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APRESENTAÇÃO 

 

Este manual apresenta informações didático-pedagógicas sobre a 

normatização e apresentação de trabalhos científicos comumente solicitados pelo 

corpo docente e produzidos pelo corpo discente do Centro Universitário do Espírito 

Santo – UNESC.  

O propósito deste manual é a promoção de bons resultados na vida acadêmica 

de cada um, facilitando a padronização bem como a correção de trabalhos 

acadêmicos e de conclusão de curso. 

As normas aqui apresentadas foram baseadas nos documentos mais recentes 

da ABNT e em bibliografia especializada. 
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1 A PESQUISA CIENTÍFICA 

 

Toda pesquisa é a etapa inicial do processo de formação do conhecimento 

humano discutido frequentemente nos livros sobre metodologia.  

A pesquisa realizada em ambientes universitários deve ser baseada em fatos 

verdadeiros, concretos e que possam ser verificados. Para isso, o pesquisador 

precisa saber diferenciar os tipos de conhecimento: 

• Conhecimento Popular ou Empírico: também denominado bom senso 

ou senso comum, é aquele que todo ser humano desenvolve, no 

contato direto e diário com a realidade. É um conjunto de crenças e 

opiniões, utilizadas em geral para objetivos práticos, desenvolvido por 

meio dos sentidos e não tem intenção de ser profundo, sistemático ou 

infalível. 

• Conhecimento Religioso ou Teológico: este conhecimento é totalmente 

fundado na fé. Não é preciso ver para crer, mesmo que as evidências 

apontem para o contrário do que a religião ensina. Os fundamentos da 

religião estão registrados em livros sagrados ou são reveladas pelos 

deuses (ou outros seres espirituais) por meio de alguns iluminados, 

santos ou profetas. Essas verdades são tidas como definitivas e não 

permitem revisão mediante a reflexão ou a experiência. São 

conhecimentos místicos ou espirituais. 

• Conhecimento Filosófico: neste tipo de conhecimento não há 

unanimidade de pensamento e de forma de reflexão entre os grandes 

expoentes da filosofia. O conhecimento filosófico tem por origem a 

capacidade de reflexão do homem e por instrumento exclusivo o 

raciocínio. Ele é caracterizado pelo esforço da razão pura para 

questionar os problemas humanos e discernir entre o certo e o errado, 

unicamente recorrendo às luzes da própria razão humana.  

• Conhecimento Científico: este conhecimento se dá à medida que se 

investiga o que se fazer sobre a formulação de problemas inseridos na 

realidade, pretendendo-se atingir o melhor índice de validade e de 

fidelidade do conhecimento de um determinado assunto ou fenômeno. 

Para isso, é necessário que a pesquisa seja guiada por perguntas 

básicas, como: 
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a) o que conhecer? 
b) por que conhecer? 
c) para que conhecer? 
d) como conhecer? 
e) quando conhecer? 
f) quem conhecer? 
g) onde conhecer? 

 

Tais procedimentos caracterizam uma ação metodológica que 

direciona o conhecimento do pesquisador para descobrir algo novo ou 

fornecer o melhor nível de certeza sobre um determinado assunto. 

 

O pesquisador precisa diferenciar o conhecimento popular do conhecimento 

científico, através da forma, do método e dos instrumentos do conhecer. Um mesmo 

objeto ou fenômeno (uma planta, uma doença ou uma comunidade) pode ser 

matéria de observação tanto para um conceituado cientista quanto para o homem 

comum. 

Para sair do conhecimento popular e adquirir um conhecimento científico é 

necessário formular hipóteses sobre a existência de objetos e fenômenos além da 

percepção de nossos sentidos, submetê-los à verificação planejada e interpretada 

com auxílio das teorias já existentes sobre o tema em estudo. 
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2 METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 

A Metodologia é o estudo, com critérios, das relações existentes entre causa e 

efeitos de um fenômeno qualquer, no qual o estudioso se propõe a demonstrar a 

verdade dos fatos e suas aplicações práticas. 

Partindo da definição etimológica, a palavra Metodologia vem do grego “Meta” 

= ao largo, “Odos” = caminho e “Logos” = estudo. A Metodologia se relaciona com a 

Epistemologia e consiste em estudar e avaliar os vários métodos disponíveis, 

identificando suas limitações ou não a nível das implicações de suas utilizações. 

Num nível aplicado, ela examina e avalia técnicas de pesquisa, bem como a geração 

ou verificação de novos métodos que conduzem à captação e processamento de 

informações, com vistas à resolução de problemas de investigação. 

A Metodologia é, pois, o estudo da melhor maneira de abordar determinados 

problemas no estado atual de nossos conhecimentos. A Metodologia não procura 

soluções, mas escolhe as maneiras de encontrá-las, integrando os conhecimentos a 

respeito dos métodos em vigor nas diferentes disciplinas científicas e filosóficas. 

A Metodologia auxilia e, portanto, orienta o universitário no processo de 

investigação para tomar decisões oportunas na busca do saber e na formação do 

estado de espírito crítico e hábitos correspondentes necessários ao processo de 

investigação científica. 

 

2.1 PESQUISA 

 

Pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e sistemático que tem 

como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa 

é requerida quando não se dispõe de informação suficiente para responder ao 

problema, ou então quando a informação disponível se encontra em tal estado de 

desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao problema. 

 

2.1.1 Classificação da Pesquisa 

 

Baseando-se em seus objetivos, a pesquisa científica pode ser classificada 

como: exploratória, descritiva, experimental e explicativa. É importante ressaltar que 
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esses objetivos não são excludentes e podem-se intercalar nas diversas fases da 

pesquisa e em razão do fenômeno estudado, da sua natureza e abordagem. 

a) Pesquisa Exploratória: configura-se como a fase preliminar, antes do 

planejamento formal do trabalho, e tem como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas em torná-lo mais explícito ou em construir 

hipóteses ou questões para o processo de investigação, ou seja, oferecer uma visão 

panorâmica, uma primeira aproximação a um determinado fenômeno pouco 

explorado. 

b) Pesquisa descritiva: objetiva a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis. 

Essa modalidade de pesquisa pode apresentar diversos subtipos, entre eles: 

pesquisa descritiva propriamente dita, pesquisa de opinião, pesquisa de motivação, 

estudo de caso, entre outros. 

c) Pesquisa Experimental: tem como característica principal a manipulação direta 

das variáveis relacionadas ao objeto de estudo, ou seja, são criadas situações de 

controle que interferem na realidade e, com isso, pretende-se explicar as causas e a 

maneira pela qual o fenômeno é produzido.  

d) Pesquisa Explicativa: identifica os fatores que contribuem para a ocorrência e o 

desenvolvimento de um determinado fenômeno. Aqui são buscadas as fontes e as 

razões das coisas.  

 

Na classificação pelo tipo de coleta, as mais utilizadas são a Bibliográfica, a 

Documental, a Pesquisa de campo, o Estudo de caso, a Pesquisa de Coorte e a Ex-

Post Facto.  

a) Pesquisa Bibliográfica: Consiste no exame da literatura científica, para 

levantamento e análise do que já se produziu sobre determinado tema. Neste tipo de 

pesquisa, o pesquisador precisa ter um conhecimento exaustivo do que já foi 

publicado sobre um assunto para assim escolher a melhor bibliografia retrospectiva 

e/ou atualizada que irá caracterizar a relevância de determinadas áreas do 

conhecimento. As fontes deste tipo de pesquisa são livros, artigos científicos 

publicados em revistas, periódicos ou até mesmo na internet e qualquer publicação 

científica acessível existente sobre o tema estudado. 

b) Pesquisa Documental: É realizada em documentos originais, que ainda não 

receberam tratamento analítico por nenhum autor para, assim, não ser confundida 
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com a pesquisa bibliográfica. As fontes para esse tipo de pesquisa são inúmeras, e 

os dados podem ser coletados em documentos institucionais arquivados, 

documentos pessoais como cartas, fotografias ou vídeos, em leis, projetos, 

regulamentos, registros de cartório, processos, prontuários médicos, entre outros. 

Independente da origem dos documentos pesquisados é recomendado que o 

pesquisador tenha autorização para divulgar os dados, bem como citar a origem 

desses dados em seu trabalho. 

c) Pesquisa de Campo: É uma coleta de dados, também chamada de 

levantamento, referentes à observação de fatos e fenômenos exatamente como 

ocorrem na realidade de um indivíduo, de um grupo de pessoas ou de uma 

comunidade. Este tipo de pesquisa busca conhecer, compreender e explicar um 

determinado problema. Para realizar uma pesquisa de campo, o pesquisador precisa 

determinar o instrumento utilizado para a coleta de dados, as técnicas que serão 

empregadas para o registro, análise e apresentação dos mesmos e se a abordagem 

será quantitativa ou qualitativa.  

d) Pesquisa Estudo de Caso: O estudo de caso é um método qualitativo que 

consiste, geralmente, em uma forma de aprofundar um individuo. Ele responderá os 

questionamentos que o pesquisador não tem controle sobre o fenômeno estudado, 

contribuirá para compreender melhor os fenômenos individuais, os processos 

organizacionais e políticos da sociedade e busca determinar ou testar uma teoria, e 

tem como uma das fontes de informações mais importantes, as entrevistas.  

e) Pesquisa de Coorte: Se refere a um grupo de pessoas que tem alguma 

característica comum, constituindo uma amostra a ser acompanhada por um certo 

período de tempo, para se observar e analisar o que acontece com elas. Pode ser 

contemporâneo ou histórico. Nos delineamentos mais simples formam-se pelo 

menos dois grupos, os expostos e os não expostos, de modo que os resultados a 

serem obtidos (ocorrência da enfermidade) possam ser comparados. A exposição, 

ao contrário de um estudo experimental, não é controlada; ao investigador cabe 

apenas observar e mensurar os potenciais fatores de risco (exposição).  

f) Pesquisa Ex-Post Facto: Esse tipo de pesquisa analisa os dados ‘a partir do fato 

passado’, verificando a existência de relações entre variáveis, que podem ter sofrido 

variações dependendo do curso natural dos acontecimentos. Nas ciências da saúde, 

é a pesquisa do tipo caso-controle, que se baseia na comparação entre duas 

amostras. Uma amostra constituída por pessoas que já apresentam determinada 
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característica e outra amostra, nova, selecionada de forma análoga a primeira, com 

exceção daquilo que se pretende investigar. O pesquisador não possui controle 

sobre a variável independente, que constitui o fator suposto do fenômeno, porque 

ele já ocorreu. 

 

É importante notar que todos os tipos de pesquisas não são excludentes e 

poderão ser combinados em função dos objetivos da pesquisa, da abordagem 

escolhida (quantitativa ou qualitativa) e da natureza do objeto a ser estudado 

(fenômenos físicos ou da natureza e fenômenos sociais ou psíquicos). 

 

2.1.2 Métodos e Técnicas 

 

Em função dos objetivos da pesquisa, serão utilizadas diferentes metodologias 

e técnicas de pesquisa, que darão ao pesquisador fundamentos para a organização 

do trabalho, desde sua concepção, execução e obtenção de resultados.  

Para diferenciar: 

• Método: são procedimentos gerais, comuns a uma área das ciências ou a todas 

as ciências. É o traçado geral das etapas fundamentais a serem seguidas em 

uma investigação científica. Ex.: Uma pesquisa de campo quantitativa é um 

método de pesquisa. 

• Técnica: é o conjunto de procedimentos científicos referentes à aplicação de 

instrumentos, regras e procedimentos que facilitam o processo de construção do 

conhecimento. As técnicas utilizadas em pesquisas devem ser compreendidas 

como meios específicos para viabilizar a aplicação do método. Ex.: Um formulário 

utilizado para a captação de dados numa pesquisa de campo quantitativa é uma 

técnica. 
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3 O PROJETO DE PESQUISA 

 

Toda atividade humana deve ser planejada para que se possa atingir os fins 

com maior rapidez e satisfação. Na pesquisa, esta atividade chama-se projeto. 

Projetar é elaborar um caminho prévio de desenvolvimento das atividades, de forma 

clara, detalhada e rigorosa. O projeto é um trabalho de apresentação que tem por 

finalidade guiar os passos do pesquisador e demonstrar, em linhas gerais, o que 

pretende desenvolver para viabilizar a solução de um problema de pesquisa 

identificado. 

Elaborando o projeto, o aluno terá traçado um caminho eficaz para a 

consecução de seus objetivos, porque este o orienta no sentido de responder às 

perguntas: O quê conhecer? Por quê? Para quê? Como? Quando? Quem? Onde? 

Observa-se que o projeto é um elemento fundamental e obrigatório que 

antecede qualquer trabalho de pesquisa. Pode-se até mesmo dizer que é a 

apresentação da "mercadoria que se pretende vender", portanto, se bem feito, 

poderá abrir as portas de muitos lugares. O projeto só pode ser definitivamente 

elaborado quando se têm o problema claramente formulado, os objetivos bem 

determinados, o plano de coleta e análise dos dados bem traçado, além da 

verificação de fatores como: viabilidade, relevância, exequibilidade e oportunidade.  

 

3.1 ESCOLHA E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

O primeiro passo para a elaboração de um projeto é a escolha do tema. Em 

geral, sua pretensão inicial deve ser reduzida a dimensões adequadas, ou seja deve 

ser delimitado. Não existe qualquer receita que permita a delimitação do tema, mas 

encontrar um corte temático, histórico ou geográfico é fundamental. Quase sempre é 

necessário ampliar ou aprofundar as leituras e as pesquisas de campo sobre o 

assunto para que os critérios de delimitação comecem a aparecer.  

Após a escolha do tema o pesquisador deve checar se ele apresenta os 

seguintes critérios:  

• adequação do tema à formação do pesquisador; 

• existência de tempo suficiente para a realização da pesquisa; 

• recursos financeiros e disponibilidade; 
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• documentação suficiente, de fácil acesso e em idioma conhecido pelo 

pesquisador; 

• existência de uma problemática possível de ser resolvida através da 

pesquisa; 

• conhecimento prévio e interesse do pesquisador pelo assunto. 

• orientação. 

Nada impede que o assunto seja desconhecido. Entretanto, ficará muito mais 

fácil o desenvolvimento do trabalho se houverem bibliografias suficientes para sua 

fundamentação. Quando o assunto é muito recente, normalmente são exigidas, no 

mínimo, três obras que fundamentem a ideia.  

A delimitação do tema pode esbarrar numa tendência (muito recorrente) de se 

optar por temas que, por sua extensão e complexidade, não permitem profundidade. 

Também é muito comum que o candidato resista à necessidade de delimitação, com 

receio de tornar sua pesquisa menos importante ou menos interessante. Nesse caso 

é bem provável que perderá muito tempo até se convencer que a sua opção original 

era genérica demais para resultar em um bom projeto de pesquisa. 

Para exemplificar, um projeto que abordasse o tema Hipertensão, utilizando 

apenas esse título, indicaria que no estudo seriam abordados todos os assuntos 

referentes à patologia, apresentando o seu aparecimento em homens e mulheres de 

todas as idades, em todos os lugares do mundo, sem mencionar as formas de 

tratamento utilizadas por todos eles... Este estudo ficaria amplo demais. 

A delimitação desse tema poderia ser “Verificação da incidência de 

Hipertensão Arterial entre a população idosa residente no Bairro Santo Antônio em 

Colatina – ES”. 

 

3.2 ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Na estrutura do Projeto de Pesquisa existem elementos obrigatórios que 

deverão ser elaborados pelo pesquisador e que estão relacionados no quadro 

abaixo: 
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Quadro 1 – Elementos Obrigatórios do Projeto de Pesquisa 

Capa 
Folha de Rosto 
Sumário 
Introdução 
1 Problema de Pesquisa e Hipóteses 
2 Justificativa e Benefícios 
3 Objetivos 
4 Metas e Desfecho Primário 
5 Procedimentos Metodológicos e Análise de Dados 
6 Riscos 
7 Cronograma 
8 Orçamento Completo 
9 Referencial Teórico 
Referências 

 
 

3.2.1 Elementos Pré-Textuais (obrigatórios) 

 

São os elementos iniciais do trabalho que aparecem antes da parte textual: 

• Capa: na capa do Projeto deve conter o nome da Instituição, o nome 

completo do autor, sem abreviações, o título delimitado e o subtítulo, 

se houver, o nome da cidade onde está localizada a Instituição e o ano. 

• Folha de Rosto: na folha de rosto deve ser apresentado novamente o 

nome do autor, o título do Projeto, uma nota explicativa contendo: 

natureza, nome da instituição e curso a que é submetido, nome do 

professor orientador e objetivo. Repete-se também o nome da cidade e 

o ano, como apresentados na capa. 

• Sumário: relação dos títulos das seções na mesma ordem que se 

encontram no texto, com a indicação da página inicial correspondente. 

Visando à manutenção da harmonia gráfica, a forma como se escreve 

deve ser igual à forma como os títulos e subtítulos se encontram. Os 

pontinhos e os números das páginas devem ser normais (sem negrito).   

 

3.2.2 Elementos Textuais 

 

O texto é a parte do trabalho em que o assunto é apresentado e desenvolvido.  

Compreende a Introdução e todos os elementos obrigatórios do Projeto. 
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O Anexo A, deste Manual, apresenta um modelo do Projeto de Pesquisa no 

padrão exigido pelo UNESC, informando como o pesquisador deverá proceder na 

elaboração de cada parte obrigatória do projeto. 

 

3.2.3 Elementos Pós-Textuais 

 

São os elementos situados após os itens obrigatórios: 

• Referências: a parte referencial compreende os apêndices, anexos e 

bibliografia. Nem todo trabalho necessita de apêndices e anexos, mas 

há casos em que eles são úteis, a fim de que a apresentação de seus 

elementos no corpo do trabalho não quebre o ritmo da leitura, ou 

desvie a atenção do conteúdo das partes.  A bibliografia é a última 

parte do trabalho e constitui elemento obrigatório, uma vez que todo 

trabalho científico é fundamentado em pesquisa bibliográfica. Todas as 

obras consultadas, que se relacionam com o assunto, devem constar 

da bibliografia, ainda que não tenham sido aproveitadas para citações 

ou transcrições. As orientações sobre formato e os exemplos para a 

elaboração das referências podem ser observadas nos Modelos para 

Elaboração das Referências (Anexo D).  

• Anexos: os anexos são complementos que facilitam o entendimento de 

alguma parte do trabalho. Eles podem ser mapas, fotografias, 

gravuras, amostras de materiais pesquisados, certificações, 

reportagens ou qualquer outro material que não tenha sido utilizado no 

referencial teórico, mas que poderá auxiliar na compreensão de uma 

parte específica do trabalho. Contudo, deve integrar o sumário. Por 

exemplo: um decreto-lei citado no texto do trabalho, fotos, tabelas, 

gráficos ou o instrumento de pesquisa que foi utilizado para a captação 

dos dados de uma pesquisa de campo.  Esses elementos são, 

preferencialmente, citados nos anexos para que a leitura não seja 

interrompida. Havendo mais de um anexo, estes seguirão ordenação 

alfabética. 

A formatação segue o padrão atual exigido pela ABNT e pode ser verificada na 

apostila “Guia Rápido para Formatação e Produção de Projetos de Pesquisa”, 

disponível para download no Painel do Aluno. 
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4 TIPOS DE TRABALHOS DE PESQUISA 

 

A pesquisa desenvolve-se ao longo de um processo que envolve inúmeras 

fases, desde a adequada formulação do problema até a satisfatória apresentação 

dos resultados, que pode se apresentar de diversas formas: 

• Artigo Científico: tipo de trabalho científico que trata de problemas 

científicos, embora de extensão relativamente pequena. Apresenta o 

resultado de estudos e pesquisas. Em geral, é publicado em revistas, 

jornais ou outro periódico especializado.  

• Paper: é um trabalho desenvolvido por um pesquisador que já fez 

estudos anteriores sobre um determinado tema e ele deseja apresentar 

uma síntese das descobertas sobre esse tema e seu julgamento, 

avaliação, interpretação sobre essas descobertas. É um trabalho que 

deve apresentar originalidade quanto às ideias, deve reconhecer as 

fontes utilizadas e mostrar que o pesquisador é parte da comunidade 

acadêmica. O paper também pode se referir não só a comunicação 

científica, mas também ao texto de um simpósio ou mesa-redonda. 

• Relatório ou Informe Científico: é uma descrição objetiva dos fatos que 

ocorreram durante a pesquisa, divulgando os seus resultados parciais 

ou totais, apresentando a análise do pesquisador para chegar à 

conclusão ou para tomar decisões.  

• Resenha Crítica: consiste na leitura, no resumo, na crítica e na 

formulação de um conceito sobre um determinado livro. Na resenha 

crítica é necessário conhecimento completo da obra, competência no 

assunto, capacidade de julgamento e principalmente, fidelidade ao 

pensamento do autor. 

• Monografia: de acordo com a sua definição etimológica (monos - um só 

e graphein - escrever) significa uma dissertação a respeito de um 

assunto único. É considerada uma atividade de extração, muito mais 

do que de produção de conhecimento, mas isso não quer dizer que se 

trata de uma mera compilação ou transcrição de texto, pois não existe 

monografia sem análise, sem crítica, sem reflexão. A Monografia é 

exigida tanto no nível da graduação, como no da pós-graduação, 
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sobretudo no mestrado, refere-se geralmente ao trabalho de término de 

curso ou de unidade do programa de uma disciplina como atividade de 

desempenho a ser avaliada.  

• Dissertação: é um estudo teórico de natureza reflexiva, que consiste na 

ordenação de ideias sobre um determinado tema. A característica 

básica da dissertação é o cunho reflexivo-teórico. Dissertar é debater, 

discutir, questionar, expressar um ponto de vista, desenvolver um 

raciocínio através de argumentos que fundamentem ou contrariem uma 

posição. Na dissertação o pesquisador estabelece relações de causa e 

consequência, dá exemplos, tira conclusões e apresenta um texto com 

organização lógica de ideias. É um trabalho exigido como condição 

para a obtenção do grau de Mestre, de acordo com a legislação 

brasileira vigente.  

• Tese: A tese de doutorado constitui-se em um trabalho original de 

pesquisa, devendo o estudioso conhecer a fundo o quanto já foi dito 

sobre o mesmo tema, demonstrando sua maturidade e capacidade de 

trabalho. É exigida para a obtenção do grau de Doutor ou PhD (em 

universidades americanas).  

Este manual apresenta apenas o modelo de Artigo Científico, exigido nos 

Cursos do UNESC, como Trabalho de Conclusão de Curso (Anexo B). 

 

4.1 ARTIGO CIENTÍFICO 

 

É apresentação sintética dos resultados de investigações ou estudos 

realizados a respeito de uma questão.  O objetivo fundamental de um artigo é o de 

ser um meio rápido e sucinto de divulgar e tornar conhecidos, através de sua 

publicação em periódicos especializados, a dúvida investigada, o referencial teórico 

utilizado (as teorias que serviam de base para orientar a pesquisa), a metodologia 

empregada, os resultados alcançados e as principais dificuldades encontradas no 

processo de investigação ou na análise de uma questão.   

Os problemas abordados nos artigos podem ser os mais diversos: podem fazer 

parte quer de questões que historicamente são polemizadas, quer de problemas 

teóricos ou práticos novos.  

Os principais motivos para a elaboração de um Artigo Científico: 
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• existência de aspectos de um assunto que não foram estudados 

suficientemente ou o foram superficialmente; 

• necessidade de esclarecer uma questão antiga; 

• inexistência de um livro sobre o assunto; 

• aparecimento de um erro. 

Tendo em vista que o artigo se caracteriza por ser um trabalho extremamente 

sucinto, exige-se que tenha algumas qualidades: linguagem correta e precisa, 

coerência na argumentação, clareza na exposição das ideias, objetividade, concisão 

e fidelidade às fontes citadas. Para que essas qualidades se manifestem é 

necessário, principalmente, que o autor tenha certo conhecimento a respeito do que 

está escrevendo.  

Quanto à linguagem científica, é importante que sejam analisados os seguintes 

procedimentos no artigo científico: 

• impessoalidade: redigir o trabalho na 3ª pessoa do singular; 

• objetividade: a linguagem objetiva deve afastar as expressões: “eu 

penso”, “eu acho”, “parece-me” que dão margem a interpretações 

simplórias e sem valor científico; 

• estilo científico: a linguagem científica é informativa, de ordem racional, 

firmada em dados concretos, onde se podem apresentar argumentos 

de ordem subjetiva, porém dentro de um ponto de vista científico;  

• vocabulário técnico: a linguagem científica serve-se do vocabulário 

comum, utilizado com clareza e precisão, mas cada ramo da ciência 

possui uma terminologia técnica própria que deve ser observada; 

• a correção gramatical é indispensável, onde se deve procurar relatar a 

pesquisa com frases curtas, evitando muitas orações subordinadas, 

intercaladas com parênteses, num único período. O uso de parágrafos 

deve ser dosado na medida necessária para articular o raciocínio: toda 

vez que se dá um passo a mais no desenvolvimento do raciocínio, 

muda-se o parágrafo.  

 

4.1.1 Elementos que compõem o Artigo Científico 

 

A estrutura do Artigo Científico apresenta obrigatoriamente os seguintes itens: 
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Quadro 2 – Elementos Obrigatórios do Artigo Científico 

Título 
Autoria e titulação do aluno e do orientador 
Resumo e/ou Abstract; 
Palavras-chave 
Introdução 
Revisão de literatura 
Materiais e métodos 
Resultados 
Discussão 
Conclusão ou considerações finais 
Reconhecimento ou agradecimentos (opcionais) 
Referências 
Apêndices e/ou anexos (opcionais).  

 

O Anexo B, deste Manual, apresenta um modelo de Artigo Científico no padrão 

exigido pelo UNESC, informando como o pesquisador deverá proceder na 

elaboração de cada parte de sua estrutura. 
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5 APRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS TRABALHOS 

 

A estética dos trabalhos deve obedecer aos padrões do UNESC, contidos 

neste manual, que foi elaborado de acordo com as normas atuais da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que padronizam os trabalhos, facilitando a 

sua leitura e avaliação. 

 

5.1 FORMATO DO TRABALHO 

 

Para começar o desenvolvimento do trabalho é necessária a configuração das 

páginas. No Editor de Texto, devem-se definir as Margens: Superior e Esquerda - 

3,0 cm e Inferior e Direita - 2,0 cm. O Tamanho do Papel deve ser A4 ou 

Personalizado com Largura de 21 cm e Altura de 29,7cm. Os trabalhos devem ser 

impressos em papel branco ou reciclado. 

Na capa e na folha de rosto a formatação do texto apresenta letras  

maiúsculas, na fonte Arial, centralizadas, em negrito, com tamanho 14, espaçamento 

1,5 entrelinhas. A nota explicativa localizada na folha de rosto deverá ser digitada 

com corpo 12, espaço simples entrelinhas, começando, exatamente, no centro da 

página para a direita e com o texto justificado. 

Na parte textual do trabalho, os parágrafos devem ter um recuo da primeira 

linha de 1,0 cm, utilizando-se espaço 1,5 entrelinhas para o texto.  

Os capítulos novos (seções primárias) sempre deverão ser iniciados em folhas 

novas, que são numeradas e contadas. O título do capítulo aparece no alto da folha 

(primeira linha), antecedido pelo número (sempre arábico), com todas as letras 

maiúsculas, em tamanho 12 e negrito. Entre o número e o título há apenas um 

espaço de caractere, sem utilização de ponto ou parêntese. Os títulos que ocupam 

mais de uma linha devem ser, a partir da segunda linha, alinhados abaixo da 

primeira letra da primeira palavra do título. Os títulos do Resumo, da Introdução, da 

Conclusão, das Referências e do Anexo não são numerados.  

 

5.2 NUMERAÇÃO PROGRESSIVA  

 

A numeração progressiva é um sistema utilizado para organizar o documento, 

permite uma exposição de seus títulos e subtítulos. De acordo com a norma dessa 
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numeração progressiva, as divisões e subdivisões de um trabalho denominam-se 

seções que recebem um indicativo representado sempre por números arábicos.  

• Seções Primárias: correspondem às principais divisões do trabalho e são 

identificadas sempre por um único algarismo, separado do título da seção por 

espaço. A formatação do título da seção primária deve ser com fonte Arial, 

tamanho 12, letras maiúsculas e em negrito. Do título da seção primária para 

o texto deve ser dado um espaço 1,5 entrelinhas. 

• Seções Secundárias: constituídas pelas subdivisões da seção primária, 

identificadas pelo número da seção primária a que pertence, seguido por 

outro número que lhe for atribuído sequencialmente, com um ponto de 

separação entre os números e separado do título por espaço. A formatação 

do título da seção secundária deve ser com fonte Arial, tamanho 12, letras 

maiúsculas e normal (sem negrito). Do texto da seção primária para o título da 

seção secundária e do título da seção secundária para o texto deve ser dado 

um espaço 1,5 entrelinhas. 

• Seções Terciárias: constituídas pelas subdivisões da seção secundária, 

identificadas pelo número da seção primária, da seção secundária a que 

pertence, seguido por outro número que lhe for atribuído sequencialmente, 

sendo separado por pontos e separado do título por espaço. A formatação do 

título da seção terciária deve ser com fonte Arial, tamanho 12, letras 

minúsculas e com negrito. Do texto da seção secundária para o título da 

seção terciária e do título da seção terciária para o texto também deve ser 

dado um espaço 1,5 entrelinhas. 

• Seções Quaternárias: constituídas pelas subdivisões da seção terciária, 

identificadas pelo número da seção primária, da seção secundária e da seção 

terciária a que pertence, seguido por outro número que lhe for atribuído 

sequencialmente, sendo separado por pontos e separado do título por 

espaço. A formatação do título da seção quaternária deve ser com fonte Arial, 

tamanho 12, letras minúsculas e normal (sem negrito). Do texto da seção 

terciária para o título da seção quaternária e do título da seção quaternária 

para o texto deve ser usado um espaço 1,5 entrelinhas.  

Observação: Quando for necessário subdividir uma seção usando alíneas, os 

itens devem ser precedidos de letras maiúsculas, seguidas de parênteses. 

A disposição dessas alíneas no texto obedece às seguintes regras: 
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• trecho do texto que antecede as alíneas terminará com dois pontos(:); 

• as alíneas devem ser iniciadas com letras minúsculas e encerradas com 

ponto-e-vírgula (;), exceto a última que será encerrada por ponto (.); e 

• podem ser usadas as conjunções e/ou na ligação entre os textos da penúltima 

e última alínea. Exemplo:  

 

1 SEÇÃO PRIMÁRIA 

 

1.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA 

 

1.1.1 Seção Terciária  

 

A) alínea;  

•  subalínea;  

B) alínea; e 

C) alínea. 

 

1.1.1.1 Seção Quaternária 

 

 

5.3 PAGINAÇÃO 

 

Todas as páginas devem ser consideradas, com exceção da capa. A folha de 

rosto é a página número um, mas a numeração só aparece a partir da primeira 

página da Introdução. A numeração das páginas é feita em algarismos arábicos, 

localizada ao lado direito, na extremidade superior da folha e recomenda-se que a 

formatação seja Arial, tamanho 10 (igual à utilizada neste Manual). 

 

5.4 SIGLAS  

 

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

precede a sigla, colocada entre parênteses.  

Exemplo: Código Civil de 2002 (CC/02) ou Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA). 
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5.5 O USO DE CITAÇÕES 

 

A finalidade da citação é exemplificar, documentar e/ou confirmar as ideias 

expressas no texto. Fazer uma citação corresponde a transcrever no trabalho um 

trecho com a opinião de uma autoridade no assunto, retirada da bibliografia 

consultada. As citações não substituem a redação do trabalho, portanto, recomenda-

se não exagerar no tamanho e na quantidade dessas citações utilizadas, o que 

evidenciaria uma redação deficiente ou mera compilação. 

As citações podem ser diretas ou indiretas. Citação direta é a transcrição 

exata, ipsis litteris, ou seja, reprodução fiel ao original, inclusive com eventuais erros 

de ortografia ou concordância. Citação indireta é a citação livre do texto, quando 

ocorre a reprodução de ideias, sem haver transcrição das próprias palavras do autor 

consultado. 

Em toda citação é indispensável que seja feita a identificação imediata da fonte 

que esta foi retirada, por meio de chamadas referenciais que podem aparecer: 

• incluídas no início, no meio ou no fim do texto; ou 

• em notas de rodapé. 

A opção pelo uso das chamadas no corpo do texto ou no rodapé compete ao 

autor do trabalho. Contudo, feita a escolha, deve ser a mesma em todo o trabalho. 

 

5.5.1 Citação direta  

 

Corresponde ao original em redação, ortografia e pontuação, devendo vir entre 

aspas duplas ou destacada graficamente. Quando a citação for colocada entre 

aspas, caso o trecho transcrito já contenha expressões ou palavras entre aspas, 

essas serão transformadas em aspas simples ou apóstrofo.  

Exemplo: Os especialistas na área discutem que "conceitos fundamentais para 

o uso de sinalização indicam que a sinalização realizada ‘em casa’ mostra apenas 

boa-vontade, mas na verdade ocasiona poluição visual" (FIGUEIREDO, 1991, 

p.108). 

As citações diretas são apresentadas da seguinte forma: 

• citação curta (de até três linhas) é inserida no texto, entre aspas, 

conforme o exemplo acima; 
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• citação longa (mais de três linhas) aparece em parágrafo isolado, 

iniciado a 04 centímetros, a partir da margem esquerda do texto, 

com letra tamanho 10 e assim permanecendo até o final da 

citação. Neste caso, as aspas duplas não são utilizadas e o 

espaçamento deve ser simples entrelinhas.  

Exemplo:  

A teleconferência permite ao indivíduo participar de um encontro nacional 
ou regional sem a necessidade de deixar seu local de origem. Tipos comuns 
de teleconferência incluem o uso da televisão, telefone, e computador. 
Através de áudio conferência, utilizando a companhia local de telefone, um 
sinal de áudio pode ser emitido em um salão de qualquer dimensão 
(NICHOLS, 1993, p. 181). 

 

5.5.2 Citação indireta  

 

É a citação livre que reproduz as ideias e informações dos documentos sem 

transcrever as palavras do autor. A indicação de páginas é opcional. Recomenda-se 

o uso de links entre os parágrafos para evitar repetições exaustivas na referência ao 

autor. Veja os exemplos nos parágrafos que seguem: 

Segundo Arcon (1997), é recomendável primeiramente melhorar e sistematizar 

o sistema manual presente de arquivamento utilizado na clínica, antes de 

implementar o computador. 

Ainda segundo Arcon (1997), o uso de computadores no arquivo médico 

aumenta a produtividade dos funcionários. 

A pesquisa realizada através da coleta de dados por meio de entrevista será 

confiável e precisa (PEROTA et al, 1987). 

Salomon (2004) define que o trabalho identificado como monografia implica 

muito mais uma atividade de extração do que de produção de conhecimento.  

De acordo com Salomon (2004), extração não significa mera compilação ou 

transcrição de texto, sem análise, sem crítica, sem reflexão.    

Sousa (2005) destaca que as alterações posturais são causadas por diversos 

fatores. Diante disso... 

Duarte (2006) define que... 

Silva e Souza (2005) explicam que... 

Souza (2005) conceitua que... 

Montes, Rocha e Pereira (2007) apresentam a teoria de... 
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Para Silveira et al. (2008), pode-se definir... 

Ramos (1998) apud Rezende (2007) definiu que... 

Ainda segundo os autores acima citados, a informação... 
 

Obs.: A pesquisa se caracteriza pela consulta em diversas fontes. Portanto, não se 

recomenda a repetição exagerada de um único autor ou única obra no trabalho 

acadêmico.  

 

Quadro 3 – Situações Especiais das Citações 

Tipo de 
Citação 

Situação Quando deve ser utilizada? Exemplo 

Direta Omissões de 
palavras 

Quando um trecho da citação 
for omitido. A omissão deve 
ser indicada por reticências, 
dentro de colchetes [...]; 
 

“A coleta de dados será feita 
através de entrevista [...] que dará 
à pesquisa um grau de 
confiabilidade e precisão” 
(PEROTA et al., 1987, p. 18). 

Direta Acréscimos, 
explicações ou 
comentários 

Se houver necessidade do 
acréscimo de alguma palavra 
para que a compreensão do 
trecho não seja comprometida, 
ela deve ser escrita entre 
colchetes.  

Glotz [em sua crítica] afirma que “a 
hora está chegando” para a 
universidade (GLOTZ, 1996, p.01 
apud PETERS, 2003, p. 114). 

Direta Incorreções e 
incoerências 

Quando aparecem no texto 
citado incorreções gramaticais 
ou incoerências, faz-se a 
transcrição seguida da 
expressão latina “sic” entre 
colchetes [sic], que significa 
que estava “assim mesmo” no 
texto original. Vem 
imediatamente após sua 
ocorrência. 

A emenda 62 do deputado Bezerra 
de Mello apresenta a proposta de 
“[...] deslocar a preposição [sic], ‘e’ 
para depois de ‘família’ e[...]” 
(SAVIANI, 1988, p.122). 

Direta Ênfase a uma 
palavra ou 
trecho 

Quando se quer dar destaque 
a palavras ou frases que não 
estão grifadas no trecho 
original, usa-se grifo, negrito 
ou itálico e a expressão “grifo 
do autor” ou “grifo nosso”. 

“[...] é necessário que se deixe a 
criança ler o que aprecia”  [grifo 
nosso] (PONTES, 1992, p. 52). 

Direta ou 
Indireta 

Citação de 
citação 

Quando se faz citação de um 
texto que não se teve acesso 
ao original, a indicação é feita 
pelo nome do autor original 
seguido da expressão “citado 
por” ou “apud” (expressão 
latina que significa “junto a”) e 
do nome do autor da obra 
diretamente consultada. Faz-
se a referência bibliográfica 
completa da obra consultada 
na seção “Referências”. 

Segundo Belluzzo, apud Akabassi 
(1992, p. 25), “educação é o 
processo pelo qual o usuário 
interioriza comportamentos ade-
quados com relação ao uso de 
biblioteca”. 
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Tipo de 
Citação 

Situação Quando deve ser utilizada? Exemplo 

Direta ou 
Indireta 

Dados Obtidos 
por Informação 
Oral 

Quando se tratar de dados 
obtidos por informação oral 
(palestras, comunicações, 
debates, entrevistas etc.) 
indicar entre parênteses a 
expressão (informação verbal), 
mencionando-se os dados 
disponíveis na seção 
“Referências”. 

Segundo Franca (2008) “as tabelas 
são confeccionadas com o objetivo 
de apresentar resultados numéri-
cos e valores comparativos, 
principalmente quando em grande 
quantidade” (informação verbal). 
 

Direta ou 
Indireta 

Citação de web 
site 

 
 
 

O endereço eletrônico é 
indicado nas referências. No 
texto a citação é referente ao 
autor do artigo publicado na 
Internet ou o nome da entidade 
mantenedora do site. 

De acordo com o Ministério da 
Saúde (2008) a UTIN é um 
ambiente hospitalar formado por 
equipes especializadas treinadas 
para oferecer uma assistência de 
qualidade ao recém-nascido. 

 
5.6 UTILIZAÇÃO DE ILUSTRAÇÕES, TABELAS OU QUADROS 

 

Quando houver a necessidade de utilização de alguma ilustração, tabela ou 

quadro no artigo, deve-se utilizar a mesma formatação aprendida no projeto. 

Conforme a ABNT (2006) desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, 

mapas, organogramas, plantas, quadros, gravuras, tabelas, gráficos, fórmulas, 

esquemas, diagramas, retratos e outros são considerados como ilustrações. São 

imagens que complementam visualmente um texto.  

As figuras têm numeração própria e consecutiva em todo o trabalho. 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 à fonte. A ilustração deve ser inserida o mais próximo possível do trecho a que se 

refere, conforme o projeto gráfico, podendo ter a fonte da legenda reduzida para o 

tamanho 10, negrito, entrelinhas simples e centralizado. 
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Figura 1 – Pesquisa Científica 
Fonte: Disponível em <http://www2.uol.com.br/sciam/artigos/pesquisas_cientificas.html>.  

Acesso em: 25 Jan. 2015. 
 

As tabelas são elementos demonstrativos de síntese. Em sua apresentação as 

tabelas têm numeração independente e consecutiva em todo o trabalho. O título é 

colocado na parte superior, no topo da tabela, precedido de Tabela e seu número de 

ordem em algarismo arábico e o título da mesma. 

A tabela não é fechada lateralmente, e também não são colocados traços 

horizontais separando dos dados numéricos. 

Segundo França (2003, p.136) “as tabelas são confeccionadas com o objetivo 

de apresentar resultados numéricos e valores comparativos, principalmente quando 

em grande quantidade”. 

A localização das tabelas e dos quadros deve ser tão próxima quanto possível 

do trecho em que forem mencionadas. Sua citação no texto deve ser por extenso, 

por exemplo: Um estudo abrangendo 126 alunos adolescentes na faixa etária entre 

10 e 16 anos [...] conforme mostra a Tabela 1. 
 

Tabela 1 – Adolescentes segundo estado nutricional e sexo 

Sexo 

Feminino Masculino 
Total 

Estado Nutricional 

N % N % N % 

Baixo Peso 12 14,5 3 7,0 15 11,9 

Eutrófico 61 73,5 37 86,0 98 77,0 

Excesso de Peso 10 12,0 3 7,0 13 11,1 

Total 83 100 43 100 126 100 

Fonte: Novaes et al. (2004, p. 28). 
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Os quadros também são elementos demonstrativos de síntese. “Os quadros 

contém informações textuais agrupadas em colunas” (ABNT, 1993). 

Em sua apresentação os quadros têm numeração independente e consecutiva; o 

título é colocado na parte superior precedido de “quadro” e seu número de ordem em 

algarismo arábico; são utilizados fios horizontais para separar os títulos das colunas 

no cabeçalho e para fechar a tabela (evitam-se fios para separar as colunas); as 

fontes, quando citadas, aparecem no pé da tabela após o fio do fechamento. No 

texto do trabalho sua citação deve ser por extenso, como exemplificado no parágrafo 

abaixo. 

O Quadro 4 demonstra os medicamentos encontrados em um carrinho de 

emergência no hospital. 
 

Quadro 4 – Medicamentos do carrinho de emergência 

Medicamentos 

Soro glicosado a 5% e 10% Naloxona 

Água destilada Hidrocortisona 

Soro fisiológico (NaCl a 0,9%) Atropina 

Adrenalina 1/1.000 Lidocaína 

NaHCO3 a 8,4% Heparina 

Gluconato de Ca a 10% Fentanil 

Dopamina Hidantal 

Dobutamina Fenobarbital Sódico 

Fonte: Segre (2001, p. 260). 

 

5.7 ENCADERNAÇÃO 

 

A apresentação do trabalho é a primeira imagem que se tem deste, portanto, é 

indispensável que esta seja bem feita. No UNESC, os Trabalhos de Conclusão de 

Curso (TCC) são entregues em 02 (duas) vias, sendo 01 (uma) impressa e 

encadernada em espiral e outra em mídia digital (CD, DVD ou outra determinada 

pelo Coordenador de Curso). 
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6 METODOLOGIA, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Esta parte do trabalho deve finalizar os elementos textuais da pesquisa, 

antecedendo a conclusão. Nela, o autor deve apresentar a descrição precisa dos 

métodos, materiais, técnicas e equipamentos utilizados na pesquisa. Recomenda-se 

iniciar este capítulo esclarecendo todos os procedimentos utilizados para a coleta 

dos dados brutos, estipulando o tipo de pesquisa realizada (se foi bibliográfica, 

experimental, documental ou de campo), os métodos de abordagem utilizados, a 

população alvo, a amostragem utilizada, quais foram os instrumentos de pesquisa e 

como foi realizada a análise e a interpretação dos dados, esclarecendo como se 

chegou ao resultado. Tais informações deverão permitir a repetição do experimento 

ou estudo com a mesma exatidão por outros pesquisadores.  

Após a descrição dos procedimentos metodológicos utilizados, o trabalho 

deverá apresentar os resultados através de tabelas ou gráficos, que devem ser 

discutidos e, se possível, ter seus resultados comparados com outras pesquisas já 

realizadas e que tenham relação com o tema. 

 

6.1 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

A coleta de dados é uma das fases decisivas da elaboração do trabalho 

científico. Trata-se, em primeiro lugar, da coleta e registro de informações, da 

análise e interpretação dos dados reunidos e, finalmente, da classificação dos 

mesmos. 

A coleta de dados significa a fase da pesquisa em que se indaga e se obtém 

dados da realidade pela aplicação de técnicas. Em pesquisas de campo é comum o 

uso de questionários e entrevistas. A escolha do instrumento de pesquisa, porém 

depende do tipo de informações que se deseja obter ou do tipo de objeto de estudo. 

É importante ressaltar que, existem diversos procedimentos utilizados para 

este fim, no entanto, cabe ao pesquisador decidir qual o procedimento que mais se 

adéqua ao tipo de pesquisa realizada.  

Tarefa importante na pesquisa, a coleta de dados envolve diversos passos, 

como a determinação da população a ser estudada, a elaboração do instrumento de 

coleta, a programação da coleta e também os dados da própria coleta. 
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Na análise dos dados o pesquisador deve classificar e organizar as 

informações coletadas, realizar o tratamento estatístico dos dados e estabelecer as 

relações existentes entre os dados de pesquisa: análise qualitativa e quantitativa. 

Há diversas formas (técnicas) de coleta de dados, todas com suas vantagens e 

desvantagens. Na decisão do uso de uma forma ou de outra, o pesquisador deve 

levar em conta o que menos desvantagens oferecer, respeitando os objetivos da 

pesquisa.  

Os instrumentos de coleta de dados, de largo uso, são: a entrevista, o 

formulário e o questionário. 

Na aplicação da entrevista e do formulário, o informante conta com a presença 

do pesquisador ou seu auxiliar que registra as informações. O questionário, sem a 

presença do investigador, é preenchido pela pessoa que dá informações. 

 

6.1.1 Entrevistas 

 

A entrevista não é simples conversa. É conversa orientada para um objetivo 

definido: recolher, por meio do interrogatório do informante, dados para a pesquisa. 

A entrevista tornou-se, nos últimos anos, um instrumento do qual se servem 

constantemente os pesquisadores em ciências sociais e psicológicas. Recorrem 

esses à entrevista sempre que têm necessidade de obter dados que não podem ser 

encontrados em registros e fontes documentais e que podem ser fornecidos por 

certas pessoas. Esses dados serão utilizados tanto para o estudo de fatos como de 

casos ou de opiniões. 

Deve-se recorrer à entrevista quando não há fontes mais seguras para as 

informações desejadas ou quando se quiser completar dados extraídos de outras 

fontes. A entrevista possibilita registrar, além disso, observações sobre a aparência, 

sobre o comportamento e sobre as atitudes do entrevistado. Daí sua vantagem 

sobre o questionário. 

Recomenda-se adotar os seguintes critérios para o preparo e a realização da 

entrevista: 

• planejar a entrevista, obtendo, sempre que possível, algum conhecimento 

prévio acerca do entrevistado e delinear o objetivo a ser alcançado; 

• informar ao entrevistado o motivo da entrevista e de sua escolha, bem como 

marcar com antecedência o local e o horário para a realização da mesma; 
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• criar condições, isto é, uma situação discreta, para a entrevista, pois será mais 

fácil obter informações espontâneas e confidenciais de uma pessoa isolada do 

que de uma pessoa acompanhada ou em grupo; 

• escolher o entrevistado de acordo com a sua familiaridade ou autoridade em 

relação ao assunto escolhido; 

• fazer uma lista das questões, destacando as mais importantes. 

O entrevistador deve: obter e manter a confiança do entrevistado, ouvir mais do 

que falar, controlar a entrevista, evitar perguntas diretas que precipitem as 

informações e por fim fazer o apontamento dos dados, registrando-os durante a 

entrevista, conferindo as respostas. 

 

6.1.1.1 Sugestões de Planejamento para Aplicação da Entrevista 

 

A) Quem deve ser entrevistado? Procure selecionar pessoas que realmente têm 

o conhecimento necessário para satisfazer suas necessidades de informação. 

B) Plano da entrevista e questões a serem perguntadas: prepare com 

antecedência as perguntas a serem feitas ao entrevistado e a ordem em que 

elas devem acontecer.  

C) Pré-teste: procure realizar uma entrevista com alguém que poderá fazer uma 

crítica de sua postura antes de se encontrar com o entrevistado de sua 

escolha.  

D) Diante do entrevistado: 

• estabeleça uma relação amistosa e não trave um debate de idéias; 

• não demonstre insegurança ou admiração excessiva diante do 

entrevistado para que isto não venha prejudicar a relação entre 

entrevistador e entrevistado; 

• deixe que as questões surjam naturalmente, evitando que a entrevista 

assuma um caráter de uma inquisição ou de um interrogatório policial, 

ou ainda que a entrevista se torne um "questionário oral"; 

• seja objetivo, já que entrevistas muito longas podem se tornar 

cansativas para o entrevistado; 

• procure encorajar o entrevistado para as respostas, evitando que ele 

se sinta falando sozinho; 
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• vá anotando as informações do entrevistado, sem deixar que ele fique 

esperando sua próxima indagação, enquanto você escreve; 

• caso use um gravador, não deixe de pedir sua permissão para tal. O 

uso do gravador pode inibir o entrevistado.  

E) Relatório das informações coletadas: Mesmo tendo gravado procure fazer um 

relatório o mais cedo possível. 

 

6.1.2 Questionários 

 

O Questionário, numa pesquisa, é um instrumento elaborado pelo pesquisador 

e seu preenchimento é realizado pelo informante. O questionário é a forma mais 

usada para coletar dados, pois possibilita medir com melhor exatidão o que se 

deseja. Em geral, a palavra questionário refere-se a um meio de obter respostas às 

questões por uma fórmula que o próprio informante preenche. Assim, qualquer 

pessoa que preencheu um pedido de trabalho teve a experiência de responder a um 

questionário. Ele contém um conjunto de questões, todas logicamente relacionadas 

com um problema central. 

O questionário pode ser enviado pelo correio, entregue ao respondente ou 

aplicado por outras pessoas preparadas e selecionadas, possibilitando, assim a 

aplicação simultânea a um maior número de indivíduos. 

Todo questionário deve ter natureza impessoal para assegurar uniformidade na 

avaliação de uma situação para outra. A linguagem utilizada no questionário deve 

ser simples e direta para que o respondente compreenda com clareza o que está 

sendo perguntado. Não é recomendado o uso de gírias, a não ser que se faça 

necessário devido às características de linguagem do grupo (grupo de surfistas, por 

exemplo). Possui a vantagem de os respondentes sentirem-se mais confiantes, dado 

o anonimato, o que possibilita coletar informações e respostas mais reais (o que 

pode não acontecer na entrevista). Deve, ainda, ser limitado em sua extensão e 

finalidade. 

É necessário que sejam estabelecidas, com critério, as questões mais 

importantes a serem propostas e que interessam ser conhecidas, de acordo com os 

objetivos. Devem ser propostas perguntas que conduzem facilmente às respostas de 

forma a não insinuarem outras colocações.  
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Todo questionário a ser enviado deve passar por uma etapa de pré-teste, num 

universo reduzido, para que se possam corrigir eventuais erros de formulação.  

O autor do trabalho deve redigir uma Carta Explicação, que deverá ser 

apresentada como um pequeno cabeçalho que contenha informações como: a 

finalidade da pesquisa, instruções para o preenchimento e para a devolução do 

questionário, um incentivo ou solicitação para o preenchimento e até mesmo um 

agradecimento. 

Para que as respostas possam ser mais verdadeiras é interessante não 

identificar diretamente o respondente com perguntas do tipo NOME, ENDEREÇO, 

TELEFONE etc., a não ser que haja extrema necessidade (como para selecionar 

alguns questionários para uma posterior entrevista). Recomenda-se o uso de iniciais, 

mas a identificação geralmente não é necessária. 

Além do instrumento, deve-se observar na coleta de dados: 

• vocabulário - perguntas elaboradas de maneira clara, objetiva e com linguagem 

acessível  (evitar perguntas tendenciosas); 

• estética – tamanho, facilidade de manipulação, espaço para as respostas. 

 

6.1.2.1 Exemplos de Questões 

 

a) Abertas - permitem ao informante responder livremente. 

Ex.:  Do que você gosta mais na cidade  em que mora? 
        ___________________________________________________________  
        Bairro onde mora: ____________________________________________ 
 

b) Fechadas - permitem obter respostas mais precisas e em alguns casos o 

respondente poderá escolher mais de uma resposta. 

Ex.: Seu nível de escolaridade é de: 
(   ) 1º grau 
(   ) 2º grau 
(   ) graduação 
(   ) pós-graduação 

 
Qual a Renda Familiar:  
   (   ) Menos de 1 salário mínimo  
   (   ) 1 a 3 salários mínimos  
   (   ) 4 a 6 salários mínimos  
   (   ) 7 a 11 salários mínimos  
   (   ) Mais de 11 salários mínimos  
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Você considera a Educação no Estado deficiente devido a (ao): 
1 - sistema vigente                                      (   ) 
2 - condições de funcionamento                 (   ) 
3 - baixos salários dos professores             (   )   
4 - péssimas instalações                             (   ) 

 

As perguntas fechadas são padronizadas, de fácil aplicação, fáceis de codificar 

e analisar. As perguntas abertas, destinadas à obtenção de respostas livres, embora 

possibilitem recolher dados ou informações mais ricas e variadas, são codificadas e 

analisadas com mais dificuldades. 

c) Respostas sim-não, certo-errado e verdadeiro-falso: 

Ex.: Você trabalha?  
(   ) Sim  
(   ) Não 

 
d) Questões Mistas: 

Ex.: Quem financia seus estudos?  
   (   ) Pai ou mãe     (   ) Outro parente     (   ) Outra pessoa 

            (   ) Outro: _____________________________________  
 

Quadro 4 – Exemplo de um questionário 

 
 

Questionário elaborado com a finalidade de captar dados junto aos portadores de diabetes, residentes Bairro Santo 
Antônio, em Colatina – ES. 

 
1 - Qual a sua Idade: 
(   ) Menor de 20 anos 
(   ) De 20 a 25 anos 
(   ) De 26 a 30 anos 
(   ) Mais de 30 anos 
  
2 – Qual o seu Nível de Escolaridade: 
(   ) Analfabeto 
(   ) Ensino Fundamental Incompleto 
(   ) Ensino Fundamental Completo 
(   ) Ensino Médio Completo 
(   ) Ensino Médio Incompleto 
(   ) Ensino Superior Incompleto 
(   ) Ensino Superior Completo 
 

3 – Qual o seu Sexo (  ) masculino  (  ) feminino               
 

4 – Qual a renda familiar? 
(  ) menos de um salário mínimo  (  ) de 1 a 4 salários  (  ) de 5 a 10 salários   (  ) acima de 10 salários    
 

5 - Quantas pessoas compõem o grupo familiar?  _________________ 
 
6 – Alguém na família possui Diabetes? (  ) Sim   (  ) Não 
Se sim, qual familiar: (  ) pais (  ) avós (  ) irmãos  (  ) tios  (  ) outros 
 
7 – Você possui alguma outra doença? (  ) Sim  (  ) não 
Se sim, que tipo de doença: (  ) cardiovascular  (  ) rins  (  ) olhos  
(  ) pé diabético  (  ) hipertensão      (  ) outra :  _______________________ 
 
8 – Faz uso de insulina? (  ) Sim   (  ) Não 
Se sim, quantas vezes ao dia?____________________________________ 
 
9 – Consegue a insulina e medicação gratuitamente?  
(  ) Sim     (  ) Não      
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6.1.3 Formulários 

 

Formulário é uma lista informal, catálogo ou inventário, destinado à coleta de 

dados resultantes quer de observações, quer de interrogações, cujo preenchimento 

é feito pelo próprio investigador. 

Entre as vantagens que apresenta o formulário, podemos destacar a 

assistência direta ao investigador, a possibilidade de comportar perguntas mais 

complexas, a garantia da uniformidade na interpretação dos dados e dos critérios 

pelos quais são fornecidos. O formulário pode ser aplicado a grupos heterogêneos, 

inclusive a analfabetos, o que não ocorre com o questionário. 

A maioria das pessoas tem familiaridade com este instrumento de coleta de 

dados, pois órgãos públicos, empresas privadas e bancos utilizam sistematicamente 

o formulário para cadastramento inicial de seus clientes, e o formulário passa a ser a 

principal fonte de alimentação de seus bancos de dados. 

 

6.2 CLASSIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

 

Antes de se passar à fase de interpretação é necessário que o pesquisador 

examine os dados: isto é, deve submetê-los a uma análise crítica, observando 

falhas, distorções e erros. 

Uma vez selecionados os dados passíveis de análise e interpretação, os 

passos seguintes são: a classificação, a codificação e a tabulação. 

a) Classificar é dividir um todo em partes, dando ordem às partes e colocando cada 

uma no seu lugar. Para que haja classificação é necessário que um todo ou 

universo seja dividido em suas partes, sob um determinado critério, que é a base 

da divisão a ser feita. Assim, por exemplo, os alunos, dentro de uma sala de aula, 

podem ser considerados um todo ou universo. Podemos ter o "sexo" como 

critério e eles serão divididos em duas partes: masculina e feminina. Cada uma 

das partes é chamada "classe" ou "categoria". Assim, no exemplo, os alunos, 

quanto ao sexo, foram divididos em duas categorias: masculina e feminina. Um 

todo é constituído de pessoas, de coisas, de acontecimentos, de características 

ou de ideais. 
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b) A codificação consiste no processo pelo qual se coloca uma determinada 

informação (dado) na categoria que lhe compete, atribuindo-se, para cada item e 

para cada categoria, um símbolo (número ou letra). 

c) A tabulação consiste no processo pelo qual se apresentam graficamente os 

dados obtidos das categorias, em colunas verticais e linhas horizontais, 

permitindo sintetizar os dados observados, de maneira a serem compreendidos e 

interpretados rapidamente, apreendendo-se com um só olhar as particularidades 

e relações dos mesmos. 

 

6.3 INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Corresponde a parte mais importante da pesquisa. Uma vez que os dados 

foram codificados e tabulados, é necessário agora analisá-los e interpretá-los a fim 

de verificar o que significam para a pesquisa que está sendo realizada. É aqui que 

são transcritos os resultados, sob forma de evidências para a confirmação ou a 

refutação das hipóteses.  

Análise e interpretação são duas atividades distintas, mas estreitamente 

relacionadas. 

A análise consiste na tentativa de evidenciar as relações existentes entre o 

fenômeno estudado e outros fatores. Nela, o pesquisador entra em maiores detalhes 

sobre os dados decorrentes do trabalho estatístico, a fim de conseguir respostas às 

suas indagações, e procura estabelecer as relações necessárias entre os dados 

obtidos e as hipóteses formuladas. Estas são comprovadas ou refutadas mediante a 

análise e interpretação. 

A interpretação consiste em dar um significado mais amplo às respostas, 

vinculando-as a outros conhecimentos. Em geral, a interpretação significa a 

exposição do verdadeiro significado do material apresentado, em relação aos 

objetivos propostos e ao tema. Esclarece não só o significado do material, mas 

também faz inferências mais amplas dos dados discutidos. 

Deve-se salientar que, mesmo com dados válidos, é a eficácia da análise e da 

interpretação que determinará o valor da pesquisa. 
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6.4 EXEMPLOS DE DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NA PESQUISA 

 

6.4.1 Pesquisa Quantitativa 

 

Uma pesquisa questionou 100 professores de uma instituição de ensino, sobre 

a forma de utilização pessoal de computadores. Após a classificação das respostas 

foi possível elaborar uma tabela, que posteriormente se transformaria num gráfico: 
 

  
Gráfico 1 - Forma de utilização pessoal dos computadores pelos professores 

 

A discussão do resultado obtido com essa pergunta poderia ser da seguinte 

forma:  

CASTRO (2005) afirma que atualmente, é impossível um professor do ensino 

superior não usar computadores para a elaboração de suas aulas, seja pela 

apresentação gráfica dos materiais que poderão ser repassados ou apresentados 

para os alunos, ou seja, pela pesquisa e atualização disponibilizada pela Internet. 

No Gráfico 1, é possível observar que 52% dos professores possuem acesso e 

realizam pesquisas na Internet, 30% utilizam computadores em suas residências 

apenas para edição de textos ou de planilhas, 10% dominam alguma linguagem de 

programação, e um grande número de professores, 8%, ainda não utiliza 

computadores.  

 

6.4.2 Pesquisa Qualitativa 

 

Foram realizadas 5 (cinco) entrevistas, com duração de aproximadamente 1 

hora, com gerentes de empresas do setor de indústria de petróleo, telecomunicação 

e setor público, todos eles clientes de fornecedores de serviços de consultoria em 

informática.  
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O objetivo foi obter uma visão completa dos atributos mais importantes na 

prestação de serviços de consultoria, associados à fidelidade de empresas aos seus 

fornecedores de serviços de consultoria de informática, por isso os entrevistados 

selecionados pertenciam a diferentes empresas.  

Os dados obtidos foram utilizados, em conjunto com as informações da revisão 

da literatura, na elaboração do questionário e na análise dos resultados.  

A seguir estão os principais pontos comentados pelos executivos nas 

entrevistas: 

• É possível afirmar que a política de comercialização do fornecedor tem 

influência na escolha do fornecedor, pois existem fornecedores que não 

possuem uma política adequada de atualização de novas versões de 

software, cobrando do cliente futuramente, como se fossem novas compras. 

• Os fornecedores que possuem um suporte pós-venda ágil, que não afete a 

continuidade dos serviços para o cliente, levam vantagem sobre os que não 

oferecem isto. Ou seja, uma equipe de suporte do software utilizado por uma 

empresa foi subestimada e demorava cerca de um mês para solucionar 

problemas, quando o prazo previsto era de um dia.  
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7 DICAS IMPORTANTES 

 

Além de saber o que escrever, é preciso escrever bem, usando com 

propriedade a linguagem. Algumas sugestões para melhorar a redação: 

• fazer um plano ou roteiro de trabalho; 

• escrever de maneira impessoal, em todas as partes do trabalho; 

• evitar estilo confuso, usando as palavras mais simples; 

• escrever com substantivos e verbos, usando adjetivos somente quando 

forem necessários; 

• usar frases curtas, sendo simples e direto, tomando cuidado para não 

escrever em tópicos; 

• sempre citar as fontes, em todos os parágrafos; 

• observar os tempos dos verbos; 

• observar a pontuação; 

• não descrever o óbvio (explique o que você fez de inovador); e 

• ler e reler o que escreveu, verificar textos com duplo sentido e 

reescrever se necessário; 

• verificar se existem erros de gramática, se todas as páginas estão 

numeradas, se a sequência da numeração dos títulos está correta e se 

os títulos estão formatados e numerados como no sumário.  
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INTRODUÇÃO 

 

No primeiro parágrafo da Introdução deve ser abordada a área geral de estudo 

proposta para a elaboração do artigo, dando ênfase à área da pesquisa. 

No segundo parágrafo, deve ser explicada a delimitação do tema da pesquisa, 

expondo o problema da mesma, situando o leitor no real conteúdo do seu trabalho. 

No terceiro parágrafo deve ser apresentado o objetivo geral da pesquisa, ou 

seja, o que é pretendido pesquisando o assunto escolhido. 

No quarto parágrafo explicar os procedimentos metodológicos que serão 

utilizados para alcançar o objetivo da pesquisa. 

No quinto parágrafo deve ser apresentada a relevância, a importância da sua 

pesquisa. 

 

 

 

Obs.: A Introdução deve ser preparada após o término de todas as outras partes do projeto. 
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1 PROBLEMA DE PESQUISA E HIPÓTESES 

 

O Problema prende-se ao tema do trabalho: ele deve esclarecer a dificuldade 

pessoal, social ou científica que se apresenta e que se pretende resolver. Trata-se 

de uma especificação maior do tema, que deve ser apresentada em forma de uma 

pergunta bem delimitada e clara. É a questão que o pesquisador deseja ver 

respondida na conclusão de sua pesquisa. 

Exemplo:  

Se o tema de uma pesquisa fosse “A Eficiência da Educação à Distância”, o 

problema de pesquisa poderia ser: 

Por que o rendimento dos estudantes em cursos de inglês a distância, por meio 

da internet, é inferior ao dos estudantes de cursos presenciais? 

 

A Hipótese é a resposta provável ao problema de pesquisa. Pode haver mais 

de uma hipótese, mas elas são provisórias e serão confirmadas na conclusão da 

pesquisa. Abaixo, exemplos de hipóteses para o problema do exemplo acima. 

• Porque a motivação psicológica dos estudantes de cursos virtuais 

encontra-se comprometida em virtude da falta de interação presencial. 

• Porque a tecnologia educacional inerente aos cursos a distância não se 

encontra plenamente desenvolvida. 
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2 JUSTIFICATIVA E BENEFÍCIOS 

 

Nesta parte do trabalho deverá ser apresentada a relevância pessoal, 

profissional e social do seu trabalho, bem como os benefícios que o estudo pode 

trazer.  

No primeiro parágrafo deverão ser apresentadas informações já existentes 

sobre o tema da pesquisa e a especificidade da pesquisa em questão. Explicar de 

forma impessoal a relevância pessoal que a pesquisa tem para o autor do trabalho. 

O porquê do seu desenvolvimento e quais benefícios sua realização apresenta. 

No segundo parágrafo, deverão ser apresentados argumentos sobre a 

importância que os dados desta pesquisa poderão ter para os profissionais da área 

do pesquisador, bem como para outras áreas que poderão se beneficiar com os 

resultados obtidos na pesquisa, demonstrando a relevância científica e profissional. 

Para quê fazer esta pesquisa. 

No terceiro parágrafo, deverão ser apresentados argumentos sobre a 

importância da pesquisa para a sociedade, os benefícios que ela trará para as 

pessoas de forma geral, demonstrando a relevância social. Quem será beneficiado 

com a pesquisa e os benefícios que poderão ser proporcionados. 

As pesquisas sem benefício direto ao indivíduo devem prever condições de 

serem bem suportadas pelos sujeitos da pesquisa, considerando sua situação física, 

psicológica, social e educacional. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Apresentar nesta parte qual é o objetivo geral da sua pesquisa, apresentando o 

que se espera dela, utilizando verbos de abrangência ampla como: adquirir, analisar, 

diagnosticar, estudar, propor, sugerir, projetar, desenvolver, aperfeiçoar, apreciar, 

apresentar, entender, melhorar ou dominar, pois admitem muitas interpretações. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos devem ser apresentados em tópicos, demonstrando as 

ações a serem executadas e que contribuirão para o alcance do objetivo geral, 

utilizando verbos de alcance imediato, como:  

• Definir... 

• Verificar... 

• Conhecer... 

• Classificar... 

• Comparar... 

• Exemplificar, testar, observar, traçar, compreender, relatar, praticar, 

registrar, medir, proporcionar, listar, distinguir, enumerar, relacionar, 

marcar ou demonstrar, pois admitem menos interpretações.  

 



 48 

4 METAS E DESFECHO PRIMÁRIO 

         

As metas precisam esclarecer o que o pesquisador pretende com esse projeto, 

para que ele o quer e quando esse projeto deve ser concluído. Por exemplo: informar 

a quantidade de pessoas que se pretende atingir, o sexo, a idade e outras 

informações que esclareça a quem o projeto de refere. 

O desfecho primário é a descrição dos resultados estimados com a realização 

da pesquisa. Ele deve ser capaz de proporcionar a evidência clínica mais relevante e 

convincente em relação ao objetivo primário do estudo, proporcionando forte 

evidência científica em relação à eficácia. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISE DE DADOS 

 

      A metodologia deve descrever os procedimentos e técnicas que serão 

utilizadas para executar o projeto. É ela que deve responder às seguintes 

questões: 

• Quais os tipos de pesquisa que são pretendidos? 

• Quais métodos e técnicas serão utilizados? 

• Como o projeto vai atingir seus objetivos? 

• Como começarão as atividades? 

• Como serão os métodos de abordagem? 

• Como serão coordenadas e gerenciadas as atividades? 

• Como e em que momentos haverá a participação e envolvimento direto do 

grupo estudado? 

Ainda nesta parte, deverá ser informada a classificação da pesquisa 

(exploratória, descritiva ou explicativa), como será realizada a análise e a 

interpretação dos dados (como os dados serão tabulados) e como será a 

apresentação e/ou divulgação dos resultados. 

É importante pesquisar metodologias que foram empregadas em projetos 

semelhantes, verificando sua aplicabilidade e deficiências. É sempre oportuno 

mencionar as principais referências bibliográficas. 

Um projeto pode ser considerado bem elaborado quando tem a metodologia 

bem definida e clara. É nesta etapa que os avaliadores terão a certeza de que os 

objetivos do projeto realmente têm condições de serem alcançados.  
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6 RISCOS 

 

Considera-se que toda pesquisa envolvendo seres humanos envolve risco. O 

dano eventual poderá ser imediato ou tardio, comprometendo o indivíduo ou a 

coletividade. Mesmo que a pesquisa envolva algum risco, ela pode admissível 

quando: 

a) oferecer possibilidade de gerar conhecimento para entender, prevenir ou 

aliviar um problema que afete o bem-estar dos sujeitos da pesquisa e de outros 

indivíduos;  

b) o risco se justifique pela importância do benefício esperado;  

c) o benefício seja maior, ou no mínimo igual, a outras alternativas já 

estabelecidas para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento.  

O Comitê de Ética em Pesquisa da instituição deverá ser informado de todos 

os efeitos adversos ou fatos relevantes que alterem o curso normal do estudo. O 

pesquisador responsável é obrigado a suspender a pesquisa imediatamente ao 

perceber algum risco ou dano à saúde do sujeito participante da pesquisa. Os 

sujeitos da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano previsto ou não no 

termo de consentimento e resultante de sua participação, além do direito à 

assistência integral, têm direito à indenização. 

O formulário de consentimento livre e esclarecido não deve conter nenhuma 

ressalva que afaste essa responsabilidade ou que implique ao sujeito da pesquisa 

abrir mão de seus direitos legais, incluindo o direito de procurar obter indenização 

por danos eventuais. 
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7 CRONOGRAMA 

 

No cronograma deverá ser elaborada a escala de tempo em que será realizada 

a pesquisa, prevendo o tempo necessário para passar de uma fase a outra. As fases 

propostas estão no quadro modelo abaixo e deve ser assinalado o período de tempo 

que o autor julgar necessário para a execução de cada fase – Exemplo: 

O quadro abaixo apresenta a escala de tempo necessária para o 

desenvolvimento do projeto de pesquisa, para o cumprimento de cada fase 

necessária para a elaboração do Artigo até a sua entrega. 

 

Quadro 1 – Cronograma de Atividades para o desenvolvimento do TCC 

 Meses 
Fases F M A M J J A S O N 
Escolha e Delimitação do 
Tema de Pesquisa 

          

Elaboração dos Elementos do 
Projeto de Pesquisa 

          

Desenvolvimento do 
Referencial Teórico 

          

Entrega do Projeto de 
Pesquisa 

          

Estruturação do Artigo 
Científico 

          

Revisão Bibliográfica         
 

  

Coleta de Dados 
 

          

Análise e Discussão dos 
Resultados 

          

Conclusão 
 

          

Ajustes Finais de Formatação           
 

Entrega do Artigo Científico           
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8 ORÇAMENTO COMPLETO 

 

O orçamento é um resumo ou cronograma financeiro do projeto, que indica 

quanto e como serão gastos os recursos e de que fontes virão esses recursos. O 

pesquisador deve esclarecer ‘Quanto vai custar o seu projeto?’ e ‘Como o dinheiro 

será gasto?’. 

O ideal é começar fazendo uma lista de atividades que deverão ser executadas 

e apresentar o custo de cada atividade. 

Facilmente pode-se observar que existem diferentes tipos de despesas que 

podem ser agrupadas de forma homogênea como, por exemplo: material de 

consumo, custos administrativos, equipe permanente, serviços de terceiros, diárias e 

hospedagem, veículos, máquinas e equipamentos, obras e instalações, entre outros. 

 

Tabela 1 – Relação das despesas para execução do TCC 

ITENS VALOR EM R$ 

Material permanente 100,00 

Material de consumo 100,00 

Serviços de terceiros 100,00 

Honorários do pesquisador 100,00 

Despesas com sujeitos da pesquisa 100,00 

Outros 100,00 

TOTAL 600,00 
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9 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No referencial teórico devem ser utilizadas fundamentações sobre o tema do 

trabalho, baseadas em teorias reconhecidas (obras publicadas) para dar 

credibilidade ao trabalho acadêmico. Esta parte do trabalho deve ter pelo menos seis 

páginas e deverá responder teoricamente ao problema da pesquisa. Todos os 

parágrafos do referencial devem ter a indicação referente ao autor do livro onde 

foram encontradas as informações utilizadas (CHIEPE, 2008). 

Para citar os autores, quando houver apenas um autor no livro, deve-se colocar 

o Sobrenome em maiúsculas e o ano de publicação – se for direta, deve-se colocar 

também o número da página – Exemplo: (GONÇALVES, 2009, p. 512). 

Quando houver dois ou três autores no livro, deve-se colocar os Sobrenomes 

em maiúsculas, na ordem do livro, separados por vírgula e um ‘e’ minúsculo, 

seguidos pelo ano de publicação – Exemplos: 02 autores: (MATOS e PRATES, 

2010), 03 autores: (REZENDE, MEDEIROS e SILVA, 2009). 

Quando houver mais de três autores no livro, utiliza-se o nome do primeiro 

autor da obra, seguido do termo et al. - que significa ‘entre outros’ – Exemplo: 

(SOUZA et al., 2011).   

A CITAÇÃO DIRETA corresponde ao original em redação, ortografia e 

pontuação, não podendo de forma alguma conter alterações. Formatação da citação 

direta: Até 03 linhas: a citação deve ser inserida entre aspas duplas. Mais de 03 

linhas: A citação deve aparecer em um parágrafo isolado, iniciando a quatro 

centímetros, a partir da margem esquerda do texto, com fonte Arial, tamanho 10, 

justificado, normal, com entrelinhas simples e sem aspas. A referência ao autor da 

citação deve vir logo em seguida do texto da citação e sua formatação deve ser da 

seguinte forma: (AUTOR, ano, p. -nº da página). 

A CITAÇÃO INDIRETA é a citação livre, que reproduz as idéias e informações 

dos documentos sem transcrever as palavras do autor. A indicação de páginas é 

opcional. Ex.: (AUTOR, ano).  

Quando a citação aparecer no final do parágrafo, deve ser apresentada entre 

parênteses com o sobrenome do(s) autor(es) grafado(s) com letras MAIÚSCULAS. 

Quando ela fizer parte do texto apenas o ano fica entre parênteses. No caso das 

diretas o nº de página também. Fora dos parênteses o(s) autor(es) aparece(m) só 

com a inicial grafada em maiúscula - Exemplo: De acordo com Silva (2014), [...] 
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TÍTULO COMPLETO (E SUBTÍTULO) DO ARTIGO CIENTÍFICO 
 

Nome do Aluno1 

Nome do Professor Orientador2 

 

RESUMO 

 

Resumo é a apresentação concisa do texto, destacando seus aspectos de maior 
relevância. Na elaboração do resumo, deve-se: redigir em um único parágrafo, com 
entrelinhas simples (1,0), sem recuo de parágrafo; redigir com frases completas e 
não com sequência de títulos; expressar na primeira frase do resumo o assunto 
tratado, situando o leitor no tempo e no espaço; utilizar linguagem impessoal e 
verbos na voz ativa; evitar o uso de citações bibliográficas; ressaltar os objetivos, a 
metodologia, os principais resultados e conclusões da pesquisa; elaborar o resumo 
com, no máximo, 250 palavras.  
 
Palavras-Chave: escolher entre três e cinco palavras importantes sobre o tema que 
foi desenvolvido e apresentá-las separadas por vírgulas. 
 

 

ABSTRACT 

 

O Abstract é o resumo traduzido para o inglês (alguns periódicos ou professores 
poderão solicitar a tradução em outra língua). 
 
Key-Words: É a versão em inglês (ou em outro idioma) das palavras-chave.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A introdução expõe o tema do artigo, relaciona-o com a literatura consultada, 

apresenta os objetivos, justificativa, problema de pesquisa e a metodologia utilizada. 

No Primeiro Parágrafo deve ser abordada a área geral de estudo do trabalho. 

No Segundo Parágrafo deve ser delimitado o tema, situando o leitor no seu trabalho. 

No Terceiro Parágrafo deve ser apresentado o objetivo geral da pesquisa e os 

procedimentos metodológicos que serão utilizados para alcançar estes objetivos. No 

Quarto Parágrafo deve ser apresentada a justificativa, a relevância da sua pesquisa. 

 

                                                           
1 Acadêmico do Curso Tal - UNESC 
2 Mestre em tal área, Professor do UNESC 
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1 TÍTULO DA SEÇÃO PRIMÁRIA 

 

O desenvolvimento ou corpo, como parte principal e mais extensa do artigo, 

visa a expor as principais ideias. É, em essência, a fundamentação lógica do 

trabalho (CITAÇÃO, ano). 

Durante o desenvolvimento do texto são incluídas citações  extraídas de outra 

fonte para esclarecer, ilustrar ou sustentar o assunto apresentado. Devem ser 

evitadas citações referentes a assuntos amplamente divulgados, rotineiros ou de 

domínio público, bem como aqueles provenientes de publicações de natureza 

didática ou sem comprovação, que reproduzem de forma resumida os documentos 

originais, tais como apostilas, anotações de aula ou blogs. 

As fontes de que foram extraídas as citações são indicadas no texto pelo 

sistema da ABNT, disponibilizado no Manual de Normas para Trabalhos Acadêmicos 

do UNESC (CITAÇÃO, ano, p. 100). 

Dependendo do assunto tratado, existe a necessidade de se subdividir o 

desenvolvimento nas etapas que seguem. 

 

1.1 TÍTULO DA SEÇÃO SECUNDÁRIA 

 

Escrita de assuntos subdivididos, conforme desenvolvimento das etapas que  

seguem. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

  

Nesta parte o autor apresenta a descrição precisa dos métodos, materiais, 

técnicas, equipamentos utilizados para a realização do trabalho e o lugar onde foi 

conduzido o experimento. 

O texto aqui apresentado deve ser escrito de tal forma que o experimento ou 

estudo possa ser realizado com a mesma exatidão por outros pesquisadores da 

área. 
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3 RESULTADOS 

 

Apresentação dos resultados obtidos na pesquisa. Podem ser ilustrados com 

gráficos, quadros, tabelas, fotografias, entre outros recursos, intercalando-os com 

parágrafos explicativos. A escrita deve ser simples e curta. 

 

4 DISCUSSÃO  

 

É a parte do trabalho onde se apresenta as ponderações sobre os resultados, 

podendo utilizar referências de outros autores que já pesquisaram sobre o assunto e 

confrontá-las ou confirmá-las. 

 

CONCLUSÃO 

 

A conclusão destaca ideias que foram comprovadas na pesquisa ou estudo. 

Deve ser breve, convincente, podendo incluir recomendações ou sugestões para 

outras pesquisas na área. 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Pequeno espaço reservado para expressar gratidão por relevantes 

colaboradores na realização do trabalho (pessoas, instituições, entidades, 

laboratórios, entre outros).  

 

REFERÊNCIAS 

 

É a última parte do Artigo e apresenta a relação das referências utilizadas para 

a elaboração do trabalho. Cada material tem formatação específica que deve ser 

consultada no Anexo C deste Manual. 
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Atenção: As referências devem aparecer em ordem alfabética, com entrelinhas simples, utilizando 
UM espaço simples entre elas, o alinhamento das mesmas é à esquerda, a fonte deve ser Arial e o 
tamanho 12. 
 
� Obras com um autor 
Formato: 
SOBRENOME DO AUTOR, Prenome. Título: subtítulo. Edição. Local (cidade de publicação): Editora, 
Data. Número de páginas. 
Exemplo: 
LUNA, Sérgio Vasconcelos de. Planejamento de Pesquisa: uma introdução. 1. ed. São Paulo: Educ, 
1996. 142 p. 
 
� Obra com dois ou três autores 
Formato: 
SOBRENOME DO AUTOR, Prenome; SOBRENOME DO AUTOR; Prenome,  
SOBRENOME DO AUTOR, Prenome. Título: subtítulo. Edição. Local  (cidade de publicação): 
Editora, Data. Número de páginas. 
Exemplo: 
BARROS, Aidil Jesus Paes de; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos de 
Metodologia: um guia para a iniciação científica. São Paulo: Mc Graw-Hill, 1986. 132 p. 
 
� Obras mais de três autores: 
Formato: 
SOBRENOME DO AUTOR, Prenome et al. Título: subtítulo. Edição. Local  
(cidade de publicação): Editora, Data. Número de páginas. 
Obs.: a expressão et al significa entre outros. 
Exemplo: 
LUCKESI, Cipriano et al.. Fazer universidade: uma proposta metodológica. São Paulo: Cortez, 1984. 
164 p. 
 
� Várias obras do mesmo autor: 
Em listas bibliográficas, quando o autor for comum a dois ou mais documentos referenciados, o nome 
do autor pode ser substituído por um traço equivalente a seis toques underlines da tecla do 
computador correspondente ao sinal para sublinhar. No caso de várias edições de uma mesma obra 
referenciada sucessivamente, o título pode também ser substituído por um traço equivalente a seis 
toques da mesma tecla, separando-os por ponto. 
 
Exemplo: 
MONTORO, André Franco. Estudos de Filosofia do Direito. 2. ed. São Paulo:  
Saraiva, 1995. 142 p. 
______. Objetivos e métodos no ensino do Direito. Brasília: Senado Federal, 1975. 123 p. 
______. ______. 2. ed. Brasília: Senado Federal, 1975. 125 p. 
 
� Obras anônimas 
Em caso de autoria desconhecida, a entrada é feita pelo título. O termo anônimo não deve ser usado 
em substituição ao nome do autor desconhecido. 
Exemplo: 
DESAFIOS ÉTICOS. Brasília: Conselho Federal de Medicina, 1993. 291 p. 
 
� Autores com sobrenomes designativos de parentesco (Júnior, Filho, neto e outros): 
Exemplo: 
CAMARA JÚNIOR, Joaquim Mattoso. Manual de expressão oral e escrita. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 
1978. 128 p. 
 
BARBOSA FILHO, Manuel. Introdução à pesquisa: métodos, técnicas e  
 instrumentos. 2. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1980. 78 p. 
 
SILVA NETO, C. R. Deglutição na criança, no adulto e no idoso: fundamentos para odontologia e 
fonoaudiologia. São Paulo: Lovise, 2003. 108 p. 
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� Obra com tradutor: 
Formato: 
SOBRENOME DO AUTOR, Prenome. Título. Nome do tradutor. Local: Editora, Data. Número de 
páginas. 
 
Exemplo: 
PETERS, Otto. A educação a distância em transição: tendências e desafios. Trad. Leila Ferreira de 
Souza Mendes. São Leopoldo: Unisinos, 2003. 348 p. 
 
� Obras publicadas por entidades coletivas: 
Se o autor for pessoa jurídica, a entrada é feita pelo nome da instituição responsável intelectualmente 
pela obra, incluindo instituições públicas e privadas. 
Formato 
NOME DA ENTIDADE. Título: subtítulo. Local: Editora, Data. Número de páginas. 
Exemplo 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Referências bibliográficas: NBR 6023. Rio 
de Janeiro, 2000. 48 p. 
 
� Obra composta de diversos trabalhos e diferentes autores, mas com um (ou mais) 
responsável pela coordenação ou organização. 
 
Nesse caso, coloca-se o nome do organizador ou coordenador, desde que ele esteja indicado ou 
destacado na publicação com esse título. Após o nome coloca-se entre parênteses o título que 
caracteriza a função ou responsabilidade, de forma abreviada (Coord., Org. etc.) 
Exemplo: 
NALINI, José Renato (Coord.) Uma nova ética para o juiz. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. 
159 p. 
 
� Indicação de parte de uma obra (capítulo, volume, fragmento, etc): 
Formato 
SOBRENOME DO AUTOR, Prenome. Título da parte referenciada. In: SOBRENOME do responsável 
pela obra, Prenome. Tìtulo da obra: subtítulo (se houver). Edição. Local: Editora, Data. Página Inicial 
e final da parte referenciada. 
Exemplo: 
ROMANO, G. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI, G.; SCHMIDT, J. (Org.). História dos 
jovens: a época contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 7-16. 
 

• Quando o autor da parte referenciada for o mesmo da obra utiliza-se a expressão In: 
seguida de seis toques underlines da barra de espaço (______). 

Exemplo: 
SANTOS, F. R. dos. A colonização da terra do Tucujús. In: ______. História do Amapá, 1º grau. 2. 
ed. Macapá: Valcan, 1994. cap. 3, p. 15-24. 
 
� Artigos de jornal: 
Formato: 
SOBRENOME DO AUTOR do artigo, Prenome. Título do artigo. Título do Jornal, local, página inicial 
e final do artigo, data (dia, mês e ano). 
Assinados: Exemplo: 
DAHER, Marlusse Pestana. Júri Popular.  A Gazeta, Vitória, p. 5, 02 de jun. de  
2000. 
Não assinados: Exemplo: 
LÍDERES se reúnem hoje para articular votação de pisos. A Gazeta, Vitória, 02 nov. 2000. p. 3. 
 
� Artigos de revista: 
Assinados: 
Formato: 
SOBRENOME DO AUTOR do artigo, Prenome. Título do artigo. Título da Revista, local, número do 
ano e/ou volume, número do fascículo, página inicial e final do artigo, data. 
Exemplo: 
VASCONCELOS, Yuri. Sob risco de extinção. Época. São Paulo, v.3, n. 30, p. 72-73, 14 dez. 1998. 
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� Entrevistas: 
Formato: 
SOBRENOME DO ENTREVISTADO, Prenome. Título da entrevista: subtítulo (se houver). Referência 
da publicação consultada (livro ou periódico). Nota da entrevista. 
Exemplo: 
SILVA, L. M. F. Insegurança Familiar. IstoÉ, São Paulo, ano 2, n. 7, p. 28-33, 20 ago. 1998. 
Entrevista concedida a Joaquim Fernandes.  
 
� Eventos  
Formato: 
NOME DO EVENTO, número, ano e local de realização do evento. Título da  
publicação: subtítulo (se houver). Local: Editora, ano. pág. ou volumes. 
Exemplo: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO,  
10, 1979, Curitiba. Anais ... Curitiba: Associação Bibliotecária do Paraná, 1979. 3v. 
 
� Trabalhos apresentados em eventos: 
Formato: 
SOBRENOME DO AUTOR do artigo, Prenome. Título: subtítulo (se houver) do artigo. In: NOME DO 
EVENTO, número, ano e local de realização do evento.Título da publicação. Local: Editora, ano. 
Número de páginas. 
Exemplo: 
SILVA, L. M. F. Criatividade no combate a criminalidade. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
SEGURANÇA PÚBLICA, 28, 1998, Curitiba. Anais... Curitiba: Associação dos Secretários de 
Segurança Pública, 1998. v. 14, p. 1598-1602. 
 
� Leis, Decretos, Portarias etc.: 
Formato: 
NOME DO LOCAL (país, estado ou cidade). Título (especificação da legislação, número e data). 
Ementa (resumo do ato). Referência da publicação consultada (livro ou periódico). 
Exemplo: 
BRASIL. Decreto-lei n.º 2423, de 7 de abril de 1988. Estabelece critérios para  
 pagamentos de gratificações e vantagens pecuniárias aos titulares de  
 cargos e empregos de Administração Federal direta e autárquica e dá  
 outras providências. Diário Oficial [da República do Brasil], Brasília, 8 abr. 1998. Seção 1, p. 3332.  
 
� Documentos on-line: 
Formato: 
SOBRENOME DO AUTOR, Prenome. Título: subtítulo. Local (cidade de publicação), Data. Disponível 
em: <digitar o endereço eletrônico completo>. Acesso em: XX (dia) Mês. (abreviado na 3ª letra) XXXX 
(ano). 
Exemplos: 
APAE, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. Teste do pezinho é fundamental ao recém-
nascido. Disponível em: <http://www.apae.org.br/testedopezinho/Paginas/Teste.aspx>. Acesso em: 
20 dez. 2011. 
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa Crack é Possível Vencer. Disponível em: 
<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Resultado_Edital_n01_de12deabrilde2013.pdf>.  
Acesso em: 20 mai. 2012. 
 
RIBEIRO, P.S.G. Adoção à brasileira: uma análise sócio-jurídica. Datavenia, São Paulo, ano 3, n. 18, 
ago. 1998. Disponível em: <http://www.datavenia.inf.br /frameartig.html>.  Acesso em: 10 set. 1998. 
 
SABBATINI, Renato M. E. Informática e Medicina. São Paulo, 2000. Disponível em: 
<http://www.sabbatini.com.br/artigo123>. Acesso em: 10 Jan. 2004. 
 

• No caso da necessidade de referenciar mensagens eletrônicas (e-mail’s) usar: 
 
ACCIOLY, F. Publicação eletrônica [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 
mtmendes@uol.com.br em: 26 jan. 2000. 
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� Filmes: 
Formato: 
TÍTULO DO FILME: subtítulo (se houver). Indicação de responsabilidade. Indicação do elenco. Local: 
Produtora, ano. Número de unidades físicas (duração em minutos), indicação do som (legenda ou 
dublagem) indicação de cor, largura em milímetros. 
Exemplo: 
CENTRAL DO BRASIL. Direção: Walter Salles Júnior. Produção: Martire de Clemont-Tonnere e 
Arthur Cohn. Roteiro: Marcos Bernstein; João Emanuel Carneiro e Walter Salles Júnior. Intérpretes: 
Fernanda Montenegro; Marília Pêra; Vinicius de Oliveira; Sônia Lira; Othon Bastos; Matheus 
Machtergaele et al. [S. L.]: Lê Studio Canal; Riofilme; MACT Productions, 1998. 1 filme (106 min). 
 
� Programas de computador: 
Exemplo: 
MICROSOFT Project 2000 for Windows XP, version 4.0. [S.L.]: Microsoft Corporation, 2001. Conjunto 
de programas. 1 CD-ROM. 
 
� Monografias, Dissertações e Teses 
Exemplo: 
BARCELOS, N. F. P. Ensaio tecnológico, bioquímico e sensorial de soja e guandu enlatados no 
estágio verde e maturação de colheita. 1998. 160f. Tese (Doutorado em Nutrição) – Faculdade de 
Engenharia de Alimentos, Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 
 
� Jurisprudência 
Exemplo: 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas-corpus nº 181.636-1, da 6ª Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do estado de São Paulo, Brasília, DF, 6 de dezembro de 1994. Lex: Jurisprudência do STJ 
e Tribunais Regionais Federais, São Paulo, v.10, nº 103, p. 236-24 
 
 

 


