disso, o resumo trata de captar aquilo que compõe os aspectos de 

textualidade de um discurso, apresentando apenas as principais concepções que 

atendam o objetivo de o leitor abordar tal texto. Essa modalidade textual deve abordar 

os pontos mais relevantes que um documento possa apresentar, abstendo-se, na 

maioria das vezes, de análises qualitativas ou quantitativas, como, por exemplo, a 

continuidade, progressão, não-contradição, articulação, suficiência de dados ou 

imprevisibilidade. 

De acordo com Marconi e Lakatos (2001, p. 72), “o resumo é a apresentação 

concisa e frequente seletiva do texto, destacando-se os elementos de maior interesse 

e importância”. Na mesma perspectiva, Medeiros (2008, p. 128) afirma que “é uma 

apresentação sintética e seletiva das ideias de um texto”, ressaltando a progressão e 

a articulação delas. Dessa forma, a elaboração de um resumo destacar o tema tratado 

no texto, o objetivo do texto, a articulação das ideias e as conclusões do autor do texto 

objeto do resumo. 

Em relação ao aspecto formal, deve-se ter atenção para alguns processos da 

escrita dessa modalidade textual como redigir em linguagem objetiva, não repetir 

frases inteiras do original, respeitar a ordem em que as ideias ou fatos são dispostos 

no texto, não devendo apresentar juízo de valor ou crítica, uma vez que essas ações 

fazem parte da resenha. É importante ressaltar que tal texto deve se autoexplicar, 

dispensando consultas ao texto original, pois, de acordo com Marconi e Lakatos 

(2001, p. 72), “a finalidade do resumo consiste na difusão das informações contidas 

em livros, artigos, teses etc., permitindo a quem o ler resolver sobre a conveniência 

ou não de consultar o texto completo”. 

Em relação às normas da ABNT, os resumos são classificados em crítico 

(resenha), indicativo, que apresenta apenas os principais pontos do documento, não 

apresentando dados qualitativos e quantitativos, não dispensando a leitura do original. 

Segundo Weg (2010, p. 49), o resumo indicativo é um “quadro sintético de uma obra 

literária, científica, filme, peça de teatro, com visão de conjunto. Refere-se a texto já 

lido ou visto (solicitado pelo orientador, por exemplo). Apresenta só o conteúdo do 

original. Também chamado de sinopse”. Exemplo:  
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ROCCO, Maria Thereza Fraga. Crise na linguagem: a redação no vestibular. 
São Paulo: Mestre Jou, 1981. 184 p. 
 
Estudo realizado sobre redações de vestibulandos da FUVEST. Examina os 
textos com base nas novas tendências dos estudos da linguagem, que 
buscam erigir uma gramática do texto, uma teoria do texto. São objeto de seu 
estudo a coesão, o clichê, a frase feita, o “não-texto” e o discurso indefinido. 
Parte de conjecturas e indagações, apresenta os critérios para análise, 
informações sobre o candidato, o texto e farta exemplificação (MEDEIROS, 
2008, p. 129). 

 

Ademais, a classificação do resumo informativo, segundo Weg (2010, p. 49), 

“apresenta o texto a ser lido (TCC, artigo, dissertação, tese), com objetivo e 

justificativa, objetivo e conteúdo, metodologia, resultados, palavras chaves”, como no 

exemplo a seguir: 

 

Texto: “O homem como ser social”, de R. Weg e Virgínia M. A. de Jesus. 
 
Resumo: O objetivo desta pesquisa é refletir sobre a importância da 
comunicação na vida do idoso, como forma de inserção social, melhoria de 
qualidade de vida e garantia de cidadania. As reflexões apresentadas são 
baseadas na experiência das autoras em curso, oficinas e palestras dirigidos 
a cidadãos com 50 anos ou mais de idade. O suporte teórico está baseado 
nos estudos do desenvolvimento dos meios de Comunicação Social para o 
estabelecimento das relações entre comunicação, inclusão digital e inclusão 
social. 
 
Palavras-chave: Comunicação social. Inclusão digital. Inclusão social. 

 

Assim, os resumos acadêmicos devem, quanto a sua extensão (NBR 

6028:2002), ter: 

a) de 150 a 500 palavras os de trabalhos acadêmicos (teses, dissertações e 

outros) e relatórios técnico-cientifícos; 

b) de 100 a 250 palavras os de artigos de periódicos; 

c) de 50 a 100 palavras os destinados a indicações breves. 

O resumo empírico ou experimental, segundo Motta-Roth et al (2010, p. 154), 

a ordem das informações apresentadas pelos distintos momentos que um pesquisa 

de caráter compreende são: 

a) Definição do PROBLEMA – inclui a intenção do autor, a tese, alguma alusão 

ao título. 

b) Estabelecimento do OBJETIVO – Justifica e apresenta o objetivo da pesquisa, 

estabelecendo como o trabalho difere da pesquisa prévia. 
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c) Descrição do MÉTODO – Define a abrangência, o tratamento, os dados, a 

metodologia adotada e as restrições envolvidas. Deve ser breve e apresentar 

os procedimentos envolvidos/usados no trabalho. 

d) Apresentação dos RESULTADOS – sumariza os resultados e engloba a maior 

porção do abstract. Uma vez que esse é o trecho de maior importância, já que 

veicula as inovações para a área, deveria também ser a porção mais 

detalhada do abstract. 

e) Indicação da CONCLUSÃO – Implicações, inferências, importância e 

interpretação dos resultados; conclusões. 

 

7.3.3 Resenha  

 

A resenha pode ser considerada um tipo de resumo, contudo sua 

especificidade está em ademais de apresentar elementos do texto lido ou a ser lido, 

ela apresenta traços críticos elaborados pelo próprio autor, que, ao passo que 

apresenta o texto, também emite sua opinião sobre ele. De acordo com os estudos de 

Marconi e Lakatos (2001, p. 89), “a resenha crítica é uma descrição minunciosa que 

compreende certo número de fatos: é a apresentação do conteúdo de uma obra. 

Consiste na leitura, no resumo, na crítica e na formulação de um conceito de valor do 

livro feitos pelo resenhista”.  

Essa modalidade textual exige do autor a capacidade leitora de ao abordar o 

texto obter o conhecimento completo da obra, ter a competência da matéria, 

capacidade de juízo de valor, independência de juízo, correção e urbanidade e a 

fidelidade ao pensamento do autor (SALVADOR apud MARCONI e LAKATOS, 2001). 

Motta-Roth et al  (2010) apresenta quatro etapas fundamentais para 

desenvolvermos a resenha: apresentar, descrever, avaliar e (não) recomendar o livro 

(texto). Tais etapas podem variar em extensão, mas podem ser apresentadas nessa 

mesma ordem, a depender do que o resenhador deseja por em foco.  

A resenha crítica não se limita ao número de palavras ou páginas, haja vista 

a completude e extensão do texto a ser resenhado. Sendo assim, tais aspectos podem 

variar de acordo com a orientação acadêmica solicitante. A resenha pode ser de um 

ou mais capítulos, duma coleção ou mesmo dum filme. Apresenta falhas, lacunas e 

virtudes, explora o contexto histórico em que a obra fora elaborada e faz comparações 

com outros autores. O resenhista deve avaliar a obra, sustentando suas 
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considerações, devendo embasá-las seja com evidências extraídas da própria obra 

ou de outras de que se valeu para elaborar a resenha.  

A estrutura retórica básica de uma resenha, segundo Motta-Roth (2010), faz 

alusão ao texto crítico de um resenhista perceptivo de sua realidade, capaz de não 

apenas apresentar dados do texto original, mas associar esses dados a elementos de 

realidade adjacentes. Por esse motivo, estabelecendo uma ponte entre essa autora, 

Medeiros (2008), Marconi e Lakatos (2001) e Azevedo (2001), a estrutura de uma 

resenha significativa pode ser estabelecida mediante a associação entre as seguintes 

partes: 

a) Referência bibliográfica: 

 Autor. 

 Título da obra. 

 Elementos de imprensa (local da edição, editora, data). 

 Número de páginas. 

 Formato. 

b) Apresentação ou introdução:  

 Contextualizar o autor e a obra no universo cultural ou acadêmico 

 Interessar o leitor pela resenha e pela obra em questão. 

c) Digesto, resumo da obra ou conhecimento: 

 Descrição parafraseada do resumo da obra, mostrando as partes 

constitutivas básicas da obra. 

 Avaliação crítica dos elementos estruturais constituintes da obra 

concomitantemente ao resumo das ideias trabalhadas no decorrer do 

texto, podendo ser feita por partes ou capítulos. 

 Pode responder às perguntas: de que trata a obra? O que diz? Possui 

alguma característica especial? Como foi abordado o assunto? Exige 

conhecimentos prévios para atendê-lo? 

d) Conclusões da autoria: 

 Quais as conclusões a que o autor chegou? 

e) Quadro de referências do autor: 

 Metodologia da autoria. 

 Que teoria serviu de embasamento. 

f) Apreciação crítica do resenhista: 
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 Julgamento da obra 

 Mérito da obra. 

 Estilo. 

 Forma. 

g) Indicações do resenhista: 

 A que público é dirigida. 

 A que disciplina é endereçada. 

 

7.3.4 Relatório 

 

O relatório técnico e/ou científicos, de acordo com Santos (2008), se refere a 

conteúdos de documentos resultantes de investigações ou pesquisa e 

desenvolvimento, nos quais são expressos progressos e avanços alcançados em 

relação à questões técnicas ou científicas em temas ou assuntos envolvendo 

interesses nacionais. Já Weg (2010, p. 67) afirma ser um “documento que fornece 

uma síntese das etapas de uma pesquisa em processo ou finalizada”, sendo um 

documento eficiente no processo de controle da pesquisa acadêmica. 

O texto consiste em relatar atividades já realizadas, sendo uma narração, com 

elementos descritivos e dissertativos, ordenada, minuciosa do que se ouviu, viu, 

observou, fez e analisou (WEG, 2010). Nele, deve conter, organizada e 

sistematicamente, dados e informações para leitores especializados e qualificados 

com conteúdo pormenorizado sobre as conclusões do estudo, além de conter 

obrigatoriamente as recomendações. 

Santos (2011, p.235) apresenta o seguinte esquema para a confecção do 

relatório técnico e/ou científico: 

 

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS: 

Capa (opcional) 

Folha de rosto (obrigatória) 

Errata (opcional) 

Resumo na língua vernácula (obrigatório) 

Lista de ilustrações (opcional) 

Lista de abreviaturas e siglas (opcional) 
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Lista de símbolos (opcional) 

Sumário (obrigatório) 

 

ELEMENTOS TEXTUAIS: 

Introdução (obrigatória) 

Desenvolvimento (obrigatório) 

Considerações finais (obrigatórias) 

 

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS: 

Referências (opcional) 

Apêndice (opcional) 

Anexo (opcional) 

Formulário de identificação (opcional) 

 

Ainda segundo Santos (2011), a normalização do relatório técnico-científico, 

quanto à sua forma de elaboração e apresentação são normalizados pela ABNT em 

sua NBR nº 10.719/2009, devendo ser utilizada linguagem pretérita, uma vez que 

relata fatos já ocorridos e/ou observados. 

 

7.3.5 Paper 

 

O paper pode ser compreendido como uma síntese de pensamentos 

aplicados a um tema específico, a qual deve evidenciar originalidade e reconhecer a 

fonte do material utilizado. Segundo Andrade (1995 apud MEDEIROS, 2008, p. 213), 

“paper é texto escrito de uma comunicação oral. Pode apresentar o resumo ou o 

conteúdo integral da comunicação e tem por objetivo sua publicação nas atas ou anais 

do evento em que foi apresentada”. Já para Roth (1994 apud MEDEIROS, 2008), pode 

ser um documento proveniente de uma pesquisa bibliográfica ou pode se basear em 

descobertas pessoais, diferindo de um relatório por conter a avaliação ou 

interpretação do redator dos fatos ou informações que foram recolhidas. 

Assim como o ensaio (pois todo paper pode ser um ensaio), essa modalidade 

textual deve desenvolver um ponto de vista acerca de um tema, uma tomada de 

posição definida e a expressão dos pensamentos de forma original. Assim, os passos 

para o paper são: 
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a) Escolher um assunto; 

b) Reunir informações; 

c) Avaliar o material; 

d) Organizar as ideias; 

e) Escrever o texto. 

O formato para o paper poderá ser o mesmo da comunicação científica. 

Assim, deve ter entre 2 e 5 páginas. O texto deve ser digitados no programa word for 

windows em fonte Times New Roman ou Arial, espaço 1,5, corpo 12, margem superior 

e esquerda 3,0 cm e inferior e direita 2,0 cm em todas as extremidades, com a 

seguinte formatação:  

a) Título e subtítulos em negrito;  

b) Identificação do autor após o título, à direita;  

c) Dados sobre o(s) autor(es) e instituição à qual pertence em nota ao pé da 

primeira página. A colocação do e-mail do autor é opcional.  

d) Citações recuadas em 4cm, em corpo 10, sem adentramento de parágrafo;  

e) Títulos de obras citadas dentro do texto e destaques em itálico;  

f) Uso de numeração progressiva na subdivisão dos itens, quando necessário 

(NBR 6023).  

g) Remissões bibliográficas em notas de rodapé (NBR 10520) ao longo do texto. 

h) Indicação bibliográfica nas notas de rodapé iniciada pelo sobrenome do autor, 

seguido do nome.  

i)  Referências ao final do texto, seguindo a NBR 6023, com as atualizações 

necessárias. 

OUTRAS DICAS: 

a) As citações no corpo do texto que contiverem até 3 (três) linhas devem 

aparecer entre aspas, com chamada autor-data. Exemplo (BOSI, 1997, p.35). 

As citações que excederem a 03 (três) linhas devem ser colocadas com recuo 

de 4 cm, sem aspas, letra tamanho 10, e chamada autor-data;    

b) O número de página deve ser inserido no cabeçalho, à direita;  

c) As referências bibliográficas finais devem ater-se somente aos trabalhos 

citados no texto e serão dispostas de acordo com as normas da ABNT. 

 

7.3.6 Ensaio 
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O ensaio pode é compreendido como uma exposição metódica de estudos 

realizados e a exposição das conclusões originais a que se chegou após apurado 

exame de um assunto. 

O ensaio apresenta, segundo Massaud (1987 apud MEDEIROS, 2008), duas 

ramificações: o informal e o formal. O informal é marcado pela liberdade criadora e 

pela emoção, enquanto o formal caracteriza-se pela seriedade dos objetivos e da 

lógica do texto, o qual deve ser escrito com brevidade, serenidade, uso da primeira 

pessoa. 

Esse tipo textual é problematizador, antidogmático, no qual deve sobressair o 

senso crítico do autor e a originalidade. Por esse motivo, o ensaio deve introduzir as 

funções retóricas, as quais se constituem em um processo que disciplinam o 

raciocínio, organizam e ordenam as ideias, com o propósito de sistematizar o 

conhecimento. Destacam as seguintes funções: a análise, as sínteses, a classificação, 

a descrição e a definição. Assim, o texto ensaísta tende a ser algo mais ousado, 

demonstrando originalidade nas funções retóricas salientadas. 

Nessa perspectiva, o ensaio se apropria das características do texto 

dissertativo-argumentativo, cujo discurso dissertativo de caráter científico deve ser 

elaborado de maneira a criar um efeito de sentido de objetividade, pois pretende dar 

destaque ao conteúdo das afirmações feitas (ao enunciado) e não à subjetividade de 

quem as proferiu (ao enunciador), apresentando as seguintes características:  

a) Introdução: apresentação da temática a ser abordada e da tese, as ideias a 

serem argumentadas e a que conclusão se quer chegar. 

b) Desenvolvimento: argumentação original e precisa das ideias pré-lançadas na 

introdução. 

c) Conclusão: posicionamento do autor sobre a temática apresentada. 

 

7.3.7 Revisão de Literatura 

 

Segundo os escritos de Martins Júnior (2008), é uma pesquisa inicial sobre o 

que já foi escrito sobre o tema que se está pesquisando. Ainda sobre esse autor, para 

se escrever uma revisão de literatura é necessário atentar para alguns detalhes: 

a) Frase introdutória: é uma frase colocada no início do texto, sempre que se for 

iniciar ou quando se for mudar de assunto. Ela é geralmente curta e feita com 

as próprias palavras do pesquisador, e serve para “introduzir” o assunto sobre 
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o qual se vai falar. É feita com um verbo impessoal e deve expressar uma 

hipótese que, ao ser lida, “pede” uma comprovação imediata do fato relatado. 

b) O uso de citações: não inserir uma citação sem antes escrever uma frase 

introdutória; Não escrever só a citação, sem qualquer comentário posterior; 

Não mude de assunto sem antes discutir a citação; Não escreva uma segunda 

citação sem antes realizar um comentário pessoal sobre o conteúdo da 

primeira; Nunca encerrar um capítulo, item, subitem ou mesmo um assunto, 

com uma citação, mas sim com uma síntese do que foi tratado neste tópico. 

c) Síntese final: Em uma ou mais frases, elaborar uma síntese do que foi tratado 

neste tópico. Esta síntese deve ser pessoal e não sob a forma de citação. 

Poderá ou não conter uma frase de ligação (gancho).  

Os itens de um artigo de pesquisa bibliográfica são: 

 Título; 

 Nome do(s) autor(es); 

 Resumo em português; 

 Resumo em outro idioma; 

 Introdução; 

 Revisão de literatura; 

 Conclusão; 

 Referências; 

 Apêndices e anexos (se for o caso); 

 Endereço d(s) autor(es).  

Na elaboração do artigo, o texto deve ser escrito com os verbos no passado 

e na terceira pessoa do singular, como por exemplo, buscou-se, objetivou-se etc. 

Elementos organizacionais para o projeto são irrelevantes no texto final do artigo, 

como organograma e orçamento. 

Em um artigo do tipo bibliográfico, a introdução é o local onde costumam ser 

inseridas: a delimitação do problema, o problema formulado, as justificativas e os 

objetivos do trabalho. Essas partes não devem ser separadas em forma de itens, com 

títulos separados. A introdução deve ser escrita só em um item e o autor tem a 

liberdade de decidir a ordem em que irá colocar os elementos que a compões. 

Utiliza-se o número do item acompanhado do título “Revisão de literatura” ou 

“Revisão bibliográfica”, ou ainda de um subtítulo do artigo, exemplo: 2. Revisão de 
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literatura ou 2. As frutas na medicina doméstica. O autor fará uma pesquisa sobre as 

principais variáveis em estudo, dividindo esse tópico em itens, subitens, tópicos e 

subtópicos, dependendo do tipo de pesquisa que estiver efetuando.  Normalmente, 

esses itens são constituídos pelas variáveis já delimitadas a partir das palavras-

chave do título e dos objetivos formulados.  

Devem ser subdivididos em assuntos menores, de acordo com a classificação 

que o autor elaborará para o “seu” artigo, cujo conteúdo se inspirará nas obras de 

autores que já tenham pesquisado sobre o assunto. Deve-se evitar frases longas, de 

forma quando uma frase (oração) ocupar mais de três linhas pode ser dividida em 

frases menores. Da mesma forma, quando o parágrafo estiver muito longo (mais de 

dez linhas), deve-se dividi-lo ao meio, facilitando, assim, sua leitura e entendimento. 

Na conclusão, devem-se seguir os seguintes passos para escrevê-la: 

a) Se, na delimitação do problema, formulou algumas questões indagadoras, 

deve iniciar respondendo a esses questionamentos. 

b) Estabelecer uma relação entre cada objetivo específico com os resultados 

obtidos na pesquisa. 

c) Deve-se valer das sínteses do final de cada item do capítulo. 

d) Em cada tópico da conclusão dedicado a responder aos objetivos específicos, 

utilizar verbos como: evidenciou-se, demonstrou-se, verificou-se e outros. Por 

último, após responder a todos os objetivos específicos, o autor deverá 

responder ao objetivo geral do trabalho.  

e) Pode-se inserir algumas limitações que ocorreram durante a realização do 

trabalho, bastando referi-las logo após escrever a conclusão geral.  

f) O autor pode sugerir algum tema ligado ao presente estudo para servir de 

referencial para novas pesquisas. 

 

7.3.8 Comunicação Científica 

 

Medeiros (2008, p.205) define a comunicação científica como “a informação 

que se apresenta em congressos, simpósios, reuniões, academias, sociedades 

científicas. Em tais encontros são expostos os resultados realizados”. É uma 

comunicação limitada em sua extensão, isto é, não pode ser muito longa, por esse 

motivo, estipula-se o tempo entre dez a vinte minutos para o participante apresentar 

sua apresentação. 
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A exposição, na maioria das vezes, visa a publicação, em virtude disso deve 

ser escrita, levando em consideração a atualização de um tema e/ou problema que 

contribua para o desenvolvimento científico. É importante salientar que as 

informações deverão ser originais e criativas. 

Segundo Marconi e Lakatos (2001), a estrutura da comunicação científica 

pode ser: 

a) Folha de rosto 

 designação do congresso, simpósio etc. 

 local de realização 

 data do evento 

 patrocinador(es) 

 título do trabalho 

 nome do autor 

 credenciais do autor 

b) Sinopse 

Resumo analítico do trabalho redigido pelo próprio autor ou editor e publicado 

ao mesmo tempo em que o trabalho. Pode ser colocado entre o título e o texto 

ou ao final da publicação. Deve ser escrito em português, inglês ou outra língua 

de difusão internacional. 

A redação da sinopse deve facilitar a consulta do periódico que as publicou, 

conter, de forma sucinta, os fatos encontrados no trabalho e suas conclusões, 

sem emitir juízo de valor, dar ao leitor uma visão global do conteúdo, indicar a 

maneira como o tema foi abordado, apontar os fatos novos e as conclusões 

tiradas, ser o mais concisa possível. 

c) Conteúdo 

 Introdução 

 Texto (desenvolvimento) 

 Conclusão ou recomendações 

d) Referências bibliográficas 

Em uma comunicação deve-se levar em consideração o envolvimento da 

preparação do autor, a apresentação do material realizada com clareza, 

obedecendo aos três estágios: o da preparação, que envolve a familiaridade 

com o que se pretende comunicar; a apresentação, a leitura dever ser clara de 
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forma que prenda a atenção do ouvinte; e a arguição, prestando atenção nas 

perguntas formuladas a fim de respondê-las claramente e com propriedade. 

Deve-se ter atenção, também, à formalidade da linguagem, do aparato gráfico 

e do estilo impessoal. 

 

7.3.9 Seminário 

 

Pode ser entendido como uma atividade acadêmica oral, cuja modalidade de 

apresentação exige estudo e preparação prévia. Santos (2011, p. 175) define o 

seminário como “uma atividade acadêmica e científica de realização comum nas 

Instituições de Ensino Superior, Instituições que se dedicam às pesquisas como 

procedimento didático e nos Eventos Científicos onde se discutem assuntos 

relacionados com todas as áreas dos conhecimentos humanos”. Tem por principal 

finalidade levar o discente a pesquisar a respeito de uma temática, com o objetivo de 

apresentá-la e discuti-la cientificamente. 

Os seminários podem ser divididos em (SANTOS, 2011, p. 178): 

a) Seminário clássico: podendo ser denominado individual, podendo ser divido 

temas de estudos individualmente ou fracionado em partes significativas 

direcionadas a educandos diferentes para ser estudados. 

b) Seminário clássico em grupos: distribui temas a grupos de educados ou temas 

fracionados em partes para cada grupo, podendo ser vários temas cada um a 

um grupo. 

c) Seminário em grupo: exige maior quantidade de tempo em aulas para que os 

estudos, apresentações e discussões alcancem os resultados desejados. 

No roteiro do seminário deverá conter: 

a) Plano: unidades como títulos, subtítulos, divisões, leitura do material com 

espírito crítico e estabelecimento das relações para os aspectos comuns. 

b) Introdução: pessoal, bem objetiva, dando a ideia do conteúdo do trabalho. 

c) Conteúdo: deve ser apresentado em unidades. Escrito com linguagem clara, 

objetiva e concisa. Não se deter em pormenores. 

d) Conclusão: interpretação pessoal, também em linguagem objetiva.  

e) Bibliografia: indica todas as fontes que foram utilizadas e dentro da técnica. 

f) Participantes: nome, turma, data e local, dados da instituição. 
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Para a avaliação, sugere-se que se observe a apresentação de um texto-

roteiro, o domínio de conteúdo, a transmissão desse conteúdo, a harmonia entre o 

tempo de apresentação e o conteúdo, a participação da classe, o vocabulário e a voz, 

bem como os recursos utilizados para a apresentação. 

 

7.3.10 Documentário 

 

O documentário é uma modalidade de trabalho acadêmico que visa abordar 

uma temática mediante a apresentação de elementos do real. Segundo Ramos (2008, 

p. 22), documentário é 

 

[...] uma narrativa com imagens-câmera que estabelece asserções sobre o 
mundo, na medida em que haja um espectador que receba essa narrativa 
como asserção sobre o mundo. A natureza das imagens-câmera e, 
principalmente, a dimensão da tomada através da qual as imagens são 
constituídas determinam a singularidade da narrativa documentária em meio 
a outros enunciados assertivos, escritos ou falados. 

 

De acordo com as propostas de Tomaim (2012), um projeto de documentário 

deve conter os seguintes itens:  

1. Sinopse: deve ser descrita a ideia original do vídeo, aquela que irá ser 

traduzida em um projeto audiovisual. Do que se trata o documentário? O que será 

abordado? Veja que a preocupação é descrever do que se trata o documentário e não 

como será abordado pelo diretor. Isto é em outro item. Por exemplo, o filme Tiros em 

Columbine , de Michael Moore, retrata o fascínio que os norte-americanos têm por 

armas de fogo, tendo como gancho o atentado no colégio Columbine em que dois 

adolescentes assassinaram 14 estudantes e um professor. No máximo 6 linhas. 

2. Argumento: é a apresentação da temática que será tratada no 

documentário. É o espaço que o roteirista tem para apresentar os principais dados 

levantados pela pesquisa em relação ao tema proposto. É a hora de defender a ideia 

do documentário, dar argumentos (históricos, sociais, econômicos, culturais, políticos 

etc.) que justifiquem a importância de transformar aquele tema em um produto 

audiovisual. No máximo 1 página.  

3. A Proposta: descrever a proposta formal do vídeo. Que documentário 

estamos propondo? Veja que não se trata de apresentar o tema ou a sua importância, 

isto já foi feito nos itens anteriores, é preciso que agora o roteirista trabalhe a ideia do 
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documentário. A quê este documentário se pretende? Quais os objetivos com este 

documentário em relação à temática abordada? Mostrar, discutir, debater, focalizar, 

explorar, promover, questionar, etc. são algumas das palavras-chaves que nos 

ajudam na hora de escrever a proposta. Sempre existe um por quê  em fazer um 

documentário. Qual é o seu? Em geral, o que motiva um documentarista é a 

oportunidade de conhecer, de ter um contato com uma realidade diferente da sua. É 

deste contato com o outro que nasce o documentário. Então, cabe ao roteirista traduzir 

as intenções do diretor com a realização do documentário. No máximo 1 página. 

Neste item, o roteirista pode apontar documentários ou outras referências que se 

assemelham a proposta evidenciada.  

4. Descrição do(s) Objeto(s): se fazer documentário é objetivar a realidade, 

isto nos leva a definir qual(is) o(s) nosso(s) objeto(s) que merece(m) ser retratado(s). 

Neste caso, os objetos para um documentário podem ser personagens sociais, 

materiais de arquivo, manifestações da natureza e etc. Entretanto, é preciso que fique 

claro ao documentarista que nem sempre ao lidar com seus objetos implica em um 

grau zero de subjetividade, pelo contrário, pois o próprio fazer cinematográfico implica 

na existência de um sujeito-da-câmera, em um olhar subjetivo diante da realidade. Até 

mesmo lidando apenas com materiais de arquivo, na hora da seleção e montagem o 

olhar subjetivo prevalece, uma vez que o documentário é uma obra criativa, inventiva 

e interpretativa da realidade que sempre irá pressupor um sujeito. 

Neste sentido, é preciso que o roteirista descreva o(s) seu(s) objeto(s). 

Procurar evidenciar quem são, qual a importância destes para o filme, qual a relação 

destes com a temática. No máximo 5 linhas para cada objeto apontado.   

No entanto, é preciso que se saiba que os personagens apontados devem ser 

aqueles que aceitaram participar do filme em um acordo firmado com a equipe de 

produção do documentário na época da pesquisa. Se caso o documentário for 

baseado em “povo-fala” não haverá como descrever cada personagem, cabe ao 

roteirista apenas apontar o lugar onde será realizado o “povo-fala” e que tipos de 

personagens sociais serão priorizados.  

5. Abordagem: trata-se de apresentar o como do documentário. Escolhido(s) 

o(s) objeto(s) é preciso agora definir de maneira clara, dentro da proposta fílmica, 

como o documentarista irá se relacionar com cada um deles. É ideal que se comece 

esclarecendo que tipo de documentário será realizado: objetivo, poético, participativo, 

observativo etc. Isto diz muito em relação à postura que irá ser adotada pelo 
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documentarista e sua equipe. Por exemplo, se o filme terá uma abordagem 

observativa, aos moldes do cinema direto, implica que o diretor e sua equipe (em 

geral, reduzida) irão procurar observar os personagens sem interferirem na realidade; 

com uma “câmera na mão” (ou no ombro) os realizadores buscarão ser incorporados 

no cotidiano dos personagens para que este seja capturado com mais naturalidade.  

É aqui o espaço para o roteirista descrever sobre as modalidades de 

entrevistas, as modalidades de comportamento da câmera com os personagens 

sociais, as intervenções do diretor (se houver), como se dará as reconstituições 

ficcionais (com uso de personagens sociais ou atores profissionais?), se fará uso de 

voz-over (ou OFF), como serão utilizados os materiais de arquivos (sonoros, 

iconográficos ou audiovisuais).  

Para cada estratégia de abordagem do documentário é necessário uma 

justificativa coerente com a proposta apresentada. Por exemplo, se for utilizar um 

determinado depoimento de um dos personagens sociais em um estúdio para 

distingui-lo dos demais que foram captados em externas (ruas, praças etc.) é preciso 

que fique claro os motivos disto, quais as intenções desta escolha. Para cada 

apresentação e justificativa das abordagens no máximo 15 linhas.   

6. Estrutura: quando se produz um documentário, depois de superadas as 

fases de pesquisa e planejamento, é preciso que o diretor e a equipe sejam capazes 

de visualizar o filme. Que todos tenham em mente o documentário decuplado em suas 

diversas sequências. Para tal, se faz necessário que no projeto seja apresentado uma 

estrutura do filme. Não se trata do roteiro finalizado, isto é outra etapa. O que se 

pretende é que, a partir das estratégias de abordagem do documentário, o roteirista 

seja capaz de criar uma linha estrutural para o filme.  

7. Cronograma de Produção: por fim, todo projeto de documentário 

necessita de um cronograma de produção para que seja garantido que todas as 

etapas serão cumpridas. Isto demonstra que o planejamento é uma tarefa 

imprescindível na realização de um produto audiovisual. Deve-se incluir neste 

cronograma (quando houver): captação de internas e externas, captação de 

depoimentos, gravação de locução, edição, confecção de arte final (desenhos, 

animações, vinhetas) e trilhas sonoras ou músicas etc.  

 

7.3.11 Informe Científico 

 



58 
 

Medeiros (2008) afirma que o informe científico se caracteriza como relato 

escrito que divulga os resultados parciais ou totais de pesquisa. É o mais breve dos 

trabalhos científicos, restringindo-se à descrição dos resultados alcançados pela 

pesquisa. 

Deve ser escrito de forma que possa ser compreendido e as experiências 

repetidas, caso seja do interesse do pesquisador. Diante disso, o informe poderá ser 

composto pela escrita concisa e resumida do título do trabalho, identificação do 

pesquisador, problema, justificativa, objetivos, método, resultados e considerações 

finais e referências. Ademais, as formas de apresentações podem variar em forma de 

pôster, slide, apresentação gráfica etc. 
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8 ESTRUTURA DE UM TRABALHO ACADÊMICO  

Vania Hirle Almeida 

A estrutura de um trabalho acadêmico seja monografia, dissertação ou tese 

compreende de elementos pré- textuais, textuais e pós- textuais. Indicada em ordem 

na figura a seguir:  

 

ELEMENTOS PRÉ- TEXTUAIS OBRIGATÓRIO OPCIONAL 

Capa com informação na lombada   

Folha de rosto   

Ficha catalográfica   

Errata   

Folha de aprovação    

Dedicatória    

Agradecimentos   

Epigrafe   

Resumo em língua nacional   

Resumo em língua estrangeira   

Lista de ilustrações ( quadros, gráficos etc.)    

Lista de tabelas   

Lista de abreviaturas e  siglas   

Lista de símbolos    

Sumário    

ELEMENTOS TEXTUAIS   

Introdução    

Revisão da literatura    

Metodologia    

Analise dos resultados    

Conclusões    

ELEMENTOS PÓS- TEXTUAIS   

Referências   

Glossário   

Apêndice    

Anexo    

Índice    
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8.1 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

 

Conforme a NBR 14724 os elementos pré-textuais  são apresentados  na 

seguintes ordem: 

 

8.1.1 Capa 

a) Nome da instituição; 

b) Nome do autor; 

c) Título; 

d) Subtítulo se houver; 

e) Número de volume (se houver mais de um, deve constar em cada capa a 

especificação do respectivo volume); 

f) Local (cidade da instituição onde  o trabalho deve ser apresentado); 

g) Ano de depósito (da entrega). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULDADE ADVENTISTA DA BAHIA 
CURSO: ENFERMAGEM 
NOME E SOBRENOME 

 
 
 
 
 
 

TÍTULO DO TRABALHO  
(EM LETRAS MAIÚSCULAS E SEM PONTO FINAL) 
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8.1.2 Lombada 

 

Elemento opcional, onde as informações devem ser expressas, conforme a 

ABNT NBR 12225 

a) Nome do autor, impresso longitudinalmente e legível do alto para o pé da 

lombada. Esta forma possibilita a leitura quando o trabalho está no sentido 

horizontal, com a face voltada para cima; 

b) Título do trabalho, impresso da mesma forma que o nome do autor; 

c) Elementos alfa numéricos de identificação, por exemplo: v. 2. 
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8.1.3 Folha de rosto 

 

Elemento obrigatório que apresenta o verso e o anverso.  

 

8.1.3.1 Anverso da folha de rosto 

 

Os elementos anverso da folha de rosto devem figurar da seguinte ordem: 

a) Nome do autor: centralizado; 

b) Título: em destaque e centralizado na página; se houver subtítulo, este deve 

ser precedido por dois pontos; 

c) Nota Explicativa: relata acerca do caráter acadêmico do documento (trabalho 

acadêmico, projeto de pesquisa, trabalho de conclusão de curso, monografia, 

dissertação, etc). Deve inserir o nome do orientador. Essa nota é transcrita com 

espaçamento simples e alinhada a partir do centro da página; 

d) Local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado e ano de entrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaço 

reservado para 

etiqueta de 

localização da 

biblioteca 

FADBA 

CURSO 

ANO 
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e) Modelos de notas explicativas 

 

Trabalho Curricular 

Trabalho apresentado para avaliação do rendimento escolar da disciplina Políticas 

de Saúde do curso de Enfermagem da Faculdade Adventista da Bahia, ministrada 

pelo Profa. Dra. XXXXXXXXXXXX. 

 

Trabalho de conclusão de curso      

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Psicologia da 

Faculdade Adventista da Bahia, orientado pela Profa. XXXXXXXXXXXX, como 

requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Psicologia.  

 

Monografia  

Monografia apresentada ao Curso de Especialização em Docência e Pesquisa do 

Ensino Superior da Faculdade Adventista da Bahia, orientada pela Prof. Dr. 

XXXXXXXXXXXX, como requisito parcial para obtenção do título de especialista 

em Docência e Pesquisa do Ensino Superior. 

 

Dissertação 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em Missão Urbana do Seminário 

Adventista Latino-Americano de Teologia, orientado pelo Prof. Dr. 

XXXXXXXXXXXX, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em 

Missão Urbana. 

 

Projeto de Pesquisa      

 

NOME E SOBRENOME 
 
 
 
 
 

TÍTULO DO TRABALHO  
(EM LETRAS MAIÚSCULAS E SEM PONTO FINAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CACHOEIRA - BA 
ANO 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao curso de 

Enfermagem da Faculdade 

Adventista da Bahia, orientado pela 

Profa. Dra. XXXXXXXX, como 

requisito parcial para obtenção do 

título de Bacharel em Enfermagem. 

 

Orientador 
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Projeto de pesquisa apresentado ao Curso de Especialização Lato Sensu em 

Gestão de Pessoas da Faculdade Adventista da Bahia, orientado pelo Prof. Dr. 

XXXXXXXXXXXX, como requisito parcial para avaliação. 
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8.1.3.2 Verso da folha de rosto 
 

Deve conter a ficha catalográfica, conforme o Código de Catalogação Anglo-

Americano vigente. (elaborado pelo bibliotecário (a)  da instituição aonde o trabalho 

vai ser apresentado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.4 Errata 

 

Elemento opcional que deve ser inserido logo após a folha de rosto, 

constituído pela referência do trabalho e pelo texto da errata e disposto da seguinte 

maneira: 

EXEMPLO:        ERRATA 

 

 

8.1.5 Folha de aprovação 

 

 

 

S586p  Santos, Pedro Paulo.

A hipertensão arterial no município de Conceição da Feira –
BA/ Pedro Paulo dos Santos – Cachoeira, 2008   

65f.; 30 cm  

Monografia (Bacharel em fisioterapia) – Faculdade 

Adventista de fisioterapia, Cachoeira, 2006.

Orientação de: Profa Djeyne Ferreira

1.Fisioterapia. 2. hipertensão. 3. Conceição da feira-Ba

12,5 cm 

7,5 

cm 

Folha                Parágrafo                Linha                Onde se lê              Leia-se 

   32                          1                          3                    publiacao            publicação 
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8.1.5 Folha de aprovação 

 

Elemento obrigatório, colocado logo após a folha de rosto, constituído pelo 

nome do autor do trabalho, título do trabalho e substituído (se houver), natureza, 

objetivo, nome da instituição a que é submetido, área de concentração, data de 

publicação, nome, titulação e assinaturas dos componentes da banca examinadora e 

instituições a que pertencem. A data de aprovação e assinatura dos membros 

componentes da banca examinadora são colocados após a apresentação do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.6 Dedicatória (opcional) 

 

NOME E SOBRENOME 
 
 

TÍTULO DO TRABALHO  
(EM LETRAS MAIÚSCULAS E SEM PONTO FINAL) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Aprovada em   ____ de ____  de 2012 

 
________________________________ 

Professor Orientador (nome) 
 

________________________________ 
Professor Examinador (nome) 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao curso de 

Enfermagem da Faculdade 

Adventista da Bahia, orientado pela 

Profa. Dra. XXXXXXXX, como 

requisito parcial para obtenção do 

título de Bacharel em Enfermagem. 
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Espaço reservado para que o autor preste homenagem a alguém. 

 

8.1.7 Agradecimentos (opcional)  

 

Dirigidos àqueles que contribuíram para a elaboração do trabalho. 

 

8.1.8 Epígrafe (opcional) 

 

Citação seguida de indicação de autoria, relacionada ao assunto abordado no 

trabalho. 

 

8.1.9 Resumo na língua vernácula 

 

Elemento obrigatório, constituído de uma sequencia de frases concisas e 

objetivas e não de uma simples enumeração de tópicos, não ultrapassando 500 

palavras (monografia e dissertações) e 250 palavras (artigos), seguidas, logo abaixo, 

das palavras representativas do conteúdo do trabalho, isto é, palavra-chave e/ou 

descritores, conforme a ABNT NBR 6028.  O mesmo deve ser composto de tema, 

problema, objetivos, principais autores que fundamentaram o estudo, metodologia e 

principais conclusões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RESUMO 

A Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006 define a alteração da 
duração  do ensino fundamental e estabelece quatro anos para que as 
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8.1.10 Resumo em língua estrangeira 

 

Elemento obrigatório, com as mesmas características do resumo em língua 

vernácula, digitado ou datilografado em folha separada (em inglês Abstract, em 

espanhol Resumem, em francês Résumé, por exemplo). Deve ser seguido das 

palavras representativas do conteúdo do trabalho, isto é, palavras-chave e/ou 

descritores, na língua. 
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8.1.11 Lista de ilustrações 

 

Elemento opcional, que deve ser elaborado de acordo com a ordem 

apresentada no texto, com cada item, designado por seu nome específico, 

acompanhado do respectivo número da página. Quando necessário, recomenda-se a 

elaboração de lista própria para cada tipo de ilustração (desenhos, esquemas, 

fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros retratos e 

outros). 

 

 

 

ABSTRACT 

The law no. 11.274, of February 6, 2006, defines the changing of the 
length of fundamental education and establishes four years in order to 
schools make the needed reformulations. For the adequate working of the 
school as it provides a quality education it is necessary the organization 
of its curriculum and its respective components. This article is the result 
of a research whose aim was to understand the curricular implications 
before this changing. The method was a mixed approach with a survey 
with teachers and also an analysis of the curricular propose of the school. 
Survey data showed that the participation of the teacher in the politico-
pedagogical project was low and also how they experienced this changing 
season in the school, while politico-pedagogical project analysis shows 
that the alterations were not completely done and some important aspects 
were missing and should be pointed out. 

 

Keywords: Curriculum. Politico-Pedagogical Project. Fundamental 

Education. 
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8.1.12 Lista de tabelas 

 

Elemento opcional, elaborado de acordo com a ordem apresentada no texto, 

com cada item designado por seu nome específico, acompanhado do respectivo 

número da página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.13 Lista de abreviaturas e siglas 

 

Elemento opcional, que consiste na relação alfabética das abreviaturas e 

siglas utilizadas no texto, seguidas das palavras ou expressões correspondentes 

grafadas por extenso. Recomenda-se a elaboração de lista própria para cada tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LISTA DE TABELAS 
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Tabela 2 – Distribuição do acervo......................................................................... 35 
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8.1.14 Lista de símbolos 

 

Elemento opcional, que deve ser elaborado de acordo com a ordem 

apresentada no texto, com o devido significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.15 Sumário 

 

Elemento obrigatório, cujas partes são acompanhadas do(s) respectivo(s) 

número(s) da(s) pagina(s). Havendo mais de um volume, em cada um deve constar o 

sumário completo do trabalho, conforme a ABNT NBR 6027. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LISTA DE SÍMBOLOS 

 
h ........................................................................... hora 
kg ......................................................................... quilograma 
m/s ....................................................................... metro por segundo 
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8.2 ELEMENTOS TEXTUAIS 

 

Constituídos de três partes fundamentais: introdução, desenvolvimento e 

conclusão. 

 

8.2.1 Introdução 

 

Parte inicial do texto, onde devem constar a delimitação do assunto tratado, 

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

 

8.2.2 Desenvolvimento 

 

Parte principal do texto, que contem a exposição ordenada e pormenorizada 

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

do tema e do método. 

 

8.2.3 Conclusão 

 

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

objetivos ou hipóteses. 

NOTA: é opcional apresentar os desdobramentos relativos à importância, síntese, 

projeção, repercussão, encaminhamento e outros. 

 

8.3 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

 

8.3.1 Referências 

 

Elemento obrigatório, elaborado conforme a ABNT NBR 6023. 

 

8.3.2 Glossário  

 

Elemento opcional, elaborado em ordem alfabética. 

 

8.3.3 Apêndice(s) 
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Elemento opcional. O(s) apêndice(s) são identificados por letras maiúsculas 

consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. Excepcionalmente utilizam-se 

letras maiúsculas dobradas, na identificação dos apêndices, quando esgotadas as 23 

letras do alfabeto. 

 

Exemplo:  

APÊNDICE A - Avaliação numérica de células inflamatórias totais aos quaro dias de 

evolução 

APÊNDICE B - Avaliação de células musculares presentes nas caudas em 

regeneração   

 

8.3.4 Anexo(s) 

 

Elemento opcional. O(s) anexo(s) são identificados por letras maiúsculas 

consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. Excepcionalmente utilizam-se 

letras maiúsculas dobradas, na identificação dos anexos, quando esgotadas as 23 

letras do alfabeto. 

 

Exemplo: 

ANEXO A – Representação gráfica de contagem de células inflamatórias presentes 

nas caudas em regeneração- Grupo de controle I (Temperatura...) 

ANEXO B – Representação gráfica de contagem de células inflamatórias presentes 

nas caudas em regeneração- Grupo de controle II (Temperatura...) 

 

8.3.5 Índice(s) 

 

Elemento opcional, elaborado conforme a ABNT NBR 6034. 

 

 

 

 

9 TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO: DO PROJETO DE PESQUISA A 

TIPOLOGIA E ELABORAÇÃO DO TCC  
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Daniela Reis 

Após a elaboração do projeto de pesquisa e realização da pesquisa 

propriamente dita, se expressa à necessidade de relatar os resultados alcançados 

durante este processo, através de um relatório escrito. Esse relatório pode se 

manifestar de diversas maneiras. No processo de elaboração deste, devem ser 

considerados os parâmetros previstos por cada curso quanto à escolha do modelo do 

relatório, também chamado de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Tanto na 

Graduação, quanto na pós-graduação da FADBA, em cada Projeto Pedagógico de 

Curso (PPC) está (ão) previsto (os) o (os) modelo (os) adotado (os). 

A seguir apresentamos a estrutura e especificidades de cada modelo de TCC 

adotado nos cursos de graduação e pós-graduação desta Instituição de Ensino 

Superior (IES). 

 

9.1 PROJETOS, PESQUISA E RELATÓRIO DE PESQUISA: COMO TUDO 

COMEÇA? 

Daniela Reis 

O desenvolvimento de qualquer ação geralmente é precedido por uma 

reflexão entre a subjetividade e a objetividade. Este é o momento em que todas as 

variáveis são consideradas para que os resultados sejam ótimos. Em se tratando da 

produção do conhecimento científico tudo começa com um planejamento. 

Vasconcelos (2003) explicita que planejar consiste em reconhecer que uma dada 

realidade pode ser analisada, compreendida e potencialmente transformada. Para 

tanto, é essencialmente necessário planejar, que nada mais é que um processo 

inicialmente mental, em que a posteriori, o diálogo, a capacidade de antecipação, o 

levantamento de possibilidades, recursos e percursos se agregam sistematicamente 

resultando em um plano, manifestação concreta de todo um processo. Esta 

concretude é aqui nomeada de projeto de pesquisa. É o produto, o resultado do 

planejamento inicial.  

Após a elaboração deste produto, que objetiva evidenciar detalhadamente o 

caminho a ser percorrido no desenvolvimento da pesquisa, temos a pesquisa 

propriamente dita e finalmente, um relatório de pesquisa que pode se manifestar por 

meio de uma monografia, artigo, relatório técnico, dentre outros modelos, conforme o 

desenho abaixo. 
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Tendo em vista os aspectos evidenciados anteriormente e levando em 

consideração as seções que se seguirão, a partir deste instante serão abordados 

aspectos relativos à definição do projeto de pesquisa, as etapas constitutivas deste, 

bem como sua formatação. Para tanto, foram levadas em consideração a ABNT NBR 

15287:1011, intitulada: Informação e documentação – Projeto de pesquisa – 

Apresentação, que especifica os princípios gerais para a elaboração de projetos de 

pesquisa, além das seguintes referências normativas: ABNT NBR 6023, ABNT NBR 

6024, ABNT NBR 6027, ABNT NBR 6034, ABNT NBR 10520 e ABNT NBR 12225. 

 

PROJETO DE PESQUISA: DEFINIÇÕES 

 

Projeto de pesquisa no parecer de Michel (2005), Pereira Filho (2007) e 

Leite (2008) é o primeiro ato de formalização de uma investigação científica, que por 

sua vez se manifesta por meio de um plano de ação sistemático que expõe os passos, 

recursos, bem como as etapas de um estudo a ser efetivado. É também considerado 

como um documento científico em que se encontram explicitadas as ações a serem 

desenvolvidas no decorrer da pesquisa.  

Leite (2008) acrescenta ainda, que o projeto de pesquisa busca responder 

as perguntas básicas tais como: o que? Por quê?  Para que? Para quem? Como? 

Quando? Onde? Ratificando, o projeto de pesquisa explicitará e descreverá o caminho 

a ser percorrido para que a pesquisa seja desenvolvida e gere um produto final, um 

relatório. 

 

 

ESTRUTURA DO PROJETO 

 

Conforme previsto na ABNT NBR 15287:1011 a estrutura de um projeto de 

PROJETO DE 
PESQUISA

PESQUISA
RELATÓRIO 

DE 
PESQUISA
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pesquisa compreende a parte externa e interna e, esta por sua vez, compreende os 

elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. A seguir detalharemos cada uma das 

partes e elementos supracitados. 

 

PARTE EXTERNA 

 

A parte externa é composta pela capa e lombada, ambas opcionais. Caso opte 

por inseri-las no projeto de pesquisa se reporte aos itens 8.1.1 e 8.1.2 do capítulo oito, 

que versa sobre a estrutura geral de trabalhos acadêmicos. 

 

PARTE INTERNA 

 

A parte interna se subdivide em elementos pré-textuais, textuais e pós-

textuais. 

 

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

 

Dentre os elementos pré-textuais temos a folha de rosto, lista de ilustrações, 

lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos e sumário. Destes, 

apenas a folha de rosto e sumário são elementos obrigatórios. Os demais são 

opcionais e foram descritos anteriormente no capítulo sobre a estrutura geral de 

trabalhos acadêmicos, nos itens 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, respectivamente. 

 

ELEMENTOS TEXTUAIS 

 

Os elementos textuais evidenciarão as escolhas do pesquisador quanto ao 

que vai pesquisar, porque pesquisará, que percurso metodológico seguirá, dentre 

outros.  Objetivando detalhar o que deverá estar contido em cada elemento textual, 

didaticamente os explicitaremos.  

 

 

TEMA 

 

Lima (2004), Michel (2005), Pacheco Junior, Pereira e Pereira Filho (2007), 
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Leite (2008) e Dias e Silva (2010) apontam que o tema é mais restrito que o assunto, 

sendo primordial declarar o segmento específico da área de estudo, onde o objeto a 

ser estudado deve ser claro e conciso. Além disso, alguns cuidados devem ser 

tomados na escolha do tema como escolha um tema que lhe agrade, identifique o 

significado e relevância do tema, pense no tempo disponível que você possui, faça 

uma estimativa de quanto precisa investir, verifique a disponibilidade de material 

teórico sobre o tema (ALVES-MAZZOTTI, GEWANDSNAJDER, 2000). 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Na justificativa, conforme Michel (2005), Pacheco Júnior, Pereira e Pereira 

Filho (2007), Medeiros (2008) e Bertucci (2008), apresenta-se as razões da 

investigação, sobretudo teóricas que legitimam a relevância da pesquisa, ou seja, o 

convencimento de que o estudo é de suma importância para a sociedade onde o 

pesquisador relatará a relevância do estudo para o meio científico, acadêmico e social.  

Rodrigues (2007) acrescenta que além das três contribuições já citadas outras 

cinco são pertinentes à relevância do estudo: o interesse profissional, social, para o 

curso, pessoal e científico. Entretanto, destas, é essencialmente necessário inserir 

pelo menos a relevância do estudo ou pesquisa que desenvolverá para a comunidade 

acadêmica, no âmbito profissional e social. Deve-se procurar na justificativa responder 

a seguinte pergunta: por que esta pesquisa ou estudo está sendo desenvolvido e não 

outro qualquer? 

Leite (2008) relata ainda, que a meta da justificativa é explicitar a relação do 

tema com o contexto social e fundamentar a exequibilidade da proposta, além de 

justificar o surgimento do problema levantado, os motivos da ordem teórica e prática, 

onde inicia-se com o relato da experiência vivida, seguida pela elaboração do 

problema a ser estudado. 

A justificativa apresenta também algumas características: contextualização do 

tema (cultural, social, econômica, etc.), possíveis contribuições do estudo, a 

relevância geral e casos particulares do tema, sugerir modificações no âmbito da 

realidade do tema proposto pelo estudo, fundamentar a viabilidade da execução da 

proposta, além disto, não inclui citação. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO E PROBLEMA 
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O objetivo principal da problematização é contextualizar e apresentar o 

problema, para tanto deve atender aos seguintes aspectos: o formato da 

problematização se dá em forma de funil; o texto deve ser, portanto, coerente e os 

parágrafos devem ser construídos seguindo uma ordem mais geral até o problema, 

que representa a especificidade do estudo; ao final da problematização insira o 

problema, que textualmente se constrói em forma de pergunta. Neste, atente para os 

sujeitos da pesquisa, problemática e objeto de estudo contidos no tema para a 

elaboração do problema. Acrescenta-se ainda, que a relação entre tema, problema e 

objetivo deve ser evidente.  

Em se tratando do problema propriamente dito, Gil (2002, p. 62) ressalta que 

“somente a partir do momento que o pesquisador tem uma ideia clara daquilo que se 

pretende fazer a respeito do assunto escolhido é que está em condições de delimitar 

o estudo”. 

O problema delimita a pesquisa e facilita a investigação e antecede as 

hipóteses de acordo com Oliveira (2002).  No parecer de Gil (2002) a delimitação 

guarda estreita relação com os meios disponíveis para investigação. 

Geralmente o problema é formulado depois de muita leitura sobre o tema, a 

fim de que o pesquisador tenha maturidade intelectual (conhecimento sobre o assunto 

para formular um bom problema), sem esquecer que o problema direcionará sua 

pesquisa.  

Algumas características próprias de um problema de pesquisa auxiliarão na 

elaboração deste. Características estas que se definem da seguinte forma: 

a) O problema deve ser claro e preciso. 

b) O problema deve ser empírico. 

c) O problema deve ser suscetível de solução. 

d) Para formular adequadamente um problema é preciso ter o domínio da 

tecnologia adequada à sua solução. Caso contrário, o melhor será proceder a 

uma investigação acerca das técnicas de pesquisa necessárias. 

e) O problema deve ser delimitado a uma dimensão viável. 

f) A delimitação de um problema guarda estreita relação com os meios 

disponíveis para investigação. 

 

HIPÓTESE 
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É a resposta provisória ao problema. Consiste em uma solução possível, 

suscetível de ser declaração falsa ou verdadeira. É uma proposição testável. O 

objetivo da pesquisa será comprovar as hipóteses.  

 O processo de elaboração de hipóteses exige criatividade e conhecimento 

prévio sobre o assunto. A seguir seguem algumas características de uma hipótese 

aplicável. 

a) Deve ser conceitualmente clara. 

b) Deve ser específica: deve ter objetivo que pode ser verificado. 

c) Deve ter referências empíricas. As que envolvem julgamentos de valor não 

podem ser adequadamente testadas. Evitar palavras como bom, mau, deve, 

deveria. Ex: Ao invés de “maus alunos”, usar “alunos de nível insatisfatório”. 

d) Deve estar relacionada com as técnicas disponíveis. Nem sempre uma 

hipótese bem elaborada pode ser testada empiricamente; 

e)    Deve estar relacionada com uma teoria. 

Mas como chegar a uma hipótese? O processo de elaboração é de natureza 

criativa. Não se podem determinar regras para elaboração de uma hipótese. Elas 

surgem: 

a) Da observação dos fatos do dia-a-dia. 

b) Dos resultados de outras pesquisas. 

c) De teorias. 

d) De intuições. 

Vale ressaltar que o levantamento de hipóteses não se apresenta enquanto 

uma etapa obrigatória para todos os projetos de pesquisa a serem construídos, 

considerando que cada área apresenta seus fenômenos próprios e especificidades 

que lhe conferem delineamentos diferenciados. As pesquisas em educação, por 

exemplo, geralmente não partem do levantamento de hipóteses, entretanto, na área 

de saúde, esta é uma etapa essencial.  

 

 

OBJETIVOS 

 

Em conformidade com Lakatos e Marconi (2005), Leite (2008) e Medeiros 

(2008), os objetivos revelam os propósitos que o pesquisador visa alcançar com a 
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investigação. Ressalta-se também, tanto o tema, problema e especialmente objetivo 

geral estão intimamente relacionados com a abordagem de pesquisa, que veremos 

mais a frente. A coerência, neste sentido, é necessária. 

Os objetivos são apresentados da seguinte maneira: 

a) Objetivo geral: é a grande meta que o pesquisador buscará alcançar durante 

a elaboração do seu estudo. Está intimamente relacionado ou tema e 

problema 

b) Objetivos específicos: são desdobramentos do objetivo geral. Estão contidos 

neste. Portanto não podem apresentar absolutamente nenhuma incoerência. 

Nestes, geralmente é apresentado um objetivo específico relativo a 

investigação teórica que possibilitará a análise de dados coletados e tratados, 

dois ou três objetivos focados no processo de coleta de dados e finalmente 

um objetivo de resultado. 

Os objetivos também apresentam algumas características, tais como: 

a) Dar a visão geral da pesquisa 

b) Trata-se sobre o que se quer com o estudo 

c) Trata-se do que se vai observar, verificar para “testar” a hipótese. 

d) Os objetivos devem ser apresentados de forma simples, diretos, iniciados com 

o verbo de ação, no tempo infinitivo (descrever, mapear, identificar, levantar, 

diagnosticar, traçar, historiar, discutir). 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta etapa do projeto, de forma sintética, devem ser apresentadas as 

principais ideias contidas em teses, dissertações, artigos, livros, dentre outras fontes 

concernentes aos aspectos constitutivos do tema. Quando o pesquisador inicia a 

seleção do material a ser investigado, e que se manifesta de forma impressa ou virtual, 

reconhece que sobre o tema que destrinchará, outros autores já construíram uma 

base, um referencial que viabiliza novas discussões, análises, apropriações e 

aplicações. 

Alguns dos objetivos principais do referencial teórico é explicitar as ideias já 

construídas sobre o tema em estudo, compará-las, evidenciar possíveis contradições 

e a evolução do estado da arte sobre o tema. 

O estado da arte, nada mais é que a produção sobre um determinado assunto. 
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Seu levantamento nos possibilita verificar o que tem sido produzido cronologicamente 

sobre o assunto, nos permite identificar lacunas, bem como possibilidades de 

aprofundamento. O estado da arte pode também ser verificado virtualmente por meio 

de consultas a bancos de dados como:  

www.teses.usp.br  

www.ibge.gov.br  

www.ibict.br 

www.prossiga.ibict.br  

www.lambda.maxwell.ele.puc-rio.br  

www.saber.usp.br  

www.google.com.br  

www.capes.gov.br  

www.inep.gov.br  

www.cnpq.br  

 

Nestes e em outros bancos de dados considere se a autoria do trabalho foi 

conferida, se o trabalho além de digitalizado foi impresso e, se encontra disponível 

para distribuição.  

Finalmente, seja por meio da investigação virtual ou bibliográfica, o referencial 

teórico deve a posteriori, possibilitar a análise e discussão dos dados coletados. Utilize 

fontes de pesquisa seguras e preferencialmente atualizadas.  

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia evidencia o conjunto de métodos e técnicas utilizados para a 

construção do conhecimento científico. O método por sua vez é o processo 

empregado para a resolução de um problema, que, por conseguinte resultará na 

construção de novos conhecimentos científicos e as técnicas são instrumentos que 

possibilitam o alcance dos objetivos (LAKATOS; MARCONI, 2005). 

É na metodologia que explicitamos a abordagem e tipo de pesquisa, os 

instrumentos e técnicas de coleta de dados, o locus / universo, população, amostra, 

além dos procedimentos de análise de dados. 

Levando em consideração as especificidades do problema da pesquisa, 

podemos optar por uma abordagem qualitativa, quantitativa ou mista. As pesquisas 
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desenvolvidas segundo uma abordagem qualitativa baseiam-se na interpretação e 

atribuição de significados aos fenômenos observados. Além disso, são descritivas e 

estão para nos auxiliar a compreender as características situacionais evidenciadas 

pelos pesquisados. Em contrapartida, em uma abordagem quantitativa as pesquisas 

consideram tudo que pode ser quantificado, o que significa traduzir em números os 

dados coletados para classificá-los e analisá-los. (SEVERINO, 2007). Quando o 

problema aponta para uma abordagem mista as características qualitativas e 

quantitativas devem ser consideradas. 

Escolhida a abordagem, a segunda escolha se refere ao tipo de pesquisa, que 

se dá em virtude do objetivo geral. Vale ressaltar que são numerosos os tipos de 

pesquisa e cada área nomeará os mais apropriados para a investigação dos 

fenômenos que lhe são próprios. Alguns dos tipos de pesquisa que podem ser 

adotados são bibliográficas, documentais, correlacionais, descritivas, observacionais, 

estudos de caso, pesquisa-ação, pesquisa participante, etnográfica, exploratória e 

explicativa (MARTINS, 2008; SEVERINO, 2007; MARCONI, LAKATOS, 2005; ALVES-

MAZZOTTI, GEWANDSNAJDER, 2000). As duas primeiras citadas podem se 

configurar enquanto tipo de pesquisa, bem como técnica ou instrumento de coleta de 

dados (SEVERINO, 2007). 

Uma vez que o objetivo geral aponta para o tipo de pesquisa, são os objetivos 

específicos que evidenciarão os instrumentos ou técnicas de coleta de dados. 

Também são numerosas as técnicas de coleta de dados e em uma mesma pesquisa 

várias podem ser aplicadas. Dentre as mais utilizadas, Rizzini, Castro e Santos (1999), 

Bogdan e Biklen (1999), apontam as técnicas bibliográfica, documental, observação, 

questionário, formulário, entrevista estruturada, entrevista semi-estruturada, história 

de vida, história oral e grupo focal, dentre outros.  

Após a seleção da abordagem, tipo de pesquisa e técnicas de coleta de 

dados, cabe explicitar o locus / universo, população e amostra. O locus / universo se 

refere ao local afuniladamente definido.  Poderíamos exemplificar como uma unidade 

escolar, bairro, hospital, município. A definição do locus / universo dependerá do 

alcance que terá a sua pesquisa em virtude da extensão da coleta de dados. Já a 

população se refere ao conjunto de elementos com características comuns. São todos 

os possíveis sujeitos compreendidos na pesquisa. Finalmente, a amostra é a 

representatividade ou totalidade da população em questão. Esta pode ser 

probabilística, não probabilística, por julgamento ou conveniência. Caso seu estudo 
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atenda a toda a população, esta coleta se dará de forma censitária ou totalitária. 

O último procedimento metodológico que deve estar explícito no projeto 

detalha a análise de dados. Neste momento é imprescindível relacionar os 

procedimentos de análise com a abordagem da pesquisa e atribuir a máxima 

confiabilidade a este processo. Lembrando que seja (m) qual (is) for (em) o (s) 

procedimento (s) de análise dos dados coletados, os resultados deverão ser 

discutidos a luz do referencial teórico já explícito no projeto de pesquisa. 

 

CRONOGRAMA 

 

No cronograma observamos a distribuição das etapas da pesquisa ao longo 

do tempo, com proposta de datas e ações que serão sinalizadas em cada etapa. As 

atividades da pesquisa e o tempo da sua respectiva execução. Leite (2008) pontua 

que as ações e duração são distribuídas no cronograma, mostrando a margem de 

início e término da execução do estudo, além de apresentar as seguintes 

características: dever ser apresentado em forma de tabela, de forma sucinta; sujeitos 

a alterações; documento válido apenas para o período de execução da pesquisa, após 

o encerramento desta, será desprezado, não sendo aproveitado no registro dos 

resultados. A seguir segue um exemplo. 

                                                                                                                   MESES DO ANO 

 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

PLANEJAMENTO 

1. Bases para a pesquisa (elaboração do tema, 
problema, objetivo geral, objetivos específicos e tipo de 
estudo). 

X         

2. Levantamento bibliográfico, documental e virtual. X         

3. Bases procedimentais (Seleção do locus, população e 
amostra, instrumentos de coleta e procedimentos de 
análise de dados). 

X         

4. Levantamento dos custos para a realização da 
pesquisa. 

         

5. Verificação do projeto construído. X         

6. Elaboração dos instrumentos de coleta de dados.  X        

7. Contatos prévios com os órgãos autorizativos de 
informações relativas a pesquisa a ser desenvolvida. 

 X        

8. Submissão do projeto ao Comitê de Ética*.  X        

EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

9. Testagem dos instrumentos de coleta de dados.    X      
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10. Processo de coleta de dados.     X X    

11. Tratamento dos dados.       X   

12. Análise dos resultados.       X   

13. Elaboração do relatório final da pesquisa em forma 
de artigo. 

       X  

14. Entrega do artigo ao programa de pós-graduação.         X 

15. Apresentação e divulgação dos resultados a partir 
da submissão do artigo às revistas da área. 

        X 

 

ORÇAMENTO 

 

Em geral o orçamento não é pedido em trabalhos acadêmicos, entretanto em 

projetos que contam com bolsas de fomento ou incentivo a pesquisa é elemento 

obrigatório. Apesar de este ser um elemento opcional em alguns casos, auxilia todo 

pesquisador na previsão de recursos a serem empregados no decorrer da pesquisa.  

Na previsão do orçamento três categorias podem ser consideradas: recursos 

humanos, materiais e equipamentos a serem utilizados na pesquisa.  

 

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

 

Os elementos pós-textuais são os últimos elementos da parte interna de um 

projeto de pesquisa. São eles: referências, glossário, apêndice, anexo e índice. 

Destes, apenas as referências são obrigatórias. Todos os elementos citados estão 

descritos nos itens 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4 e 8.3.5, contidos no capítulo oito intitulado: 

estrutura geral de trabalhos acadêmicos. 

 

FORMATAÇÃO 

 

Todos os aspectos relativos à formação estão contidos no quarto capítulo 

deste manual e se aplicam a elaboração do projeto de pesquisa.  

 

9.2 O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA E PROCEDIMENTOS DE 

ENCAMINHAMENTO PARA PLATAFORMA BRASIL  

Dalila Chaves 
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O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é regido pela Resolução CNS nº 

196/96, cuja, função precípua é delinear as normas de funcionamento dos CEP’s de 

todo o Brasil e as questões norteadoras que envolvem as pesquisas realizadas com 

seres humanos. Para que tenham respaldo legal, os comitês de ética deverão ser 

credenciados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), situada no 

Distrito Federal.  

 

DEFINIÇÃO 

 

O comitê de ética em pesquisa (CEP) é um colegiado interdisciplinar e 

independente, com “múnus publico”, que deve existir nas instituições que realizam 

pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses 

dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no 

desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos (Normas e Diretrizes 

Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – Res. CNS nº196/96, 

II. 4) 

 

PAPEL 

 

O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos 

de todas as pesquisas envolvendo seres humanos. Este papel está bem estabelecido 

nas diversas diretrizes éticas internacionais (Declaração de Helsinque, Diretrizes 

Internacionais para as Pesquisas Biomédicas envolvendo Seres Humanos – CIOMS) 

e Brasileiras (Res. CNS 196/96 e complementares), diretrizes estas que ressaltam a 

necessidade de revisão ética e científica das pesquisas envolvendo seres humanos, 

visando a salvaguardar a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar do sujeito 

da pesquisa. 

Desta maneira e de acordo com a Res. CNS 196/96, “toda pesquisa envol-

vendo seres humanos deverá ser submetida à apreciação de um Comitê de Ética em 

Pesquisa” e cabe à instituição onde se realizam pesquisas a constituição do CEP. 

MISSÃO 

 

A missão do CEP é salvaguardar os direitos e a dignidade dos sujeitos da 

pesquisa. Além disso, o CEP contribui para a qualidade das pesquisas e para a 
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discussão do papel da pesquisa no desenvolvimento institucional e no desenvol-

vimento social da comunidade. Contribui ainda para a valorização do pesquisador que 

recebe o reconhecimento de que sua proposta é eticamente adequada. 

 

DIRETRIZES NACIONAIS QUE DIRECIONAM A PESQUISA QUE ENVOLVE 

SERES HUMANOS 

 

1. Resolução nº 4661 

2. Resolução nº 196  

3. Resolução nº 240 

4. Resolução nº 251 

5. Resolução nº 292 

6. Resolução nº 303 

7. Resolução nº 304 

8. Resolução nº 340 

9. Resolução nº 346 

10. Resolução nº 347 

 

SUBMISSÃO DE PROJETOS AO CEP 

 

a)  Todo protocolo de pesquisa deve corresponder um pesquisador responsável 

perante o CEP e a instituição, mesmo que seja realizado por uma equipe. 

b)  A ele compete coordenar e realizar o estudo, zelar pela integridade e bem-

estar das pessoas pesquisadas (sujeitos da pesquisa), submeter o protocolo 

à apreciação do CEP, enviar relatórios sobre o andamento da pesquisa e 

relatório final quando de seu término, cabendo-lhe desse modo à 

responsabilidade legal e tecno científica do estudo. 

c) A submissão do protocolo a um CEP independe do nível da pesquisa, se um 

trabalho de conclusão de curso de graduação, se de iniciação científica ou de 

doutorado, seja de interesse acadêmico ou operacional, desde que dentro da 

definição de “pesquisas envolvendo seres humanos”. 

                                                           
1 As referidas resoluções estão disponíveis em www.adventista.edu.br no link do Comitê de Ética. 
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d) Os alunos de pós-graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu tem qualificação 

para assumir o papel de pesquisador responsável. 

e) A participação de alunos da graduação em pesquisas pressupõe a orientação 

de um professor responsável pelas atividades do graduando e, portanto, o 

professor orientador deve figurar como pesquisador responsável. 

 

PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

Para submissão do protocolo de pesquisa, é necessário se atentar para o 

seguinte: 

Inicialmente é necessário o preenchimento dos campos correspondentes na 

base de dados da Plataforma Brasil. O projeto de pesquisa deverá ser preenchido em 

português. É óbvia a necessidade deste documento, porque é através dele que se 

fará a análise ética e se verificará a adequação metodológica. É importante ressaltar 

que, embora a adequação não seja feita pelo CEP, mas sim sua avaliação, a solidez 

metodológica é em si uma questão ética. Um projeto de pesquisa com falhas 

metodológicas graves encerra necessariamente falha do ponto de vista ético também. 

O projeto de pesquisa deve incluir, no mínimo, o exigido pela Res. CNS 466/12, II.2 e 

III.3. 

a)  O CEP somente deve validar protocolos de pesquisa adequadamente ela-

borados em português. 

b)  No caso da ausência de documentos ou informações essenciais, o protocolo 

não deverá ser validado antes que o pesquisador responsável complemente 

o que for preciso. 

c)  Uma vez tendo recebido o protocolo de pesquisa completo, o CEP deverá 

encaminhá-lo para apreciação de um relator.  

d)  O primeiro documento a ser apresentado ao CEP é a folha de rosto. Esse é 

o documento que dá consistência jurídica ao projeto, porque identifica o 

pesquisador responsável, a instituição e o CEP, que devem por suas 

assinaturas se comprometerem com o cumprimento das normas e com as 

responsabilidades correspondentes. O compromisso da instituição deve ser 

assinado pelo responsável legal (diretor, presidente, etc.). O título do projeto 

não pode conter rasuras. Abreviaturas, símbolos e/ou elementos figurativos 
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devem ser evitados, pois as informações são essenciais para compor o banco 

de dados dos projetos. 

e)  O segundo documento, um dos mais importantes, é o Termo de Consen-

timento Livre e Esclarecido (TCLE) (Res. CNS 196/96-VI.3.e), deve ser redi-

gido em linguagem acessível e deve contemplar todos os requisitos da Res. 

CNS 466/12, IV, incluindo o endereço e telefone do pesquisador para contato 

em caso de necessidade. Quando os projetos de pesquisa são realizados com 

menores de idade em creches, escolas, etc., cabem aos representantes legais 

dos sujeitos (familiar, tutor) terem conhecimento e assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Contudo, o consentimento do próprio 

sujeito, mesmo se em situação de limitação de competência para decisões 

autônomas, deve ser obtido. Os responsáveis pelas instituições (escolas, 

creches, etc.) não têm autoridade para dar ou assinar os TCLE, mas devem 

assinar documento de autorização de contato com os sujeitos, assumindo as 

responsabilidades. 

f) Em pesquisas realizadas através da aplicação de questionários, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido deve assegurar ao sujeito da pesquisa o 

direito de recusar-se a responder as perguntas que ocasionem 

constrangimentos de qualquer natureza e é importante que o CEP tome 

conhecimento dos questionários que irão ser utilizados, pois algumas vezes 

são necessárias modificações de modo a tornar o instrumento de pesquisa 

mais adequado eticamente e menos invasivo à privacidade do indivíduo.  

g)  No TCLE devem estar explícitos os riscos, os benefícios, o que deverá ser 

feito para minimizar esses riscos. Deve-se ater aos princípios: da 

beneficência, da justiça e equidade e da não maleficência. 

h)  O terceiro item exigido é o orçamento, porém, ele deverá ser preenchido na 

base da plataforma brasil. Ele deve estar de acordo com a Resolução CNS  

466/12. Deve se considerar os aspectos éticos, tais como: O pagamento do 

pesquisador nunca pode ser de tal modo que o induza a alterar a relação 

risco/benefício para os sujeitos da pesquisa; Não deve haver pagamento ao 

sujeito da pesquisa para sua participação e etc. 

i) O quarto documento a ser apresentado é o currículo lattes do pesquisador 

responsável que deverá ser apresentado junto com os demais participantes 

da pesquisa. 
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j) O quinto documento exigido, é uma carta da instituição co-participante 

(Local onde serão coletados os dados) com carimbo e assinatura da pessoa 

responsável pelo local da pesquisa atestando sua aquiescência sobre o 

projeto e os objetivos da pesquisa e autorizando a coleta de dados. No caso 

da coleta de dados acontecerem em dois lugares diferentes serão necessárias 

duas cartas, uma de cada local, e assim por diante. 

k)  O sexto documento exigido tem a ver com a natureza da pesquisa. Estamos 

falando dos instrumentos de coleta de dados: questionários, entrevistas, 

etc. Nesse caso, os documentos mencionados deverão ser anexados ao 

protocolo.  Caso a pesquisa seja uma análise documental (análise de 

prontuários e etc.) deverá ser apresentado um documento, assinado e 

carimbado pela pessoa responsável pela guarda dos mesmos ao invés do 

TCLE. 

l) A exigência da documentação completa, conforme descrição na Res. CNS 

466/12, é indispensável não só para viabilizar a análise dos projetos de 

pesquisa pelo CEP, como também para legitimar sua execução. 

m) No caso, de alterações no projeto submetido ao CEP durante a pesquisa, é 

necessário fazer uma Emenda. A Emenda é qualquer proposta de 

modificação no projeto original, apresentada com a justificativa que a motivou. 

Nesse caso, observe o Guia de Orientação para submeter emenda no projeto 

disponível no site www.adventista.edu.br no link do Comitê de Ética. Havendo 

modificações importantes de objetivos e métodos, deve ser apresentado outro 

protocolo de pesquisa.  

Os documentos supracitados, exceto o orçamento que deverá ser preenchido 

e não anexado, deverão ser digitalizados e anexados junto ao protocolo gerado na 

plataforma Brasil conforme o Guia de orientações básicas para submissão de projetos 

de pesquisa disponível em  www.adventista.edu.br, no link do Comitê de Ética. 

 

 

 

PASSO A PASSO 
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Para submeter um projeto ao Comitê de Ética da FADBA, não é necessário 

que o pesquisador venha ao CEP, pois, esse trâmite é feito online na base de dados 

da Plataforma Brasil. 

a) O primeiro passo é se cadastrar na Plataforma Brasil como pesquisador 

(somente professores ou alunos que tenham concluído a graduação). É 

imprescindível observar os campos de preenchimento obrigatório, que estão 

com um asterisco vermelho (*). Para esse procedimento são basicamente 5 

passos. 

b) Primeiro é necessário que o pesquisador tenha em mãos um arquivo 

digitalizado do RG ou CNH e uma foto 3x4 para o cadastro. 

c) É necessário o link do currículo lattes e um arquivo nas extensões pdf, doc ou 

docx do mesmo.  

d) É importante se atentar para o item, em que, o professor pesquisador deverá 

se vincular a instituição. Ao buscar o nome da mesma coloque 

"FACULDADES ADVENTISTAS DA BAHIA", no plural, pois, o cadastramento 

da instituição é com base nos dados da Receita Federal. 

e) Após o cadastramento, automaticamente será encaminhado para o e-mail 

cadastrado a senha de acesso à plataforma brasil. 

f) A partir daí é só entrar com o login, usuário e senha. 

g) Para submeter um projeto, é necessário clicar na aba NOVA SUBMISSÃO e 

seguir os passos preenchendo os campos. Para isso, use o guia de submissão 

rápida disponível em www.adventista.edu.br no link do Comitê de Ética. 

h) No último passo, o pesquisador deverá gerar a folha de rosto, imprimi-la, 

pegar as respectivas assinaturas, digitalizar o documento e anexar ao 

protocolo de pesquisa na plataforma brasil. 

i) Em seguida, anexar o TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(nas extensões pdf, doc ou docx). Para aqueles que farão uma pesquisa 

documental é necessário anexar uma carta assinada e carimbada do curador 

(a pessoa responsável pela guarda dos documentos autorizando o acesso aos 

mesmos), nesse caso, será dispensado o TCLE. 

j) Questionários, entrevistas, carta da instituição coparticipante, etc. tudo que for 

anexo ou apêndice deverá ser anexado ao projeto na parte de OUTROS 

DOCUMENTOS. 
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k) O último passo é preencher mais um requisito, ler e aceitar os termos e clicar 

no botão "ENVIAR PROJETO AO CEP". 

l) É imprescindível que, ao preencher os campos correspondentes na base da 

Plataforma Brasil, o pesquisador responsável, tenha em mãos o recorte 

daquilo que é solicitado, pois, há um limite de caracteres. Cada espaço 

compreende apenas 4.000 caracteres, exceto, a parte de referências, nesta, 

poderão ser usados quantos caracteres forem necessários.  

m)  Ao utilizar a Plataforma Brasil, usar o navegador de internet FIREFOX.  

 Alguns esclarecimentos e detalhamentos quanto as seções constitutivas do 

projeto de pesquisa a ser cadastrado na Plataforma Brasil segue em APÊNDICE I – 

Detalhamento das seções do Projeto a ser encaminhado para a Plataforma Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 TIPOLOGIA E ELABORAÇÃO 

 



94 
 

A seguir estão postas as possibilidades de relatórios de pesquisa, que podem 

se expressar enquanto trabalhos de conclusão de curso, bem como o detalhamento 

destes. 

 

9.3.1 Artigo 

Vania Hirle Almeida 

Um artigo científico é um informe que descreve com clareza e coerência os  

resultados  originais de uma investigação bibliográfica e/ou de campo. Trata-se de 

uma de apresentação de um estudo de forma completa, entretanto com a extensão 

relativamente pequena. Em geral, o artigo é publicado em revista, informe cientifico, 

jornais ou outro periódico especializado, assim que, sua formatação pode variar 

conforme a instituição na qual será publicado.   Segundo a ABNT,  NBR 6022, artigo 

é uma parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta ideias, 

métodos, técnicas, processos e resultados. 

 

A ESTRUTURA DE UM ARTIGO CIENTÍFICO 

 

A estrutura de um artigo cientifico é constituído  de: titulo do trabalho,  nome 

completo do(s) autor(es) e credenciais(em nota de rodapé), resumo na língua 

vernácula e língua estrangeira,  palavras- chave,  introdução, referencial teórico, 

metodologia, análise   e discussão dos resultados, conclusões  e as referências. 

Conforme Nascimento e Silva (2012), não importa qual seja a finalidade do texto, seja 

para conferir titulo acadêmico (graduação, especialização, mestrado ou doutorado), 

seja para ser apreciado por conselhos editoriais para publicação os elementos que 

compõem o artigo são os mesmos. 

 

a) O Título – É a identificação do texto. Tem como proposito indicar objetivo 

principal do estudo. Deve ser claro, objetivo e preciso.  

b) O(s) Autor(es) – apresenta-se o nome por completo do responsável ou 

responsáveis pelo estudo, em seguida apresenta em nota de  rodapé  as 

credencias do autor ou autores.  

c) O resumo – é constituído de uma sequencia de frases concisas e objetivas. 

Sendo que a primeira frase deve ser significativa, explica os objetivos da 



95 
 

investigação, em seguida apresenta a metodologia, análise e discussão dos 

resultados e conclusões. Conforme Nascimento e Silva (2012) o resumo 

responde cinco perguntas de forma concisa e precisa:  

 O que levou o autor a fazer o estudo? 

 Qual é o objetivo do estudo?  

 Como o estudo foi feito, que método foi utilizado?  

 Quais foram as descobertas do estudo?  

 Qual foi a conclusão do estudo?  

Deve ser escrito sem recuo de parágrafo, espaço entrelinhas simples. Não 

ultrapassando de 250 palavras. Logo em seguida apresenta as palavras-chave. 

(Três a cinco palavras que representam as principais categorias do estudo. 

Separadas entre si  por ponto final). 

d) A Introdução – tem como propósito apresentar uma compreensão exata do 

artigo. Deve captar a atenção do leitor desde o primeiro paragrafo introdutório, 

proporcionando- lhe o interesse para continuar a leitura.  O tema deve ser 

apresenta ao começar a primeira frase da introdução, em seguida o problema 

da pesquisa, que é o fenômeno que guiou a pesquisa, a justificativa e os 

objetivos. Se o estudo se limitou à pesquisa bibliográfica, apresenta-se na 

introdução a metodologia, entretanto se foi desenvolvido uma pesquisa de 

campo essa deve ser inserida após marco teórico. Opcionalmente, pode 

encerrar a introdução apresentando como está estruturado o artigo. 

e)  Referencial Teórico – nessa parte o autor busca responder o problema com 

base em estudos já realizados na literatura. Conforme Nascimento e Silva 

(2012) nessa parte do artigo só deve entrar as respostas detalhadas sobre o 

que é o fenômeno estudado e como esse fenômeno muda o seu 

comportamento. Cada fenômeno é decomposto em dimensões analíticas e 

essas em categorias analíticas.  

f) Metodologia – Esta parte, inicia-se apresentando o paradigma epistemológico- 

metodológica (quantitativo – qualitativo) e tipo de estudo desenvolvido (estudo 

de caso, pesquisa de levantamento, estudo fenomenológico etc.). Em seguida 

apresenta o universo, população e amostra, o método (instrumento) de coleta 

e como foram analisados os dados. É interessante lembrar que a metodologia 

bem estruturada garante um grau de controle suficiente, pois contribui para a 
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validez interna do estudo. Deve apresentar os critérios de inclusão e exclusão 

no caso da amostra. 

g) Análise e Discussão dos Resultados – Os resultados devem apresentar na 

ordem que foram planejados os objetivos em forma de gráficos, tabelas, figuras 

ou texto, com as respectivas descrições e discussões, correlacionando os 

dados empíricos com os teóricos. 

h) Conclusões ou Considerações Finais – Encarrega-se fazer o fechamento 

das ideias, sínteses das analises, confirmação das hipóteses, o alcance dos 

objetivos.  Deve ser breve podendo apresentar recomendações e sugestões 

para trabalhos futuros.  

i) Referências – Elemento obrigatório elaborado conforma a NBR 6023. Trata-

se da relação de todas as fontes efetivamente utilizadas e citadas no texto do 

artigo. Devem ser apresentadas em ordem alfabética única de sobrenome do 

autor e alinhadas à margem esquerda do texto. 

 
NORMAS PARA FORMATAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO 

 

Utilizar as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), das 

quais destacamos as seguintes: 

ABNT. NBR 6022: informação e documentação – artigo em publicação periódica 

científica impressa – apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 

ABNT. NBR 6023: informação e documentação – referências – elaboração. Rio de 

Janeiro, 2002. 

ABNT. NBR 6028: resumos – procedimentos. Rio de Janeiro, 2003. 

ABNT. NBR 14724: informação e documentação – trabalhos acadêmicos – 

apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 

ABNT. NBR 10520: informações e documentação – citações em documentos – 

apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 

 

a) Quantidade de Laudas – para essa IES, redigir o texto entre 15 a 20 laudas 

(entretanto  pode variar em relação às determinações da instituição ou do 

curso para qual o artigo está sendo elaborado). 

 

9.3.2 Plano de Negócios 
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Jovan Almeida (org.) 

Os trabalhos de conclusão de curso na modalidade plano de negócio (PN) 

deverão ser construídos no âmbito das disciplinas de TCC.I  e TCC.II, além de estar 

alinhados à proposta de empreendedorismo e desenvolvimento regional da FADBA. 

A tarefa de construir um PN não é uma tarefa fácil, porém o propósito de se 

escrever um, fica bastante claro quando se verifica a quantidade de benefícios que 

um plano de negócio pode trazer para a empresa. 

A visão conceitual do plano de negócio, sua concepção estrutural, formatação, 

bem como sua apresentação será descritas à continuação. 

 

O QUE É UM PLANO DE NEGÓCIO? 

 

A primeira resposta: é um documento usado para descrever o negócio e 

apresentar a empresa aos fornecedores, investidores, clientes, parceiros, 

empregados, etc. Porém é muito mais importante do que apenas convencer sobre a 

viabilidade do negócio, a organização da empresa e sua solidez, é a oportunidade a 

priori de vislumbrar os riscos e as incertezas e procurar restringi-los, antes de se inserir 

no mercado. 

 

Um plano de negócio é um documento que descreve por escrito os objetivos 

de um negócio e quais passos devem ser dados para que esses objetivos 

sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas. Um plano de negócio 

permite identificar e restringir seus erros no papel, ao invés de cometê-los no 

mercado. (ROSA, 2007, p.4) 

 

O plano de negócio pode ser considerado como o pano de fundo para a 

estratégia empresarial, se constituindo como instrumento para o balizamento da 

empresa no mercado, avaliar riscos/oportunidades, auxiliar o planejamento e o 

processo de tomada de decisões.  

Pode-se compreender ainda o PN como uma forma simples de identificar os 

fatores críticos, tornando-o uma ferramenta extremamente dinâmica, que pode 

assumir diversas formas estruturais, dependendo da finalidade para qual foi 

elaborado.  

Consoante ainda sobre a conceituação do é um plano de negócio, 

apropriamos da definição de (SALIM, 2001, p.16), quando afirma que “é um 
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documento que contém a caracterização do negócio, sua forma de operar, suas 

estratégias, seu plano para conquistar uma fatia do mercado e as projeções de 

despesas, receitas e resultados financeiros”. 

Todo futuro empreendedor deve ter a clara convicção de que ao iniciar um 

negócio dos desafios e características específicas e particulares que enfrentará e que 

será imperativo a pratica de uma boa gestão no desenvolvimento da organização, 

sendo fundamental elaborar o seu plano de negócio.  

 

O plano de negócio em si não garante o sucesso da empresa ou sua 

lucratividade; no entanto quando desenvolvido com boa qualidade, aumenta 

as chances do empreendimento, pois, através da reflexão e da compreensão 

das necessidades, cria bases sólidas para o monitoramento do modelo e da 

estratégia de negócios (BERNARDI, 2006, p.4). 

 

Portanto, deve estar consciente que “o contexto competitivo empresarial atual 

não permite amadorismo na gestão, nem nas ideias de um negócio (...) sem uma 

avaliação consistente, o que se supre com um plano de negócio, bem elaborado e 

viável”. Bernardi (2006, p.109). E que o simples ato de elaborar um PN não é garantia 

de sucesso da empresa. 

 

CINCO RAZÕES BÁSICAS PARA QUE UMA EMPRESA DESENVOLVA UM 

PLANO DE NEGÓCIOS 

 

a) Oportunidade única de o empreendedor olhar para o negócio de maneira 

objetiva, crítica e imparcial. Ajuda a focalizar as ideias e demonstrar a 

viabilidade do empreendimento; 

b) É uma ferramenta operacional para definir a posição atual e as possibilidades 

futuras da empresa; 

c) Ajuda na administração da empresa preparando-a para o sucesso e também 

pode servir como uma ferramenta retrospectiva (avaliar o desempenho da 

empresa), além de projetar seus resultados futuros; 

d) É uma forte ferramenta de comunicação para a empresa e um excelente guia 

para a tomada de decisões, pois nele encontram-se definidos: propósitos, 

estratégias competitivas, competências pessoais, sua administração e o 

conhecimento do seu pessoal. 



99 
 

e) Pode prover base para uma proposta de financiamento. 

 

ESTRUTURA BÁSICA DO PLANO DE NEGÓCIO 

 

a) Sumário Executivo 

b) Caracterização do Negócio 

c) Introdução 

d) Análise do Mercado 

e) Planejamento de Marketing 

f) Plano da produção e/ou das operações  

g) Impactos do Projeto 

h) Plano Financeiro  

i) Indicadores de Desempenho do Negócio 

j) Considerações finais 

 

TAMANHO DO PLANO DE NEGÓCIO 

 

Não existe um tamanho ou uma composição ideal de um plano de negócios. 

Cada empresa deve procurar o que melhor lhe convém, de acordo com seus objetivos 

e a utilização do plano de negócios. É importante manter uma sequência lógica que 

permita a qualquer leitor entender a organização da empresa, seus objetivos, seus 

produtos e serviços, seu mercado, sua estratégia de marketing e sua situação 

financeira. 

 

PASSOS QUE ANTECEDEM UM PLANO DE NEGÓCIOS 

 

Antes de elaborar o PN, é necessário considerar qual é a oportunidade 

vislumbrada e como ela vai ser aproveitada. Ou seja, deve-se trabalhar a 

oportunidade. Conforme a visão própria de cada pessoa haverá oportunidades 

diferentes sendo identificadas. Mesmo em cenários adversos, ou seja, em um lugar 

em que já há de tudo, é possível identificar uma oportunidade.  

Portanto, entra em cena a inovação, palavra muito importante para o 

empreendedor moderno, que vai transformar uma oportunidade em um negócio. E o 
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meio utilizado para explicitar esta transformação é o plano de negócios que é a forma 

como se materializa o aproveitamento da oportunidade. 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

Os objetivos do PN e o público-alvo determinam à redação do sumário 

executivo. Um sumário mal redigido ou que não defina claramente os objetivos do 

plano de negócio desmotivará o leitor, pois, a rigor, ele é a única seção realmente lida.  

O principal objetivo dessa parte é despertar o interesse pelo projeto e dirigir o 

leitor e interessado a uma primeira impressão positiva e favorável sobre a idéia, a 

coerência e a viabilidade do projeto. 

Portanto, a utilização de uma linguagem empresarial e a transmissão de 

entusiasmo e importância ao projeto é vital, ele deve ser claro, revisado várias vezes 

e deve conter uma síntese das principais informações do PN. 

O sumário executivo é obrigatoriamente a última tarefa do plano, porque deve 

sucinto e incluir as informações mais relevantes de todas as seções, deve ocupar 

apenas uma página, sendo composto de partes, e no máximo cinco parágrafos. 

 

Primeira parte – apresentação geral do negócio (localização da empresa, o ramo de 

atuação, o tempo de existência, parceiros estratégicos, caso haja algum de 

importância destacada no mercado, e qual a missão da empresa); 

Segunda parte – descreve-se por que se elaborou o PN, quais são os fatores críticos 

de sucesso e o que impede a empresa de atingir seus objetivos e a busca desta 

solução. 

Terceira parte – deve-se apresentar uma síntese da análise de mercado e das 

condições financeiras da empresa, ressaltando por que a empresa acredita que pode 

ter sucesso em atingir os objetivos do plano de negócios. 

 

O SUMÁRIO EXECUTIVO DEVE RESPONDER AS SEGUINTES QUESTÕES 

METODOLÓGICAS 
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O que? O que o plano pretende? O que está sendo apresentado? O que é a 

empresa? Qual o produto/serviço da empresa? 

Onde? 
Onde a empresa está localizada? Onde está o mercado/cliente da 

empresa? 

Por quê? Por que a empresa elaborou um plano de negócios? Por que a 

empresa precisa de recursos? 

Como? Como a empresa empregará os recursos? Como está a saúde 

financeira do negócio? Como está crescendo a empresa? 

Quanto? 
De quanto recurso a empresa necessita? Quanto será o retorno do 

investimento? 

Quando? Quando o negócio foi criado? Quando a empresa precisará de 

recursos? Quando ocorrerá o retorno sobre os recursos? 

Quem? Quem realizará as tarefas? Quem elaborou o plano de negócios? 

Qual? 
Qual é o produto/serviço da empresa? Qual a lucratividade da 

empresa? 

 

 

PADRÃO PARA APRESENTAÇÃO DE TCC (PLANO DE NEGÓCIO) 

 

Os trabalhos que não estejam de acordo com as características e com os 

critérios técnicos e éticos exigidos pela faculdade não terão os projetos aceitos ainda 

na disciplina de TCC. I, devendo os autores promover mudanças para adequação e 

alinhamento as propostas da faculdade. 

Destaca-se que o trabalho deverá ser inédito, não tendo sido publicado sob 

qualquer forma impressa ou eletrônica, devendo assim permanecer até a 

apresentação do trabalho. Sendo que, a comprovação de ineditismo é de 

responsabilidade dos autores.  

Somente serão aceitos trabalhos com redação e ortografia adequadas, pois a 

versão enviada será definitiva. Sendo assim, os autores devem apresentar carta de 

comprovação de revisão ortográfica por profissional reconhecidamente hábil para tal 

atividade. 

Os autores e orientadores devem seguir as orientações abaixo como 

referência para a construção dos trabalhos de TCC. Estas orientações estão alinhadas 

com os padrões internacionais e nacionais de publicação na área de administração e 

segue a nova estrutura definida pela Associação Nacional de Pós-graduação e 



102 
 

Pesquisa em Administração (ANPAD), entidade maior de pesquisa científica em 

Administração em nosso país. 

 

ORIENTAÇÃO QUANTO AO CONTEÚDO DO TRABALHO 

Só será aceito plano de negócio (PN) na categoria “análise de viabilidade”. 

Em hipótese alguma serão admitidos trabalhos de consultoria, casos de ensino, ou 

qualquer outro tipo de trabalho que não seja o supramencionado. 

ORIENTAÇÕES QUANTO À ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

CAPA (Contendo o nome da Instituição, nome dos autores, tema do trabalho, nome 
do orientador, cidade e ano da pesquisa) 

 

1 SUMÁRIO EXECUTIVO............................................................................................... 

É um extrato competente e motivante do PN, descrito de maneira clara, objetiva e sucinta. Deve ser 

escrito ao final, quando todo o plano já estiver concluído. Só assim pode-se conseguir destacar os 

pontos principais do empreendimento. 

- Objetivo do PN; 
- A empresa, o produto ou serviço: a oportunidade e formatação do negócio; 
- Mercado-alvo e forma de abordagem do mercado; 
- Fatores críticos de sucesso; 
- Operação (resumo de como o produto ou serviço será vendido e como serão cumpridos os 

objetivos da  empresa); 
- Sócios e estrutura de propriedade; 
- Investimentos necessários para posicionar-se no mercado; 
- Custos fixos para manter a empresa em funcionamento sem faturar; 
- Receita prevista e sua evolução; 
- Ponto de equilíbrio entre receitas e despesas; 
- Retorno para os investimentos. 

Máximo de 20 linhas. 

2 CARACTERIZAÇÃO DO NEGÓCIO 

2.1 DADOS DO EMPREENDIMENTO 

2.1.1 Dados da Empresa (razão social e nome fantasia), 

2.1.2 Descrever os sócios (quem gerenciará a empresa e qual a sua experiência?),  

2.1.3 Setor de atividades (ramo),  
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2.1.4 Forma jurídica (estrutura legal),  

2.1.5 Enquadramento tributário, 

2.1.6 Endereço e localização 

2.1.7 Logomarca  

3 MERCADO 

3.1 METODOLOGIAS DAS PESQUISAS DE MERCADO  

3.1.1 Abordagens da Pesquisa 

3.1.2 População e Amostra 

3.1.3 Instrumentos de coleta de dados  

3.2 ANÁLISE DO MERCADO 

3.2.1 Identificação do setor  

 - Descrição da área de negócios da empresa e da situação atual do negócio no mercado. Tamanho 

do mercado: mercado total em unidades e em valor, desempenho recente do mercado e sua projeção. 

Tendências do mercado. 

3.2.2 Análise das cinco forças de Porter  

3.2.2.1 Concorrência;  

3.2.2.2 Risco de Novos Entrantes; 

3.2.2.3 Risco de produtos e serviços substitutos; 

3.2.2.4 Poder de barganha dos consumidores 

3.2.2.5 Poder de barganha dos fornecedores 

 
3.2.3 Matriz porteriana 

3.2.4 Análise do Mercado Consumidor 

Análise do perfil do consumidor em relação a suas preferências, expectativas, necessidades e o grau 

de importância atribuída a cada aspecto do negócio. 

3.3 MATRIZ SWOT 

3.3.1 Cruzamento Matriz SWOT 
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3.4 DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO 

3.4.1 Missão 

3.4.2 Visão  

3.4.3 Princípios norteadores do negócio 

3.4.4 Objetivos 

3.4.5 Metas 

3.4.6 Estratégia de atuação 

3.4.7 Vantagem competitiva 

4 PLANEJAMENTO DE MARKETING 

4.1 SEGMENTAÇÃO DE MERCADO  

4.1.1 Identificação dos Fatores  

Nível econômico, tipo de negócio, tipos de necessidades de clientes, escolha por localização 

geográfica, por produto, por padrões de compras identificados, etc. 

4.1.2 Mercado-Alvo  

Caracterização do mercado - área geográfica - tipos de empresas clientes -  tamanho do segmento 

4.2 POSICIONAMENTO DE MARKETING ESTRATÉGICO 

Como a empresa pretende se posicionar na mente dos clientes 

4.3 ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

4.3.1 Estratégia de Produto/Serviço 

 
4.3.2 Estratégia de Preço 

4.3.3 Estratégia de Promoção 

4.3.4 Estratégia de Distribuição e Comercialização 

4.3.5 Cronograma das ações de marketing 

5 PLANO DA PRODUÇÃO E/OU DAS OPERAÇÕES  
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Projeto (especificações) e o planejamento (como vão funcionar: estoques, monitoramento de qualidade, 

previsão de demanda, sistemas de informação, etc.) da produção e das operações. 

5.1 LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

5.2 PROCESSO DE PRODUÇÃO E/OU COMERCIALIZAÇÃO 

Fluxograma e descrição do processo, bem como sobre armazenagem e distribuição (expedição).  

5.3 CAPACIDADE PRODUTIVA E/OU COMERCIAL  

5.4 MONITORAMENTO DA QUALIDADE E DA PRODUTIVIDADE 

Descrever objetivos (do desempenho, da qualidade, da rapidez, confiabilidade,  flexibilidade e custo) 

5.5 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

5.5.1 Melhoria dos Produtos e/ou Serviços 

5.5.2 Desenvolvimento de novos Produtos e/ou Serviços 

6 GESTÃO DE PESSOAS 

6.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE RH 

6.1.1 Recrutamento e Seleção 

6.1.2 Treinamento e capacitação 

6.1.3 Organograma da empresa 

6.1.4 Quadro distributivo do Trabalho 

6.1.5 Plano de cargos e salários 

6.1.6 Avaliação de desempenho 

6.1.7 Gestão do Conhecimento  

7 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA TECNOLOGIA 

7.1 INFRA-ESTRUTURA DE TI 

7.2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

7.3 USO ESTRATÉGICO DA INFORMAÇÃO 

8 IMPACTOS DO PROJETO  
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8.1 Impactos Sociais 

8.2 Impactos Econômicos 

8.3 Impactos Ambientais 

8.4 Impactos Tecnológicos 

8.5 Outros Impactos 

9 PLANO FINANCEIRO  

9.1 INVESTIMENTO INICIAL 

9.1.1 Investimentos fixos 

9.1.2 Investimentos Financeiros 

9.1.3 Investimentos Pré-Operacionais 

9.2 ESTIMATIVA DE CUSTOS OPERACIONAIS 

9.2.1 Estimativa de Gastos Fixos e Variados 
 

9.3 FORMAÇÃO DO PREÇO 

9.4 ESTIMATIVA DE FATURAMENTO MENSAL  

9.5 DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 

9.5.1 Fluxo de Caixa Mensal 

9.5.1.2 Fluxo de caixa anual 

9.5.1.3 Projeção de resultados 

9.5.2 Demonstrativo de Resultado do Exercício-DRE 

9.5.3 Balanço Patrimonial 

10 INDICADORES DE DESEMPENHO DO NEGÓCIO  

10.1 INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS 

10.1.1 Payback: Retorno do investimento 

10.1.2 VPL 

10.1.3 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

10.1.4 Lucratividade: Lucro Líquido (/) Receita Total (x) 100 

10.1.5Rentabilidade:Lucro Líquido(/)InvestimentoFixo(+)Investimento para Giro(x) 100 
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10.1.6 Ponto de Equilíbrio: Custos fixos (/) Receita total (–) Custos Variáveis (x) 100 

10.1.7 Análise de Sensibilidade 

10.1.7.1 Índice de variação 

10.1.7.2 Cenário otimista 

10.1.7.2 Cenário moderado 

10.1.7.4 Cenário pessimista 

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O EMPREENDIMENTO  

REFERÊNCIAS 

ANEXOS  

APÊNDICES 

 

 

ORIENTAÇÕES QUANTO À FORMATAÇÃO DO TRABALHO 

 

Para a formatação do trabalho deverão ser consultadas as orientações de 

formatação na seção 4 do Manual de trabalhos acadêmicos da FADBA, e as 

específicas abaixo descritas: 

a) Páginas: o mínimo deverá ser 40 (quarenta) páginas e não deverá exceder 

as 80 (oitenta) páginas, incluindo tabelas, figuras, e notas de final de texto. 

b) Notas: não devem ser colocadas no rodapé, mas inseridas como notas de 

final de texto. 

c) Tabelas e figuras: toda forma de representação utilizada no trabalho deverá 

ser nomeada de tabela ou figura. De acordo com as normas da American 

Psychological Association (APA), “as tabelas geralmente mostram valores 

numéricos exatos, e os dados são ordenadamente dispostos em linhas e 

colunas, facilitando sua comparação” (APA, 2001, p. 133). Já as figuras são 

“qualquer tipo de ilustração que não seja tabela (...). Uma figura pode ser um 

quadro, um gráfico, uma fotografia, um desenho ou outra forma de 

representação” (APA, 2001, p. 149). Algumas normas sobre títulos, notas e 

fontes. 
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9.3.3 Projeto de intervenção 

Daniela Reis 

Intervir numa dada realidade que está posta nem sempre se configura 

enquanto uma tarefa simples, especialmente se esta intervenção estiver pautada nos 

princípios da construção técnico-científica, que requer, a priori, uma análise 

diagnóstica de um fenômeno observado, para a partir de então propor intervenções 
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embasadas no referencial bibliográfico disponível e no julgamento das possibilidades 

viáveis. 

Objetivando evidenciar o que é um projeto de intervenção, quando este pode 

ser utilizado, e finalmente sua estrutura, se desenharão os parágrafos seguintes. 

O projeto de intervenção nada mais é que um plano, resultado da identificação 

de um determinado problema, levantado após a realização da observação sistemática, 

de um diagnóstico ou de um processo de análise de necessidades, dentre outros. 

Trata-se, sobretudo, de um instrumento de trabalho que se justifica em razão de um 

problema, expressa objetivos a serem alcançados e um plano de ação a ser 

desenvolvido em um espaço e tempo delimitados.  

A pesquisa-ação é o tipo de pesquisa que fundamenta e embasa a elaboração 

dos projetos de intervenção. Severino (2007, p. 120) sobre a pesquisa-ação, afirma 

que esta busca compreender e visa intervir em uma situação, com vistas a modificá-

la. “Assim, ao mesmo tempo em que realiza um diagnóstico e a análise de uma 

determinada situação, propõe ao conjunto de sujeitos envolvidos mudanças que 

levem a um aprimoramento das práticas analisadas”. Thiollent (2005, p. 16) 

acrescenta que pesquisa-ação: 

é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada 
em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da 
situação ou problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 
participativo. 
 

Tendo descrito projeto de intervenção e seu fundamento no âmbito da 

pesquisa acadêmica, cabe-nos definir em que circunstâncias é apropriado. Seja nos 

cursos de administração, enfermagem, fisioterapia, pedagogia, psicologia ou teologia, 

na graduação ou pós-graduação, o projeto de intervenção pode ser realizado na 

prática interdisciplinar, para estabelecer relação entre teoria e prática, nos processos 

de estágio supervisionado e como trabalho de conclusão de curso. Neste caso, cada 

curso evidenciará sua aderência e a possibilidade de adoção deste modelo. 

Ressaltamos que a elaboração do projeto de intervenção não exclui a 

construção de um projeto de pesquisa. Deve-se atentar apenas para as 

especificidades da pesquisa-ação, bem como dos instrumentos de coleta de dados, 

que neste primeiro momento servirão para a realização do diagnóstico da realidade 

(1ª fase da pesquisa), foco da intervenção. Finalmente, no momento da elaboração 

do projeto de intervenção propriamente dito, o projeto de pesquisa, bem como os 
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resultados do diagnóstico, serão considerados. 

 

ESTRUTURA DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

A seguir a estrutura do projeto de intervenção será observada. Para sua 

composição foram levadas em consideração as referências normativas quanto a 

estrutura geral de trabalhos acadêmicos já expressas no capítulo oito deste Manual. 

Tendo em vista que não há uma normatização específica que defina a 

estrutura de um projeto de intervenção, utilizaremos aqui o que está previsto na ABNT 

NBR 15287:1011 quanto aos elementos pré-textuais e pós-textuais. No caso dos 

elementos textuais, apresentaremos uma estrutura própria adotada 

institucionalmente. A seguir detalharemos cada uma das partes e elementos 

supracitados. 

 

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

 

Dentre os elementos pré-textuais temos a capa, lombada, folha de rosto, lista 

de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos e 

sumário. Destes, apenas a folha de rosto e sumário são elementos obrigatórios. Os 

demais são opcionais. Todos foram descritos anteriormente no capítulo oito sobre a 

estrutura geral de trabalhos acadêmicos, nos itens 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.11, 8.1.12, 

8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, respectivamente. 

 

ELEMENTOS TEXTUAIS 

 

Os elementos textuais dão conta do design do projeto de intervenção e do seu 

teor. Explicita, portanto, as escolhas do pesquisador quanto a realização da (as) 

intervenção (ões).  

 

APRESENTAÇÃO 

 

Aqui deve ser elaborada uma síntese do está sendo proposto, incluindo 

inicialmente, os resultados do diagnóstico, análise de necessidades, dentre outros, 

realizados na primeira fase da pesquisa e em seguida o que se propõe em linhas 
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gerais e, finalmente, o tema que deve ser descrito de forma clara e simples, refletindo 

a necessidade a ser superada. Sugerimos a seguinte ordem para construção: 

a) Retomada do projeto de pesquisa, caso este tenha sido desenvolvido. 

b) Apresentação dos resultados diagnósticos. 

c) O que se propõe em termos de intervenção, em linhas gerais. 

d) Explicitação do tema.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

 Na justificativa, deve-se explicitar as razões teórico-práticas que evidenciam 

a relevância da realização do projeto de intervenção. Estas apontam, 

preferencialmente, para: 

a) A possibilidade de relacionar teoria e prática após o diagnóstico e aplicação 

do projeto de intervenção. 

b) As contribuições sociais e profissionais da aplicação do projeto de 

intervenção. 

c) O quanto a aplicação deste altera e interfere na realidade observada. 

Além dos aspectos acima descritos cabe demonstrar também as escolhas 

quanto ao desenvolvimento de ações diversas e utilização de materiais. No projeto de 

intervenção, a justificativa esclarece à importância e viabilidade do projeto de 

intervenção, além de credibilizar as escolhas do pesquisador. 

 

PROBLEMA 

 

Retomando o que já posto anteriormente sobre a delimitação do problema, o 

objetivo principal desta seção é contextualizar e apresentar o problema, para tanto 

deve atender aos seguintes aspectos:  

a) O formato da problematização se dá em forma de funil. 

b) O texto deve ser, portanto, coerente e os parágrafos devem ser construídos 

seguindo uma ordem mais geral até o problema, que representa a dificuldade 

a ser superada a partir da aplicação do projeto de intervenção. 

Em se tratando do problema propriamente dito, Gil (2002, p. 62) ressalta que 

“somente a partir do momento que o pesquisador tem uma ideia clara daquilo que se 

pretende fazer a respeito do assunto escolhido é que está em condições de delimitar 
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o estudo”. 

No projeto de intervenção o problema é formulado após a leitura do referencial 

teórico disponível e da imersão no campo de pesquisa durante o processo de 

diagnóstico, levantamento de necessidades, dentre outros. 

Algumas características próprias de um problema auxiliarão na elaboração 

deste. Características estas que se definem da seguinte forma: 

a) O problema deve ser claro e preciso 

b) O problema deve ser empírico. 

c) O problema deve ser suscetível de solução. 

d) Para formular adequadamente um problema é preciso ter o domínio da 

tecnologia adequada à sua solução. Caso contrário, o melhor será proceder a 

uma investigação acerca das técnicas de pesquisa necessárias. 

e) O problema deve ser delimitado a uma dimensão viável. 

 

OBJETIVOS 

 

Os objetivos de um projeto de intervenção se expressam quase que como um 

plano de ação. Devem detalhar o que será realizado durante o desenvolvimento do 

projeto de intervenção, ainda que este se encerre na proposição. Ou seja, após 

diagnosticar e elaborar um projeto de intervenção, não necessariamente irá executa-

lo, mas os objetivos de execução precisam estar nesta seção. 

Os objetivos são apresentados da seguinte maneira: 

a) Objetivo geral: é redigido no infinitivo e apresenta a grande meta a ser 

alcançada, a indicação do que se pretende realizar. Geralmente responde a 

perguntas como: o que realizar? Para que realizar? 

b) Objetivos específicos: são desdobramentos do objetivo geral. Estão contidos 

neste. Portanto não podem apresentar absolutamente nenhuma incoerência. 

Além disto, são concretos e viáveis. No projeto de intervenção demonstram o 

detalhamento das ações a serem realizadas com foco na resolução do 

problema. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta etapa do projeto de intervenção, são explicitados os autores e as ideias 
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que possibilitaram a análise dos resultados encontrados na fase diagnóstica (1ª fase 

da pesquisa), que fundamentam a aplicação do projeto de intervenção e viabilizarão 

a reflexão durante o processo de intervenção. Sugerimos aqui seguir justamente esta 

ordem.  

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Definir o local em que a observação e diagnóstico foram desenvolvidos e em 

que o projeto de intervenção será aplicado é essencial. Detalham-se então os dados 

situacionais do locus da (as) intervenção (ões), as características deste local quanto 

a urbanização, desenvolvimento econômico, cultural, social, dentre outros. 

 

PÚBLICO ALVO  

 

Provavelmente nas etapas anteriores o público alvo já foi evidenciado ainda 

que de forma indireta, entretanto, aqui este dado precisa estar explícito. Aponte, 

portanto, quais são os sujeitos envolvidos nas ações, bem como suas características. 

 

METODOLOGIA 

 

Esta seção representa o processo de execução do projeto de intervenção. 

Sugere-se explicitar como se viabilizará a aplicabilidade do projeto, bem como o passo 

a passo das ações. Seguindo um modelo lógico de planejamento, execução e 

avaliação, são descritos em uma tabela ou quadro, lado a lado, os seguintes aspectos: 

a) Objetivos específicos a serem alcançados. 

b) Ações a serem realizadas para o alcance de cada objetivo específico. 

c) Para cada ação o detalhamento do desenvolvimento. 

d) Em cada detalhamento os recursos a serem utilizados. 

e) Os sujeitos responsáveis pela realização de cada ação. 

f) O período de realização de cada ação. 

g) A situação inicial observada antes do desenvolvimento da ação. 

h) Os resultados esperados após o desenvolvimento da ação. 

i)  Formas para acompanhar o desenvolvimento da ação. 
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CRONOGRAMA 

 

No cronograma observamos a distribuição das etapas do projeto de 

intervenção ao longo do tempo, com proposta de datas e ações que serão sinalizadas 

em cada etapa. As atividades da pesquisa e o tempo da sua respectiva execução. 

Leite (2008) pontua que as ações e duração são distribuídas no cronograma, 

mostrando a margem de início e término da ação a ser desenvolvida. Ao elaborá-lo, o 

faça sinteticamente, contemplando as ações a serem desenvolvidas e a duração em 

dias, semanas ou meses. 

  

ORÇAMENTO 

 

O orçamento responde a pergunta: quanto preciso para desenvolver meu 

projeto de intervenção? Este é um elemento essencial em um projeto de intervenção.  

Na previsão do orçamento três categorias podem ser consideradas: recursos 

humanos, materiais e equipamentos a serem utilizados na execução do projeto de 

intervenção.  

 

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

 

Os elementos pós-textuais são os últimos elementos de um projeto de 

intervenção. São eles: referências, glossário, apêndice, anexo e índice. Destes, 

apenas as referências são obrigatórias. Todos os elementos citados estão descritos 

nos itens 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4 e 8.3.5, contidos no capítulo oito intitulado: estrutura 

geral de trabalhos acadêmicos. 

 

FORMATAÇÃO 

 

Todos os aspectos relativos a formação estão contidos no quarto capítulo 

deste manual e se aplicam a elaboração do projeto de intervenção.  
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9.3.4 Relato de vivências 

Claudio Sousa 

O QUE É? 

 

Trata-se de um trabalho elaborado pelo acadêmico sob orientação docente 

como requisito obrigatório à conclusão de sua graduação. Este trabalho consiste na 

elaboração de um artigo de relato de caso/experiência a partir de situações vividas 

durante o estágio curricular obrigatório. 
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QUAIS OS SEUS OBJETIVOS? 

 

a) Estimular o desenvolvimento do raciocínio clínico baseado em evidências 

científicas; 

b) Possibilitar o exercício da busca de literatura científica em bases de dados 

indexadas; 

c) Exercitar a redação científica; 

d) Preparar o aluno para uma prática baseada em evidências; 

e) Despertar o aluno para possibilidade de produzir ciência a partir de sua prática 

profissional cotidiana;  

f) Possibilitar ao futuro profissional atuar multiprofissionalmente, 

interdisciplinarmente e transdisciplinarmente na promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com base na convicção científica, de cidadania e de 

ética com uma visão holística do indivíduo; 

g) Incentivar ao futuro profissional realizar atividades profissionais 

fundamentadas no espírito de investigação científica de acordo com os 

preceitos éticos, cristãos e humanitários; 

 

QUAIS OS PASSOS A SEREM DADOS EM SUA ELABORAÇÃO? 

 

Nota: A opção pelo modelo de TCC vivências deverá ocorrer antes e/ou concomitante 

a entrada do aluno no campo de estágio obrigatório. 

 

 

 

a) Escolha do paciente 

Esta primeira etapa no desenvolvimento do TCC vivências é de suma 

importância para o sucesso de todo o trabalho, esta decisão deverá ser tomada em 

conjunto com o supervisor de estágio (co-orientador do TCC vivência) e deverá 

considerar aspectos relacionados à: raridade do caso, aspectos de interesse clínico e 

evolução incomum, utilização de técnicas pouco discutidas na literatura, etc. 

 

b) Obtenção do Consentimento Livre e Esclarecido do paciente 
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Embora não seja obrigatória a submissão deste tipo de trabalho ao Comitê de 

Ética em Pesquisa com seres humanos por não se tratar de uma pesquisa 

propriamente dita, é essencial a leitura da Resolução 196/96 do CNS e obtenção do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE do paciente, que deverá estar 

ciente de que as informações obtidas em sua avaliação, tratamento e reavaliação 

serão utilizadas para fins acadêmicos e científicos. Tomar os cuidados necessários 

para impossibilitar a identificação do paciente nas possíveis apresentações e 

publicações originárias do relato do caso. 

 

c) Início da busca por bibliografia relacionada ao caso selecionado 

Logo após a escolha do paciente, o acadêmico deverá iniciar uma busca por 

referências em bases de dados como www.scielo.br, www.bireme.br, 

www.pedro.org.au, entre outras, com palavras chaves relacionadas à patologia, 

epidemiologia, manifestações clínicas, disfunções, tratamentos (cirúrgico, clínico e 

fisioterapêutico), etc. buscando reunir sólida base teórica com referências dos últimos 

05 anos relacionados ao caso (entre 20 e 30 referências). No caso de patologias raras, 

que apresentem escassez de publicações sobre o tema, o período de publicação das 

referências poderá ser ampliado. 

 

d) Avaliação do Paciente 

A avaliação é base para todo bom tratamento, no caso a ser relatado no TCC 

vivências esta etapa deve ser criteriosamente realizada, utilizando-se de todos os 

instrumentos adequados à avaliação do caso, com ênfase em instrumentos validados 

que possibilitem a comparação com os dados da reavaliação. Deve se dar especial 

atenção a todos os exames complementares que o paciente apresentar, inclusive 

fotografando exames de imagem e copiando laudos de exames de imagens e 

laboratoriais. Após criteriosa avaliação é necessário se discutir com o supervisor os 

objetivos terapêuticos a serem alcançados, estes devem ser claros, específicos e 

mensuráveis. 

 

e) Construção do capítulo referente fundamentação teórica do caso 

Paralelamente à avaliação e ao tratamento do paciente escolhido, deverá se 

proceder a elaboração do capítulo referente à fundamentação teórica do caso, esta 

deverá subsidiar a construção da introdução do artigo (revisão a respeito do caso) e 
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possibilitar embasar e discutir a avaliação, os resultados obtidos e o prognóstico do 

paciente. Este capítulo deverá conter entre 20 a 30 referências em sua maioria de 

artigos publicados nos últimos 05 anos. Deverá ser dividida em seções primárias, 

secundárias, terciárias, etc. formatadas de acordo com as normas da ABNT. Deve-se 

procurar apresentar as referências consultadas, suas coerências e divergências, 

através de citações indiretas de preferência e comentários do próprio autor. Os 

parágrafos devem ter entre 04 e 07 linhas e a fundamentação completa entre 08 e 12 

páginas. 

 

f) Tratamento do paciente de acordo com a fundamentação encontrada na 

literatura 

O tratamento deve ser elaborado a partir da avaliação, a fundamentação 

teórica e a discussão dos objetivos terapêuticos com o supervisor. Deve se utilizar as 

técnicas mais indicadas para o caso a ser relatado e todas as intercorrências durante 

a execução do tratamento devem ser relatadas (faltas, recidivas, exames, cirurgias, 

etc.). 

 

g) Reavaliação do Paciente 

A reavaliação deve ser realizada ao final do período a ser relatado com 

objetivo de verificar a evolução do paciente. Para isso não se pode perder de vista os 

instrumentos utilizados na avaliação e os objetivos terapêuticos traçados no início do 

tratamento. Através da avaliação e reavaliação, baseando-se na literatura pesquisada, 

deve-se traçar o prognóstico do paciente. 

 

 

h) Redação do artigo de relato de caso 

 

O artigo de relato de caso deverá ser dividido nas seguintes seções: 

 

a) Introdução; 

Nesta seção deverá se apresentar um resumo da revisão bibliográfica 

relacionada ao caso relatado. Encerrar a introdução com um parágrafo que apresente 

uma breve descrição do caso (diagnóstico, período de intervenção, etc.) e o objetivo 

do artigo. Esta seção deverá ter de 03 a 05 páginas. 
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b) Relato de Caso;  

Esta seção poderá ser apresentada em texto contínuo ou em subseções, 

identificação, diagnóstico clínico, exames complementares, exame físico, estilo de 

vida, qualidade de vida, diagnóstico cinético-funcional, objetivos terapêuticos, conduta 

e reavaliação. Esta seção deverá ter de 07 a 10 páginas. 

 

c) Discussão; 

Esta seção deverá discutir as informações do relato de caso com a revisão da 

literatura. Esta seção deverá ter de 03 a 05 páginas. 

 

d) Conclusão; 

Deverá considerar todas as intercorrências, justificar a evolução do paciente 

e traçar seu prognóstico. Esta seção deverá ter de 01 a 02 páginas. 

 

FORMATAÇÃO FINAL 

 

A formatação final do material a ser entregue segue o mesmo padrão dos 

artigos oriundos de pesquisa descrita neste manual. 
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APÊNDICE A - Fichamento acadêmico digitalizado de livros completos 

 

 

Capítul
o 

Págin
a 

Autor Publicação/págin
a 

Citação Comentário 

IV 55   

A leitura é 
produzida, uma 
vez que o leitor 
interage com o 
autor do texto. 

Esta noção leva 
em 

consideração 
que o texto é o 

lugar de 
interação entre 

falante e 
ouvinte, autor e 

leitor. 

Conceituação 
básica. 

 55 
Orland

i 
1987/180 

O texto não é 
uma unidade 

completa, pois 
sua natureza é 
intervalar. Sua 
unidade não se 

faz nem pela 
soma de 

interlocutores, 
nem pela soma 

de frases. O 
sentido do texto 

[...] está no 
espaço 

discursivo dos 
interlocutores[...]

. 

Característica
s do texto. 

 56   

A legibilidade de 
um texto 

depende não só 
da coesão 

gramatical , da 
coerência das 

ideias e da 
sinalização de 
tópicos, mas 
também da 

relação do leitor 
com o texto e 
com o autor. 

 

Relação com o 
contexto. 
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V 67   

A leitura é a 
chave do 

conhecimento, 
quer se faça de 
um texto, quer 
de realidade 

mais ampla, o 
mundo. 

Finalidade da 
leitura. 

 70 Molina 1992/38 

A melhor forma 
de despertar o 

prazer pela 
leitura e 

consolidar o 
hábito de ler é 
oferecer textos 

interessantes[...] 
que levem o 

leitor a aceitar o 
desafio neles 
implícito [...]. 

Valorização do 
vocabulário. 

 

 

 

 

 

Referência 

 

 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 

resenhas. 10ª Ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
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APÊNDICE B - Fichamento acadêmico digitalizado de textos simplificados 

 

 

Página Citação Comentário crítico 

2 

Jorge Amado se preocupava em 
tematizar a saga do cacau, Jorge 
Medauar evocava elementos que 
compunham a existência das pessoas 
que conviviam com esse tipo de 
economia, estruturando um imaginário 
pautado na preocupação com o valor 
da vida, das pessoas, com a 
relativização das coisas, com igualdade 
entre os indivíduos e com o desejo de 
deixar marcas de suas vivências de 
indivíduo da terra. 

Temática geral do artigo. 

3 

Contribuir para a ampliação referencial 
crítica sobre a obra de um autor 
grapiúna, cujos escritos merecem uma 
riqueza de análise que tenha por 
finalidade disseminar suas obras junto 
ao público acadêmico regional, 
nacional, ou até mesmo, dos amigos 
críticos internacionais que se servem 
da literatura brasileira.  
 

Contribuição do trabalho. 

4 

No livro Água Preta (1958), no qual o 
autor funda a sucessão narrativa 
mediante a metaforização de ricos 
signos representativos que merecem 
atenção. Nota-se, através da dimensão 
imagética da narrativa, a (re)visão do 
comportamento do homem pelo próprio 
homem, em que, numa dimensão 
lógica do relacionamento humano, 
considera-se a relação dialética entre 
homem e animal, entre o ser social e 
ser animal. 

Ideias tecidas no livro 
Água Preta 

8/9 

Constatamos que o ser auxilia a noção 
do princípio de identidade, no sentido 
de evidenciar o outro lado do imaginário 
grapiúna, criticando-o, discutindo-o e 
reconfigurando-o, na medida em que a 
memória apresenta as mudanças 

Considerações do autor. 
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sociais, históricas, econômicas e 
culturais presentes, a todo o momento, 
na fala, reflexões e discussões das 
personagens que compõem as tramas. 

 

Referência 

 
 
 
NASCIMENTO, Juciene S.S. Jorge Medauar: ficção, memória e representação 
identitária. In: III ENCONTRO BAIANO DE ESTUDOS EM CULTURA, 3, 2012, 
Cachoeira (Bahia). Anais eletrônicos. Cachoeira, Ba: UFRB. Disponível em: 
http://www.ufrb.edu.br/ebecult/wp-content/uploads/2012/04/Jorge-Medauar-ficção-
memória-e-representação-identitária.pdf. 
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APÊNDICE C - Resumo de trabalhos acadêmicos (teses, dissertações e outros) e 

relatórios científicos-acadêmicos 

 

 

RESUMO: O estudo se refere à discussão identitária da região sul-baiana, ao levar 

em consideração o estilo de Jorge Medauar e a importância dada ao ser, em 

detrimento da aquisição de bens. Tal vertente vem se solidificando no imaginário local 

mediante discussão historiográfica dos elementos identitários da região sul-baiana em 

virtude dos deslocamentos históricos, econômicos e sociais que a região e os 

indivíduos sofreram ao longo do tempo, já que tais deslocamentos provocaram a 

fragmentação do indivíduo grapiuna, bem como a mudança de paradigmas da cultura, 

fragmentando o imaginário que agora se encontra multifacetado. Nesse trabalho, 

nota-se que o ideal medauariano valoriza a existência humana, suas ações, 

pensamentos, sentimentos, entre outros, narradas pelos personagens das tramas de 

acordo com as vivências locais do tempo da narrativa, mostrando-se como parceiro 

fiel da memória. Assim, aqui será realizada a análise de quatro obras do autor, de 

acordo com o critério temporal, apresentado conforme a leitura de Água Preta (1958); 

A procissão e os porcos (1960); Histórias de menino (1961) e Visgo da terra (1983), a 

fim de sinalizar como a vivência de um povo pacato de uma das pequenas cidades da 

região cacaueira tem relevância global no que tange à compreensão do indivíduo 

como ser social. Constatar-se-á, também, que o ser auxilia a noção do princípio de 

identidade, no sentido de evidenciar o outro lado do imaginário regional e universal, 

criticando-o, discutindo-o e (re)configurando-o, na medida em que apresenta as 

mudanças sociais, históricas, econômicas e culturais presentes, a todo o momento, 

na fala, reflexões e discussões das personagens que compõem os contos ao longo 

do trabalho. 

Palavras-chave: Indivíduo. Jorge Medauar. Literatura grapiúna. Deslocamento 

identitário. 

 

 

 

Referência 

 

 

NASCIMENTO, Juciene Silva de Sousa. Jorge Medauar: ficção, memória e 

representação identitária. 2011. 210 f. Dissertação ( Mestrado em Literatura e 

Diversidade Cultural) – Programa de Pós-Graduação em Literatura e Diversidade 

Cultural, Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia. 
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APÊNDICE D - Resumo de artigos de periódico ou anais 

RESUMO: O artigo se refere à discussão da legitimação dos traços culturais, através 

da linguagem, que configuraram (e ainda configuram) os grupos sociais, através das 

práticas, dos costumes, crenças e valores que são reconhecidos através dos grupos 

hegemônicos das comunidades. Neste trabalho, é constatada a perspectiva de que 

as representações culturais não conseguem se impor através do simples fato de 

existir, já que, ainda que fragmentadas, sofrem grande influência do poder dominante 

para ser reconhecidas como tal, o que exclui, em grande parte, a relevância da cultura 

oral que dão razão a existência de  inúmeras sociedades, a qual sofre, ao longo do 

tempo e universalmente, uma mobilidade nas formas representativas das vivências e 

produções materiais que, dialeticamente, desloca o sujeito para um espaço mais 

demarcado e unificado, provocando um paradoxo existencial, preocupado com a 

subsistência das práticas dominantes. Neste trabalho, far-se-á um estudo comparativo 

entre as obras O queijo e os vermes, de Carlos Ginzburg e Terras do sem fim, de 

Jorge Amado, na tentativa de perceber que a problemática da legitimação cultural dos 

grupos dominados perpassa ao longo do tempo, questão que evidencia que a cultura 

oral, no decorrer do processo de reconhecimento, quase sempre é submetida aos 

clivos da cultura dominante e/ou escrita, a qual insere ou retira elementos próprios da 

originalidade do discurso, provocando, assim, a transgressão daquilo que é 

transmitido por gerações e reconhecido como elemento constitutivo da produção 

cultural popular.   

Palavras-chave: cultura escrita; cultura oral; legitimação; transgressão. 

 

 

 

 

Referência 

NASCIMENTO, Juciene S. S. A utilização da linguagem oral na literatura. In: IX 
ENCONTRO NACIONAL DE INTERAÇÃO EM LINGUAGEM VERBAL E NÃO-
VERBAL, 9, 2010, João Pessoa. Anais do IX ENIL. Paraíba: UEPB, 2010.  
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APÊNDICE E - Resenha crítica 

        

 

O livro Avaliação sob o olhar propedêutico, de Pedro Demo, é uma 

obra que nega a possibilidade de ser um tratado sobre avaliação do ponto 

de vista pedagógico estrito e tem como maior objetivo fazer uma indagação 

teórico-prática sobre avaliação sob a hipótese de trabalho a face 

propedêutica, a qual é entendida como a importância de construir a 

capacidade de avaliar de maneira reconstrutiva. Pode-se inferir que o 

autor, Pedro Demo, escreve sob tal ótica por influência de sua 

formação e experiência profissional, pois é doutor em sociologia, 

professor titular da Universidade de Brasília (UnB), foi Subsecretário 

e Secretário geral adjunto do MEC, entre outras funções, e tem por 

volta de 30 livros publicados sobre educação e política social. 

O ponto de partida, bem como o ponto final da obra, faz referência 

ao direito do aluno de aprender bem, com qualidade formal e política. A 

ideia de avaliação, planteada ao longo do texto, é que sua razão de ser é 

garantir a aprendizagem qualitativa do aluno, a qual deve ser includente, 

jamais excludente. O enfoque propedêutico seleciona o olhar inspirado na 

lógica e na democracia do conhecimento, privilegiando o estilo 

reconstrutivo fundado na metodologia científica, realçando o papel 

estratégico do conhecimento como instrumento primordial de inovação e 

intervenção na realidade, conjugando qualidade formal e política. O texto 

também pode ser aplicado em outros contextos, como avaliação de 

aprendizagem universitária, cursos de capacitação ou atualização 

permanente dos professores e profissionais da esfera da educação, 

das propostas de aprendizagem eletronicamente instrumentadas, 

entre outros.  

No capítulo 1, o autor parte da afirmativa que existem controvérsias 

no sistema avaliativo, pois este é um fenômeno da desigualdade, uma vez 

Apresentação 

 

Informações 

sobre o autor 

 

Resumo da 

obra 

 

Avaliação 

 

Resumo da 

obra 
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que não existe ponto de partida igual, alguns possuem condições 

privilegiadas como nascer em um ambiente social melhor que o outro, viver 

em uma formação familiar melhor que o outro, ter melhores condições de 

nutrição melhor que o outro, entre outras razões. Diante disso, é 

apresentada a hipótese de que é preciso administrar o desempenho e não 

mascará-lo, pois o que mais “sabemos engolir” é o desempenho por mérito. 

O autor afirma que no âmbito avaliativo a competência pode ser 

apanhada, sobretudo, pela sua face política, que implica em o sujeito fazer 

a sua história, e que o capitalismo levou à competitividade ( gosto pelo 

privilégio). Ao levar em consideração tais assertivas faz a consideração 

de que a escola não pode só caber no mercado. Portanto, a lógica e a 

democracia da avaliação traz o princípio de que somente pode avaliar 

quem é avaliado e que existe a necessidade dessa avaliação 

constante, já que a avaliação é uma necessidade de intervenção.  

No texto, são apresentados os objetivos da avaliação, os quais 

constam em a) reconstruir a instrumentação mais apta a mudar e b) propor 

alternativas para melhorar, aperfeiçoar, superar e transpor, levando em 

consideração que a avaliação não é um fim em si mesma, ela é processual 

e, por isso existe a necessidade de ser formulados critérios de tal modo que 

sejam de acesso fácil e desimpedido e de definição transparente, para que 

a avaliação seja, de fato, a construção da qualidade educativa. Segundo o 

autor, a avaliação qualitativa deve ser permanente, na qual o papel do 

professor é o compromisso ético e moral, enquanto que ao aluno cabe a 

oportunidade. 

No segundo capítulo, Traços da realidade da aprendizagem, são 

apresentados os resultados preliminares da pesquisa do SAEB (Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica), considerados preocupantes. 

Na tabela 1 são apresentados: 

1. Rendimento muito baixo; 

2. Tendência decrescente do rendimento desde as séries iniciais; 

3. O normalista se desempenharia melhor que o professor licenciado; 

4. Situação precária do país como um todo; 

5. Matemática como o “aperto” maior; 

6. Dados mais negativos na 5ª série; 

Resumo da 
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7. A região Sul parece apresentar-se mais consistente e homogênea. 

Na tabela 2 é oferecida uma visão do rendimento localizado; na tabela 

3 é apresentado o rendimento escolar em matemática; na tabela 4, o 

rendimento escolar por série, disciplina e escola; na tabela 5, mesma 

pesquisa da tabela 4, porém com jurisdição municipal; na tabela 6, 

rendimento escolar em colégios particulares em Jaraguá do Sul; e na 7ª, 

rendimento escolar no Brasil, Santa Catarina e em Jaraguá do Sul. 

O Capítulo 3 tem por finalidade delinear um formato de proposta que, ao 

mesmo tempo, tenha sabor de prática, sem cair na receita pronta. A partir 

disso, a ideia de que a avaliação continua sendo condição necessária, 

mas não suficiente, de intervenção qualitativa na realidade, sugestiona 

que há a necessidade de mudar a didática, estabelecendo o que seria 

aprendizagem qualitativa, critérios formais de aprendizagem como 

conhecimento, pesquisa, elaboração, questionamento e 

interdisciplinaridade, e como critérios políticos 

sociabilidade/questionamento, diálogo/liderança, direitos/deveres, boa 

educação/criatividade, competitividade/ética.  

Na avaliação dos professores o primeiro desafio é convencer os 

professores de que precisam assumir a necessidade de avaliação permanente 

por duas razões: 1) por questão de coerência lógica e 2) por questão de 

coer6encia democrática. Daí surge a questão do mérito acadêmico, muito 

contestado pelos professores, que temem tornar-se vítimas de julgamentos 

suspeitos, sobretudo diante dos confrontos reiterados com o sistema. O 

objetivo de avaliar o professor se trata de trabalhar na direção da recuperação 

profissional, em todos os sentidos e as competências a ser observadas são as 

de que o professor deve saber pesquisar, elaborar com mão própria, teorizar 

as práticas, atualizar-se permanentemente, familiarizar-se com instrumentação 

eletrônica, manejar a interdisciplinaridade e, por último, saber avaliar. 

Quanto à aprendizagem dos alunos, é considerado como o item mais 

exigente. A ligação entre competência do professor e competência do aluno 

não é mecânica ou automática, deve ser tomado com devida cautela. 

Sobretudo, por questão ética, o professor deve assumir o desafio temerário de 

incluir em seu mérito acadêmico a necessária aprendizagem qualitativa do 

aluno. 
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É preponderante a noção, principalmente pelo professor, de que a 

avaliação é um meio de se buscar a melhora, não um fim em si mesma, 

como a maioria das instituições educativas hoje a consideram. Não pode 

ser vista como uma forma de punir, vingar, ou até mesmo, de medir forças 

com o aluno a fim de provar-lhe quem realmente é o dono da situação.  

 A avaliação deve ser realizada em todo momento, como forma de 

alicerçar uma obra já pronta, porém necessitando de ajustes. Nessa 

tarefa, o professor deve estar imbuído com sua ética e moral, a fim de 

fazer valer a oportunidade de desenvolvimento do aluno.  

As dificuldades existem, evidentemente, pois na prática os 

métodos abarcam quantidades e produtos pré-fabricados, não a 

construção paulatina do conhecimento, o que envolve o incentivo à 

pesquisa formal e política. Esta se torna mais necessária por seu valor 

questionador e reconstrutivo que se aplicarão a vários problemas sociais 

que precisam ser repensados e estão à espera de mudanças. Tais 

mudanças só serão possíveis salvo se a avaliação qualitativa não for mais 

uma promessa, e sim uma realidade eficaz.  

Diante do exposto, pode-se afirmar que o livro Avaliação sob o olhar 

propedêutico, é uma obra surpreendente pelo fato de trazer a ideia de avaliação 

através da própria essência da mesma, na tentativa de fazer com que os 

educadores e educandos compreendam a importância da mesma, haja vista 

que toda e qualquer inovação educacional, principalmente a qualitativa, 

necessita lançar mão da avaliação para poder produzir e manter a qualidade.  

 

 

Referência 

 

DEMO, Pedro. Avaliação sob o olhar propedêutico. São Paulo: Papirus,1996. 
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No dia 30 de março, do ano de 2008, a palestra sobre avaliação do processo 

ensino-aprendizagem, resultante da pesquisa realizada pela professora Drª  Minervina 

Joseli, partiu do princípio que a avaliação tem de proporcionar aprendizagem. Hoje 

ela se encontra muito na sala de aula, porém é um instrumento muito abrangente e o 

leque para praticá-la é imenso. Deve-se levar em consideração os pressupostos 

básicos como referencial teórico, legislação vigente, filosofia da escola, concepção e 

função, metodologia do ensino, natureza do curso e as características do alunado. 

A base para educação, dada por Piaget, apresenta as ideias de que: a) deve-

se lançar mão da atividade (métodos ativos); b) que a educação deve ser entendida 

como processo de socialização; c) que deve haver um equilíbrio entre liberdade e 

direcionamento por parte do professor; d) que é fundamental para o ensino o processo 

e não o produto; e) que a educação é um todo indissociável intelectual e afetivo; f) que 

a função clássica do professor através de aulas expositivas é sem respaldo. O mesmo 

autor recomenda que na avaliação seja dada ênfase ao qualitativo, partindo de 

sondagens, critérios múltiplos, situações variadas, produções livres e explicações 

práticas. Deve-se também fazer julgamento em função de tudo que o aluno realiza, 

respeitando o ritmo próprio do aluno, interpretando o erro para que a avaliação seja 

realizada sem coação ou pressão. 

Segundo Rogers (1902-1987), a avaliação deve ser realizada levando em 

consideração a pessoa como um todo, seu aspecto cognitivo, afetivo e psicomotor. O 

ensino deve estar centrado no aluno e na sua potencialidade de aprender. Para o 

autor, a base da educação consiste em a) aprender a aprender; b) o professor como 

facilitador da aprendizagem: relação interpessoal; c) metodologia de trabalho em 

grupo de cooperação; d) não-diretividade e e) na aprendizagem significante, usando 

os dois lados do cérebro: o lado direito, que é emocional e o lado esquerdo, que é 

cognitivo. Deve ser dada ênfase também à auto-avaliação, enriquecida com outros 

meios e instrumentos, para que a aprendizagem aconteça sem ameaças através de 

provas ou notas. 

As novas propostas de avaliação, trazidas pela LDB 9.394/96, constam em 

tratar a avaliação como um acompanhamento contínuo, uma efetivação do processo, 

conforme a lei 5.692/71, sendo válida para todos os níveis de ensino. Dessa forma, 

avaliação deve ser compreendida como ação-reflexão-ação, que possui princípios 

educativos implícitos: 1) avaliação enquanto investigação docente; 2) 
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complementaridade das observações sobre o desempenho; e 3) provisoriedade dos 

registros de avaliação. 

O processo avaliativo mediador deve ser entendido como preventivo, que 

implica na atenção constante às dificuldades apresentadas pelos alunos e cumulativo, 

os dados se complementam, permitindo a análise global do aprendizado do aluno. 

Sendo que em se tratando de recuperação, a LDB propõe que seja paralela e 

terapêutica. 

Diante de todos os conceitos e teorias expostas, resta saber que as funções da 

avaliação são as de desenvolver hábitos de estudo, nortear decisões, garantir o êxito 

do processo ensino-aprendizagem e evitar que o aluno fracasse, requisitos vistos na 

atualidade de maneira totalmente distorcida. 

Em suma, o professor é o principal responsável para operacionalizar a avaliação 

ao planejar e estabelecer critérios. Sua responsabilidade está em atualizar a 

metodologia, diversificar instrumentos, ser competente na elaboração, evitar a 

memorização, desenvolver a criatividade, dar ênfase à aprendizagem, estimular a 

autoavaliação, não dicotomizar, dar o verdadeiro sentido (a avaliação como meio), 

eliminar o reducionismo bem como o reprodutivismo e não usar a avaliação como 

processo terminal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE G - Paper 

 



134 
 

DA SUTILIDADE AO RIDÍCULO: A PRESENÇA DA IRONIA NO CONTO A 

SOLUÇÃO DE CLARICE LISPECTOR 

Juciene Silva de Sousa Nascimento 

A ideia de que uma mulher inovou a história da literatura brasileira perdura até 

os dias de hoje quando se trata de Clarice Lispector. O estilo inusitado e linguagem 

despojada, da mesma forma que impressiona os críticos, ainda é pauta para inúmeras 

discussões no que tange às temáticas priorizadas pela autora, haja vista que, segundo 

Santiago (1999, p.13) “Clarice Lispector inaugura tardiamente a possibilidade de uma 

ficção que, sem depender do desenvolvimento circunstanciado e complexo de uma 

trama novelística oitocentista, consegue alcançar a condição de excelência atribuída 

pelos especialistas.” É pioneira da criação de uma voz que outrora se mantivera 

calada, muda forçosamente, em detrimento das circunstâncias: a voz feminina. 

Autora de inúmeras narrativas envolventes e dotadas de significado, Clarice 

viaja através dos escombros da condição humana ao retratar momentos singulares 

de personagens, instantes reveladores dos mais íntimos sentimentos de amor, ódio, 

solidão, confusão, degradação, vivacidade e, até mesmo, descobertas subjetivamente 

escondidas no decorrer de vivências desafortunadas. Imagens (re)criadas tão 

verossímeis e impressionantes ao ponto de o leitor, envolvido nos mistérios da 

narrativa, participar da trama como se lá estivesse, numa espécie de pacto narrativo 

entre o real e o ficcional: 

 
Na ficção, as referências precisas ao mundo real são tão intimamente ligadas 
que, depois de passar algum tempo no mundo do romance e de misturar 
elementos ficcionais com referências à realidade, como se deve, o leitor já 
não sabe muito bem onde está (ECO, 1994, p. 131) 

 
 Em face dos constantes acontecimentos na trama clariciana, o leitor, na maioria 

das vezes, se serve da projeção do modelo ficcional para a realidade, assim que passa 

a crer que as personagens ali distribuídas de fato existem e que os acontecimentos 

procederam ou ainda procedem no mundo real, revelando a presença da narrativa 

artificial, que de acordo com Humberto Eco (1994, p. 126) “[...] é supostamente 

representada pela ficção, que apenas finge dizer a verdade sobre o universo real ou 

afirma dizer a verdade sobre um universo ficcional”.  

 Diante de uma perspectiva ousada e inovadora, a autora se perfaz na 

demonstração lúcida de problemas técnicos e de construção da tessitura textual, ao 

justificar e explicar aspectos específicos do fazer narrativo, além de modificar outros 
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a fim de apresentar algo ainda não apreciado. Neste, a elegância e a dissimulação da 

escrita configuram-se em falsos objetivos em escrever, os quais se mostram como 

“um longo, minucioso e recorrente passeio descritivo do olhar sobre a superfície 

visível, olhar que nada procura por detrás, apenas enfatiza o estar-aí das coisas” 

(PONTIERI, 1999, p.18-19). A naturalidade com que decorre a escrita demonstra a 

negação em fazer qualquer tipo de construção teórica, já que a leveza no narrar 

intuições, diálogos e/ou reflexões de consciências difusas, evidenciados desde a 

gênese dos seus trabalhos, é mostrada na prática da narrativa clariciana. 

 O olhar narrativo sobre o sujeito tendência à impessoalidade, o qual constitui o 

mundo e seus objetos, a fim de deslocar a ênfase do sujeito em relevar o objeto, 

favorecendo uma relação de integração entre ambos. Para isso, Clarice projeta a 

destruição de uma certa concepção de sujeito já existente, do qual o objeto é 

proveniente, “sujeito e objeto, retomados em distintas polaridades (eu/mundo, 

espírito/corpo) são verso e reverso da mesma realidade, donde a busca de integração, 

dando-se juntamente com a consciência da separação” (Idem, p.20). 

 A representação dessa nova perspectiva da narrativa brasileira é tecida através 

da destreza do uso da linguagem, a qual é criada e recriada de forma a evidenciar o 

mundo e seus componentes dentro do seu próprio universo constitutivo, na qual, 

segundo Regina Pontieri (1999, p.176), “para além do plano dos temas, a necessidade 

das mediações decorre da própria concepção de linguagem implícita na obra, 

concepção vinculada à representação alegórica da realidade”. Dessa forma, a 

linguagem é um instrumento que dá à narrativa a possibilidade de imitar o real tal qual 

o é, o que faz Clarice Lispector em suas histórias, mesmo sendo estas de curta 

duração, espaçamento delimitado, ações precisas, ora lentas ora rápidas demais. 

Ainda que declarando não obedecer a nenhum plano teórico, assim como não 

conseguia planejar sua própria vida, pois tudo lhe vinha impulsivo e compulsivo1, 

engendra num narrador tipicamente pós-moderno amostras de construções de 

linguagem que evidenciam, ainda que não o sejam, o real e o autêntico.  

 Na ficção clariciana o aprendizado se mostra através do jogo das palavras que 

vão se encontrando e se diluindo, nas quais as situações grotescas se transformam 

em riso e humor, às vezes em catarse, construídas em meio à uma teia irônica e/ou 

                                                           
1 SÁ, Olga de. A escritura de Clarice Lispector, p.212 
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sarcástica, que se mostram, aparentemente, sutil. Como aponta Regina Pontieri 

(1999, p.151):  

 
[...] Clarice figura situações de vida pequeno-burguesas tratadas 
com frequência de modo irônico, do qual o riso franco passa 
longe. Sua visão se enraíza numa subjetividade que, mesmo 
aspirando fortemente a fusão com o mundo, é também 
consciência individual. E o medo, bem como o sofrimento, são 
constitutivos de sua singular experiência de conhecimento. Mas 
nem por isso deixa ela de buscar a aproximação entre o mundo 
e o homem e sua reintegração na vida corporal. 
 

 Esses traços característicos podem ser notados, de forma cautelosa, no conto 

A solução, no qual a autora evidencia, com engenho e arte, o conhecimento que 

possui, na maioria das vezes, camuflado, sobre a teoria do conto através da economia 

temporal, espacial, compondo a narrativa com um elemento forte e um clímax que 

antecede o desfecho revelador de uma natureza humana trancada e atirada no mais 

fundo abismo que esconde a subjetividade. A narrativa perpassa pela amizade 

trôpega entre Alice e Almira, as quais costumavam fazer suas atividades de 

datilógrafas sempre juntas, no entanto a dicotomia existente entre as duas era latente. 

 A vertente irônica já começa na descrição das duas garotas, em que o narrador 

se posiciona de forma a salientar um preconceito claramente notável na figura de 

Almira ao descrevê-la como uma “gorda”, dotada de ansiedade, que tinha compulsão 

por chocolates e amizade, sempre desejando agradar. Tal preconceito se manifesta 

explicitamente contra o indivíduo que possui o corpo avantajado, no entanto, 

paradoxalmente a personagem que tinha o corpo delgado é que se mostra estúpida, 

por isso o narrador brinca com figuração dos corpos e a discrição das características 

que compõem o caráter das protagonistas, fazendo sempre um jogo de palavras 

irônicas e figurativas, como na analogia que faz a um elefante quando pretende figurar 

grosseiramente a personagem Almira. Diante disso, é notável o antagonismo latente 

entre as personagens e, consequentemente, a relação amigável torna-se quase 

impossível em detrimento da “crise do Eu amigo” entre as duas, como retrata Maria 

de Fátima B. da Cruz (2003, p.128):  

 

[...] Almira e Alice, personagens do conto, revelam-se uma a 
outra como forças antagônicas que coexistem num mesmo 
espaço sem ao menos se perceberem. Embebidas pelo 
elemento amizade, que até o momento da revelação 
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encontrava-se camuflado pelas incertezas e desejos pessoais, 
elas não conseguem concretizar a amizade plena, pois a 
sedução de Alice (aquela que alicia e seduz o mundo ao seu 
redor) se incompatibiliza com o olhar de Almira (aquela que a 
tudo vê). Essa incompatibilidade distende em ambas a crise do 
Eu amigo, que não consegue perceber no outro uma extensão 
do que sou.   

 

Ambas sabiam o que representavam uma para a outra, haja vista os seus 

nomes dotados de significação, ou seja, Alicia sabia que Almira era vulnerável em seu 

corpo, no seu físico avantajado e a atingiu no seu ponto mais fraco com o que se 

configuraria para ela a maior das crueldades, enquanto que Almira, na essência do 

seu significado, também sabia que não era correspondida em sua devoção, sabia que 

a outra não lhe dedicava o amor, a atenção, nem a reverência que tinha por ela, o que 

se mostrará ao final da narrativa na indiferença de nem “ao menos olhar a cor do 

sangue da outra”1, o que se configura em uma ironia fina e sutil imbricada no falar 

narrativo a qual permitirá que o leitor tenha um indício para desfecho da trama. 

No momento da fatídica discussão, Alice usa a figura da outra com a finalidade 

de autoafirmação, para dizer que é melhor em inúmeras coisas, com isso empurra 

Almira um degrau abaixo dela, a fim de compensar a situação nivelada que se 

encontra naquele momento com a colega, uma vez que perdeu o seu namorado e 

estava sofrendo o mesmo mal de rejeição. Neste instante, existe uma um refinamento 

acentuado na crueldade usada por Alice, a sutileza com que rebaixa a outra é 

demarcadora do paradoxo irônico das características descritas pelo narrador; a figura 

que aparentava docilidade é a mais grotesca daquela cena. 

Tais fatores de crueldade de Alice vão justificando a garfada de Almira. O ritual 

se evidencia na figuração metafórica do instrumento, um garfo, que é um objeto de 

alimentação de Almira, aquilo que mais lhe traz o prazer realizador, a garfada 

interrompeu a voz da outra com um ímpeto de prazer e realização, assim como 

quando degustava seus melhores manjares, demarcando um momento originalmente 

epifânico nas ações realizadas por ambas. 

O fato de a protagonista ter utilizado um garfo é, ironicamente, original, já que 

se houvesse o uso convencional da faca, o momento da solução da vida de Almira 

seria banalizado, não demarcaria a obtenção de prazer assim como no ato de comer. 

                                                           
1 LISPECTOR, Clarice. A legião estrangeira, p.66. 
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Com isso, ao ser presa, finalmente a protagonista encontrou o que tanto buscava, 

verdadeiras amizades dentro do cárcere, sem a necessidade de forçar a empatia das 

companheiras. Diante disso, torna-se indiscutivelmente a ironia sutil já presente no 

título do conto: a solução para Almira seria ela ter sido presa, pois só aí encontra 

amigos. A prisão foi a sua liberdade. 

As reflexões aqui propostas são evidências de que Clarice Lispector, com sua leveza, 

sutilidade e perspicácia feminina logra mostrar o outro lado que existe em todo 

universo feminino, que aos poucos vai tomando forma e lugar, ainda que para isso 

tenha que ser mostrado através de palavras embebidas numa sutil ironia autoral para, 

assim, evidenciar as sustentações e seguimentos sociais ora patéticos. 
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A necessidade maior, atualmente, é a de inovações no processo ensino-

aprendizagem, com a finalidade de alcançar o aprendizado em sua totalidade, ou seja, 

à medida que a ideia de religião é estudada e recebida a sua devida importância no 

processo educacional, a sociedade estará mais fundamentada em seu funcionamento, 

que, por sua vez, se mostrará mais justa de acordo com os indivíduos que dela fazem 

parte. 

 Diante do exposto, pode-se notar que as possibilidades existem e estão 

concretizando-se através dos vários programas e projetos educacionais, porém ainda 

há lacunas a ser preenchida, como o aniquilamento de “tabus” e “crenças” 

educacionais, por parte dos corpos discentes e docentes, que não permitem o 

andamento ou aplicação das teorias e estudos religiosos que de fato auxiliarão no 

aprendizado recíproco entre professor/aluno e o mundo a que pertencem. 

 Portanto, é mister entender como levar para a sala de aula a construção do 

conhecimento na contemporaneidade, desprendendo-se de modelos antigos e 

fazendo com que o professor crie situações para que os alunos pensem, reflitam e 

apliquem o conhecimento, a fim de provocar a mudança. No entanto, uma pertinente 

questão permeia as mentes daqueles que querem, e pretendem, inovar: como fazer 

isso se as limitações (ainda existentes) não permitem as inovações? 

 Paulo Freire, em uma de suas entrevistas, afirma que somos seres inacabados, 

seres em um movimento de permanente busca, busca entendida como “vocação de 

ser mais” e a distorção dessa busca provocou a desumanização. Diante disso, a visão 

do ser humano é, segundo a antropologia filosófica, a de indagar. A filosofia indaga, 

mas não tem uma resposta plena, enquanto que a antropologia teológica enfatiza as 

relações do homem com Deus, afirmando que o pecado rompeu o relacionamento do 

homem com Deus, com o semelhante e com a natureza. Em vista disso, o objetivo da 

educação é restabelecer esse relacionamento do homem com Deus, com o 

semelhante e com a natureza. 

 A educação, hoje, é vista como o desenvolvimento harmônico das faculdades 

físicas, mentais e espirituais, enquanto que a religião não consiste em sistemas, 

credos ou ritos, mas no cumprimento de atos de amor, no proporcionar aos outros o 

maior bem, na genuína bondade e é justamente na inserção desta teoria naquela 

outra, que reside a necessidade social, ou seja, o que mais se precisa hoje é de 

sociedades que saibam que para o bom funcionamento da vida em comunidade é 
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necessário que a educação esteja intrinsecamente ligada à religião, a fim de formar 

indivíduos mais comprometidos com eles mesmos, com os semelhantes e com o bem 

comum.         

 Os inúmeros estudos atuais continuam levando adiante a tentativa de 

responder a essa questão, por isso cabe salientar que o conhecimento não é limitado, 

tampouco fragmentado, ele se faz como um todo que é constituído por partes. Deve-

se partir do todo para, assim, analisar as partes que o compõe com a finalidade de 

entendê-lo e facilitar a aplicabilidade. Para tanto, deve-se considerar o uso da ética 

social e educacional. 

 Ética é a teoria ou a ciência do comportamento moral dos homens em 

sociedade, no entanto, ética e moral são distintas, pois moral tem que ver com o 

comportamento e ética é a ciência que estuda e julga esse comportamento. Portanto, 

entende-se moral como o modo de comportar-se do homem representado em um 

conjunto de normas e regras, que diz respeito ao comportamento das pessoas, às 

atitudes de dever e não dever, à importância atribuída aos valores e aos sentimentos 

de exigência e manifestações de respeito a estes, além de uma visão de 

universalidade e aplicação independente de preferências pessoais. 

 É bem sabido que tanto a moralidade quanto a convenção social são condutas 

governadas por regras, contudo se distinguem de forma qualitativa quanto ao nível de 

interação social. Porém a convenção social se baseia na moralidade.   

 Diante disso, ao nos deparar com o programa de Educação, a assertiva da 

reciprocidade na aprendizagem entre professor/aluno é ineficaz, pois esse não traz a 

perspectiva do contato com o professor, haja vista que o aspecto que parece mais 

importante é a adaptação de pessoal às exigências do mercado de trabalho, na qual 

o objetivo maior é a obtenção de uma titulação. Contudo, o que se pode perceber é 

que esse tipo de educação não conseguirá ir avante a sua existência se não tiver a 

proposta de continuidade social, respeitando o semelhante, aqui visto como o 

discente, pois a assistência do professor ao aluno em auxiliá-lo em análises, situações 

de complexidade e desenvolvimento da criatividade não se em ambos não existir a 

consciência moral, aplicada às convenções sociais que os norteiam. 

 A aquisição ilícita do saber e a insistência de o homem querer justificar os meios 

pelos fins pode apresentar-nos o porquê do “fracasso da modernidade”. A 

reorientação das necessidades humanas será o conflito com a mídia, com a empresa 

e as instituições que estrategicamente ocupam-se em deturpar os valores humanos 
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com finalidades capitalistas, enfatizando valores que ampliam o consumo. Porém, as 

tendências para as críticas continuam a defender a ideia de que quem cuida de valores 

é a religião, a família e a escola. Diante disso, torna-se vigente uma educação para a 

cidadania, para os direitos e deveres e para educação ambiental, pois a crise existe, 

mas ela é passageira. 

 A grande responsabilidade de formação está nas instituições que exercem 

influência sobre os indivíduos: a Igreja, o Estado e a Universidade. A esta última cabe 

instigar a curiosidade científica a fim de formar pesquisadores que sejam capazes de 

explicar a natureza, a relação do homem com o próprio homem e com o mundo, entre 

outros, de forma humilde, argumentadora e disciplinada. Eis aí uma grande 

necessidade brasileira: investimento em educação, pois é bem sabido que o Estado 

que investe na educação tem capacidade de se desenvolver. 

 Em vista disso, além das graduações, os programas de pós-graduações devem 

ter como princípio maior a interação do indivíduo pesquisador com Deus e com os 

problemas vigentes da sociedade, criando intimidade tal, ao ponto de o mesmo não 

se aquietar enquanto a solução moral para estes problemas não existir. 

 Portanto, como profissionais da educação, dispostos a exercer mudanças, 

deve-se pensar que é pertinente o uso de novas técnicas, principalmente aquelas que 

permitem a participação do aprendiz em opinar sobre aquilo que será o melhor 

caminho para chegar ao conhecimento. Isso deve ser feito ainda que contradiga ideias 

e paradigmas institucionais momentaneamente, pois para que chegue às mudanças 

sempre existirão os conflitos prévios.    

 As discussões aqui expostas são pertinentes no momento da formação pós-

graduada e da reflexão como professores, em tentar conseguir respostas para ideias 

já sugeridas, porém sem muita abertura para aplicá-las. É onde se tem a oportunidade 

de fazer um balanço de como agia os educadores, como se está agindo com aqueles 

que são aprendizes e futuros colaboradores de uma sociedade e o que se pode fazer 

para mudar e conseguir provocar o desejo pelo conhecimento, valorizá-lo e aplicá-lo 

de forma consciente, não deixando que o foco “eternidade” seja perdido ao longo do 

caminho.  

APÊNDICE I – Detalhamento das seções do Projeto a ser encaminhado para a 

Plataforma Brasil 

OBS. Construído a partir das contribuições do componente curricular 

Metodologia da Pesquisa, ofertado nos cursos de pós-graduação da FADBA. 
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TÍTULO 

 

DESENHO:  

Delineamento: a parte do ensaio que específica os procedimentos que serão avaliados, 

as unidades experimentais, a variável em análise e o modo como procedimentos serão 

designados às unidades experimentais. 

Caso o seu estudo não seja experimental, evidencie que você não manipulará variável 

alguma, pois este será, por exemplo, um estudo observacional, descritivo. Em seguida, 

descreva o que são os estudos observacionais. 

INTRODUÇÃO 

Pontue nesta seção o delineamento temático e tema, a abordagem ou fundamentação 

teórica que será utilizada em linhas gerais, evidenciando principais conceitos e 

fundamentos pertinentes ao seu estudo, identificando os autores e ano que ancorará seu 

estudo. 

RESUMO 

No resumo faça uma breve introdução sobre o assunto, aponte os objetivos, apresente a 

metodologia a ser utilizada em linhas gerais e quais são os resultados esperados através 

do desenvolvimento de seu estudo. 

HIPÓTESE 

Insira aqui a hipótese ou hipóteses levantadas. Caso não tenha levantado as hipóteses 

justifique a não utilização. 

OBJETIVO PRIMÁRIO (GERAL) 

Atente para o jogo de slides disponibilizado na primeira aula sobre a elaboração do 

objetivo geral. 

OBJETIVO SECUNDÁRIO (ESPECÍFICOS) 

Utilizando o mesmo critério explicite os objetivos específicos. Utilize marcadores 

circulares, alfabéticos ou numéricos. 

METODOLOGIA 



143 
 

Insira aqui a abordagem, justifique que a escolha se deu em função do problema, explique 

a abordagem. Em seguida defina e explique o tipo de estudo, os instrumentos, técnicas e 

procedimentos de coleta de dados.  

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Insira aqui detalhadamente os critérios que possibilitarão a caracterização da amostra. 

Ou seja, os sujeitos que participarão do seu estudo, participarão porque? 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Evidencie aqui os critérios que impedirão que parte da população não participará do seu 

estudo. Exemplo: os que estiverem de licença, os ausentes, os que se recusarem (...). 

RISCOS 

Em toda pesquisa há um risco. Este aspecto tem que ser evidenciado. Após esta ressalva 

analise seus instrumentos e procedimentos de coleta de dados e aponte possíveis riscos 

físicos, psíquicos e sociais dentre outros e como minimizará os impactos. 

BENEFÍCIOS 

Retome a justificativa e insira aqui os benefícios que seu estudo trará academicamente, 

profissionalmente e socialmente. 

ANÁLISE DE DADOS 

Detalhe aqui todos os procedimentos que tornará possível a análise (softers, técnicas) e 

os procedimentos para maximizar os resultados. 

DESFECHO PRIMÁRIO  

O principal resultado que é medido no final de um estudo para determinar se um 

tratamento específico funcionou (por exemplo, o número de mortes ou a diferença na 

sobrevida entre o grupo do tratamento e o grupo de controle); o desfecho primário será 

determinado antes do início do estudo. A variável primária, também denominada variável 

“alvo” ou desfecho primário é aquela capaz de proporcionar a evidência clínica mais 

relevante e convincente em relação ao objetivo primário do estudo. Deveria existir apenas 

uma variável primária em cada estudo. Esta será geralmente uma variável de eficácia, 

uma vez que o objetivo primário da maioria dos estudos confirmatórios é o de proporcionar 

forte evidência científica em relação à eficácia. A segurança de uso e a tolerabilidade 

podem ser, algumas vezes, variáveis primárias e sempre serão considerações 
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importantes. Medidas da qualidade de vida e da economia em saúde são exemplos de 

outras variáveis primárias. A seleção da variável primária deve refletir as normas e 

padrões aceitos no campo relevante da pesquisa. A variável primária sempre deve ser 

pré-especificada no protocolo do estudo, juntamente com o racional para a sua seleção. 

A redefinição da variável primária após o conhecimento dos resultados do estudo é quase 

sempre inaceitável uma vez que as interferências resultantes dessa alteração são difíceis 

de serem avaliadas. 

DESFECHO SECUNDÁRIO (não é obrigatório)  

Resultado ou evento clínico monitorado por um estudo clínico, mas que é de menor 

importância do que o desfecho primário (veja Desfecho primário). As variáveis 

secundárias são medidas de suporte relacionadas ao objetivo primário ou medidas de 

efeitos relacionados aos objetivos secundários. A predefinição das variáveis secundárias 

no protocolo também é importante assim como uma explicação de sua importância e de 

seus papéis na interpretação dos resultados do estudo. (Fonte: 

http://www.elomedico.com.br/blog/termosDefinicoes.asp). 

TAMANHO DA AMOSTRA 

Evidencie que a população (n), detalhe os critérios de amostragem e o tamanho da 

amostra. 

APLICAÇÃO DE WASHOUT?  

Washout é o tempo que o sujeito de pesquisa fica sem tomar o medicamento para que o 

mesmo seja eliminado de seu organismo. Assim, por exemplo, pesquisa com uma 

substância para uma determinada patologia para a qual o sujeito já usa um remédio 

aprovado, o estudo com washout estabelece que o sujeito deva suspender a medicação 

para eliminação da mesma de seu organismo para iniciar tratamento com a substância 

em estudo. Caso Não se justifique, justifique no corpo do texto. 

DATA DO PRIMEIRO RECRUTAMENTO (COLETA DE DADOS) 

 

HAVERÁ USO DE FONTES SECUNDÁRIAS DE DADOS? (PRONTUÁRIOS, DADOS 

DEMOGRÁFICOS, ETC. CASO HAJA DETALHAR). 

 

DISPENSA O TCLE? SE SIM JUSTIFIQUE. 

 

http://www.elomedico.com.br/blog/termosDefinicoes.asp
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CRONOGRAMA 

                                                                                         MESES DO ANO 

 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

PLANEJAMENTO 

1. Bases para a pesquisa (elaboração do 

tema, problema, objetivo geral, objetivos 

específicos e tipo de estudo). 

X         

2. Levantamento bibliográfico, documental 

e virtual. 

X         

3. Bases procedimentais (Seleção do 

locus, população e amostra, instrumentos 

de coleta e procedimentos de análise de 

dados). 

X         

4. Levantamento dos custos para a 

realização da pesquisa. 

X         

5. Verificação do projeto construído. X         

6. Elaboração dos instrumentos de coleta 

de dados. 

 X        

7. Contatos prévios com os órgãos 

autorizativos de informações relativas a 

pesquisa a ser desenvolvida. 

 X        

8. Submissão do projeto ao Comitê de 

Ética*. 

 X        

EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

9. Testagem dos instrumentos de coleta de 

dados. 

   X      

10. Processo de coleta de dados.    X X     

11. Tratamento dos dados.     X     

12. Análise dos resultados.      X    

13. Elaboração do relatório final da 

pesquisa em forma de artigo. 

 X X X X X    
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14. Entrega do artigo ao programa de pós-

graduação. 

      X   

15. Apresentação e divulgação dos 

resultados a partir da submissão do artigo 

às revistas da área. 

       X  

 

ORÇAMENTO 

Material de Consumo Quantidade Preço Unitário TOTAL 

Papel A4 (resma)    

Cartucho de Impressora    

Crachá    

TOTAL    

 

Material Permanente Quantidade Preço Unitário TOTAL 

Livros    

TOTAL    

 

Outros serviços e encargos Quantidade Preço Unitário TOTAL 

Transportes (litros/combustível)    

Fotocópia Monocromática    

Fotocópia Colorida    

TOTAL    

    

Material de Consumo    

Material Permanente    
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Outros serviços e encargos    

TOTAL GERAL    

 

REFERÊNCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


