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1 INTRODUÇÃO
[Os títulos das seções primárias, devem começar em página ímpar – anverso – na
parte superior da página e separados do texto que os sucede por um espaço 1,5]

A Introdução é a parte inicial do texto, na qual devem constar a delimitação
do assunto tratado, objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para
situar o tema do trabalho.
Recomenda-se que seja redigida no final da pesquisa, quando o autor já
adquiriu maior domínio sobre o tema e maior clareza dos objetivos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/PRESSUPOSTOS TEÓRICOS/REVISÃO DE
LITERATURA

Esse texto pode conter notas de rodapé1 e Citações:
Citação direta com até três linhas “deve aparecer no texto entre aspas e
com indicação do sobrenome do autor, ano de publicação e o número da página
correspondente ao trecho transcrito”. (SOBRENOME, 2017, p.10).
Citação direta com mais de três linhas:
Devem ser destacadas no texto com recuo de 4cm da margem
esquerda, com tamanho da fonte menor que o tamanho utilizado no
texto, com espaçamento simples e justificado, sem utilização de
aspas. Deve-se indicar o sobrenome do autor, seguido de vírgula,
ano de publicação do documento e página que corresponde ao
trecho transcrito. (SOBRENOME, 2017, p. 3).

Nas citações indiretas (em que o texto é apenas baseado na obra do autor
consultado e não transcrito), deve-se apenas indicar o sobrenome do autor e o ano
de publicação (SOBRENOME, 2017).

1

As notas de rodapé devem ser digitadas em espaço simples e com o tamanho da fonte menor que a
utilizada no texto.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Texto

4 RESULTADOS
Texto, pode conter gráficos, tabelas, ilustrações etc.

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

6 CONCLUSÕES/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Parte final do texto, na qual se apresentam conclusões correspondentes aos
objetivos ou hipóteses. Tem por finalidade recapitular sinteticamente os resultados
da pesquisa elaborada. O autor manifestará seu ponto de vista sobre os resultados
obtidos, bem como o seu alcance, sugerindo novas abordagens a serem
consideradas em trabalhos semelhantes.
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&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 11 abr. 2017.
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SOBRENOME, Nome. Título do capítulo: subtítulo do capítulo. In: AUTOR DO
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(Org.). Métodos para a pesquisa em Ciência da Informação. Brasília: Thesaurus,
2007. cap. 3, p. 63-82.
Dissertação/Tese
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Categoria (Grau e área de concentração) - Nome da Instituição, Universidade, Local
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NOME DO PAÍS, ESTADO OU MUNICÍPIO. Título (especificação da legislação), nº,
data (dia, mês e ano). Ementa. Dados da publicação que transcreveu a lei ou
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BRASIL. Medida Provisória n.1.569-9, de 11 de dezembro de 1997. Estabelece
multa em operações de importação, e da outras providências. Diário Oficial [da]
República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 14 dez. 1997.
Seção 1, p. 29514.
Livro

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. Edição. Local de publicação: Editora, data
de publicação. nº de volumes ou páginas.
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Normas
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Acesso em: dia mês ano.
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alhos/guia-para-elaboracao-de-referencias/view>. Acesso em: 12 abr. 2017.
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