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Parte textual

1 INTRODUÇÃO

Nesta  seção  deve-se  apresentar  o  problema  como  parte  de  uma  experiência
concreta/vivida,  buscando  o  nível  de  generalização,  bem como de  uma teoria  que  o
fundamenta  (as  referências  bibliográficas  atuais);  a  pertinência  do  tema  proposto;
finalizando com os objetivos do trabalho. 



2 METODOLOGIA

Primeiramente deve-se apresentar uma descrição contextual (espaço e tempo) de onde
foi realizada a experiência, sendo possível acrescentar outros elementos. Em seguida,
descreve-se os procedimentos utilizados durante a observação dos dados; situando a
teoria, bem como sua adequação para as observações coletadas na experiência.

3 DISCUSSÃO

Relata-se a experiência, a prática profissional à luz de uma teoria ou de conceitos que
possam fundamentar as observações sistematizadas. 

4 CONCLUSÃO
 Síntese das conclusões mais relevantes.

Pós-Textual  -  Referências:  Conforme a NBR 6023 (Associação Brasileira  de  Normas
Técnicas,  2002a)  “elemento  obrigatório,  constitui  uma lista  ordenada dos documentos
efetivamente citados no texto”. As referências são apresentadas em ordem alfabética de
autor e alinhadas somente à margem esquerda do texto.
 

REFERÊNCIAS 
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022: Informação e Documentação - 
Artigo em publicação periódica científica impressa - Apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 5 p.

FRANÇA, Junia Lessa; VASCONCELLOS, Ana Cristina de. Manual para normalização de 
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124 p.



Apêndices:  elemento  opcional.  “Texto  ou  documento  elaborado  pelo  autor  a  fim  de
complementar o texto principal”. (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2005); 

Anexos: elemento opcional, “texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de
fundamentação, comprovação e ilustração.” (Associação Brasileira de Normas Técnicas,
2005);

OBSERVAÇÕES ILUSTRAÇÕES

Ilustrações como quadros, tabelas, fotografias e gráficos, devem ser incluídas no

texto o mais próximo possível do trecho a que se refere, com seu número de ordem.

Devem preferencialmente  ser  submetidas  em resolução  mínima  de  300  dpi.  Caso  já

tenham sido publicados, indicar a fonte e enviar a permissão para reprodução. Esses

elementos  também  podem  ser  enviados  como  documentos  suplementares  durante  a

submissão do artigo.

Figura 1 – Todos os dados científicos online.

Fonte: Adaptado de TOLLE; TANSLEY; HEY, 2011, p. 25.

  
Normas para Formatação (com base na ABNT) 
 – O relato deve ter entre 10 e 15 páginas (Introdução à Conclusão). 
 – Fonte: Times New Roman e Arial. 
 –  Tamanho da  Fonte:  12;  exceto  para  citações  longas,  notas  de  roda  pé  conforme
recomendações da ABNT.


