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APRESENTAÇÃO
 
Durante minha vida acadêmica presenciei, como aluno nas gra-

duações e especializações, e até no mestrado e doutorado, percepções 
diferentes de como se deve produzir ciência, muitas delas incoerentes 
e desconectadas com a realidade. Como coordenador de cursos supe-
riores, percebi docentes inexperientes e despreparados para orientar 
seus alunos na produção científica das disciplinas e até mesmo nos 
trabalhos de conclusão de curso. 

Nestes anos como docente e gestor acadêmico pude perceber 
uma verdadeira ojeriza dos alunos frente às disciplinas denominadas 
Metodologia Científica, TCC, Técnicas de Pesquisa etc. Existe uma 
barreira real que separa os alunos de uma produção científica efetiva. 
Junto a isto, existe ainda a demoníaca alienação científica, que pode-
ria ser tipificada como crime, que é o ato de um orientador impedir a 
criatividade de seus alunos. Como consequência desta incapacidade 
de agir, por parte dos produtores de ciência, temos o comércio de tra-
balhos de conclusão, cheios de plágio e farsas, bem como doenças e 
patologias decorrentes deste momento que deveria ser mágico. 

O maior erro dos docentes e orientadores é encarar as discipli-
nas de produção científica como momento exclusivamente dedicado 
ao ensino de formatação e diagramação de trabalhos, convenhamos 
que isto é extremamente chato e cansativo. No final de uma aula tra-
dicional de metodologia científica os alunos sabem formatar um tra-
balho que não sabem construir. 

Me propus a elaborar um modelo de aula que resgatasse a es-
sência e importância da ciência, e o apliquei em cursos de graduação 
e pós-graduação por todo o Brasil entre os anos de 2008 e 2018. Esta 
aula teve várias nomenclaturas, e foi aplicada em diversos formatos, 
respeitando no entanto o objetivo maior de resgatar a vontade de pro-
duzir ciências por alunos e professores. O ciclo de produção da ciên-
cia compreende a percepção do problema, a busca de material para 
leitura, a investigação, a elaboração do trabalho (escrita e formatação), 
a publicação (impressa e/ou eletrônica), a divulgação (eventos), e a 
aplicação. 

Tenho certeza que mudei a vida de muitas pessoas, que passa-
ram a se enxergar não só como profissionais executores de tarefas, 
mas também como cientistas que contribuem com a melhoria do pla-
neta em que vivem, através da resolução de problemas. Um pedido 
recorrente nas aulas foi de um material didático, em formato de livro 



ou apostila, ou seja, uma transcrição do modelo de aula de produção 
e metodologia científica que criei. 

Nesta obra discutiremos, logo na Introdução, a essência e im-
portância da ciência, as razões pelas quais as pessoas deveriam tornar-
-se cientistas, seja qual for sua área de atuação. No Capítulo 1, abor-
daremos a definição problemática e temática, a estruturação de um 
projeto de pesquisa, e o funcionamento de redes de relacionamento 
científico, presenciais e virtuais. No Capítulo 2, abordaremos as técni-
cas de busca de referências, através da definição de palavras-chave, do 
entendimento sobre o funcionamento de revistas científicas e bases de 
dados (indexadores). No Capítulo 3, iremos discutir as normas para 
estruturação e formatação dos trabalhos nos seus diversos formatos: 
resumos, resenhas, notas científicas, e artigos. No Capítulo 4, discuti-
remos a correta forma de realizar citações e referências obras citadas 
ao longo do texto. 

Durante toda a obra, iremos presenciar a construção de um 
grande exercício prático de elaboração de TCC e publicação de arti-
gos, através de questões que devem ser respondidas em um rascunho 
digital ou à próprio punho. O intuito do exercício é que ao final desta 
obra, o iniciante na arte de produzir ciência, tenha em mãos os ele-
mentos essenciais para começar uma pesquisa. 

Espero que não apenas os iniciantes possam fazer uso deste ma-
nual, mas que os docentes e orientadores possam perceber um me-
lhor caminho para guiar seus pupilos, e assim refletir sobre suas aulas, 
contribuindo para enriquecimento da ciência em suas nações. 

Esta primeira edição não é completa ou acabada, pois apesar 
dos muitos pensamentos sobre o assunto, era preciso colocar as ideias 
no papel e levar o manuscrito até nosso portal de e-books, gráficas, 
fazendo chegar em suas mãos, leituras e olhares. Neste momento já 
estou reformando e criticando toda a obra e preparando uma segunda 
edição. 

Peço-lhe que envie seus comentários e críticas para melhorar a 
próxima edição através do e-mail carlos.eduardo@cbpciencia.com.br. 
Com votos de estima e consideração, desejo uma excelente leitura e 
aprendizado.

Cadu Silva







INTRODUÇÃO
 

História e Conceito de Ciência 

 

É muito difícil precisar quando surgiu a ciência, pois isto depen-
de da interpretação sobre o próprio conceito de ciência e de filosofia. 
Para mim o conceito de ciência é o seguinte: 

Ciência é o fenômeno ou processo de construção 
do conhecimento com o objetivo de resolver pro-
blemas da sociedade e de seus relacionamentos.

Por mais populares que sejam os conceitos de ciência, percebo 
uma intenção em elitizar seu domínio. Na Wikipédia, que considero 
o mais popular e frágil, porém útil, meio de propagação do conheci-
mento, temos uma complexa exposição do conceito: 

Ciência é um conjunto de conhecimentos empíri-
cos, teóricos e práticos sobre a natureza, produzido 
por uma comunidade mundial de pesquisadores 
fazendo uso de métodos sistematizados e valida-
dos dentro dessa comunidade, que dá ênfase à ob-
servação, explicação e predição de fenômenos reais 
do mundo por meio de exploração e experimenta-
ção.

Essa tendência percebida em todo mundo de transformar a ci-
ência em algo complicado e elitista, é uma das principais razões de 
afastamento das pessoas para com o tema, ou seja, a cada dia menos 
pessoas desejam ser cientistas, especialmente em países mais pobres. 
Outro fator que prejudica a evolução do tema, é a demoníaca alienação 
científica, que ocorre quando os orientado-
res impedem a livre iniciativa e criatividade 
de seus alunos, impondo suas vontades e 
temáticas, por vezes ultrapassadas, causan-
do-lhes patologias irreparáveis. 

O conceito de cientista se confunde 
para muitos com o de filósofo. O conceito 
foi cunhado pela primeira vez pelo inglês 
William Whewell (nascido em Lancaster em 
24 de maio de 1794 e falecido em Cambrid-
ge, 6 de março de 1866) foi um polímata, pa-
dre anglicano, filósofo, teólogo e historiador 



da ciência. 

William ficou conhecido ao conceber o termo ‘cientista’, um ne-
ologismo para caracterizar os ‘filósofos naturais’. Desde já percebe-
mos uma intenção em separar o conceito de filósofo do conceito de 
cientista. Entendo, com uma clareza solar, que filósofo é aquele que 
concebe conhecimentos na essência, na pureza do pensamento, cria-
dor de pensamentos, independente da necessidade de relacionar sua 
produção com a solução de problemas. As questões filosóficas geram 
inquietação mental, mas não necessariamente dor e sofrimento. 

Já o cientista é aquele que concebe conhecimentos para fins de 
resolver problemas que afligem pessoas e/ou seres vivos e suas formas 
de relacionamento social ou com o planeta/universo. Os problemas 
têm maior ou menor relevância ao ponto que geram maior dor e sofri-
mento aos seus públicos relacionados. 

Desta confusão de conceitos, curiosamente nasceu o famoso ter-
mo Ph.D., que significa ‘Doctor of Philosophy’, em tradução: Doutor 
em Filosofia. Muitas pessoas, especialmente no Brasil, acreditam que 
o termo Ph.D. significa pós-doutorado, quando na verdade é um título 
atribuído em diversos países ao Doutor. 

Acredita-se que os pensamentos filosóficos e/ou científicos sur-
giram nas investigações empíricas do mundo natural da antiguida-
de clássica, com Tales de Mileto e Aristóteles. Mas o que diferencia o 
pensamento antigo para o moderno é método científico que surgiu na 
Idade Média, através da chamada Revolução Científica que aconteceu 
nos séculos XVI e XVII na Europa. O método científico evoluiu nas 
universidades, atuantes e prestigiadas até hoje, estão em sua maioria 
na Europa e algumas na África. A mais antiga de todas é a Universi-
dade de Bolonha, Itália, fundada em 1088. 

A Universidade de Bolonha (http://www.unibo.it) apesar de 
passar muito tempo oferecendo apenas doutorados, nunca parou de 
funcionar, e atualmente oferece cursos em diversos níveis. Possui cer-
ca de 85 mil estudantes, sendo 40% de pós-graduados. Três papas, 



empresários e muitos políticos italianos passaram por suas fileiras. 

A segunda mais antiga é a Universidade de Oxford (http://
www.ox.ac.uk), Reino Unido, fundada entre 1096-1167, com algumas 
evidências de ser ainda mais antiga, conta com cerca de 25 mil alunos, 
e é considerada pelos críticos como a melhor universidade do mundo. 
Os números desta casa do saber falam por si só, por seus bancos es-
colares passaram 12 santos, e diversos arcebispos de Cantebury, além 
de 47 vencedores de prêmios Nobel. O físico Stephen Hawking passou 
por lá! 

A Universidade de Salamanca (http://www.usal.es), Espanha, 
fundada em 1134, com cerca de 30 mil estudantes em diversos campi, 
localizada a oeste de Madri, foi onde Cristóvão Colombo conquistou o 
apoio da realeza para sua notável expedição à Índia, no final do século 
15. 

Antes concentrada, a Universidade de Paris (http://www.upmc.
fr) (http://www.paris-sorbonne.fr) (http://www.univ-paris1.fr), Fran-
ça, hoje está dividida desde 1970 em 13 universidades, fundada entre 
1160-1250 é conhecida como ‘La Soborne’, uma das mais antigas da 



Europa. Não funcionou no período da Revolução Francesa entre 1793. 
Segundo a crítica, as melhores são a Université Pierre et Marie Curie, 
a Université Paris-Sorbonne e a Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Com cerca de 20 mil estudantes, a Universidade de Cambrid-
ge (http://www.cam.ac.uk), Reino Unido, fundada em 1209, mantêm 
um notável percentual de estrangeiros (25%) fortalecendo relações in-
ternacionais e uma velha tradição de rivalidade política interna entre 
grupos de alunos.

A Universidade de Pádua (http://www.unipd.it), Itália, fundada 
em 1222, famosa por seus museus, é respeitada por suas pesquisas 
nas áreas de astronomia, direito, medicina e filosofia. Seus acadêmicos 
fundaram, em 1545, o Jardim Botânico de Pádua, um dos mais antigos 
e admirados do mundo.

Leva o nome do imperador do Sacro Império Romano-Germâni-
co, a Universidade de Nápoles Federico II (http://www.unina.it), Itá-
lia, fundada em 1224, tem atualmente cerca de 100 mil alunos, de onde 
nasceu a genialidade do filósofo e teólogo Tomás de Aquino.



Abrigada, na região da Toscana, com cerca de 20 mil estudantes, 
a Universidade de Siena (http://www.unisi.it), Itália, foi fundada em 
1240. Tem grande importância turística para a região, por onde anual-
mente passam cerca de 160 mil turistas, buscando gastronomia, arte, 
museus e curiosidades medievais.

De nossa nação materna, temos a Universidade de Coimbra 
(http://www.uc.pt), Portugal, fundada em 1290, originalmente funda-
da em Lisboa, viajou muito até parar em Coimbra (mania dos portu-
gueses). Tem cerca de 24 mil alunos, e foi incorporada ao patrimônio 
da humanidade pela UNESCO, por conta de suas construções histó-
ricas. 

A grandiosa Universidade de al-Azhar (http://www.azhar.edu.
eg), Egito, fundada em 970, só foi oficialmente reconhecida como tal 
em 1961. Originalmente era uma escola de estudos muçulmanos, para 
níveis não universitários. Sobreviveu à muita instabilidade política, 
e teve muitos escritos destruídos ao longo dos séculos. Hoje, oferece 
programas voltados a área de negócios, economia, medicina, enge-
nharia e agricultura.



Outras universidades surgiram por todo mundo, em especial 
nos Estados Unidos da América, onde podemos citar as prestigiadas 
Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT) e 
outras. Deste ponto a ciência se subdividiu e evoluiu para a comple-
xidade que conhecemos atualmente. Acredito que este curto apanha-
do histórico e conceitual sobre ciência e filosofia seja suficiente para 
embasar os conhecimentos que iremos traçar nos capítulos desta pri-
meira edição. Com o apoio de valorosos historiadores, pretendo em 
edições futuras, ampliar nossos saberes sobre esta curiosa linha do 
tempo e seus principais atores. 

 

Ciclo/Lógica da Produção Científica 
 

Deixando a filosofia de lado, a produção científica passa por fa-
ses muito bem delineadas, a saber: (1) percepção do problema pela 
sociedade ou por indivíduos isolados; (2) busca de referências para 
leitura sobre o problema; (3) realização de experimentos, coleta e tra-
tamento de dados, e aplicação de técnicas de pesquisa; (4) publicação 
de resultados em livros ou artigos em periódicos científicos; (5) exe-
cução de projetos públicos ou privados para solução dos problemas. 

Um cientista, iniciante ou não, passa por estas diversas fases. A 
quantidade de vezes que o indivíduo completa o ciclo determina sua 
maior ou menor experiência e maturidade científica.

Deste ponto, percebemos que não é possível completar todas as 



fases do ciclo trancafiados em universidades, o conhecimento é por 
origem baseado nas dores sociais, nas demandas dos Estados e seus 
governos, nas investigações dos universitários, e na aplicação dos re-
sultados através de organizações públicas e/ou privadas.





O objetivo deste primeiro capítulo é o de refletir sobre a percep-
ção de problemas pela sociedade e pelos pesquisadores, definir temas 
de pesquisa a partir destes problemas, definir itens do projeto de pes-
quisa, e compreender o funcionamento das redes sociais de relacio-
namento científico. Ao alcançar este objetivo, o pesquisador iniciante, 
poderá:

(a) perceber com clareza um problema que gera in-
cômodos na sociedade (público-alvo), em maior ou 
menor amplitude; 

(b) definir qual tipo de abordagem científica dará à 
pesquisa, se sistêmica ou cartesiana; 

(c) definir itens importantes de um projeto de pes-
quisa, como título (subtítulo), objetivo geral etc.; 

(d) conhecer e participar com efetividade de redes 
de relacionamento científico. 

Problemática e Temática  

Como visto na Introdução desta obra, a primeira fase do ciclo 
de construção da Ciência é a percepção do problema pela sociedade 
ou por indivíduos isolados. Não é uma tarefa fácil perceber e escolher 
uma boa problemática de pesquisa. Mas é óbvio que esta escolha deve 
levar o pesquisador a obter ganhos econômicos com a aplicação dos 
resultados de sua pesquisa. 

Existem problemas com maior ou menor potencial de geração 
de riqueza científica e econômica aos pesquisadores. Este potencial 
está diretamente relacionado com o nível de dor ou incômodo que 
este problema causa na sociedade, e como consequência terá maior ou 
menor interesse de investimento. 

Um exemplo claro disto está no problema ‘mais importante’ do 
planeta, que é o Câncer em suas diversas variáveis. Este nível de re-
levância se reflete na quantidade e qualidade das revistas, centros de 
pesquisa, empresas, pesquisadores e outros atores científicos envol-
vidos com a cura desta doença. Por outro lado um problema ‘menos 
importante’ seria a composição química do ar nos locais onde ocorre 
uma aurora boreal, que não gera tanto incômodo, e naturalmente não 
atrai tantos atores científicos e investidores. 

Não se pode duvidar que algumas áreas do conhecimento têm 
problemáticas mais relevantes que outras. Notavelmente, a área de 



saúde e da medicina tem maior relevância social que a área da socio-
logia, e consequentemente os pesquisadores da primeira irão colher 
mais frutos. Com o passar do tempo, a maturidade permitirá que os 
pesquisadores escolham com maior facilidade os problemas mais re-
levantes de sua área. 

Este manual contêm um exercício sequenciado em tarefas que 
contribuirá com a definição e estruturação de sua pesquisa. A primei-
ra questão que apresentamos está relacionada com sua capacidade de 
perceber e escolher um problema para o seu TCC, e quando publica-
do, para seu artigo. Então responda a Questão 01. 

Ao definir um problema, se faz necessário fazer uma relação de 
causa e efeito. A causa está relacionada com o surgimento deste pro-
blema na sociedade, e então traça-se um contexto histórico. O efeito 
está relacionado com as consequências deste problema sentidas por 
um público-alvo específico. 

Tomando o câncer como exemplo, ele é o problema, e daí sur-
gem questionamentos: qual a causa ou origem? quais os efeitos ou 
consequências? e finalmente qual público-alvo é atingido por este pro-
blema? 

No câncer de pele, dentre outras causas conhecidas, a princi-
pal dela é a intensa incidência de raios UVA ou UVB, especialmente 
em determinados locais e horários, sobre a pele humana. Como efeito 
e consequência temos as alterações na reprodução celular, que gera 
uma reconfiguração no DNA, e uma evolução da doença. 

O público-alvo (deste exemplo) diretamente relacionado são os 
pacientes que desenvolveram câncer de pele. Pensando que estes pa-
cientes nem sempre podem arcar com os investimentos necessários 
para solução deste problema, surgem os públicos-alvo indiretos, orga-



nismos empresariais ou governamentais que investem recursos eco-
nômicos nas possíveis soluções. 

Dando prosseguimento ao processo criativo de sua pesquisa, 
responda a Questão 02, sobre o público-alvo que se incomoda com o 
problema escolhido.

 

Definir a temática a ser trabalhada e os aspectos metodológicos 
de um trabalho científico é inicialmente ter noção de qual será a abor-
dagem dada ao problema. Pessoalmente, sou adepto da classificação 
em duas abordagens possíveis: a cartesiana e a sistêmica. 

A abordagem cartesiana se configura quando o pesquisador 
acredita ser possível solucionar o problema ou minimizar seus efeitos 
através dos conhecimentos de uma única ou restrita área do conheci-
mento. 

René Descartes, maior influenciador do pensamento cartesiano, 
foi um filósofo com temperamento matemático, extremamente preo-
cupado com a ordem, com a clareza e com a distinção. Também man-
tinha a sua filosofia positiva e concreta, sem perder a simplicidade e 
clareza. Este pensador propôs a criação de 
uma Ciência racional, prática e não especu-
lativa, que se tornaria possível através da 
aplicação de um método universal, inspira-
do no rigor matemático e racionalista. 

O pensamento cartesiano tornou a 
Ciência especializada, onde o pesquisador 
se aprofunda mais e mais a cada ciclo com-
pletado, segmentando os conhecimentos de 
uma mesma área. Um exemplo é o médico, 



que se especializa em ortopedia, e depois realiza mestrado e doutora-
do em patologias do joelho.   

O mundo moderno demonstrou que alguns problemas não 
conseguem ser resolvidos através de uma abordagem cartesiana. Isto 
ocorre pelo fato de que o problema é complexo demais para ser trata-
do por uma única área do conhecimento. Surge então um pensamento 
alternativo ao cartesianismo: o pensamento sistêmico.  

A abordagem sistêmica, por sua vez, configura-se quando o pes-
quisador acredita ser possível solucionar o problema ou minimizar 
seus efeitos através dos conhecimentos de uma várias e amplas áreas 
do conhecimento. Para Vasconcellos (2002), o cientista ou profissional 
é sistêmico quando contempla as três dimensões da ciência contem-
porânea, que vive (vê o mundo e atua nele) as implicações de buscar 
soluções para problemas. 

O pensamento sistêmico surgiu na déca-
da de 1950, quando biólogo alemão Bertalanf-
fy (2008) elaborou uma teoria interdisciplinar 
para transcender os problemas exclusivos de 
cada ciência e proporcionar princípios e mo-
delos gerais para todas as ciências relaciona-
das com o problema escolhido, de modo que 
as descobertas efetuadas pudessem ser utili-
zadas pelas demais. 

Fritjof Capra ampliou a percepção sistê-
mica moderna através de diversas obras onde 
apresenta a ideia de inter-relação e interdependência entre os objetos e 
seres vivos, onde as coisas (sistemas) não são separadas, apenas ficam 
separadas momentaneamente ou mesmo aparentam estar separadas. 
Para o autor os objetos e os seres vivos estão em constante relação, há 
uma troca tanto subjetiva como objetiva nessas relações, não podendo 
ser estudadas, vistas, analisadas, entendidas separadamente.

Neste ponto, tanto Bertalanffy (2008) quando Capra (2008, 2009, 
2010, 2013), percebem que ser os objetos e seres, ou seja, as coisas (sis-
temas) não podem ser estudadas em separado, naturalmente os pro-
blemas percebidos por cientistas não podem ser analisados por uma 
única área do conhecimento. 

Os problemas podem ser abordados através do pensamento car-
tesiano ou sistêmico, esta é uma decisão do pesquisador. Responda à 
Questão 03. 



 
 

Delimitação através da Teoria Geral dos Sistemas
 

Delimitar significa limitar o olhar sobre um objeto de estudo es-
pecífico. Este objeto é um conjunto formado pelo problema que ataca 
um determinado sistema de interesse do público-alvo. A Teoria Geral 
dos Sistemas, de Bertalanffy (2008) contribui para compreensão e de-
finição dos sistemas, independente da abordagem ser cartesiana ou 
sistêmica, e fundamenta-se dentro de três premissas básicas, a saber: 

1. Os sistemas existem dentro de sistemas, infinitas 
vezes para dentro e para fora. Cada sistema é cons-
tituído de microssistemas e, ao mesmo tempo, faz 
parte de um sistema maior, o ambiente.

2. Os sistemas são abertos. É uma decorrência da 
premissa anterior. Os sistemas abertos são carac-
terizados por um processo infinito de intercâmbio, 
ou seja, troca de energia e informação com o seu 
ambiente e suas partes. 

3. As funções de um sistema dependem de sua es-
trutura. Cada sistema tem um objetivo que consti-
tui seu papel no intercâmbio com outros sistemas 
no ambiente. 

Vejamos, o problema câncer de pele, já abordado anteriormen-
te, causa incômodos em um determinado público: os pacientes, suas 
famílias, seus médicos etc. Temos então o problema e o público-alvo, 
mas qual é o objeto de estudo? 

Se a pesquisa for apenas teórica, o problema será o câncer de 



pele, mas o sistema será abstratamente todos os pacientes do univer-
so, ou apenas os pacientes de uma determinada área geográfica teori-
camente definida e estudada? 

Caso não seja apenas uma pesquisa teórica, venha a analisar 
dados de campo, então seria inviável analisar dados de todos os pa-
cientes do universo, sendo necessário definir uma amostra real, uma 
seleção estatística e geográfica destes pacientes. Mas qual amplitude 
deste sistema? 

Neste caso a delimitação de sistema mais ampla seria o planeta 
Terra (pois não temos câncer de pele em humanos de outros plane-
tas), poderia ser algum continente, um país, uma região, uma unidade 
federativa, uma cidade, um bairro, uma rua, uma casa (família), e na 
menor amplitude um único paciente. 

Desta forma, as premissas da Teoria Geral do Sistemas, nos aju-
da a delimitar a amplitude do sistema, entender a composição de seu 
ambiente externo e sua composição interna, as trocas de energia e in-
formações realizadas. 

O objeto de estudo é agora completamente visualizado, compos-
to por um problema percebido e definido, pelo público relacionado, 
e ocorrendo em determinada amplitude de um sistema. Isto, permite 
ao pesquisador definir a melhor metodologia de coleta de dados para 
este objeto de estudo. 

Responda à Questão 04, definindo qual a amplitude do sistema 
onde ocorre o problema por você percebido. 

  
Os aspectos de pesquisa estudados até agora ilustram nossas 

ideias, e permitem um melhor desenho do planejamento de nosso es-
tudo, este que podemos chamar de projeto de pesquisa. 



Projeto de Pesquisa 

O projeto de pesquisa pode ser um documento ou esquema, for-
mal ou informal, de qualquer modo é um guia que permite ao pes-
quisador abordar um problema, coletando, mensurando e analisando 
dados teóricos ou de campo, em busca de soluções ou reflexões. 

Segundo Barros et al. (2009), o projeto de pesquisa é um ins-
trumento que apresenta o problema, orienta a aplicação de recursos, 
descreve os objetivos e metas específicas, indica os procedimentos me-
todológicos necessários para o alcance de resultados. 

O projeto de pesquisa é um documento demandado na maioria 
das seleções públicas e privadas para ingresso em cursos de mestrado 
e doutorado, e ainda nos concursos públicos para a carreira do magis-
tério superior.

Não é comum o requisito de um projeto de pesquisa para ela-
borar um TCC de graduação e especialização, no entanto seria um 
diferencial nestes processos. Para o ingresso nos cursos de mestrado 
e doutorado o projeto de pesquisa é, na maioria das vezes, um item 
obrigatório. Os itens e estrutura de um projeto de pesquisa irão de-
pender da área de atuação do pesquisador, e mais ainda da instituição 
na qual deseja ingressar. 

Em termos gerais um projeto de pesquisa que resultará em seu 
trabalho elaborado, terá alguns dos seguintes itens de estrutura: 

• título (subtítulo);
• resumo;
• palavras-chave;
• introdução;
• justificativas;
• revisão teórica;
• objetivo geral e específicos;
• hipóteses, metodologia;
• resultados esperados;
• cronograma;
• orçamento;
• referências; 
• anexos. 

A estrutura de um projeto de pesquisa não será a estrutura de 
um trabalho de conclusão de curso (TCC), que abordaremos poste-
riormente. O projeto executado irá gerar como resultado o TCC, seja 
no nível de graduação, especialização, mestrado, doutorado etc. 



Apesar de estruturas diferentes, os itens terão conteúdos idên-
ticos. Por exemplo o título (subtítulo), as palavras-chave, o objetivo 
geral, a metodologia, será a mesma para o projeto e para o TCC. Dis-
cutiremos cada um destes itens a seguir, inclusive com a resolução de 
questões. 

Título (subtítulo)
 

O Título de um trabalho deve apresentar a área e/ou subárea da 
ciência na qual o problema se encontra atacando um sistema (ainda 
genérico, de amplitude do universo). 

No exemplo ‘Análise de sustentabilidade de poços de petróleo e 
gás natural:’, percebemos o tema que é um composto de problema (in-
cógnita sobre níveis de sustentabilidade) e sistema (poços de petróleo 
e gás natural). 

O Subtítulo só ocorre em pesquisas onde é necessário definir a 
amostra do objeto de estudo, e possivelmente sua ocorrência no espa-
ço e no tempo, para este caso utilizaríamos por exemplo: ‘um estudo 
do município de Carmopólis, Sergipe, Brasil’. 

   
 

Resumo
 

Resumo do projeto de pesquisa é aquele que trata de uma pes-
quisa futura, ou em andamento. Os resumos deverão ter entre 200 e 
500 palavras, apresentando as seguintes partes de estrutura: 

• o problema de pesquisa;

• o objetivo geral do trabalho; 

• a articulação de ideias (capítulos da revisão teórica);



• a natureza metodológica da pesquisa

• os resultados esperados

• e as hipóteses. 

Os resumos deverão manter espaçamento simples em um único 
parágrafo e alinhamento justificado.

Palavras-chave

Considero as palavras-chave como um item de importância 
grandiosa para o trabalho. É através da correta definição de palavras-
-chave que seremos capazes de: 

(a) buscar material relacionado para usar como re-
ferência; 

(b) estrutura nossa revisão ou discussão teórica e 
seus capítulos; 

(c) divulgar o trabalho publicado através de bancos 
de dados e indexadores. 

As palavras-chave devem ser definidas da mais ampla para a 
mais específica. Como no exemplo a seguir: 

1. Direito Ambiental; 

2. Licenciamento Ambiental; 

3. Tipos de Licenciamento; 

4. Dano Ambiental;

5. Multa e Compensação Ambiental. 

 
 

Introdução
 
Na Introdução de um Projeto de Pesquisa é preciso realizar a 

contextualização histórica relacionada ao problema e ao sistema es-
colhidos. 

Durante a narrativa deve ser realizada a fundamentação concei-
tual das palavras-chave, trazendo ao texto introdutório os conceitos 
de grandes pensadores acerca de cada palavras-chave escolhidas.



 
Justificativas
 

Justificar, significa abordar a importância de minimizar ou refle-
tir sobre os incômodos que o problema causa ao seu público-alvo. As 
justificativas devem estar relacionadas a cada um dos efeitos que se 
deseja discutir ao longo do futuro TCC. 

Revisão Teórica
 

 A revisão teórica de um projeto de pesquisa é o conjunto de co-
nhecimentos prévios necessários para o pleno entendimento dos ob-
jetivos, metodologia, e resultados esperados. Este item deve ser estru-
turado na mesma ordem das palavras-chave, ou seja, do assunto mais 
amplo para o mais específico. No TCC os mesmos capítulos poderão 
ser ampliados para dar corpo ao trabalho. 

Objetivo Geral e Específicos

Para elaborar o Objetivo Geral de uma pesquisa é necessário 
responder as questões norteadoras e depois unificá-las em único pa-
rágrafo: 

• O que estudar, pesquisar? (usar verbos no infinitivo para iniciar, 
como por exemplo: analisar; descrever; comparar etc.); 

• Como? (explique a natureza metodológica, como por exemplo: 
através de pesquisa de campo; bibliográfica; citando métodos ou 
técnicas a serem utilizadas);

• Para que? (justifique a importância, explicando os benefícios que 
justificam o investimento de tempo e dinheiro);

• Para quem? (cite as pessoas, locais, espécies etc. que serão benefi-
ciadas com a pesquisa, ou seja, o público-alvo direto ou indireto).  



Hipóteses

As hipóteses são questões que deverão ser confirmadas ou ne-
gadas nas conclusões do trabalho. É um tipo de conclusão prévia que 
o pesquisador utiliza para guiar sua metodologia, a fim de obter a 
certeza positiva ou negativa. 

Metodologia
 

A metodologia da pesquisa é o conjunto de métodos, técnicas in-
vestigativas, equipamentos e instrumentos que serão utilizados para 
gerar resultados, discuti-los e se chegar a conclusões. Nesta fase deve-
mos descrever também os aspectos estatísticos da pesquisa.

A primeira decisão metodológica é se sua pesquisa será apenas 
teórica, também denominada de revisão, ou será de campo, sem aban-
donar a importância teórica, mas avançando para coleta e tratamento 
de dados primários. Assim, responda a Questão 07.



Método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, 
com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhe-
cimentos válidos e verdadeiros – traçando o caminho a ser seguido, 
detectando erros e auxiliando as decisões do cientista.

A melhor forma de definir uma Metodologia é lendo artigos se-
melhantes e participando de congressos para conhecer o que outros 
cientistas usam. Podemos classificar os métodos nos seguintes tipos:  

• Histórico;
• Comparativo;
• Monográfico;
• Estatístico;
• Tipológico;
• Funcionalista;
• Estruturalista;
• Etnográfico;
• Clínico.

Responda a questão 08, definindo quais destes tipos de métodos 
tem maior relação com seu projeto de pesquisa. 

Definindo Amostra e Universo da Pesquisa 
 

Universo é o total de indivíduos foco da pesquisa, existentes 
na abrangência do tempo e espaço (sistema) que se pretende estudar. 
Quando analisamos todos os indivíduos a pesquisa é censitária. 

Amostra é uma parcela do Universo. Quando pesquisamos ape-
nas uma parte logicamente e estatisticamente definida do Universo a 
pesquisa é no tipo amostral. 

 



Resultados Esperados

Os resultados esperados são frutos em forma de dados tratados 
e discutidos, que serão originados pela metodologia aplicada. Estes 
resultados serão expostos no item Resultados e Discussão do futuro 
TCC.

Cronograma

O cronograma é a distribuição das etapas da pesquisa no quadro 
temporal. Que poderá ser organizado em meses, bimestres, trimestres 
ou semestres, a depender do prazo total da pesquisa.

Orçamento

O orçamento é um quadro que apresenta os matérias, equipa-
mentos e demais custos financeiros necessários para execução do pro-
jeto de pesquisa.



Referências

As referências são as obras consultadas para elaboração do 
projeto de pesquisa, que poderão ocorrer novamente no futuro TCC. 
Deve-se optar por referências de nível e qualidade igual ou superior 
ao trabalho que se pretende construir. Usar referências de baixo nível 
prejudica a metodologia, o tratamento de dados, os resultados e a dis-
cussão. 

No Capítulo 04 deste manual iremos discutir as normas de for-
matação das referências, seja para o projeto ou trabalho final.

Redes de Relacionamento Científico 
 

Para identificar os problemas mais importantes em um determi-
nado campo do saber, compartilhar teorias, metodologias e técnicas 
de pesquisas, muitas vezes específicas de cada área, é essencial que o 
cientista participe de redes sociais de relacionamento científico. 

As redes de relacionamento científico mais tradicionais são os 
eventos científicos, como os congressos, seminários, jornadas, encon-
tros, convenções, conferências, colóquios, workshops, fóruns, simpó-
sios etc. 

Na atualidade surgiram redes sociais de relacionamento cien-
tífico, semelhantes ao Facebook. Nestas redes, o participante cria um 
perfil permanente, onde disponibiliza suas produções científicas, rea-
liza debates, adiciona colegas da mesma área de pesquisa, e conhece 
novidades. 

Durante a participação em redes presenciais ou virtuais, o cien-
tista deve buscar: 

(a) as origens dos problemas e as suas consequên-
cias, principalmente àquelas relacionadas com seu 
problema e temática; 

(b) as pesquisas semelhantes desenvolvidas em ou-
tros lugares; 

(c) as iniciativas práticas já desenvolvidas e os ato-
res envolvidos no problema em questão;  

(d) o universo de ações e recursos necessários para 
solucionar o problema, ou seja, as possibilidades 
de solução.



Na lista abaixo, você poderá conhecer e participar das principais 
redes virtuais de relacionamento científico: 

Research Gate: é considerada a mais avançada rede social de cientis-
tas, o usuário poderá criar um acesso independente ou mesmo utili-
zar seu login do Facebook para acesso. Acesse e participe desta rede: 
http://www.researchgate.net 

Academia: uma excelente rede social de cientistas, o usuário deverá 
criar um login para acesso. Acesse e participe desta rede: http://www.
academia.edu  



My Science Work: fundada em 2010, promove fácil acesso à publica-
ções científicas, sem restrições na difusão do conhecimento e da ciên-
cia aberta. Acesse e participe desta rede: http://www.mysciencework.
com

FigShare: uma excelente rede social de cientistas, o usuário deverá 
criar um login para acesso. Acesse e participe desta rede: http://www.
figshare.com

Comunicações Científicas em Eventos
 
Percebe-se uma fragilidade científica na organização de eventos 

no Brasil, quando estes se limitam apenas à realização de palestras. 
Quando deveriam propiciar o debate e interação entre participantes. 
Para Gonçalves (2005), eventos científicos congregam pessoas interes-
sadas numa mesma temática com o objetivo de contribuir com o avan-
ço do conhecimento daquela área. A autora destaca ainda que esse 
objetivo será alcançado através da oferta de apresentações públicas de 
estudos e pesquisas.  



Em congressos, seminários, simpósios e outros tipos de even-
tos científicos, comumente é possível inscrever-se para apresentar co-
municações científicas. Desta forma os participantes podem conhecer 
mutualmente as produções científicas daquele evento. Existem duas 
formas de comunicação: a apresentação oral e a exposição de pôster. 

Apresentação Oral 
 

A apresentação oral se configura com a exposição de ideias, ge-
ralmente em salas temáticas, acompanhada ou não de pôster ou apre-
sentação de slides em projetores. Cientistas experientes participam de 
cursos de oratória para melhorar seu desempenho neste tipo de comu-
nicação científica. 

Exposição de Pôster 
 

Neste tipo de apresentação, a comunicação é realizada através 
de um cartaz, que pode ser confeccionado em papel, papelão ou lona. 
O tamanho médio de um pôster é de 90 cm de largura por 120 cm de 
altura. O pôster deve conter obrigatoriamente título (se for o caso sub-
título), dados dos autores e suas instituições, resumo e palavras-cha-
ve. Opcionalmente, é possível adicionar figuras, fotografias, gráficos, 
quadros e tabelas. 

É necessário que o resumo esteja diretamente relacionado com 
um artigo completo publicado em periódico científico ou em anais de 
outros eventos. Alguns eventos científicos erroneamente apresentam 
e publicam ‘resumos’ que não tem um artigo completo como base de 
elaboração. Este é um erro gravíssimo pois não é possível resumir algo 
inexistente. 

Tendo em vistas que o pôster é uma exposição resumida de um 
artigo já publicado, e que na atualidade a maioria das publicações são 
digitais, então o ideal é expor o link do endereço do artigo completo, 
ou mesmo um QRCode que direcione ao mesmo. Isto aumentará, as 
chances de leitura e citação de suas produções científicas. 

Não imprima no pôster informações ou marcas do evento, pois 
este mesmo material poderá ser utilizado em outros eventos para di-
vulgação de sua produção científica. 



Exemplo de Layout de Pôster







Neste capítulo irei apresentar conceitos e ferramentas de tra-
balho essenciais para que o cientista possa buscar material relevante, 
falar sobre sistemas de currículos, funcionamento de periódicos cien-
tíficos (revistas), e sobre indexadores de busca (bases de dados). 

Leitura 

A leitura é a etapa mais importante da produção científica, atra-
vés dela é possível conhecer o estado da arte das diversas áreas do 
conhecimento. A busca de referências para alimentar o processo de 
leitura pode ser cansativo e desestimulante caso o pesquisador não se 
utilize das ferramentas corretas. 

Podem ser utilizadas como referências artigos de revistas cientí-
ficas, livros, capítulos isolados de livros, anais de eventos, matérias de 
revistas publicitárias, trabalhos de conclusão de curso (monografias, 
dissertações e teses), leis, normas jurídicas ou técnicas, e documentos 
publicados oficialmente por empresas ou órgãos de governo. 

O parâmetro mais relevante na decisão de utilizar ou não uma 
referência é o de que esta seja confiável, acessível e perene, ou seja, que 
o leitor de seu trabalho possa ter acesso futuro a este documento que 
contribuiu para o trabalho elaborado. Uma matéria publicada em um 
website, mesmo de grandes organizações, não deve ser usada como 
referência, pois logo será despublicada, e não poderá ser acessada no 
futuro. 

O que é um artigo científico?
 

Artigo Científico é a publicação em revistas (ou periódicos cien-
tíficos) do resultado final de uma pesquisa ou de um trabalho de con-
clusão de curso. Na graduação e na especialização (MBA) a Monogra-
fia é transformada em artigo (ou não será publicada). No mestrado 
temos a Dissertação, e no doutorado temos a Tese, esses dois tipos 
geram vários Artigos Científicos. Também podem surgir Artigos nas 
disciplinas de um curso.

Um artigo científico é a unidade básica da ciência, pois repre-
senta o produto mais completo do ciclo de produção da ciência, dele 
se derivam patentes e projetos de aplicação. A etapa de execução de 
projetos, públicos ou privados, de solução dos problemas é posterior 



à publicação dos artigos. Sem os artigos, as soluções não podem ser 
efetivadas com a qualidade desejada, e o ciclo não estará completo. 

Um conjunto de artigos publicados forma o que chamamos de 
revistas ou periódicos científicos. Um conjunto de periódicos científi-
cos formam as bases de dados ou também chamados indexadores de 
busca. O conjunto de todas as bases de dados do planeta formam o 
que podemos chamar de ciência. As universidades e seus pesquisado-
res formam o corpo da ciência, mas são as produções que lhe dá vida.

 
 

Sistema de Currículo Lattes 
 

 Quando um pesquisador conclui o processo de elaboração de 
um trabalho científico e galga êxito em sua publicação em periódicos, 
ele deve registrar a publicação no sistema nacional de currículo de seu 
país. O sistema de currículos do Brasil é denominado Plataforma Lat-
tes. Podendo ser acessado pelo website www.lattes.cnpq.br. 

 



Se você ainda não é cadastrado na Plataforma Lattes, inscreva-se 
agora mesmo e passe a administrar os dados e informações sobre sua 
carreira técnica e científica da melhor forma possível. 

Na maioria das revistas, e seleções científicas, não são aceitos 
autores e participantes que não tenham cadastro e currículo ativo na 
Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br) do Conselho Nacional de Pes-
quisa do Brasil (CNPQ). O cadastro só será dispensado para autores 
não brasileiros. O link para o Currículo Lattes deve ser inserido no 
campo URL do sistema de submissão. 

Sistema de Currículo Internacional: Orcid 

Orcid é uma organização sem fins lucrativos que ajuda a criar 
um mundo no qual todos os que participam de pesquisas, bolsas de 
estudo e inovação são identificados e conectados de forma exclusiva 
às suas contribuições e afiliações, em disciplinas, fronteiras e tempo. 
Atualmente, a maioria dos sistemas de publicação científica exigem 
um cadastro de currículo no Orcid. Podendo ser acessado pelo websi-
te www.orcid.org.  

  
 



DOI (Digital Object Identifier)
 

Tanto no cadastro de artigos publicados no Lattes quanto no Or-
cid será solicitado um código DOI (Digital Object Identifier), que é 
a identidade internacional de uma publicação eletrônica. O DOI foi 
criado para que pessoas más intencionadas não possam registrar in-
formações falsas ou erradas, de conteúdo ou autoria para criação de 
patentes ou projetos de aplicação.

O DOI é uma prova fornecida pela instituição que promoveu a 
publicação eletrônica de que o artigo é legítimo e pertence aos autores 
citados, veja um exemplo de DOI:

10.6008/SPC2179-684X.2011.002.0003

Ao adicionar o prefixo de internet ‘http://doi.org/’ antes do có-
digo, o mesmo se transformará num link de acesso permantente, que 
deverá ser utilizado na lista de referências. Como a seguir: 

http://doi.org/10.6008/SPC2179-684X.2011.002.0003

 
Definindo Palavras-Chave 
 

Antes de sair pela internet buscando material, é preciso definir 
as Palavras-Chave, ou do inglês Keywords, que servem para definir 
quais serão os termos buscados nos sistemas de busca (indexadores) 
que levaram as suas futuras referências de leitura e investigação.

As palavras-chaves também são chamadas de Descritores. A Or-
ganização das Nações Unidas, criou um sistema para definição dos 
descritores das ciências da saúde, que pode ser acessado em http://
decs.bvs.br.  

 



Revistas ou Periódicos Científicos

Revistas ou periódicos científicos são coleções de artigos de 
umas mesma área de pesquisa, administrado por editoras, públicas 
ou privadas, ou mesmo por instituições de ensino e pesquisa, como as 
universidades. Geralmente as revistas estão organizadas em portais 
que utilizam o sistema Open Journal System (OJS). 

Portal da de revistas (periódicos) da Sustenere Publishing

A Sustenere Publishing é um selo editorial de uma empresa cha-
mada Companhia Brasileira de Produção Científica (CBPC), fundada 
pelo autor deste manual em 2008. 

Nosso portal contêm 10 revistas que atendem todas as áreas de 
pesquisa reconhecidas pela CAPES-MEC. Nossas publicações são: Re-
vista Ibero-Americana de Ciências Ambientais, Revista Brasileira de 
Administração Científica, Natural Resources, Nature and Conserva-
tion, Scire Salutis, Educationis, Engineering Sciences, Scientiam Juris, 
Entrepreneurship, e Social Evolution.

Nossas revistas científicas são publicadas em língua portugue-
sa, espanhola ou inglesa (com informações complementares em lín-
guas estrangeiras) e tem por objetivo promover discussões, dissemi-
nar ideias e divulgar resultados de pesquisas (com enfoques locais, 
regionais e nacionais) relacionados às suas áreas temáticas. 

O Portal de Periódicos da Sustenere Publishing é baseado em 



Open Journal System, um software desenvolvido para a construção 
e gestão de publicações periódicas eletrônicas. Esta ferramenta con-
templa ações essenciais à automação das atividades de editoração de 
publicações científicas.

O Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) foi tradu-
zido e customizado pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 
e Tecnologia (IBICT) baseado no software desenvolvido pelo Public 
Knowledge Project (Open Journal Systems).

A maioria dos portais de revistas do mundo utiliza o Open Jour-
nal System. Desta forma a navegação e o cadastro são idênticos. Expe-
rimente conhecer nosso portal de revistas, e criar um cadastro como 
autor em http://www.sustenere.co 

Qualificações das Revistas Científicas 
 

No Brasil o principal mecanismo de classificação e qualificação 
de periódicos científicos é o QUALIS que atualmente é divulgado na 
Plataforma Sucupira (http://sucupira.capes.gov.br). 

 Os periódicos nacionais e internacionais utilizados como veícu-
lo de publicação das produções científicas de alunos e professores dos 
cursos de mestrado e doutorado autorizados pela CAPES, recebem 
notas de classificação: A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, C. Um mesmo peri-
ódico poderá receber notas diferentes para cada área de avaliação ou 



do conhecimento. 

No exterior existem outros mecanismos de classificação das re-
vistas científicas, a exemplo do SJR (http://www.scimagojr.com/jour-
nalrank.php). 

 

 

 

Infelizmente o sistema de avaliação de periódicos no Brasil é fa-
lho, e não representa de forma adequada o valor da produção científi-
ca brasileira. O primeiro equívoco é valorizar mais as revistas estran-
geiras, e principalmente em língua inglesa, do que as nossas revistas 
brasileiras, em língua portuguesa, e gerenciadas por empresas e paga-
doras de impostos nacionais. As editoras brasileiras não conseguem 
gerar riqueza e empregos, pois a concorrência com os estrangeiros é 
desleal, por conta dos métodos utilizados pelo MEC/CAPES/QUALIS. 

O segundo equívoco é renovar as notas apenas a cada 4 anos. 
Imaginem, que caso uma revista receba uma nota ruim, mesmo que 



seja invista tempo e recursos nas correções, só poderá colher os frutos 
do trabalho depois de 4 anos. Sugere-se ao governo brasileiro que a 
avaliação seja renovada em no máximo 2 anos, especialmente para as 
revistas nacionais, e que caso o problema seja de falta de pessoal, que 
sejam priorizadas as revistas nacionais (2 anos) em detrimento das 
internacionais (4 anos). 

O terceiro, e mais absurdo dos equívocos, é que revistas novas, 
com ISSN registrado no IBICT do Ministério de Ciência e Tecnologia, 
demoram cerca de 4 anos após sua primeira edição para receber sua 
primeira nota do QUALIS. Significa que, apesar dos investimentos das 
editoras nacionais, só podemos colher frutos do árduo trabalho após 
4 anos. É preciso que passem a existir formulários de imediata solici-
tação de nota após a publicação da primeira edição de uma revista. 

Bases de Dados e Indexadores 

Quando um pesquisador deseja encontrar referências logo lhe 
vem a mente abrir o mais famoso e popular indexador do planeta, 
chamado Google. No entanto existem outros mecanismos de busca 
mais eficientes. 

Os indexadores ou bases de dados são portais que reunem infor-
mações de centenas de revistas, algumas de acesso aberto, outras que 
exigem pagamento de taxas para leitura. 

Para resolver a Questão 10, visite e se familiarize com as princi-
pais bases de dados científicos que lhes aprensento em seguida. 



http://www.sciencedirect.com

http://doaj.org

http://redalyc.org



http://www.scielo.org

http://scholar.google.com.br

http://www.base-search.net



Estas bases de dados não encerram as possibilidades de busca. 
Outros indexadores podem ser localizados na lista do Wikipédia, em: 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_academic_databases_and_search_engines





Este capítulo tem o objetivo de discutir a importância das nor-
mas de produção científica, apresentar as principais estruturas de ela-
boração de trabalhos de conclusão de curso, e citar os diversos tipos 
de trabalho, em especial o TCC, que poderá ser publicado como artigo 
científico em um determinado periódico. 

Normas de Produção Científica

Pode haver exceções, mas na maioria dos casos a elaboração de 
um TCC deve seguir as normas das instituições de ensino e pesquisa 
de origem do trabalho, e a publicação de artigos deve seguir as nor-
mas das editoras, que geralmente contemplam diversos periódicos. 
Como é o caso das normas da Sustenere Publishing que podem ser 
acessadas no link a seguir :

http://www.sustenere.co/normas.pdf   

As editoras científicas, bem como as instituições de ensino criam 
as normas de produção científica com base em diretrizes de estilo 
emitidas por instituições normativas nacionais ou internacionais, a 
exemplo da International Organization for Standardization (ISO), da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), da American Psy-
chological Association (APA), da American National Standards Insti-
tute (ANSI), e da International Committee of Medical Journal Editors 
(ICMJE). A diretriz de estilo Vancouver, muito utilizada em publica-
ções da área de Saúde, foi criada a partir de normas do ICMJE e da 
ANSI. 

Algo que precisa ficar claro é que os documentos orientadores 
emitidos pela ISO, ABNT, APA, ANSI, ICMJE não podem ser denomi-
nados normas, e sim diretrizes de estilo. As normas são os documen-
tos orientadores criados por editoras e instituições de ensino com base 
nessas diretrizes de estilo. 

Tipos de Trabalho de Conclusão de Curso

As normas de submissão são requisitos básicos para elaboração 
de trabalhos a serem aceitos como requisito de Conclusão de Curso 
(TCC), e posteriormente para processo de avaliação e possível publi-
cação em revistas, no formato de Artigos. 

As universidades, conforme a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da 



Educação, podem definir os mais variados tipos e formatos de TCC, 
no entanto nesta obra vamos nos limitar aos: Artigos Científicos, No-
tas Científicas e seus respectivos Resumos. Para cada um destes tipos 
os autores deveram observar requisitos de estrutura, formatação, cita-
ções e referências.

Resumo

Este resumo é diferente do resumo de pesquisa, apresentado an-
teriormente quando falamos de Projeto de Pesquisa e seus itens. Aqui 
tem o objetivo de reduzir o texto de uma pesquisa concluída, enquan-
to o resumo de pesquisa é aquele que trata de uma pesquisa em fase 
de projeto ou em andamento.

O Resumo, que deve ter caráter informativo, apresentando as 
ideias mais importantes do trabalho, escrito em espaçamento simples, 
em um único parágrafo, deverá ter entre 200 e 400 palavras. 

Os resumos deverão apresentar:
• o problema de pesquisa;

• o objetivo geral do trabalho; 

• a articulação de ideias (capítulos da revisão teórica);

• a natureza metodológica da pesquisa;

• os resultados parciais ou finais;

• e as conclusões do autor da pesquisa.

Notas Científicas (Estudo de Caso)

As Notas Científicas são publicações de relatos e estudos de caso 
que não se adéquam à seção de artigos pelo caráter simplificado, mas 
que devem conter no mínimo a estrutura apresentada abaixo. A estru-
tura da Nota Científica no formato IRDC (Introdução, Relato, Discus-
são e/ou Considerações Finais, incluindo pré e pós-textuais) deverá ter 
até 10 laudas, e compreende:

• Elementos pré-textuais: título, subtítulo (se houver), nome e 
biografia dos autores (apenas no sistema, pois na fase de submissão, 
devem ser excluídos do arquivo em Word ou Open Office), resumo, 



palavras-chave (3 a 5), tradução para o inglês do título, subtítulo, re-
sumo (abstract) e palavras-chave (keywords); 

• Elementos textuais (IRDC):

1. Introdução: contextualização histórica, fundamenta-
ção e delimitação do assunto, objetivos e justificati-
vas; 

2. Relato: preferencialmente usando textos, figuras, 
gráficos, tabelas, quadros, claros e legíveis, para pro-
porcionar clareza no estudo do caso;

3. Discussão: explicação ou comparação dos resulta-
dos, no mesmo trabalho ou com outras pesquisas 
semelhantes; e/ou

4. Considerações Finais: opinião ou reflexão pessoal 
sobre o assunto, bem como proposituras de cunho 
científico.

• Elementos pós-textuais: referências (Capítulo 4).

TCC e Artigos Científicos

Artigo científico é a publicação de um TCC (graduação ou espe-
cialização) ou de seus fragementos (mestrado ou doutorado). Artigos 
originais são aqueles que apresentam temas e abordagem originais, 
enquanto artigos de revisão são aqueles que melhoram ou atualizam 
significativamente as informações de trabalhos anteriormente publi-
cados. 

A estrutura do artigo, tem entre 10 e 25 laudas , deve conter os 
elementos pré-textuais, os textuais no formato IRMRDC (Introdução, 
Revisão, Metodologia, Resultados, Discussão e Conclusões) para tra-
balhos com resultados de campo, ou IMDTC (Introdução, Metodolo-
gia, Discussão Teórica e Conclusões) para pesquisas de revisão teórica 
sem resultados de campo, e ainda os elementos pós-textuais, como 
segue:

• Elementos pré-textuais: título, subtítulo (se houver), nome e 
biografia dos autores (apenas no sistema, pois na fase de submissão, 
devem ser excluídos do arquivo em Word ou Open Office), resumo, 
palavras-chave (3 a 5), tradução para o inglês do título, subtítulo, re-
sumo (abstract) e palavras-chave (keywords); 



• Elementos textuais (IRMRDC) para pesquisas com resultado 
de campo:

1. Introdução: contextualização histórica, funda-
mentação e delimitação do assunto, objetivos e 
justificativas; 

2. Revisão teórica: parte opcional que deverá ser 
concisa e clara e pode ser dividida em subseções 
ou capítulos;

3. Metodologia (ou materiais e métodos): elabo-
rada de forma que permita a replicabilidade da 
pesquisa;

4. Resultados: preferencialmente usando figuras, 
gráficos, tabelas, quadros, claros e legíveis, para 
proporcionar posterior discussão e comparação 
com outras pesquisas;

5. Discussão: explicação ou comparação dos resul-
tados, no mesmo trabalho ou com outras pesqui-
sas semelhantes; 

6. Conclusões: opinião ou reflexão pessoal sobre o 
assunto, bem como proposituras de cunho cien-
tífico.

• Elementos textuais (IMDTC) para pesquisas de revisão teórica 
sem resultados de campo:

1. Introdução: contextualização histórica, funda-
mentação e delimitação do assunto, objetivos e jus-
tificativas; 

2. Metodologia (ou materiais e métodos): elabora-
da de forma que permita a replicabilidade da pes-
quisa;

3. Discussão Teórica: explicações ou comparações 
resultantes da discussão teórica, dividida em subse-
ções ou capítulos; 

4. Conclusões: opinião ou reflexão pessoal sobre o 
assunto, bem como proposituras de cunho científico.

• Elementos pós-textuais: referências (Capítulo 4).



Informações para Submissão em Periódicos 

Os artigos devem ser iniciados com o Título:subtítulo, que deve 
ser conciso e informativo, com no máximo 15 palavras. No arquivo a 
ser submetido para publicação em periódicos não deverão ser exibi-
dos os dados dos autores para preservar o sigilo da avaliação por pa-
res cegas. O sistema OJS de submissão irá coletar os dados dos autores 
em separado. 

Logo após o Título, inserir o Resumo, que deve ter caráter infor-
mativo, apresentando as ideias mais importantes do trabalho, escrito 
em espaçamento simples, em um único parágrafo que deverá ter entre 
200 e 400 palavras. 

Incluir, ao final da folha de rosto de submissão, de 03 (três) até 
05 (cinco) Palavras-chave. Na continuidade, o autor devera traduzir 
para a língua inglesa o Título, o Resumo e as Palavras-chave, nomean-
do a tradução para o inglês de Abstract e Keywords, respectivamente. 

Nas Referências, as obras/autores devem ter sido citadas no 
texto do trabalho e devem obedecer as normas da editora, que foram 
constituídas com base nas orientações de entidades como por exemplo 
a ABNT. 

Formatação Genérica 

De forma genérica, tendo em vista a variedade de normas e es-
tilos, os manuscrito deve ser editados em Microsoft Word ou Open 
Office, sendo formatado em tamanho A4 (210 x 297 mm), texto na cor 
preta e fonte Calibri, tamanho 11 para o texto e tamanho 10 para cita-
ções longas, legendas de figuras, tabelas e referências, com ilustrações 
em escala cinza. Todas as margens do manuscrito (superior, inferior, 
esquerda e direita) devem ter 2,0 cm.

Os resumos, de qualquer tipo de trabalho, deverão manter es-
paçamento simples em um único parágrafo e alinhamento justificado. 
recomenda-se o tamanho 10.  

Os manuscritos deverão ter espaçamento entre linhas de 1,5, 
contendo espaçamento entre parágrafos, e estes, em alinhamento jus-
tificado e com recuo especial da primeira linha de 1,25. 

As notas de rodapé, as legendas de ilustrações e tabelas, e as 
citações textuais longas devem ser formatadas em espaço simples de 



entrelinhas. 

Conteúdo e legendas de tabelas, quadros e figuras devem estar 
em Calibri, tamanho 9. As ilustrações que compreendem tabelas, grá-
ficos, desenhos, mapas e fotografias, lâminas, plantas, organogramas, 
fluxogramas, esquemas ou outros elementos autônomos devem apa-
recer sempre que possível na própria folha onde está inserido o texto 
a que se refere. 







CITAÇÕES

Citações são informações extraídas de outra fonte, e podem ser 
classificadas em: 

• citação direta (quando é feita a partir de uma transcrição 
literal, ou seja, palavra por palavra, de trecho do texto do 
autor da obra consultada); 

• citação indireta (quando são inseridas de forma não-literal, 
ou seja, ideias pertencentes ao autor ou a diversos autores); 

• citação de citação (é aquela citação, direta ou indireta, de 
uma obra original a que não se teve acesso, mas que se teve 
conhecimento por citação existente em outra obra, desta vez 
com acesso efetivo).

Citações Diretas

Na forma direta devem ser transcritas entre aspas, quando ocu-
parem até três linhas no destino da colagem, onde devem constar o 
autor, a data e opcionalmente a página, conforme o exemplo: 

Sabe-se que “há muito tempo o ser humano vem causando al-
terações na natureza e que algo urgente precisa ser feito no sentido 
de minimizar os efeitos provenientes dessa ação danosa” (NEIMAN, 
2005). 

As citações de dois ou mais autores sempre serão feitas com a 
indicação do sobrenome do primeiro autor seguindo por “et al.”, con-
forme o exemplo: Sato et al. (2005) afirmam que “a EA situa-se mais 
em areias movediças do que em litorais ensolarados”. 

Quando a citação ultrapassar três linhas, no destino da colagem, 
deve ser separada com um recuo de parágrafo de 4,0 cm, em espaço 
simples no texto, com fonte 10, conforme o exemplo:

Severino (2002) entende que:
A evidência racional, por sua vez, justifica-se pe-
los princípios da lógica. Não se podem buscar 
fundamentos mais primitivos. A evidência é a 
certeza manifesta imposta pela força dos modos 
de atuação da própria razão.



Citação Indireta

A citação indireta, denominada de conceitual, reproduz ideias 
da fonte consultada, sem, no entanto, transcrever o texto. Esse tipo de 
citação pode ser apresentado por meio de paráfrase, que se caracteriza 
quando alguém expressa a ideia de um dado autor ou de uma deter-
minada fonte. 

A paráfrase, quando fiel à fonte, é geralmente preferível a uma 
longa citação textual, mas deve, porém, ser feita de forma que fique 
bem clara a autoria. Não se faz necessário constar o número da pági-
na, pois a paráfrase pode ser uma síntese de um pensamento inteiro. 

Citação de Citação

Deve-se evitar utilizar referências não consultadas diretamente, 
mas se imprescindível, referenciar através de ‘citado por’ ou ‘apud’. A 
citação de citação deve ser indicada pelo sobrenome do autor seguido 
da expressão ‘citado por’ ou ‘apud’ e do sobrenome da obra consulta-
da, com respectivos anos de publicação, conforme o exemplos: 

Freire (1988, citado por SAVIANI, 2000) 

(FREIRE, 1988, citado por SAVIANI, 2000)



REFERÊNCIAS 

Entende-se por referências bibliográficas o conjunto de elemen-
tos que permitem a identificação, no todo ou em parte, de documentos 
impressos ou registrados em diversos tipos de materiais. 

As referências bibliográficas são uma lista de fontes consultas e 
citadas ao longo do corpo do trabalho, estas devem ser listadas em or-
dem alfabética de autor, alinhadas a esquerda, em tamanho 9, espaço 
simples entre linhas, e duplo entre as referências.

Referências com DOI

As obras que tiverem registro internacional do tipo DOI da 
CrossRef devem ter obrigatoriamente ao final o número de registro, 
como segue no exemplo abaixo:

SILVA, C. E.; PINTO, J. B.; GOMES, L. J.. Ecoturismo na Floresta Nacional do 
Ibura como potencial fomento de sociedades sustentáveis. Revista Nordesti-
na de Ecoturismo, Aracaju, v.1, n.1, p.10-22, 2008. DOI: http://doi.org/10.6008/
ESS1983-8344.2008.001.0001

Classes e Orientações de Referências 

De forma genérica as referências devem ter os seguintes elemen-
tos: autor (quem?); título (o que?); edição; local de publicação (onde?); 
editora; e data de publicação da obra (quando?). 

Seguem orientações especificas para listagem de referências de 
alguns tipos mais usuais de obras consultadas:

Periódicos (artigos de revistas cientificas)

ARAÚJO, P. C.; CRUZ, J. B.; WOLF, S. M.; RIBEIRO, T. V. A. R.. Empreende-
dorismo e educação empreendedora: confrontação entre a teoria e a prática. 
Revista de Ciência da Administração, Florianópolis, v.8, n.15, p.45-67, 2006.

TAYRA, F.; RIBEIRO, H.. Modelos de indicadores de sustentabilidade: sín-
tese e avaliação crítica das principais experiências. Saúde e Sociedade, São 
Paulo, v.15, n.1, p.84-95, 2006.



SILVA, C. E.; PINTO, J. B.; GOMES, L. J.. Ecoturismo na Floresta Nacional do 
Ibura como potencial fomento de sociedades sustentáveis. Revista Nordesti-
na de Ecoturismo, Aracaju, v.1, n.1, p.10-22, 2008.

Livros

MARCONI; M. A.; LAKATOS, E. M.. Técnicas de pesquisa: planejamento 
e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração, 
análise e interpretação de dados. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P.. A estratégia em ação: balanced scorecard. 
26 ed.  Rio de Janeiro: Elseiver, 1997.

QUIROGA, R.. Indicadores de sostenibilidad ambiental y de desarrollo 
sostenible: estado del arte y perspectivas. Santiago do Chile: CEPAL, 2001. 

SEGNESTAM, L.; WINOGRAD, M.; FARROW, A.. Desarrollo de indicado-
res: lecciones aprendidas de América Central. Washington: CIAT-BM-PNU-
MA, 2000.

Capítulos de livro

BOO, E.. O planejamento ecoturístico para áreas protegidas. In: LINDBERG, 
K.; HAWKINS, D. E.. Ecoturismo: um guia para planejamento e gestão. São 
Paulo: Senac São Paulo, 1999. p.65-80.

PEDRINI, A. G.. A educação ambiental no ecoturismo brasileiro: passado e 
futuro. In: SEABRA, G.. Turismo de base local: identidade cultural e desen-
volvimento regional. João Pessoa: EDUFPB, 2007. p.30-56.

Anais de eventos

SILVA, C. E.. Ecoturismo no Horto Florestal do Ibura como potencial fomen-
to de sociedades sustentáveis. In: ENCONTRO PARANAENSE DE EDUCA-
ÇÃO AMBIENTAL, 9. Anais. Guarapuava: Unicentro, 2006. 

PAIVA JÚNIOR, F. G.; CORDEIRO, A. T.. Empreendedorismo e o espírito 
empreendedor: uma análise da evolução dos estudos na produção acadêmica 
brasileira. In: ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS 
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 27. Anais. 
Salvador: UFBA, 2002. 



Revistas de notícias 

NILIPOUR, A. H.; BUTCHER, G. D.. Manejo de broilers: las primeras 24 ho-
ras. Industria Avicola, Mount Morris, v.46, n.11, p.34-37, nov. 1999.

Teses, dissertações e monografias

CARVALHO, F.. Práticas de planejamento estratégico e sua aplicação em 
organizações do terceiro setor. Dissertação (Mestrado em Administração) – 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.

BETTIOL JÚNIOR, A.. Formação e destinação do resultado em entidades do 
terceiro setor: um estudo de caso. Tese (Doutorado em Ciências Contábeis) – 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.

Leis ou normas jurídicas

BRASIL. Lei n.11428 de 22 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a utilização e 
proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, e dá outras providên-
cias. Brasília: DOU, 2006.

SERGIPE. Decreto n.13713 de 14 de junho de 1993. Institui a criação da Área 
de Proteção Ambiental Morro do Urubu. Aracaju: DOE, 1993. 

Documentos governamentais ou empresariais

BRASIL. Diretrizes e prioridades do plano de ação para implementação da 
Política Nacional da Biodiversidade. Brasília: MMA, 2006.

PETROBRAS. Indicadores de desenvolvimento sustentável: campos de pe-
tróleo e gás 2008. Rio de Janeiro: CENPES, 2009. 

MMA; MEC. Coletivos jovens de meio ambiente: manual orientador. Brasí-
lia: Dreams, 2005.



O ‘et al.’ só pode ser utilizado nas Citações que ocorrem ao lon-
go dos elementos textuais, não deve ser utilizado nas Referências, 
onde deve constar obrigatoriamente os dados de todos os autores. 

A Companhia Brasileira de Produção Científica (CBPC), através 
de seus selos editoriais, não é contrária a utilização de materiais cole-
tados na internet, inclusive a maioria de nossos trabalhos são divulga-
dos e publicados neste meio, e com acesso aberto. 

Para referenciar qualquer material, os autores deverão utilizar 
uma das classes anteriores, se não for possível fazer referência nas for-
mas aqui descritas, a mesma não será válida, e não deverá ser utiliza-
da. 

É proibida a utilização dos itens “Disponível em: http://site.
com” e “Acessado em: DD/MM/AAAA”, conforme exemplo abaixo: 

MMA; MEC. Coletivos jovens de meio ambiente: manual orientador. Bra-
sília: Dreams, 2005. Disponível em: http://site.com. Acessado em: DD/MM/
AAAA. 
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