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RESUMO 

(Dois espaços de 1,5 da palavra RESUMO para o texto abaixo) 

 

TÍTULO: SUB-TÍTULO (SE HOUVER). Nome dos acadêmicos separados por 
vírgula¹; Nome do orientador2 (1 Acadêmicos do Curso de xxxxxxxxx – UnirG, 
Gurupi/TO; 2Profª. Orientadora, Curso de Letras – Centro Universitário de Gurupi/TO). 

 

 (Dois espaços de 1,5 da palavra RESUMO para o texto) 

No resumo deverá ser apresentada uma breve introdução (geralmente uma frase 
afirmativa que represente o tema geral ou a problemática da pesquisa), o objetivo 
geral, os materiais e métodos (ou metodologia), os resultados (ou 
desenvolvimento) alcançados com o desenvolvimento da pesquisa e a conclusão.  
Deve ser logicamente ordenado e sucinto, embora informativo. Ser redigido em um 
único parágrafo com frases completas e afirmativas. Recomenda-se que o resumo 
seja redigido com aproximadamente 250 palavras. O autor deve se atentar ao 
espaçamento desse tópico, que difere dos demais, sendo exigido espaçamento 
simples (1,0). Orientações adicionais a respeito desse tópico estão contidas na 
norma ABNT/NBR 6028:2003. Redigido o resumo, pular uma linha e apresentar as 
palavras- chave, geralmente entre 3 e 5 palavras que diferem daquelas que 
compõem o título do trabalho, separadas entre si por ponto e finalizadas também por 
ponto. 

(Um espaço de 1,5 do texto para as palavras-chave) 

Palavras-chave: 

 
(Dois espaços de 1,5 da palavra RESUMO para o texto) 

ABSTRACT 

(Dois espaços de 1,5 da palavra RESUMO para o texto) 

 

O texto do resumo em língua inglesa. 

 
Keywords: 
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1 INTRODUÇÃO (a numeração de páginas se torna visível nesta seção, porem é 

contada a partir da contracapa)  

(Dois espaços de 1,5 da subtítulo para o texto) 

 

Uma das finalidades da introdução é contextualizar seu trabalho de pesquisa. 

O leitor precisa identificar nessa seção o tema, o problema, a justificativa e as 

hipóteses assumidas. Após contextualizar todo o trabalho, apresenta-se o objetivo.  

Nos parágrafos subsequentes apresentam-se, resumidamente, os demais 

tópicos ou seções do trabalho.  

A introdução geralmente possui entre 2 e 3 páginas. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA (Opcional colocar essas palavras, pode já começar 

com o nome do tópico do seu trabalho, ou seja, do conteúdo que será discutido) 

 

Exemplo: AUTONOMIA DO PROFESSOR NA CONSTRUÇÃO DO SABER 

PEDAGÓGICO 

(Dois espaços de 1,5 do subtítulo para o texto) 

Abordar as teorias que respaldam a sua pesquisa. Aqui é o espaço para as 

citações, a fim de fornecer confiabilidade e propriedade na argumentação. Normas 

para citações estão apresentadas no tópico “Referências” desse documento. Esse 

tópico pode ter entre 4 (quatro) e 5 (cinco) páginas. 

Cuidado com PLÁGIO. 

 

3 METODOLOGIA 

(Dois espaços de 1,5 do subtítulo para o texto) 

 

Elaborar um texto contínuo contendo, os seguintes itens: 

Tipo de pesquisa; 

População, local e período de realização;  

Instituições envolvidas; 

Meios de busca (sites, bibliotecas, jornais, revistas, material digital e outros 

meios de divulgação de informação),  

Os critérios de inclusão e exclusão adotados; 
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Amostra; 

Procedimentos metodológicos (informar se houve necessidade de submissão 

ao Comitê de Ética em Pesquisa. Caso tenha sido submetido apresentar o 

documento em anexo. Caso não tenha sido necessário submeter à aprovação junto 

ao Comitê de Ética em Pesquisa, explicitar que foi conforme a resolução 466/2012, 

pois se trata de uma pesquisa cujas informações foram obtidas em materiais já 

publicados e disponibilizados na literatura, não havendo, portanto, intervenção ou 

abordagem direta aos seres humanos).  

Riscos e Benefícios. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

(Dois espaços de 1,5 do subtítulo para o texto) 

 

4.1 RESULTADOS 

(Um espaço de 1,5 do subtítulo para o texto) 

Trata-se da descrição (apresentação) dos principais achados do estudo. 

Aqui serão apresentados os resultados obtidos por meio das coletas de dados 

realizadas (pesquisa de campo) ou por meio das leituras (pesquisa bibliográfica) 

Procure enfatizar na descrição dos resultados aspectos mais relevantes e que 

terão maior ênfase no tópico (DISCUSSÃO). Desse modo, resultados que não estão 

ligados diretamente para responder ao problema de estudo, ou que não estão 

diretamente relacionados com as hipóteses de estudo levantadas, devem ter menor 

destaque neste tópico e na discussão posterior.  

Os resultados podem ser apresentados por meio de diversas estratégias, tais 

como: utilizando a escrita discursiva (em texto), apresentando figuras, tabelas ou 

quadros. 

 

4.2 DISCUSSÃO 

(Um espaço de 1,5 do subtítulo para o texto) 

A discussão é a parte mais importante do trabalho científico. Pois, é na 

discussão que 

(a) são interpretados os resultados do estudo; 

(b) os resultados são analisados em função da fundamentação teórica de 

outros estudos; 
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(c) as inferências sobre os resultados e as teorias são estabelecidas.  

A interpretação dos resultados é realizada com o objetivo de tentar 

responder ao problema de estudo e, concomitantemente, fornecer direção para 

aceitar ou refutar as hipóteses de estudo. 

Para auxiliar na organização da redação da discussão, procure utilizar a 

mesma ordem realizada na apresentação dos resultados. A discussão precisa 

apresentar a explicação para os resultados verificados em seu estudo. Isso deve ser 

realizado com base nas premissas estabelecidas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

(Dois espaços de 1,5 do subtítulo para o texto) 

 

Faça um fechamento do trabalho. Reflita sobre os objetivos da pesquisa, 

sobre o que você encontrou com sua pesquisa, sobre o que não encontrou e 

conclua o seu trabalho.  

Levante as principais contribuições encontradas, as principais lacunas e 

temas que necessitem mais estudos.  

Este tópico é uma conclusão, portanto espera-se uma resposta aos objetivos 

apresentados. Não divague, não especule. Seja breve e responda ao que se propôs 

a avaliar na pesquisa. 

 

REFERÊNCIAS 

(Dois espaços de 1,5 do subtítulo para o texto) 

 

As citações e referências necessitam corresponder e seguir as normas da 

ABNT (Norma ABNT/NBR 6023/2002, com a atualização dos espaçamentos da 

norma NBR/ 14724/2011).  

O título REFERÊNCIAS vem no alto da página, centralizado, em caixa alta e 

negrito. Todos os documentos citados no texto devem constar nas referências.  

A lista das referências precisa estar em ordem alfabética.  

As referências são digitadas em espaço simples entre linhas, alinhadas à 

esquerda. E estar separadas entre si por um espaço simples.  
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OBSERVAÇÃO: Por se tratar de um trabalho de Conclusão de Curso de Graduação 

o artigo poderá ter entre 16 e 20 páginas. Porém, para submissão, visando 

publicação, atente-se para as normas especificadas de onde se está pleiteando a 

publicação.  

 


