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Prefácio

Você faz parte da maior instituição de educação profissional do estado. 
Uma rede de Educação e Tecnologia, formada por 35 unidades conecta-
das e estrategicamente instaladas em todas as regiões de Santa Catarina.

No SENAI, o conhecimento a mais é realidade. A proximidade com as 
necessidades da indústria, a infraestrutura de primeira linha e as aulas 
teóricas, e realmente práticas, são a essência de um modelo de Educação 
por Competências que possibilita ao aluno adquirir conhecimentos, de-
senvolver habilidade e garantir seu espaço no mercado de trabalho. 

Com acesso livre a uma eficiente estrutura laboratorial, com o que existe 
de mais moderno no mundo da tecnologia, você está construindo o seu 
futuro profissional em uma instituição que, desde 1954, se preocupa em 
oferecer um modelo de educação atual e de qualidade. 

Estruturado com o objetivo de atualizar constantemente os métodos de 
ensino-aprendizagem da instituição, o Programa Educação em Movi-
mento promove a discussão, a revisão e o aprimoramento dos processos 
de educação do SENAI. Buscando manter o alinhamento com as neces-
sidades do mercado, ampliar as possibilidades do processo educacional, 
oferecer recursos didáticos de excelência e consolidar o modelo de Edu-
cação por Competências, em todos os seus cursos.

É nesse contexto que este livro foi produzido e chega às suas mãos. 
Todos os materiais didáticos do SENAI Santa Catarina são produções 
colaborativas dos professores mais qualificados e experientes, e contam 
com ambiente virtual, mini-aulas e apresentações, muitas com anima-
ções, tornando a aula mais interativa e atraente. 

Mais de 1,6 milhões de alunos já escolheram o SENAI. Você faz parte 
deste universo. Seja bem-vindo e aproveite por completo a Indústria 
do Conhecimento.
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Conteúdo Formativo

9METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Carga horária da dedicação

Carga horária: 30h

Competências

Desenvolver capacidade de produção de textos, contemplando especialmente a 
elaboração e apresentação de pré-projetos de acordo com normas aplicáveis.

Conhecimentos 

 ▪ Metodologia científica e de pesquisa (temas, problemas, justificativa, objeti-
vos, metodologia, fundamentação teórica, cronograma, orçamento, referências 
bibliográficas). 

 ▪ Norma padrão. 

 ▪ Características do gênero textual e dissertativo.

Habilidades

 ▪ Definir e planejar pré-projeto (tema, problemas, objetivos, justificativa, entre 
outros).

 ▪ Elaborar cronograma de etapas.

 ▪ Aplicar normas técnicas.

 ▪ Elaborar planilha de custo dos pré-projetos.

 ▪ Utilizar ferramentas e métodos de pesquisa.

 ▪ Produzir texto dissertativo.

 ▪ Utilizar procedimentos de análise da própria produção textual.

Atitudes

 ▪ Zelo no manuseio de equipamentos em geral. 

 ▪ Responsabilidade socioambiental. 

 ▪ Atender prazos e datas pré-definidos. 

 ▪ Organização e planejamento para elaboração do pré-projeto.





Apresentação

METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Seja bem-vindo a esta unidade curricular!

Aqui você deixará temporariamente os temas técnicos para falar sobre 
como escrever o seu projeto de pesquisa e o seu trabalho de conclusão 
de curso (TCC), ou seja, como você relatará o seu trabalho envolvendo 
a aplicação de um tema do seu curso. Afinal, é importante que você, 
como estudante e futuro profissional técnico, tenha conhecimento para 
elaborar textos de qualquer natureza. 

Nesta unidade curricular você verá alguns conceitos fundamentais sobre 
metodologia científica, como planejar um trabalho científico, executar 
o planejamento e relatar as observações coletadas. Sem deixar, é claro, 
de passar pelas normas de referência bibliográfica e pela forma correta 
de citar outros autores e cientistas que já estudaram e publicaram temas 
relacionados ao seu.

Então vamos lá, dedique-se!

Katherine Helena Oliveira de Matos
Simone Moraes Raszl

Professoras Katherine  
Helena Oliveira de Matos 
e  Simone Moraes Raszl

Katherine Helena Oliveira de 
Matos é engenheira de alimen-
tos graduada pela Universi-
dade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), mestra em Engenharia 
de Alimentos pela Univer-sida-
de Federal de Santa Catarina 
(UFSC) e doutoranda em Enge-
nharia de Alimentos pela mesma 
universidade. Atua como instru-
tora e consultora do SENAI/SC 
para implantação de siste¬mas 
de gestão para a segurança de 
alimentos. Coordena cursos de 
qualificação a distância na área 
de qualidade e segurança de ali-
mentos e é docente do curso de 
Pós-graduação MBA em Gestão 
para Segurança de Alimentos 
oferecido pelo SENAI/SC.

Simone Moraes Raszl é médica 
veterinária formada pela Fa-
culdade de Medicina Veteriná-
ria da Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU) e mestra em 
Ciência de Alimentos pela Uni-
versidad Autónoma de Barcelo-
na (UAB), Espanha. É instrutora 
e consultora do SENAI/SC para 
implantação de sistemas de ges-
tão de segurança de alimentos e 
de sistemas de gestão da quali-
dade. Coordena o curso de Pós-
graduação MBA em Gestão para 
Segurança de Alimentos e atua 
como docente e conteudista da 
disciplina de Orientação TCC do 
curso.

11
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13METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS

SEÇÃO 1
Introdução

O trabalho de conclusão de curso 
(TCC) é o registro escrito da ati-
vidade que você se propôs a exe-
cutar durante o seu curso técnico. 
Ou seja, é um documento que 
descreve o resultado da sua pes-
quisa técnica.

Você certamente percebeu que ele 
tem também uma função formal 
como ferramenta de avaliação 
do seu desempenho como aluno. 
Porém, o TCC é muito mais que 
isso, é o relato de uma atividade 
científica. E como tal merece ser 
tornado público.

As ciências, de um modo geral, 
estão em constante atualização e 
por isso, independente da área, 
a pesquisa é amplamente utili-
zada, seja ela básica ou aplicada. 
As áreas de pesquisa relacionadas 
ao seu curso podem ser diversas. 
Acompanhe alguns exemplos ge-
rais: a busca de fontes alternativas 
de energia; a pesquisa para criar 
software específico para uma de-
terminada demanda; e também o 
estudo dos hábitos alimentares de 
crianças.

No entanto, é importante que 
você saiba que o seu TCC começa 
com a elaboração de um projeto 
de pesquisa de TCC. O projeto 
de pesquisa é o primeiro passo e 
deve oferecer informações como: 
o que pesquisar; por que pesqui-
sar; quais os objetivos da pesqui-
sa; como a pesquisa será realizada; 
qual o cronograma e orçamento 

Elaboração de Projetos  
de Pesquisa

envolvidos. Com a elaboração do 
projeto de pesquisa você forma-
lizará a proposta de trabalho que 
desenvolverá no seu curso técni-
co. Assim, o projeto de pesquisa 
será instrumento norteador para 
que você execute o seu TCC. Mais 
adiante você estudará as diferen-
ças na estrutura de um projeto de 
pesquisa e de um TCC.

O pesquisador de qualquer área 
de conhecimento pode ser com-
parado a um detetive.

Isso quer dizer que o pesquisador 
precisa responder uma pergun-
ta, comprovar ou descartar uma 
hipótese. Para isso é necessário 
organizar as informações disponí-
veis e buscar mais dados sobre o 
problema. O detetive precisa pla-
nejar suas ações e sair em busca 
de pistas que o ajudem a decifrar o 
problema. De posse dessas pistas, 
ele precisa analisá-las, checar sua 
veracidade e classificá-las de acor-
do com a relevância que possuem 
para a resolução do problema. 

DICA 
O detetive precisa ter muito 
cuidado para não tirar con-
clusões equivocadas. 

Os mesmos passos serão toma-
dos pelo pesquisador, ou seja, por 
você. É necessário determinar a 
hipótese que será testada ou a per-
gunta que precisa ser respondida. 
A partir daí, o pesquisador precisa 
planejar suas atividades e definir 
que informações precisará coletar 
e como isso será feito. Depois de 
coletados os dados, é necessário 
fazer uma análise deles para que 
possam ser interpretados e auxi-
liem na resposta, comprovação ou 
descarte da hipótese.

Durante a realização do seu curso 
técnico, será necessário elaborar 
algum tipo de trabalho científico, 
seja ele descritivo ou experimen-
tal. Por isso, é importante que 
você conheça as principais etapas 
para a elaboração do projeto de 
pesquisa. Acompanhe quais são: 

Stock.XCHNG (2010)
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Figura 1 - etapas principais para a ela-
boração do projeto de pesquisa

SEÇÃO 2 
Características

A redação acadêmica tem como objetivo registrar e divulgar os resul-
tados de estudos e pesquisas científicas. Por essa razão, ao elaborar um 
trabalho acadêmico, é necessário conceituar e contextualizar as questões 
abordadas, demonstrando conhecimento aprofundado do tema (RA-
SHE, 2008). Portanto, é importante observar algumas características 
para o tratamento adequado do conteúdo (MARCONI; LAKATOS, 
2005):

 ▪ imparcialidade – não utilize pronomes pessoais (eu, mim, nós) 
buscando sempre apontar argumentos para afirmações e/ou conside-
rações;
 ▪ clareza – permite a compreensão do texto, por informar, explicar e 

descrever o estudo;
 ▪ precisão – empregue corretamente as palavras e evite texto com 

duplo sentido ou impreciso;
 ▪ concisão – seja breve e exato na elaboração de textos, evite textos 

“poéticos” e parágrafos muito longos;
 ▪ simplicidade – não utilize termos “pomposos”, controvertidos ou 

jargões que dificultam a compreensão do texto;
 ▪ originalidade – o texto deve mostrar novidade na forma de expor 

o tema e o seu conteúdo;
 ▪ objetividade – cuidado com as divagações, mantenha o foco no 

tema do seu trabalho, e lembre-se que textos acadêmicos devem ser 
embasados em provas (evidências);

Assim que você tiver o tema defi-
nido poderá iniciar o planejamen-
to e executar o que for previsto. 
Depois de executado é preciso di-
vulgar a sua descoberta. A forma 
de divulgar seu trabalho, indepen-
dente de ser apresentado a uma 
banca examinadora ou não, é sob 
a forma escrita. 

Fica evidente que, durante o seu 
curso, você redigirá alguns tra-
balhos acadêmicos, entre eles o 
projeto de pesquisa e o seu TCC. 
Por isso, nas próximas seções e 
unidades você estudará as carac-
terísticas da elaboração de textos 
acadêmicos. Siga em frente!

Stock.XCHNG (2010)



15METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS

 ▪ ordem – procure conferir ao texto uma sequência lógica e objeti-
va, as seções ou os capítulos também devem apresentar essa mesma 
coerência;
 ▪ harmonia – mantenha uma harmonia nos parágrafos, evitando 

trechos ou tamanhos desproporcionais. 

Se tiver dúvidas, entre em contato com o seu professor, não deixe para 
depois. 

SEÇÃO 3 
Dicas para a elaboração de textos acadêmicos

Acompanhe, a seguir, algumas dicas úteis para a elaboração de textos 
acadêmicos (RASCHE, 2008): 

a. Antes de escrever, reúna todos os dados e materiais bi-
bliográficos. A seguir, elabore um roteiro, que indique 
a estrutura que o texto apresentará.

b. Seja objetivo! Vá direto ao assunto. 

c. Seja claro e não deixe margem à interpretação ambí-
gua. 

d. Seja conciso! Empregue a brevidade nos seus textos. 

e. Não utilize a voz passiva se for possível utilizar a voz 
ativa. 

f. Evite palavras ou termos estrangeiros, termos técnicos 
ou jargões. Substitua-os por um equivalente da lingua-
gem comum. 

g. Utilize um novo parágrafo para apresentar uma nova 
ideia. 

h. Procure se colocar no lugar do leitor e verifique se o 
seu texto apresenta uma sequência lógica. 

i. Cuidado com a pontuação e com a concordância ver-
bal. 

j. Após elaborar o texto, leia-o novamente para identifi-
car as oportunidades de melhoria. 

É importante que você tenha 
consciência que um texto sempre 
passa pelo processo de “escrever 
e reescrever”. Na revisão de um 
texto que você acabou de escre-
ver, procure observar os aspectos 
seguintes. 

 ▪ O texto possui facilidade de 
leitura?
 ▪ Os pontos principais do texto 

estão enfatizados?
 ▪ O texto possui coerência e um 

encadeamento lógico?
 ▪ A ortografia está correta? 

 ▪ Os parágrafos são muito 
longos?

DICA 
Depois de escrever, faça 
uma pausa de alguns dias 
e somente então revise o 
texto. Isso lhe auxiliará a 
identificar melhor as corre-
ções necessárias.
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Pesquisa Bibliográfica

SEÇÃO 1
Como elaborar a pesquisa bibliográfica?

A prática da pesquisa, com cunho científico, envolve duas etapas: 

 ▪ realização de pesquisas utilizando métodos científicos (relacionada 
com os procedimentos metodológicos); e
 ▪ realização de pesquisa bibliográfica.

Nesta unidade você estudará os detalhes sobre a realização da pesquisa 
bibliográfica, cujo principal objetivo é reunir estudos já realizados sobre 
um determinado tema para a fundamentação teórica da pesquisa. Mais 
adiante você estudará os procedimentos metodológicos. 

Escolha e delimitação do 
tema
A pesquisa propriamente dita 
parte da formulação de um pro-
blema, ou seja, procura-se pela 
resposta para uma pergunta com 
dificuldades teórica e prática. Esse 
é o primeiro passo da pesquisa. A 
parte difícil não é encontrar um 
assunto, pois todas as áreas pos-
suem vários problemas e pergun-
tas a serem respondidas. O difícil 
é decidir por um tema em particu-
lar (BECKER; LARA; SCHEID, 
1975). 

O tema é o assunto específico que 
se deseja desenvolver (MARCO-
NI; LAKATOS, 2005). A esco-
lha do tema deve ser baseada em 
critérios de motivação, interesse, 
atualidade e novidade. Considere, 
ainda, o tempo necessário para a 
realização da pesquisa e a existên-
cia de bibliografia sobre o assunto 
(MEDEIROS, 2007). 

Nos projetos de pesquisa ou TCCs, a seção que reúne estudos ou pesqui-
sas similares ao tema pesquisado pode ser chamada de “Revisão Biblio-
gráfica”, “Revisão de Literatura” ou “Referencial Teórico”. Mais adiante 
você conhecerá a estrutura adotada pelo SENAI/SC.

A pesquisa bibliográfica tem o propósito de reunir informações preli-
minares sobre o tema para, num primeiro momento, elaborar o projeto 
de pesquisa e, num segundo momento, elaborar o texto para a seção de 
“Revisão Bibliográfica” ou para a fundamentação e discussão dos resul-
tados encontrados.
Certamente você deve estar pensando em como uma pesquisa biblio-
gráfica deve ser conduzida. Para tanto, basta adotar os passos seguintes 
(MEDEIROS, 2007). 
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Depois de escolhido o assunto, é 
fundamental delimitá-lo. Temas 
muito abrangentes são perigosos, 
pois pode acontecer que aspectos 
importantes para o tema sejam 
desconsiderados ou esquecidos. 
Por isso, quanto mais se restringe 
o tema, trabalha-se melhor e com 
mais segurança.

Pesquisar um tema que você 
goste que seja novo e atual é 
um trabalho que se assume 
com prazer e com boas pers-
pectivas de se levar a cabo 
com êxito.

Planejamento da pes-
quisa

Após a escolha e delimitação do 
tema, cabe ao pesquisador defi-
nir as etapas para a realização da 
pesquisa.  Nesta fase, procura-se 
responder aos seguintes questio-
namentos: qual será o alcance da 
pesquisa? Quais as fontes de in-
formação que abordam o tema? 
(RASCHE, 2008).

Identificação, 
localização e seleção das 
fontes de informação

Nesta fase você formulará a estra-
tégia de busca em bibliotecas e na 
internet e identificará as fontes de 
informação que tratam do assun-
to do seu tema. Uma vez identi-
ficadas e localizadas as fontes de 
informação, você deverá selecio-
nar os materiais de acordo com 
a sua qualidade. Isso quer dizer 
que um material que não possui 
nenhum tipo de referência não 
deve ser considerado para realizar 
a pesquisa bibliográfica. E ainda, 
você deve selecionar as edições 
mais recentes do autor quando 
possível.

DICA 
Atenção para o uso de material pesquisado na internet. Verifique a 
procedência e evite informações de sites como a Wikipédia, cujo con-
teúdo não é controlado. Há várias revistas científicas com edições 
eletrônicas que possuem conteúdo confiável e valor científico. Filtre 
a informação antes de usá-la.

Leitura e interpretação
Nesta fase você fará a leitura do 
material selecionado para conhe-
cer, com mais detalhes, o conte-
údo das fontes de informação 
selecionadas. Uma dica é utilizar 
anotações e fazer pequenos resu-
mos do material estudado para fa-
cilitar a compreensão e a memória 
do assunto. 

Elaboração de fonte de 
informação

Depois da leitura e interpretação do material estudado, você estará apto 
a redigir seu pré-projeto com maior desenvoltura ou elaborar a seção de 
“Revisão Bibliográfica”.

SEÇÃO 2
Fontes de informação

As fontes de informação são os formatos pelos quais a informação é 
veiculada. Pode ser um livro, uma revista com vários de artigos, uma 
biblioteca virtual que relaciona diferentes trabalhos publicados sobre um 
mesmo tema (RASCHE, 2008).

É possível agrupar as fontes de informação de acordo com seus conte-
údos (MONTALLI; CAMPELLO, 1997):

 ▪ fontes de informação técnica: normas técnicas, documentos de 
patentes, legislação e publicações oficiais referentes à área;
 ▪ fontes de informação para negócios: relatórios anuais de com-

panhias, relatórios de pesquisas de mercado, revistas técnicas, manuais, 
revistas de negócios, catálogos, jornais, etc.;
 ▪ fontes de informação científica: monografias, periódicos de revis-

tas, artigos de revisões de literatura, anais de conferências, congressos, 
eventos científicos.

Stock.XCHNG (2010)



19METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Para localizar a informação, uma 
dica é visitar uma boa biblioteca, 
seja de uma universidade ou em-
presa. As bibliotecas oferecem a 
facilidade de reunir um número 
elevado de publicações, devida-
mente organizadas e separadas. 
Atualmente, é possível identificar 
a informação por meio de consul-
ta a sites de bibliotecas pela inter-
net. Isso facilita e agiliza a busca 
de informação.

É possível também contar com as 
consultas interbibliotecas e os ca-
tálogos computadorizados (base 
de dados), além da possibilidade 
de pesquisa bibliográfica em in-
ternet, permitindo a consulta de 
informação gerada em qualquer 
parte do mundo. No entanto, a 
pesquisa na internet requer alguns 
cuidados, principalmente para 
identificar materiais que sejam 
adequados, atuais e com caráter 
científico. Afinal, com a facilidade 
de acesso à internet, também são 
publicadas informações duvido-
sas. 

Ao realizar pesquisa na internet, é 
preciso que você salve o endereço 
do site e a data de acesso. Essas in-
formações serão necessárias para 
a referência bibliográfica.

Acompanhe a seguir algumas fontes de informação disponíveis na inter-
net para consulta:

Fonte Informação disponibilizada

Google Acadêmico ou Scholar 

Google

http://scholar.google.com.br 

Trabalhos acadêmicos nas diversas 

áreas do conhecimento.

Biblioteca Digital da UNICAMP

http://libdigi.unicamp.br 

Dissertações e teses de fendidas 

na UNICAMP.

Portal PROSSIGA

http://prossiga.ibict.br 

Bibliotecas virtuais nas diversas 

áreas do conhecimento.

Scientific Eletronic Library online 

Scielo do Brasil

http://www.scielo.br 

Artigos científicos de diferentes 
áreas do conhecimento.

Portal Domínio Público

http://www.dominiopublico.gov.

br 

Obras que se encontram em domí-
nio público com textos completos, 
incluindo também dissertações e 
teses defendidas no Brasil.

Fonte: Rasche (2008). 

No entanto, é importante que você saiba que algumas fontes de refe-
rência não fornecem o texto completo. Nesses casos, é necessário pagar 
pelo artigo ou buscá-lo em alguma biblioteca que tenha a assinatura da 
fonte. 

Stock.XCHNG (2010)
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SEÇÃO 1
Introdução

Procedimentos Metodológicos

A pesquisa científica é caracteri-
zada pela busca de informações, 
realizada de maneira sistemática, 
racional e deve seguir algumas 
regras. Essas regras são conhe-
cidas como métodos científicos. 
Ao seguir determinados procedi-
mentos e a sua coerente descrição 
na realização de uma pesquisa, a 
mesma ganha validade e atende 
ao critério de reprodutibilidade 
(RASCHE, 2008).

É importante você perceber que a 
aplicação desses métodos e proce-
dimentos é o que diferencia o co-
nhecimento científico do conhe-
cimento popular (cotidiano ou 
comum). Por isso, quando você 
desenvolve e executa um projeto 
de pesquisa, é necessário adotar 
procedimentos metodológicos 
adequados para a busca de conhe-
cimento científico.

SEÇÃO 2 
Métodos científicos 

Nesta seção você estudará quais 
são os tipos de métodos usados 
em pesquisa. Mas, antes de avan-
çar no assunto, é preciso entender 
o conceito de método científico. 
Acompanhe a definição:

“É o conjunto das atividades 
sistemáticas e racionais que, 
com maior segurança e eco-
nomia, permite alcançar o 
objetivo - conhecimentos vá-
lidos e verdadeiros -, traçan-
do o caminho a ser seguido, 
detectando erros e auxilian-
do as decisões do cientista” 
(MARCONI; LAKATOS, 2005, 
p. 83).

O método científico é a teoria da 
investigação e possui algumas eta-
pas. Conheça, a partir de agora, 
quais são essas etapas, segundo 
Marconi e Lakatos (2005, p. 84). 

a. Descobrimento do proble-
ma

Se o problema ainda não estiver 
bem definido passe à etapa se-
guinte, se já estiver bem definido 
passe à etapa “c”. 

b. Colocação precisa do méto-
do

Esta etapa pode ser também uma 
nova colocação de um problema 
antigo em função de novos co-
nhecimentos; uma abordagem 
nova de algum tema. 

c. Estabelecimento de conhe-
cimentos ou instrumentos 
relevantes ao problema

Reprodutibilidade: carac-
terística de um estudo ser 

repetido em condições idênti-
cas alcançando resultado simi-
lar, senão igual.
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Nesta etapa você buscará dados, 
teorias, técnicas de medição, etc., 
que serão usados para lhe ajudar a 
resolver o problema. 

d. Tentativa de solução do pro-
blema com os métodos e 
instrumentos identificados

Se a tentativa não der resultado 
passe para a próxima etapa, se 
você obtiver êxito vá para a etapa 
“f ”. 

e. Criação de novas ideias ou 
novos dados

Nesta etapa você deve reformular 
sua hipótese, buscar novas teorias 
ou técnicas para tentar solucionar 
o problema. 

f. Solução do problema

A solução pode ser exata ou apro-
ximada com auxílio do instru-
mental conceitual ou empírico 
disponível. 

g. Investigação das  
consequências da  
solução obtida

Nesta etapa você fará uma análi-
se da consequência que os dados 
encontrados possam ter sobre o 
conhecimento já existente. 

h. Comprovação da solução

Nesta etapa você confrontará a solução encontrada por você com as teo-
rias e informações já existentes. Se o resultado for satisfatório você pode 
dar sua pesquisa como encerrada, caso contrário passe à próxima etapa. 

i. Correção das hipóteses, teorias ou procedimentos usados

Se você chegou nesta etapa, então estará começando um novo ciclo de 
investigação.
 
Agora você conhecerá os tipos de métodos científicos existentes. Con-
fira!

Método indutivo

O método indutivo leva a conclusões com conteúdo muito mais abran-
gente que as premissas nas quais se baseia. A indução leva à inferência 
de uma verdade geral a partir de dados particulares. Veja um exemplo 
(MARCONI; LAKATOS, 2005, p. 86): 

Cobre conduz energia.

Zinco conduz energia.

Cobalto conduz energia.

Se cobre, zinco e cobalto são metais,

então, todos os metais conduzem energia.

Este método passa pela observação dos fenômenos com o objetivo de 
descobrir a causa de sua manifestação. Em seguida, há a fase de des-
coberta da relação entre os fenômenos observados e depois a fase de 
generalização da relação encontrada entre os fenômenos observados.

Para evitar enganos, conforme colocam Marconi e Lakatos (2005), ao 
utilizar o método indutivo você deve se assegurar de que:

1. a relação entre os fenômenos é verdadeiramente essencial;

2. os fenômenos e fatos observados são idênticos; e

3. não perder de vista o aspecto qualitativo dos fenômenos ou fatos.
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É importante que você saiba que há dois tipos de indução: completa ou 
incompleta. Estude agora as características de cada tipo (MARCONI; 
LAKATOS, 2005). 

Indução completa ou formal: não leva a novos conhecimentos, assim 
não possui importância científica. Veja um exemplo:

Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo têm 
24 horas.

Ora, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo 
são dias da semana.

Logo, todos os dias da semana têm 24 horas.

Fonte: Marconi e Lakatos (2005, p. 89).

Indução incompleta ou científica: permite a conclusão de novos co-
nhecimentos a partir de um número significativo de observações. Veja 
um exemplo: 

Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netu-
no não têm brilho próprio. 

Ora, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e 
Netuno são planetas.

Logo, todos os planetas não têm brilho próprio.

Fonte: Marconi e Lakatos (2005, p. 89). 

Assim, as etapas do método indutivo se baseiam em que:

 ▪ sob as mesmas circunstâncias, as mesmas causas produzem os mes-
mos efeitos;

 ▪ o que é verdade de muitas 
partes suficientemente enumera-
das de um sujeito, é verdade para 
todo esse sujeito universal. 

Método dedutivo

Neste método é preciso que todas 
as premissas sejam verdadeiras 
para que a conclusão também o 
seja. Essa é a diferença básica em 
relação ao método indutivo.
Para que você compreenda bem a 
diferença, veja uma comparação 
entre os métodos dedutivo e in-
dutivo (MARCONI; LAKATOS, 
2005, p. 91): 

Método dedutivo

Todo mamífero tem um cora-
ção.
Ora, todos os cães são mamí-
feros.
Logo, todos os cães têm um 
coração.

Método indutivo

Todos os cães que foram ob-
servados tinham um coração.
Logo, todos os cães têm um 
coração.
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Método hipotético-dedutivo

Existem duas teorias importantes sobre o método hipotético-dedutivo, 
uma delas de Karl R. Popper e outra de Bunge. 

A teoria de Popper diz que o método científico parte de um problema 
ao qual é oferecida uma solução provisória que é, então, criticada para a 
eliminação do erro e, em seguida, passa por um processo de renovação 
do método, dando origem a novos problemas (MARCONI; LAKATOS, 
2005, p. 95):

a. problema (conflitos);

b. solução proposta (conjectura);

c. testes de falseamento (experimentação);

d. se a hipótese não superar os testes de falseamento será refutada. Nes-
te caso é necessário reformular o problema.

O método hipotético-dedutivo, segundo Bunge, possui as seguintes eta-
pas (MARCONI; LAKATOS, 2005): 

a. colocação do problema (reconhecimento dos fatos, descoberta e for-
mulação do problema);

b. construção de um modelo teórico (seleção de fatores pertinentes, in-
venção das hipóteses centrais e das suposições auxiliares);

c. dedução de consequências particulares (procura de suportes racionais 
e empíricos);

d. teste das hipóteses (esboço e execução da prova, elaboração dos da-
dos, inferência da conclusão);

e. adição ou introdução das conclusões na teoria (comparação das con-
clusões com as predições e retrodições, reajuste do modelo e suges-
tões para trabalhos posteriores).

Método dialético

A dialética é a ideia na qual o 
mundo é um complexo de pro-
cessos em que as coisas, aparen-
temente estáveis, passam por mu-
danças ininterruptas. O fim de um 
processo é sempre o começo de 
outro.
As leis fundamentais do méto-
do dialético são (MARCONI; 
LAKATOS, 2005):

a. ação recíproca, unidade polar 
ou “tudo se relaciona”; 

b. mudança dialética, negação da 
negação ou “tudo se transfor-
ma”;

c. passagem da quantidade à qua-
lidade ou mudança qualitativa;

d. interpenetração dos contrários, 
contradição ou luta dos con-
trários.

Método comparativo

Este método estuda as semelhan-
ças e diferenças entre grupos.

Método estatístico

Este método permite obter, a par-
tir de grupos de dados complexos, 
representações simples e relações 
entre si. Por meio deste método 
é possível chegar a generalizações 
sobre a natureza, ocorrência ou 
significado de fenômenos (MAR-
CONI; LAKATOS, 2005).
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SEÇÃO 3
Classificação das pesquisas

Depois de decidir pelo tema que você pesquisará e de fazer a delimitação 
dele, é hora de entender como se inicia o processo. Depois de formulada 
a pergunta que será respondida, é preciso planejar como será a pesquisa 
pela resposta. É hora de decidir de que maneira será feita a pesquisa. Para 
ajudar na decisão, você verá que existem vários tipos de pesquisa, cada 
um com sua conceituação e justificativa à luz da investigação científica.

As pesquisas podem ser classificadas de acordo com a sua finalidade, 
ou seja, pode ser pesquisa básica ou aplicada. Mas você sabe a diferença 
entre elas? Veja na figura abaixo:

Figura 2 - característica das pesquisas básica e aplicada

Fonte: Rasche (2008).

Uma pesquisa pode ser classificada quanto à sua finalidade. Observe!

Exploratória: é realizada em área na qual há pouco conhecimento acu-
mulado e sistematizado. Por sua natureza de sondagem, não comporta 
hipóteses que, todavia, poderão surgir durante ou ao final da pesquisa.

Descritiva: expõe características de determinada população ou de deter-
minado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis 
e definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos 
que descreve, embora sirva de base para tal explicação. Pesquisa de opi-
nião se insere nesta classificação.

Explicativa: tem como principal objetivo tornar algo inteligível, justifi-
car-lhe os motivos. Visa, portanto, esclarecer quais fatores contribuem, 
de alguma forma, para a ocorrência de determinado fenômeno. Por 
exemplo, as razões do sucesso de determinado empreendimento. Pres-
supõe pesquisa descritiva como base para suas explicações.

Metodológica: é o estudo que 
se refere a instrumentos de cap-
tação ou manipulação da reali-
dade. Está, portanto, associada 
a caminhos, formas, maneiras, 
procedimentos para atingir um 
determinado fim. Construir um 
instrumento para avaliar o grau de 
descentralização decisória de uma 
organização é exemplo de pesqui-
sa metodológica.

Aplicada: é fundamentalmente 
motivada pela necessidade de re-
solver problemas concretos, mais 
imediatos ou não. Tem, portanto, 
finalidade prática, ao contrário da 
pesquisa básica, motivada basica-
mente pela curiosidade intelectual 
do pesquisador e situada, sobre-
tudo, no nível de especulação. 
Exemplo de pesquisa aplicada: 
proposta de mecanismos que di-
minuam a infecção hospitalar.

Intervencionista: tem como 
principal objetivo se interpor, in-
terferir na realidade estudada para 
modificá-la. Não se satisfaz, por-
tanto, em apenas explicar. Distin-
gue-se da pesquisa aplicada pelo 
compromisso de não somente 
propor resoluções de problemas, 
mas também de resolvê-los efeti-
va e participativamente. 
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Agora acompanhe a classificação da pesquisa quanto aos meios. 

Pesquisa de campo: é investigação empírica realizada no local onde 
ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para expli-
cá-lo. Pode incluir entrevistas, aplicação de questionários, testes e obser-
vação participante ou não. Exemplo: levantar com os usuários do Banco 
X a percepção que têm sobre o atendimento ao cliente.

Pesquisa de laboratório: é experiência realizada em local circunscrito, 
já que no campo seria praticamente impossível realizá-la. Simulações em 
computador se situam nesta classificação.

Telematizada: busca informa-
ções em meios que combinam o 
uso de computador e telecomuni-
cações. Pesquisas na internet são 
um exemplo.

Documental: é realizada em do-
cumentos conservados no inte-
rior de órgãos públicos e privados 
de qualquer natureza, ou com 
pessoas: registros, anais, regula-
mentos, circulares, ofícios, memo-
randos, balancetes, comunicações 
informais, filmes, microfilmes, fo-
tografias, videoteipe, informações 
em disquete, diários, cartas pesso-
ais e outros. O livro editado pela 
Fundação Getúlio Vargas e pela 
Siciliano em 1995 sobre a vida de 

Experimental: é a investigação 
empírica na qual o pesquisador 
manipula e controla variáveis 
independentes e observa as va-
riações que tal manipulação ou 
controle produzem em variáveis 
dependentes. A pesquisa experi-
mental permite observar e anali-
sar um fenômeno sob condições 
determinadas.

Investigação ex post facto: refe-
re-se a um fato já ocorrido. Apli-
ca-se quando o pesquisador não 
pode controlar ou manipular vari-
áveis, seja porque suas manifesta-
ções já ocorreram, seja porque as 
variáveis não são controláveis. A 
impossibilidade de manipulação 
e controle das variáveis distingue, 
então, a pesquisa experimental da 
ex post facto.

Participante: não se esgota na fi-
gura do pesquisador. Dela tomam 
parte pessoas envolvidas no pro-
blema sob investigação, fazendo 
com que a fronteira pesquisador/
pesquisado, ao contrário do que 
ocorre na pesquisa tradicional, 
seja tênue.

Getúlio Vargas é, basicamente, 
apoiado em pesquisa documental, 
notadamente, o diário de Vargas.

Bibliográfica: é o estudo siste-
matizado, desenvolvido com base 
em material publicado em livros, 
revistas, jornais, redes eletrônicas, 
isto é, material acessível ao públi-
co em geral. Fornece instrumental 
analítico para qualquer outro tipo 
de pesquisa, mas também pode se 
esgotar em si mesma. O material 
publicado pode ser fonte primária 
ou secundária.

Stock.XCHNG (2010)

Pesquisa-ação: é um tipo particular de pesquisa participante que supõe 
intervenção participativa na realidade social. Quanto aos fins é, portan-
to, intervencionista.

Estudo de caso: é o circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas 
essas como uma pessoa, uma família, um produto, uma empresa, um 
órgão público, uma comunidade ou mesmo um país. Pode ou não ser 
realizada no campo.

Agora você já tem informação para começar a concretizar seu projeto 
de pesquisa. Pelo menos no que se refere à escolha do tema e ao tipo de 
pesquisa a ser realizada. 
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Pesquisa-ação: é um tipo particular de pesquisa participante que supõe 
intervenção participativa na realidade social. Quanto aos fins é, portan-
to, intervencionista.

Estudo de caso: é o circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas 
essas como uma pessoa, uma família, um produto, uma empresa, um 
órgão público, uma comunidade ou mesmo um país. Pode ou não ser 
realizada no campo.

É importante destacar que os tipos de pesquisa 
não são exclusivos, isto é, uma pesquisa pode ser, 
por exemplo, ao mesmo tempo bibliográfica, do-
cumental, de campo e estudo de caso.

Agora você já tem informação para começar a concretizar seu projeto 
de pesquisa. Pelo menos no que se refere à escolha do tema e ao tipo de 
pesquisa a ser realizada. 
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Estrutura do Trabalho

SEÇÃO 1
Introdução

Para redigir o seu projeto de pes-
quisa e o seu TCC existem algu-
mas regras a serem cumpridas. 
A Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas (ABNT), por meio 
da NBR 14724: 2005 – Trabalhos 
acadêmicos e da NBR 15287:2005 
– Projeto de pesquisa, fornece orien-
tações gerais e muito úteis. Além 
dessas normas, você também de-
verá consultar os documentos do 
SENAI/SC: Manual de TCC: orien-
tações gerais e Guia para elaboração de 
projeto de pesquisa e trabalho de conclu-
são de curso.

Para consultar os documentos do 
SENAI/SC, entre em contato com o 
coordenador do seu curso.

A estrutura de um trabalho indica 
quais são as partes que compõem 
o mesmo. Trabalhos acadêmicos 
são formados por elementos pré-
textuais, textuais e pós-textuais. 
Nas próximas seções você conhe-
cerá a estrutura que o seu projeto 
de pesquisa e o seu TCC deverão 
apresentar. Siga em frente para 
conhecer as regras.

SEÇÃO 2
Elaboração do projeto de pesquisa

Acompanhe, no quadro a seguir, qual é a estrutura que o seu projeto de 
pesquisa deverá apresentar:

Estrutura Elemento Obrigatoriedade

Capa Obrigatório

Folha de rosto Obrigatório

Lista de ilustrações Opcional

Pré-textuais Lista de tabelas Opcional

Lista de abreviaturas e siglas Opcional

Lista de símbolos Opcional

Sumário Obrigatório

Introdução Obrigatório

Delimitação do tema Obrigatório

Justificativa Obrigatório

Abordagem geral do problema Obrigatório

Hipóteses Opcional

Objetivo geral Obrigatório

Textuais Objetivos específicos Obrigatório

Desenvolvimento Obrigatório

Revisão de literatura Obrigatório

Procedimentos metodológicos Obrigatório

Resultados esperados Obrigatório

Cronograma Obrigatório

Orçamento Opcional

Referências Obrigatório

Glossário Opcional

Pós-textuais Apêndice(s) Opcional

Anexo(s) Opcional

Índice(s) Opcional

Quadro 1 - estrutura do projeto de pesquisa 

Fonte: SENAI (2009, p. 17). 
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Veja agora mais informações sobre cada item acima, na ordem em que 
devem aparecer no trabalho, conforme as orientações do Manual de 
TCC (2009). 

Elementos Pré-Textuais

Capa

É um elemento obrigatório. As in-
formações devem estar na seguin-
te ordem:

a. nome da instituição (opcional);

b. nome do curso;

c. título;

d. subtítulo, se houver;

e. nome do estudante;

f. nomenclatura do trabalho (neste caso, projeto de pesquisa);

g. local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado;

h. ano de entrega.

Todos os itens na capa são centralizados, respeitando a formatação do 
papel A4, com margens em todo o texto: esquerda e superior 3 cm; di-
reita e inferior 2 cm.

O modelo de capa para o seu projeto de pesquisa está disponível no Manual 
de TCC. Consulte!

Folha de rosto

Este item é obrigatório e deve conter as seguintes informações:

a. nome do estudante;

b. título;

c. subtítulo, se houver;

d. natureza (no seu caso: projeto de pesquisa) e objetivo (conclusão do 
curso); 

e. nome da instituição a que é submetido; 

f. área de concentração;

g. nome do orientador e, se hou-
ver, do coorientador;

h. local (cidade) da instituição 
onde deve ser apresentado;

i. ano da entrega.

Todos os itens na folha de ros-
to são centralizados, respei-
tando a formatação do papel 
A4, com margens em todo o 
texto: esquerda e superior 3 
cm; direita e inferior 2 cm.

O modelo de folha de rosto para o 
seu projeto de pesquisa está dispo-

nível no Manual de TCC. Consulte!

Lista de ilustrações

A lista é opcional ao projeto de 
pesquisa e, se for feita, deve ser 
elaborada na ordem em que as 
figuras aparecem no texto, desig-
nando os itens pelo seu nome es-
pecífico e número da página onde 
se encontra. Quando necessário, 
pode ser feita uma lista para cada 
tipo de ilustração (figuras, dese-
nhos, esquemas, fluxogramas, fo-
tografias, etc.).

Lista de tabelas

A lista de tabelas também é opcio-
nal ao projeto de pesquisa e deve 
ser elaborada na ordem em que as 
tabelas aparecem no texto, desig-
nando os itens pelo seu nome es-
pecífico e número da página onde 
se encontra. 

Stock.XCHNG (2010)



31METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Lista de abreviaturas e siglas

Esta lista também é opcional ao 
projeto de pesquisa e consiste 
na relação alfabética das siglas e 
abreviaturas usadas no texto, se-
guidas das palavras ou expressões 
correspondentes grafadas por ex-
tenso. 

Lista de símbolos

Este item é opcional no seu proje-
to de pesquisa e deve ser elabora-
do na ordem em que os símbolos 
aparecem no texto, com o devido 
significado.

Sumário

Este elemento é obrigatório para 
o seu projeto de pesquisa. A lis-
ta das partes é acompanhada dos 
respectivos números de páginas.

DICA 
O termo “Sumário” aparece centrado a 3 cm da borda superior da 
folha, com letras maiúsculas e em negrito. Os títulos apresentados 
no sumário devem ser transcritos como aparecem no interior do 
trabalho. Na sua apresentação gráfica, uma linha pontilhada sempre 
deve interligar a coluna dos títulos com a enumeração das folhas a 
que se referem. No sumário, todos os títulos e subtítulos devem ser 
alinhados à margem esquerda.

Elementos Textuais

Introdução

A introdução é a abertura do tra-
balho na qual se apresenta o seu 
tema central e deve abordar a deli-
mitação do assunto tratado, obje-
tivos da pesquisa e outros elemen-
tos que auxiliem na apresentação 
do tema.

Delimitação do tema
Após determinar qual assunto 
será pesquisado, é necessário deli-
mitar o tema (assunto específico) 
dentro de uma área de conheci-
mento, que será o objeto do seu 
estudo. É necessário que, ao es-
colher o tema, você verifique se 
existem outras pesquisas acerca 
do assunto que será pesquisado. 

Justificativa
Para a definição do tema você 
precisa considerar alguns aspec-
tos como: interesse pelo assunto, 
tempo para realização da pesquisa, 
limite de suas capacidades em rela-
ção ao tema, importância do tema 
escolhido por você e material que 
será necessário consultar.

No projeto de pesquisa, a justifi-
cativa explica por que o trabalho é 
importante, quais são as razões do 
tema escolhido ter sido escolhido 
e quais são suas implicações para 
a ciência, a sociedade, a empresa 
ou determinado grupo de indiví-
duos.

Abordagem geral do problema
Nesta parte do seu projeto de pes-
quisa você deverá apresentar um 
texto que informe o que ocorre, 
quais os motivos que levaram 
você a escolher esse tema.
As questões de pesquisa devem 
delimitar o que poderá ser pesqui-
sado no tempo hábil. Perceba que 
aqui a questão aparece de forma 
interrogativa, tempo verbal no fu-
turo, possibilitando que haja a de-
limitação do problema geral.
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Hipóteses
A elaboração das hipóteses é op-
cional ao projeto de pesquisa. 
Quais são as proposições, resolu-
ções, viabilidades para o problema 
apontado. Aqui as proposições 
aparecem na forma afirmativa, 
no tempo verbal futuro, pois são 
ações que ainda não foram resol-
vidas.

Objetivo geral
“Os objetivos são os indicado-
res, exatos e diretos, do que se 
pretende fazer, das metas que se 
pretende alcançar” (CAVALETT, 
2006, p. 59). Eles são separados 
em objetivo geral e objetivos es-
pecíficos. Certamente você perce-
beu que o objetivo geral descreve 
de modo amplo o que se pretende 
com a realização da pesquisa.

O uso de verbos ajuda a construir 
este item.

Objetivos específicos
Os objetivos específicos podem 
ser considerados como um deta-
lhamento do objetivo geral, por 
isso, caracterizam etapas ou fases 
do projeto. Assim, o conjunto dos 
objetivos específicos não deve ul-
trapassar a abrangência proposta 
no objetivo geral. 

Desenvolvimento

Esta é a parte principal do texto, em que deve haver uma exposição 
ordenada e detalhada do assunto. Divide-se em seções e subseções, de-
pendendo da abordagem do tema e do método. O projeto de pesquisa 
deve contemplar as seguintes partes: “Revisão da Literatura”, “Proce-
dimentos Metodológicos”, “Resultados Esperados”, “Cronograma” e 
“Orçamento”, quando necessário. Conheça, a seguir, o detalhamento de 
cada uma dessas partes.

Revisão da literatura
A revisão da literatura deve analisar de forma sucinta os conhecimen-
tos existentes sobre o problema ou tema delimitado do seu projeto de 
pesquisa. Para isso, você deve consultar artigos, livros, monografias, etc. 
Todos esses materiais devem estar ligados diretamente às questões téc-
nicas-científicas colocadas no seu projeto. Lembre-se também que os 
materiais devem ser atuais. 

Procedimentos metodológicos

Nesta parte você descreverá o método utilizado para o desenvolvimento 
do trabalho, ou seja, as principais características técnicas, a resolução, a 
faixa nominal, os tipos de equipamentos, o material utilizado, as condi-
ções ambientais, a amostragem, o local, os elementos relevantes, o pla-
nejamento do experimento, etc.

Aqui você evidenciará qual o método de pesquisa utilizado, assim como 
as técnicas de pesquisa, conforme apresentado na Unidade de Estudo 3.

O procedimento metodológico detalha o caminho que você trilhará para 
concretizar a sua pesquisa.Stock.XCHNG (2010)
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Resultados esperados
Nesta parte você descreverá os 
resultados e ou produtos espera-
dos do projeto, estimando seus 
impactos potenciais, mediante o 
confronto da realidade atual e das 
modificações esperadas:

 ▪ em termos quantitativos (veja 
alguns exemplos: redução de 
riscos, perdas e de custos de 
produção; aumento da produti-
vidade; diminuição do impacto 
ambiental; etc.); e
 ▪ em termos qualitativos (veja 

um exemplo: avaliar impactos 
positivos ou negativos; etc.). 

A seguir você verificará um exemplo de cronograma:

Nº. ATIVIDADES MÊS

1 Reunião de orientação

2 Revisão de literatura

3 Coleta de dados

4 Realização dos ensaios

5 Apresentação dos resultados

6 Discussão dos resultados

7 Apresentação da primeira versão do TCC

8 Entrega do TCC - versão final

9 Outros

Figura 3 - exemplo de cronograma para projeto de pesquisa
Fonte: SENAI (2009, p. 27). 

pode dividir o tempo em dias, se-
manas, quinzenas, meses, bimes-
tres, trimestres, semestres, etc., de 
acordo com as características do 
seu trabalho.

Perceba que o número de etapas 
do cronograma deve estar de acor-
do com o que foi proposto no pro-
jeto, particularmente na parte de 
“Procedimentos Metodológicos”.

Cronograma
O cronograma é uma previsão do 
tempo que será utilizado para as 
etapas do projeto. As etapas e o 
tempo necessário são definidos 
por você, considerando o prazo 
para realização do trabalho. Na 
elaboração do cronograma você 

Stock.XCHNG (2010)
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Orçamento
O orçamento é um elemento 
opcional para o seu projeto de 
pesquisa. Você pode elaborar 
um orçamento indicando todos 
os recursos (materiais e equipa-
mentos) que serão utilizados. Os 
recursos financeiros podem ser 
listados separados como material 
permanente, material de consumo 
e pessoal. Essas informações po-
dem ser apresentadas na forma de 
tabelas.

Elementos Pós-Textuais

Referências

Este item é obrigatório. Todas as referências dos documentos consulta-
dos e citados para a elaboração do projeto é um item obrigatório. Como 
é um item de maior complexidade você verá com detalhes na Unidade 
de Estudo 7.

O título “Referências” deve ser 
escrito a 3 cm da borda superior 
da folha, com letras maiúsculas, 
em negrito e centralizado. As re-
ferências são alinhadas somen-
te à margem esquerda do texto 
e de forma a se identificar indi-
vidualmente cada documento, 
em espaço simples e separadas 
entre si por espaço duplo. 

Para elaborar as referências você 
pode consultar a NBR 6023.

Stock.XCHNG (2010)
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Glossário

É um elemento opcional. É feito 
em ordem alfabética com palavras 
usadas no trabalho de pesquisa e 
pouco conhecidas com sua defini-
ção. O glossário facilita a compre-
ensão do texto.

Apêndice

Este é outro elemento opcional 
e se destina a complementar as 
ideias, sem prejuízo do tema do 
trabalho. 

Os apêndices são identificados por 
letras maiúsculas consecutivas, tra-
vessão e título. 

Anexo

Este é mais um elemento opcional 
do seu projeto de pesquisa. Este 
item é incluído se você precisar 
anexar algum documento ao pro-
jeto para esclarecer algo do texto. 

Assim como o apêndice, o anexo 
também é indicado por letras mai-
úsculas, travessão e título. 

Índice

Este item também é opcional ao 
projeto de pesquisa. Refere-se a 
uma lista de palavras ou frases, 
ordenadas segundo determina-
do critério, que localiza e remete 
para as informações contidas no 
trabalho.

SEÇÃO 3
Elaboração do TCC

Depois que você executou todas as etapas descritas no seu projeto de 
pesquisa e já está com os resultados “em mãos”, é hora de redigir o seu 
TCC. Afinal, o seu TCC é o documento que descreverá as atividades que 
você executou e os resultados obtidos. É importante que você saiba que 
a estrutura do TCC tem algumas diferenças da estrutura do projeto de 
pesquisa. Por isso, nesta seção você conhecerá os elementos que devem 
fazer parte do seu TCC.

 Continue firme e verifique no quadro a seguir o resumo dos elementos:

Estrutura Elemento Obrigatoriedade

Capa Obrigatório

Folha de rosto Obrigatório

Lista de aprovação Obrigatório

Dedicatória Opcional

Agradecimento Opcional

Epígrafe Opcional

Pré-textuais Resumo Obrigatório

Resumo em língua estrangeira Obrigatório

Lista de ilustrações Opcional

Lista de tabelas Opcional

Lista de abreviaturas e siglas Opcional

Lista de símbolos Opcional

Sumário Obrigatório

Introdução Obrigatório

Justificativa Obrigatório

Objetivo geral Obrigatório

Objetivos específicos Obrigatório

Textuais Desenvolvimento Obrigatório

Revisão de literatura Obrigatório

Procedimentos metodológicos Obrigatório

Resultado e discussão Obrigatório

Conclusão Obrigatório

Referências Obrigatório

Glossário Opcional

Pós-textuais Apêncide(s) Opcional

Anexo(s) Opcional

Índice Opcional

Quadro 2 - estrutura do projeto de TCC

Fonte: SENAI (2009, p. 38). 
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Ao analisar o quadro acima você 
pôde perceber que alguns itens 
são os mesmos para o projeto de 
pesquisa. No entanto, é importan-
te verificar que alguns itens não 
deverão aparecer no seu TCC. 
Acompanhe a seguir o detalha-
mento de cada uma das partes, 
conforme orientação do Manual 
do TCC (SENAI, 2009).

Elementos Pré-Textuais

Capa

As orientações são as mesmas 
apresentadas para o projeto de 
pesquisa.

Folho de rosto

As orientações são as mesmas 
apresentadas para o projeto de 
pesquisa.

Folha de aprovação

É um elemento obrigatório e deve apresentar:

a. nome do estudante;

b. título e subtítulo (se houver) do trabalho;

c. natureza (no seu caso, trabalho de conclusão de curso); 

d. finalidade; 

e. objetivo (conclusão do curso); 

f. nome da instituição a que é submetido; 

g. área de concentração;

h. nome do professor orientador;

i. nome dos avaliadores e membros componentes da banca examina-
dora, quando prevista, bem como o das instituições a que eles per-
tencem e assinatura dos mesmos (assinatura após a aprovação do 
trabalho);

j. data de aprovação;

k. local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado;

l. ano da entrega.

Dedicatória

É um item opcional e neste espaço você pode prestar homenagem ou 
dedicatória.
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Agradecimentos

Este item também é opcional e 
você pode agradecer àqueles que 
contribuíram de maneira relevan-
te à elaboração do seu trabalho.

Epígrafe

A epígrafe é um elemento opcio-
nal ao TCC. Você pode apresentar 
uma citação, seguida de indicação 
de autoria, relacionada com o as-
sunto tratado no corpo do traba-
lho.
 

Resumo

Este é um elemento obrigatório, 
formado por frases e não tópicos. 
O resumo deve fornecer uma vi-
são rápida e clara do conteúdo e 
das conclusões do trabalho.

 

Resumo em língua estrangeira

Outro elemento obrigatório, com as mesmas características do resumo 
em português, porém apresentado em outro idioma de divulgação in-
ternacional (inglês, espanhol ou francês). Também é acompanhado das 
palavras-chave. Deve aparecer em folha única.

Lista de ilustrações

As orientações são as mesmas apresentadas para o projeto de pesquisa.

Lista de tabelas

As orientações são as mesmas apresentadas para o projeto de pesquisa.

Lista de abreviaturas e siglas

As orientações são as mesmas apresentadas para o projeto de pesquisa.

Lista de símbolos

As orientações são as mesmas apresentadas para o projeto de pesquisa.

Sumário

As orientações são as mesmas apresentadas para o projeto de pesquisa.

Deve conter no máximo 500 
palavras, ser redigido em pa-
rágrafo único, utilizar espaço 
entrelinhas 1,5 e seguido das 
palavras-chave do trabalho.
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Elementos Textuais

Introdução

A introdução é o texto inicial e 
deve apresentar uma visão geral 
do trabalho, indicando a delimi-
tação do tema, do assunto abor-
dado, os objetivos do trabalho e 
outros elementos que situam a 
temática abordada.

Justificativa

Deve-se justificar a escolha do 
tema, a finalidade, a relevância e o 
foco do assunto.

Objetivo geral

As orientações são as mesmas 
apresentadas para o projeto de 
pesquisa.

Objetivos específicos

As orientações são as mesmas 
apresentadas para o projeto de 
pesquisa.

Desenvolvimento

No seu TCC, o desenvolvimento 
continua sendo a parte principal 
do texto e é dividido em seções, 
subseções, conforme a aborda-
gem do assunto e o método ado-
tado. Nesta parte, o seu TCC deve 
contemplar: “Revisão de Literatu-
ra”, “Procedimentos Metodológi-
cos” e “Resultados e Discussão”. 
Veja mais detalhes para cada uma 
dessas partes. 

Revisão de literatura
As orientações são as mesmas 
apresentadas para o projeto de 
pesquisa.

Procedimentos metodológicos
As orientações são as mesmas 
apresentadas para o projeto de 
pesquisa.

Resultados e discussão
Nesta parte você deverá apresen-
tar os dados coletados e o trata-
mento desses dados na forma de 
tabelas, gráficos, etc. Este item 
corresponde à etapa em que são 
realizadas a análise e a discussão 
dos resultados, comparando os 
resultados obtidos por você com 
aqueles obtidos na literatura e ou-
tras fontes (artigos, etc.).

Stock.XCHNG (2010)
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Conclusão

Esta é a parte final do texto, na qual são apresentadas as conclusões cor-
respondentes aos objetivos propostos na parte introdutória do trabalho.

Elementos Pós-Textuais

Para a elaboração dos elementos pós-textuais (Referências, Glossário, 
Apêndice, Anexo e Índice) do seu TCC, você deve considerar as mesmas 
orientações apresentadas para o projeto de pesquisa. 

Chegamos ao final de mais uma unidade de estudo. Agora você já sabe 
como deve ser a estrutura do seu projeto de pesquisa e do seu TCC. 
Então, mãos à obra!



Unidade de 
estudo 5

 
Seções de estudo 

Seção 1 – Os cuidados na redação 
científica
Seção 2 – As palavras
Seção 3 – As frases
Seção 4 – Os parágrafos
Seção 5 – Os vícios de linguagem 
comuns 
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Bases da Redação Científica

SEÇÃO 1
Os cuidados na redação 
científica

Você deve conhecer alguma his-
tória curiosa ou engraçada cau-
sada por falha de comunicação. 
Uma das origens de uma falha de 
comunicação é a própria mensa-
gem mal elaborada. Isto pode ser 
estendido a uma publicação cien-
tífica. Você precisa escrever de 
maneira que o leitor entenda sua 
mensagem. 

Um trabalho científico é um texto 
escrito e publicado que descreve 
resultados científicos originais. É 
importante notar que:

a. deve estar publicado em um 
meio reconhecido, com difu-
são;

b. deve estar escrito em uma for-
ma determinada;

c. deve conter os resultados e as 
conclusões que descrevem que 
foram obtidos mediante o uso 
de método científico.

A linguagem científica é um tipo 
de escrita expositiva, busca trans-
mitir a mensagem com a maior 
claridade e economia de palavras 
possível. 

Não existe uma fórmula clara e 
universal para escrever bem. Cada 
autor tem seu estilo, mas há al-
guns conselhos que podem ser 
úteis a quase todos, especialmente 
aos que começam. Acompanhe 
algumas dicas. 

 ▪ Antes de redigir uma frase tenha clara a ideia que pretende demons-
trar. A maioria dos casos de falta de claridade dos textos escritos se 
deve ao fato de que o próprio autor não tinha claro o conceito que de-
sejava transmitir. Pode ser útil escrever notas ou esquemas para definir 
exatamente o que você deseja escrever e, então, redigir.
 ▪ Utilize, com frequência, dicionários e livros de gramática. Esses 

devem ser consultados ante a menor dúvida.
 ▪ Realize várias correções, sem cansaço e nem desânimo. O texto é 

como uma pedra preciosa: brilha depois de um longo processo de talha 
e polimento.

A redação de um artigo científico deve ser clara, simples e objetiva.

Stock.XCHNG (2010)
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SEÇÃO 2
As palavras

As palavras são os elementos bá-
sicos da linguagem. A seguir estão 
algumas regras fundamentais para 
a correta eleição das palavras de 
um texto.

 ▪ Busque palavras precisas e 
concretas: uma palavra é precisa 
se é determinada, definida, não 
equívoca ou vaga.

 ▪ Busque palavras simples: 
as palavras devem ser simples. 
Se existem várias palavras com 
o mesmo significado, escolha 
a mais simples sem perder a 
precisão. Evite a utilização de 
termos complexos no texto. Por 
exemplo, ao invés de usar “com 
a finalidade de”, use “para”; ou 
prefira usar “muitos” no lugar de 
“um elevado número de”. Nos 
dois casos foram trocadas quatro 
palavras por apenas uma, mais 
simples.

 ▪ Use as palavras necessárias: 
as palavras utilizadas devem ser 
necessárias e imprescindíveis. A 
melhor linguagem científica é 
aquela que, preservando a men-
sagem, utiliza um menor número 
de palavras. 

 ▪ Utilize palavras familiares e corretas: as palavras devem ser fami-
liares e corretas. Devem ser conhecidas e aceitas no sentido que você 
quer. É incorreto criar verbos a partir de substantivos.

 ▪ Evite repetições de palavras: leia o texto em voz alta e preste 
atenção em palavras ou expressões que se repetem. Use sinônimos ou 
pronomes.

 ▪ Evite os verbos predicativos (ser, estar): seja objetivo, escreva no 
tempo verbal adequado.

 ▪ Atenção aos advérbios acabados em “mente”: consequentemen-
te, provisoriamente, adequadamente, etc. Assim você não terá repetição 
de palavras ou expressões, mas um som que se repete. Substitua esses 
advérbios por palavras não terminadas em “mente”.
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SEÇÃO 3 
As frases

As frases são mais expressivas e mais fáceis de entender se são sim-
ples, diretas e ativas. A utilização generalizada da voz passiva que se faz 
na língua inglesa é claramente incorreta em português. Os principais 
problemas observados nas frases dos trabalhos científicos (deixando de 
lado os erros gramaticais que também são comuns) podem ser evitados 
da maneira seguinte. Acompanhe. 

 ▪ Não abuse de formas 
impessoais e de perífrases 
verbais
As formas impessoais e as perí-
frases verbais devem ser utilizadas 
com muito cuidado. O gerúndio, 
por exemplo, apresenta usos mui-
to concretos (coincidência tem-
poral, advérbio), mas não deve ser 
utilizado para indicar sequenciali-
dade. Geralmente, abusa-se dessa 
forma verbal. 
Também fica muito deselegante a 
união de dois ou mais infinitivos: 
“para poder determinar”, “para poder 
conseguir determinar”... assim como 
os verbais compostos: “irá aumen-
tar”.

 ▪ Não use pronomes com 
antecedentes pouco claros
O antecedente é a palavra à qual 
um pronome faz referência ou 
substitui. É imprescindível estar 
claro, na frase, qual é o anteceden-
te de cada pronome.

 ▪ Não expresse muitas ideias 
em uma só frase
As frases curtas são mais fáceis de 
entender que as frases longas. As 
frases devem ter de 12 a 15 pala-
vras. Um defeito comum consiste 
em colocar várias ideias em uma 
única frase.

 ▪ Expresse de forma paralela 
ideias paralelas
Expressar ideias paralelas de for-
ma paralela torna a frase mais cla-
ra. Observe esta frase:
“A solução final contém 12,5 mg de cis-
teína, 50 mg de metionina, e tem um 
volume final de 115 ml”.
Foram transmitidas informações 
sobre composição e volume. Seria 
melhor dividi-la em duas frases, 
cada uma com sua ideia.

 ▪ Expresse o núcleo da mensagem no sujeito e no verbo principal
Compare estas duas frases:

a. Produziu-se um aumento na frequência cardíaca.

b. A frequência cardíaca aumentou.

e

a. O novo medicamento produziu um aumento na frequência cardíaca. 

b. O novo medicamento aumentou a frequência cardíaca.

Em ambos os casos, a segunda frase é muito mais correta, curta e clara. 
Deve-se ter muito cuidado com verbos como observar, notar, produzir, mos-
trar e outros, que muito frequentemente complicam as frases de forma 
desnecessária.

Stock.XCHNG (2010)
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 ▪ Revise os problemas ele-
mentais 
É imprescindível que você revise 
os problemas elementais como a 
concordância sujeito-verbo, vír-
gulas e outros que são a causa 
de erros e mal-entendidos. Use o 
corretor ortográfico e gramatical 
do seu editor de texto, mas não 
confie cegamente nele. Se preci-
sar, peça ajuda de um profissional 
para a revisão final.

 ▪ Não use reticências ou pon-
tos de exclamação, nem faça 
ironias
As reticências só são utilizadas 
no corpo do texto de uma citação 
para indicar textos omitidos e, no 
máximo, no fim de uma frase para 
indicar que nem tudo terminou, 
que ainda haveria algo a dizer. Ob-
serve também que o uso do ponto 
de exclamação, para enfatizar uma 
frase, não é adequado para um tra-
balho científico. E as ironias não 
têm espaço num trabalho cientí-
fico sério.

 ▪ Em que pessoa escrever?
Alguns autores, como Umber-
to Eco (1996), sugerem a tercei-
ra pessoa do plural podendo-se, 
quando muito, usar as formas im-
pessoais. Entretanto, é mais acon-
selhável escrever da forma mais 
impessoal que na terceira pessoa 
do plural como sugere Martins 
(1991). As expressões “cabe, pois, 
concluir que”, “parece acertado que”, 
“dever-se-ia dizer”, “é lícito supor”, 
“conclui-se daí que”, “ao exame desse 
texto percebe-se que” são preferidas.

SEÇÃO 4
Os parágrafos

As frases se organizam em parágrafos. Em teoria, um parágrafo é um 
conjunto de frases relacionadas que desenvolvem um único tema. 

A estrutura interna dos parágrafos é variável, mas em geral se distingue 
em início, desenvolvimento, conclusão e os marcadores textuais. A frase 
mais importante deve se situar ao princípio. É a primeira frase que se lê 
e introduz o tema ou ideia. Da mesma maneira, a última frase pode atuar 
como recapitulação ou conclusão. No meio se encontram várias frases, 
com conexões evidentes, por meio do uso de palavras como “entretan-
to”, “por outro lado”, etc.
 
Não existem normas fixas sobre a extensão do parágrafo.

Variam em função do tipo de texto e das necessidades. Na maioria dos 
casos, o aspecto visual costuma se impor sobre as necessidades internas 
de extensão. É muito importante que a página e os parágrafos tenham 
uma boa imagem. Por isso, recomenda-se que cada página tenha entre 
3 e 8 parágrafos e que cada um tenha entre 3 e 4 frases, cada uma delas 
com 15 ou 20 palavras. 

Stock.XCHNG (2010)
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Os erros mais frequentes na 
construção dos parágrafos são 
desequilíbrios (mescla de parágra-
fos curtos e longos), repetições 
e desordem (ideias que deveriam 
ir juntas se separam e vice-versa, 
ideias repetidas), parágrafo-frase 
(o texto é uma lista desconexa de 
ideias) e parágrafos extensos (de 
quase uma página de extensão).

SEÇÃO 5
Os vícios de linguagem comuns

Chama-se vício de linguagem o modo de falar ou escrever que contraria 
as normas de uma língua. A infração só recebe o nome de vício quando 
se torna frequente e habitual na expressão de um indivíduo ou de um 
grupo (FARACO; MOURA, 1995).

Estude a seguir quais são os vícios de linguagem mais comuns. 

Arcaísmo

Consiste no emprego de palavras ou construções que já caíram em de-
suso, que pertencem ao passado da língua e não entram mais em seu uso 
normal. Muitos arcaísmos são comuns nas falas regionais. Veja alguns 
exemplos. 

 ▪ “Trabalho feito de muita gente.” Prefira a seguinte forma: “Trabalho 
feito por muita gente”.
 ▪ “A nível de”, como no exemplo: “Os dados coletados a nível de 

mercado...”. Não utilize esse termo, pois já caiu em desuso.

Anfibologia ou ambiguidade

Ocorre quando uma mensagem apresenta mais de um sentido. A anfibo-
logia geralmente resulta da disposição inadequada das palavras na frase.
Exemplos:

 ▪ “Abandonei-o contrariado”;
 ▪ “Barcelona muda até a Olimpíada”; 
 ▪ “O esportista declarou que não havia ingerido substâncias proibidas 

repetidas vezes”.

Barbarismo

É todo erro que diz respeito à forma da palavra. Veja a seguir quais são 
eles. 
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 ▪ Erro de pronúncia 
Estude alguns exemplos.

Forma incorreta Forma correta

esteje esteja

metereologia meteorologia

 ▪ Erro de grafia
Acompanhe alguns exemplos para esta situação.

Forma incorreta Forma correta

excessão exceção

magestoso majestoso

quizer quiser

 ▪ Estrangeirismo 
Emprego de palavras ou expressões estrangeiras ainda não adaptadas 
ao idioma nacional. No quadro a seguir você estudará alguns exemplos.

Estrangeirismo Forma equivalente em português

bom-tom educação, boas maneiras

costume traje, vestido, terno

chance oportunidade, ocasião, vez

salta aos olhos é claro, é evidente

show espetáculo, exibição

de domingo  (no) domingo, aos domingos

entrar de sócio entrar como sócio

jogar de goleiro jogar como goleiro

repetir de ano repetir o ano
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 ▪ Cacófato
É a palavra inconveniente que resulta da união de duas outras ou de 
partes de outras palavras vizinhas. Veja alguns casos:
“Ela tinha muito dinheiro”.
(é latinha)

“Não tenho pretensões acerca dela”.
(a ser cadela)

“É preciso ter fé demais”.
(fede mais)

 ▪ Eco
É a rima em prosa. Será um defeito quando não se tratar de prosa literá-
ria, como por exemplo, nos textos científicos. Exemplos:
“O requerimento que enviamos naquele momento era o único instrumento de 
que dispúnhamos”.
“Via-se mal a monumental catedral”.

 ▪ Pleonasmo
É o emprego de palavras ou expressões de significado semelhante que 
não acrescentam nada ao que já foi dito e, por isso, tornam-se inúteis na 
frase.
Veja alguns exemplos:

“Subiu para cima”.
“Desci para baixo”.
“Saia aqui para fora”.
“Vejam com seus olhos”.
A “monocultura exclusiva” da cana-de-açúcar parece prejudicar o solo.

 ▪ Falta de paralelismo ou simetria
É a colocação de frases sem conexão, sem paralelismo de ideias. A seguir 
você conhecerá alguns exemplos. Acompanhe:

“Nos EUA, uns queriam intervir, mas nenhuma pessoa desejava a guer-
ra”.
 
“Penso que do álcool se usa mais que se abusa, exceto nos fins de sema-
na que ocorre ao contrário”.

Não paramos por aqui. Na Unidade de Estudo 6 você estudará sobre a 
formatação de textos, parte importante para a apresentação do trabalho.



Unidade de 
estudo 6

Seções de estudo 

Seção 1 – Formato do texto
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Formatação de textos 
acadêmicos

SEÇÃO 1 
Formato do texto

Quando você for elaborar o seu projeto de pesquisa ou o seu TCC, 
existem regras gerais de apresentação que precisam ser observadas e que 
visam padronizar os trabalhos. Essas regras se baseiam na ABNT NBR 
14724:2005. No entanto, é importante que você consulte também o Ma-
nual de TCC do SENAI/SC,  que contém as orientações gerais para a 
formatação de projeto de pesquisa e de TCC.

Os textos devem ser apresentados 
em papel branco, formato A4 (21 
cm x 29,7 cm), digitados no an-
verso das folhas, com exceção da 
folha de rosto que contém a ficha 
catalográfica no verso, impres-
sos na cor preta. O uso de outras 
cores é permitido nas ilustrações 
(ABNT, 2005); o texto deverá ser 
apresentado na cor preta. 

Margens

As folhas devem apresentar mar-
gem esquerda e superior com 3 
cm; direita e inferior com 2 cm.

Espacejamento

O texto deve ser digitado com 
espaço entrelinhas de 1,5, exce-
to nas citações de mais de três 
linhas, notas de rodapé, referên-
cias, legendas de ilustrações e de 
tabelas, ficha catalográfica, natu-
reza do trabalho, objetivo, nome 
da instituição a que é submetido 
o trabalho e área de concentração 
que devem ser digitados em espa-
ço simples.
Além disso, as referências, no fi-
nal do trabalho, devem ser separa-
das por espaço duplo.

Os títulos das seções devem ser 
separados do texto que os prece-
de ou que os sucede por dois es-
paços duplos.

Notas de rodapé

As notas de rodapé devem ser 
separadas do texto por um tra-
ço contínuo de 3 cm, a partir da 
margem esquerda, e digitadas em 
espaço simples com caracteres 
menores do que o usado para o 
texto. A numeração das notas é 
indicada em uma única sequência 
para cada seção.

Você deve utilizar fonte tamanho 
12 para todo o texto, exceto nas 
citações de mais de três linhas, 
notas de rodapé, paginação e le-
gendas de ilustrações e de tabelas 
que devem ser menores (ABNT, 
2005).

Para as citações de mais de três linhas, além 
do tamanho menor de fonte, use um recuo de 
4 cm da margem esquerda.
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Indicativos de seção e 
numeração progressiva

O número indicativo de seção 
vem antes do título, alinhado à es-
querda, separado por um espaço 
do caractere (sem utilizar ponto, 
hífen, travessão, etc.).

Você deverá utilizar a numeração 
progressiva para as seções do tex-
to, destacando-se os títulos das 
seções, através de recursos como: 
negrito, itálico, caixa alta ou nor-
mal. Veja o exemplo:

1 SEÇÃO PRIMÁRIA
SEÇÃO SECUNDÁRIA
1.1.1 Seção terciária
1.1.1.1 Seção quaternária
1.1.1.1.1 Seção quinária

Fonte: Senai (2009, p. 33).

Os títulos das seções primárias, 
por serem as principais de um 
texto, devem iniciar em folha 
distinta.

No caso dos títulos sem indicativo 
numérico, que são errata, lista de 
ilustrações, lista de abreviaturas e 
siglas, lista de símbolos, resumos, 
sumário, referências, glossário, 
apêndices, anexos e índice, esses 
devem estar centralizados.

Os elementos sem título e sem in-
dicativo numérico são: a folha de 
aprovação, a dedicatória e a epí-
grafe. 

Paginação

A partir da folha de rosto, todas as folhas devem estar contadas se-
quencialmente, mas não numeradas. A partir da primeira folha da parte 
textual, deve ser colocada a numeração em algarismos arábicos, no canto 
superior direito, a 2 cm da borda direita superior, ficando o último alga-
rismo a 2 cm da borda direita da folha. 

Siglas

Quando aparecerem pela primeira vez no texto, você deve colocar a 
forma por extenso e a sigla entre parênteses. Veja um exemplo: Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

Equações e fórmulas  

Estes elementos devem estar destacados do texto e, se for necessário, 
numerados com algarismos arábicos entre parênteses, alinhados à direi-
ta. Nesse caso você pode usar uma entrelinha maior que 1,5 para com-
portar todos os elementos (expoentes, índices, etc.) da fórmula.

Stock.XCHNG (2010)
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Ilustrações

As ilustrações podem ser desenhos, esquemas, fluxogramas, gráficos, 
mapas, organogramas, etc. A identificação sempre aparecerá na parte 
inferior, precedida da palavra que a designe, do número de ordem de 
ocorrência em algarismos arábicos, do título da ilustração e/ou legenda. 
A ilustração deve estar o mais perto possível do texto.
Quando a ilustração for do próprio autor do trabalho, não precisa indi-
car a fonte.  

Tabelas

As tabelas apresentam informa-
ções tratadas estatisticamente. 
A identificação deve aparecer na 
parte superior, precedida pela pa-
lavra designada, seguida de seu 
número de ordem de ocorrência 
no texto, em algarismos arábicos, 
de seu título e da fonte. Acompa-
nhe outras normas para a apre-
sentação de tabelas (IBGE, 1993):

a. devem ser centralizadas na pá-
gina;

b. a fonte de letra na tabela deve 
ser no mínimo de tamanho 10 
e no máximo de 12. Dividir a 
tabela em duas ou mais, se não 
couber na página;

c. a fonte dos dados deve ser in-
dicada, alinhando o texto des-
critivo com a margem esquer-
da da tabela.

Aqui você encerra mais uma unidade de estudo. Com os temas expostos 
você teve a oportunidade de conhecer as regras para a formatação de 
textos acadêmicos, como o seu projeto de pesquisa e o seu TCC. Siga em 
frente e adote as regras estudadas ao elaborar seus trabalhos.
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Unidade de 
estudo 7

Seções de estudo 

Seção 1 – Formato do texto
Seção 2 – Citação direta
Seção 3 – Citação indireta
Seção 4 – Citação da citação
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Citações

SEÇÃO 1 
Introdução

É provável que você já tenha en-
contrado num livro, por exemplo, 
uma informação importante que 
gostaria de incluir em um trabalho 
acadêmico. A citação é a menção, 
no trabalho, de uma informação 
extraída de outra fonte. 

A citação permite que sejam re-
alizadas ligações entre diferentes 
textos (em diversos formatos: li-
vros, artigos, manuais, guias, sites, 
entre outros). Possibilita, tam-
bém, utilizar das ideias de outros 
autores sem cometer plágio ou 
apropriação indevida do trabalho 
intelectual de outra pessoa (RAS-
CHE, 2008). Para realizar uma ci-
tação, é preciso seguir algumas re-
gras, que você conhecerá a seguir. 
Existem três tipos de citação:

a. citação direta: 

b. citação indireta;

c. citação de citação.

A seguir, você descobrirá mais de-
talhes sobre os tipos de citação e 
como elaborá-las.

SEÇÃO 2
Citação direta

É a transcrição literal de um trecho de um texto de outro autor. Neste 
caso, é necessário mencionar: autor, ano da publicação e número da 
página da qual o trecho foi extraído. Estude agora como elaborar uma 
citação direta.

Para citação direta com até três linhas você utilizará aspas duplas (“) para 
destacar que o trecho se refere a uma citação direta. Veja um exemplo de 
citação direta com até três linhas:

Finalmente é apresentada a finalidade da informação: “exercer algum im-
pacto sobre o julgamento do destinatário. Ela deve informar, por isto pode 
ser considerada como sendo um dado que faz diferença” (SANTIAGO, 2004, 
p. 28). 

Para citações diretas com mais de três linhas, deve-se observar apenas 
o recuo de 4 cm da margem esquerda. Neste caso, não são utilizadas 
aspas e o espaçamento entre linhas é simples. Observe também que o 
tamanho da fonte é menor do que o utilizado no texto. Acompanhe um 
exemplo:

Para viver em sociedade, necessitou o homem 
de uma entidade com força superior, bastante 
para fazer as regras de conduta, para construir 
o Direito. Dessa necessidade nasceu o Estado, 
cuja noção se pressupõe conhecida de quantos 
iniciam o estudo do Direito Tributário (MACHA-
DO, 2001, p. 31).

Você observou, a partir dos exemplos, que nas citações diretas é necessário 
especificar a página da fonte consultada. Deve seguir a data, separada por 
vírgula, e precedida pelo termo que caracteriza de forma abreviada (p.).
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Quando os autores forem inclu-
ídos na sentença, devem ser em 
letras maiúsculas e minúsculas e, 
quando estiverem entre parênte-
ses, devem ser em letras maiúscu-
las. Estude nos exemplos a seguir: 

Conforme Silva (2007, p. 10), “é 
preciso definir dado, informação e 
conhecimento”.

ou

“É preciso definir dado, informação 
e conhecimento” (SILVA, 2007, p. 
10).

SEÇÃO 3
Citação indireta

A citação indireta é aquela que reproduz ideias de outros autores, sem 
que haja transcrição literal das palavras utilizadas pelo autor consultado. 
Ou seja, é a re-elaboração de um trecho de um texto de outro autor, 
utilizando-se das próprias palavras. Neste caso, é preciso mencionar au-
tor e ano da publicação. Observe que não é necessário utilizar aspas. A 
seguir você estudará alguns exemplos de citações indiretas:

De acordo com Machado (2001), o Estado, no exercício de sua soberania, 
exige que os indivíduos lhe forneçam os recursos de que necessita, instituin-
do tributos. No entanto, a instituição do tributo é sempre feita mediante lei, 
devendo ser feita conforme os termos estabelecidos na Constituição Fede-
ral brasileira, na qual se encontram os princípios jurídicos fundamentais da 
tributação.

ou

O Estado, no exercício de sua soberania, exige que os indivíduos lhe forne-
çam os recursos de que necessita, instituindo tributos. No entanto, a ins-
tituição do tributo é sempre feita mediante lei, devendo ser feita confor-
me os termos estabelecidos na Constituição Federal brasileira, na qual se 
encontram os princípios jurídicos fundamentais da tributação (MACHADO, 
2001).

Para citações indiretas, recomenda-se ler e reler o texto original até que 
seja capaz de reescrevê-lo utilizando as próprias palavras. Tenha em 
mente que o texto é de quem o elabora, e as citações servem para refor-
çar e fundamentar as ideias apresentadas (RASCHE, 2008).

A NBR 10520 traz as orientações para elaborar citações diretas e indiretas. 
Você pode consultá-la sempre que julgar necessário.
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SEÇÃO 4
Citação de citação

Este tipo de citação acontece 
quando o autor não se utiliza do 
texto original, mas sim de uma 
citação já feita em uma obra. No 
entanto, este tipo de citação deve 
ser evitado, dado a diversidade de 
interpretação, por isso, recomen-
da-se que você consulte sempre a 
fonte original. 

Para este tipo de citação, utiliza-
se a expressão latina apud (que 
significa citado por), seguida da 
indicação da fonte efetivamente 
consultada. Veja o exemplo:

Finalmente é apresentada a finalidade da informação: “exercer algum im-
pacto sobre o julgamento do destinatário. Ela deve informar, por isto pode 
ser considerada como sendo um dado que faz diferença” (SANTIAGO, 2004, 
p. 28 apud SILVA, 2006, p. 28). 

Santiago (2004 apud SILVA, 2006, p.28) apresentou […]

Para finalizar esta unidade, acompanhe algumas dicas que são úteis para 
a elaboração das citações. 

 ▪ As citações de fontes primárias devem, de preferência, ser colhidas 
da edição crítica ou da edição mais conceituada ou atualizada. 
 ▪ Não forneça referências e fontes para noções de conhecimento 

geral.
 ▪ Não atribua a um autor uma ideia que ele apresenta como de outro.
 ▪ Observe as regras de citação indireta.
 ▪ Sempre dê informações precisas sobre edições críticas, revisões e 

similares.
 ▪ Cuidado ao citar um autor muito antigo e de fontes estrangeiras.
 ▪ Cuidado quando for citar números de bibliografia em inglês, pois 

2,972 significa dois mil, novecentos e setenta e dois e 2.97 significa dois 
vírgula noventa e sete. 

Vamos à última unidade de estudo para deixar o seu trabalho completo. 
Na Unidade 8 você vai estudar e ver como referenciar as citações reali-
zadas no seu trabalho. 



Unidade de 
estudo 8

Seções de estudo 

Seção 1 – Introdução
Seção 2 – Orientações básicas
Seção 3 – Exemplos
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Referências

SEÇÃO 1
Introdução

A referência, segundo a ABNT 
NBR 6023:2002, é o conjunto pa-
dronizado de elementos descriti-
vos, retirados de um documento, 
que permite a sua identificação in-
dividual. Conforme você estudou 
na Unidade de Estudo 4, a refe-
rência é um elemento obrigatório 
para o seu projeto de pesquisa e 
para o seu TCC. As referências 
devem ser relacionadas com as 
fontes de informação menciona-
das ao longo do trabalho. Você 
apresentará, no final do seu traba-
lho, a lista de referências em or-
dem alfabética de autores pessoais 
ou entidades e títulos.

O título “Referências” deve 
ser escrito a 3 cm da borda 
superior da folha, em letras 
maiúsculas, em negrito e cen-
tralizado. É importante que 
você saiba que as referências 
são alinhadas somente à mar-
gem esquerda do texto e de 
forma a identificar individual-
mente cada documento, em 
espaço simples e separadas 
entre si por espaço duplo.  

SEÇÃO 2
Orientações básicas

O primeiro passo para elaborar uma referência é identificar o tipo de 
documento, para em seguida utilizar modelos ou normas para elaborar 
as referências. A NBR 6023 indica os elementos essenciais para a elabo-
ração de uma referência. Por isso, é importante que você consulte essa 
norma sempre que for preciso.

A autoria é um aspecto de suma importância, tanto na elaboração de 
uma referência quanto na elaboração de citações. O autor pode ser uma 
pessoa física, uma entidade ou mesmo desconhecido. Estude agora quais 
são as características de cada tipo de autoria (RASCHE, 2008). 

Autor pessoal

Neste caso, a referência inicia com o sobrenome do autor em letras mai-
úsculas, seguido dos prenomes e outros sobrenomes abreviados.
Quando existir mais de um autor, separa-se os nomes por ponto e vír-
gula. Neste caso, ao fazer uma citação no texto todos os autores devem 
ser citados. No entanto, se existirem mais que três autores, menciona-se 
o primeiro nome acrescentando a expressão et al. (que significa dentre 
outros). 

Autoria conjunta

Quando houver a indicação de autoria conjunta, pela organização de 
coletâneas, deve-se citar o nome do organizador, seguido da abreviação, 
entre parênteses, do tipo de participação. Por exemplo: (Org.) para orga-
nizador, (Coord.) para coordenador.
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Autor entidade

Obras de autoria de entidades (ór-
gãos governamentais, empresas, 
associações, congressos, seminá-
rios, etc.) têm entrada pelo pró-
prio nome, por extenso. Quando 
a entidade tem denominação ge-
nérica, seu nome deve ser prece-
dido do órgão superior ou pelo 
nome da jurisdição geográfica. 
Por exemplo: SANTA CATARI-
NA (Estado).

Autoria desconhecida

Neste caso, a entrada é feita pelo 
título da obra, sendo que a primei-
ra palavra do título é apresentada 
em letras maiúsculas. Exemplo: 
DIAGNÓSTICO do setor edito-
rial brasileiro.

SEÇÃO 3
Exemplos

Para facilitar a elaboração das re-
ferências  do seu projeto de pes-
quisa e do seu TCC, acompanhe 
os exemplos apresentados a se-
guir. 

 ▪ Monografia no todo: livro, 
folheto, manual, guia, catálogo, 
enciclopédia, dicionário, etc.

Informações essenciais: autor(es) (pri-
meiro o sobrenome em letras 
maiúsculas precedido do preno-
me), título (destacado), subtítulo 
(se houver), edição, local, editora 
e data de publicação.

SOUZA, C. Educação: práti-
cas pedagógicas. São Paulo: 
Atlas, 2005. 

MENDES, C.; SILVA, M. Ava-
liação. 4. ed. São Paulo: Mc-
Graw-Hill, 2000.

 ▪ Parte da monografia: 
capítulo, volume, fragmento e 
outras partes de uma obra, com 
autor(es) ou títulos próprios.

Informações essenciais: autor(es), títu-
lo da parte, seguido da expressão 
“In” e da referência completa da 
monografia. Neste caso, deve-se 
mencionar a página inicial e final 
da parte.

SANTOS, A. A colonização 
da terra. In: MATOS, Abreu 
(Org.). História. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1999. 
p. 15-25.

 ▪ Trabalhos acadêmicos

Informações essenciais: autor, título, 
subtítulo (se houver), ano, quanti-
dade de páginas. Tipo do trabalho, 
nome do curso, entre parênteses, 
nome da instituição, cidade, ano.

PINHEIRO, A. Título: subtí-
tulo. 2005. 97 f. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Tecno-
logia de Alimentos) – Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial de Santa Catarina, 
Chapecó, 2005.

 ▪ Publicação periódica como 
um todo: revistas, boletins, jor-
nais, etc.

Informações essenciais: título, local de 
publicação, datas de início e de 
encerramento da publicação (se 
houver).

CTAI: Revista de Automação 
e Tecnologia da Informação. 
Florianópolis: SENAI/CTAI, v. 
1, n. 1, jan./jun. 2002.
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 ▪ Artigo e ou matéria de 
periódico

Informações essenciais: autor(es), títu-
lo do artigo, subtítulo (se houver), 
título da publicação (destacado), 
local da publicação, numeração 
correspondente ao ano, volume, 
número, paginação inicial e final, 
data ou intervalo da publicação. 

TARGINO, M. das G. Práxis bi-
bliotecária. Informação e So-
ciedade, João Pessoa, v. 13, n. 
1, jan./jun. 2003.

 ▪ Trabalhos apresentados 
em congressos, conferências, 
simpósios e outros

Informações essenciais: autor(es), títu-
lo do trabalho apresentado, segui-
do da expressão “In:”, nome do 
evento, numeração do evento (se 
houver), ano e cidade de realiza-
ção, título do documento (anais, 
atas, tópico temático, etc.), local, 
editora, data de publicação e pági-
na inicial e final da parte referen-
ciada.

MEDEIROS, A. Preparo do 
solo para agricultura. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE 
FERTILIDADE DO SOLO, 21, 
2000, São Paulo. Anais... São 
Paulo: EMBRAPA, CSA, 2000. 
p. 5-10.

 ▪ Internet

Neste caso, devem ser observados os mesmos critérios apresentados 
anteriormente, acrescentando-se, ao final da referência, a informação: 
Disponível em: <endereço do site>. Acesso em: <data de acesso>.

TEMPORAO, J. G. O mercado privado de vacinas no Brasil: a mer-
cantilização no espaço da prevenção. Cad. Saúde Pública, Rio de 
Janeiro, v. 19, n. 5, set./out. 2003. Disponível em: <http://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X20030
00500011&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 9 fev. 2003.

ALVES, M. B. M.; ARRUDA, S. M. Como fazer referências biblio-
gráficas, eletrônicas e demais documentos, 2007. Disponível 
em: <http://www.bu.ufsc.br>. Acesso em: 25 jan. 2008.

Nesta unidade você estudou as regras para a elaboração de referências. 
No entanto, é importante que você consulte a NBR 6023, que reúne as 
orientações para elaborar referências. Coloque em prática os conheci-
mentos adquiridos.

Stock.XCHNG (2010)
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Finalizando

Chegamos ao final de mais uma unidade curricular do seu curso técnico.  Você acaba de fi-
nalizar mais uma importante etapa da construção do seu conhecimento.

Nesta unidade curricular você percebeu a importância de saber se comunicar com clare-
za, seja como estudante ou como profissional. A capacidade de redigir textos acadêmicos 
é necessária, afinal, durante o seu curso técnico você já redigiu e redigirá vários trabalhos 
acadêmicos. Por isso, durante as unidades de estudo você teve a oportunidade de conhecer as 
características da redação acadêmica, como realizar uma pesquisa bibliográfica e como deve 
ser a estrutura do seu projeto de pesquisa e do seu TCC.  Além disso, conheceu as regras para 
a apresentação de textos acadêmicos. 

Esperamos que esta etapa tenha sido agradável e que você coloque em prática, nos trabalhos 
que redigirá durante o seu curso técnico, os conhecimentos estudados aqui. 

Receba um forte abraço e sucesso! 
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