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Formas de trabalhos 
acadêmicos

 Artigo 

 Original

 Revisão

 Dissertação 

 Tese

 Resumo expandido 



A origem dos trabalhos acadêmicos – A pesquisa

Texto Tipos/técnicas de pesquisa

Discussão – formação de 3 grupos e apresentação oral

Todos: leitura do item 3.2

 Grupo 01 – itens 3.4.1 a 3.4.1.1.2 (inclusive)

 Grupo 02 – item 3.4.1.2 até a  letra B do item 3.4.1.2.1 
(inclusive)

 Grupo 03 – letra C do item 3.4.1.2.1 até o fim



Escolha do tema 

 Tenha um problema
 Originalidade? 

 Formas de abordagem

 Busque outras opiniões sobre o assunto

 Avalie a relevância da abordagem

 Importância da revisão de literatura



A revisão de literatura

 Levantamento básico de textos sobre 
o assunto escolhido.

 Em projetos, deve resultar num texto 
demonstrando o levantamento 
realizado, com referências.



Tenha um título provisório

 Título deve ser específico

 Título deve ser claro 

 Evitando títulos longos

(para artigos)

 Título provoca o leitor

 Título definitivo na conclusão do texto 



Problematize 

 Faça um rol de perguntas envolvendo 
o tema

 Qual é a dúvida a ser trabalhada?



Leitura individual - 1

 Texto – Planejamento da pesquisa
 Leitura apenas do item 4.4.1



Leitura individual - 2

 Leitura do texto: Fazendo a Ciência

 (Silvio Luis de Oliveira)



Aplicando as orientações no projeto de 
dissertação

 Analise seu tema diante das observações 
apresentadas

 Aponte a problematização existente sobre o 
mesmo

 Apresente suas considerações para o(a) colega 
(em duplas)



Planejamento 

Objetivos, Hipóteses e Variáveis



Estabeleça objetivos

 Escreva o que pretende demonstrar

 Seja específico

 Formulando hipótese(s) 



A caracterização da(s) hipótese(s)

 Leitura individual 

 Texto: A construção de hipóteses 

José Carlos Köche





Características das hipóteses

 Conjecturas 

 Probabilidade 



As variáveis

 Caracterização 

 Importância

 Controle 



Trabalhando no projeto - Atividade individual em duplas

 Quais são os objetivos de sua pesquisa?

 Escreva suas hipóteses.

 Quais são as possíveis variáveis?

 Discuta com o colega da dupla



Bibliografia/Referências 

 Selecione textos/obras sobre o 
assunto (genéricas)

 Separar as abordagens possíveis

 Selecione textos/obras sobre o 
assunto (específicas)



Fazendo fichamentos – painel integrado 

 Organização de 3 Grupos - Leitura do texto de Antono
Joaquim Severino

 Painel integrado – Formação de 3 Grupos

 Grupo 01 – Início até item 1 (inclusive)

 Grupo 02 – Itens 2 e 3 (inclusive)

 Grupo 03 – Itens 4 a 6 

* Observar modelos dos fichamentos no final do 
texto



Pense em tópicos

 Veja os assuntos tratados (formule 
frases)

 Subdivida os assuntos 

 Elabore um sumário provisório

 Estética e equilíbrio no Sumário 



Estrutura do Sumário – NBR 6027
Numeração das seções – NBR 6024

 Seções recomendadas – até a quinária

1

1.1

1.1.1

1.1.1.1 

1.1.1.1.1

a)

b) 

Não se faz leitura dos pontos



Dica de formatação do sumário

 Usar tabela com linhas de grade 
posteriormente retiradas



Não perca o foco

 O problema deve sempre estar 
presente

 Pergunte a relevância do que está 
escrevendo 



O quanto escrever?

 Para artigos

 Para monografias de graduação

 Para dissertações e teses

 Para resumos expandidos 



Não abuse de citações

 Lembre que a publicação tem custo 

 Citação do óbvio se descarta

 Citação literal repete o que já se 
publicou

 Não gaste o tempo do leitor



Respeitando direitos autorais

 Idéias dos outros são dos outros

 Citação direta ou literal 

 Citação indireta

 Evitando constrangimento

 Não perdendo credibilidade

 O que se escreve vai ser lido

 Nota de rodapé (ou numérico) - explicações

 Autor/data/página - citações



Formatação do texto 

 Folha – A4

 Margens 

 Superior e esquerda – 3 cm

 Inferior e direito – 2 cm

 Espaço entre linhas 1,5 (em citação 1,0)

 Fontes

 Times new roman ou Arial 12

 Para citações destacadas tipo 10



LEITURA ITEM 2.4.4  – DO TEXTO
LITERATURA CIENTÍFICA :  

IM PORTÂNCIA DA LEITURA E 
INTERPRETAÇÃO

Citação



SISTEMA 

AUTOR – DATA

AUTOR – DATA – PÁGINA



CITAÇÃO – NBR 10520-2002
Sistema autor-data (nome citado)

 Só o sobrenome  

 Apenas a inicial maiúscula, se o autor 
for referido no meio da frase

 Ex:

Como observa Zani (1931, p. 206), 
a aplicação …



CITAÇÃO – NBR 10520-2002
Sistema autor-data (nome citado)

 Se o nome (sobrenome) do autor não for 
citado na frase, deverá aparecer entre 
parênteses, de regra, depois da citação:

 Ex:

Por certo, “a responsabilidade aí

regulada não é da instituição, mas do
pessoal, do indivíduo, que, no exercício da
função, cometeu a falta especificada na lei

processual” (BARBI, 1998, p. 287).



Citação de até 3 autores de uma 
obra

Segundo Espínola e Espínola Filho (1995, p. 301)

ou (ESPÍNOLA; ESPÍNOLA FILHO, 1995, p. 301)

*Nas referências: 
ESPÍNOLA, E.; ESPÍNOLA FILHO, E. A Lei de Introdução ao Código Civil 
Brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1995, v.1. 

De conformidade com o que expõem Cintra,
Grinover e Dinamarco (2004, p. 65)

ou (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2004, p. 65)

*Nas referências: 
CINTRA, A. C. de A.; GRINOVER, A. P.; DINAMARCO, C. R. Teoria Geral 
do Processo. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 1997.



Citação de obra com mais de 3 
autores

 Uso do et al.

(LEITE et al., 2002, p. 34)

Ou 

Conforme entendimento de Leite et 
al. (2002, p. 34), o sistema..



Autor com várias obras de mesmo 
ano

 (ALVIM, 2001a, p. 200)

 (ALVIM, 2001b, p. 35)

 (ALVIM, 2001c, p. 78)



Autores com mesmo 
sobrenome

Acrescentar inicial abreviada para 
diferenciar:

 ALVIM, J. M. de, 

 ALVIM, E.

Se as iniciais forem iguais, nome por 
extenso



Atividade prática
Transformando para autor-data-página

 Analise o texto do projeto de dissertação

 Aplique o sistema autor-data-página

 Analise a dissertação. Visualize o sistema autor-
data-página



FORMAS DE CITAÇÃO



Citação literal

 Trascrição do texto

 Detalhes: 

 No meio da redação do artigo: 

 no máximo 3 linhas

 não muda a formatação

 texto entre aspas

 Se no texto citado já existir aspas, substituí-las 
apóstrofo ou aspas simples

Ex.  […] “realizar uma „retificação de 
aprendizagem‟ individualmente ou em grupo”



Exemplo de citação literal (direta) 
com menos de 3 linhas

A teoria objetivista entende o processo
como um instrumento para a atuação do direito
objetivo. É por isso que Chiovenda (1998, p. 56),
como um dos representantes de tal pensamento,
define o processo civil como um “complexo de
atos coordenados ao objetivo da atuação da
vontade da lei (com respeito a um bem que se
pretende garantido por ela)…”.

* A não observação das 3 linhas se deve ao tamanho da letra do exemplo
(28)



Citação literal – II 

 Transcrição com mais de 03 linhas: 

 Texto deve ser destacado

 Muda a formatação 

 Tipo de letra diminui

 Espaçamento entre linhas simples

 Não necessita de aspas

 Afastamento além da linha do parágrafo 
anterior (4 cm )



Exemplo de citação literal (direta) 
com mais de 3 linhas

Nos trabalhos preparatórios do CPC Português houve uma

discussão sobre a responsabilidade do advogado, assim dispondo

o art. 609° do Projecto:

Se o juiz reconhecer que  o  advogado  ou   solicitador   da 
parte teve responsabilidade pessoal e directa nos atos pelos 
quais se revelou a má-fé no litígio, condená-lo-á  na  quota 
parte das custas e indemnização  que  lhe  parecer  justa  e 
dará conhecimento do facto à Ordem dos Advogados ou à 
Câmara dos Solicitadores  (SOARES, 1987, p. 184).

• Nas referências: 
SOARES, F. L. A responsabilidade processual civil. Coimbra: 
Almedina, 1987.



Citação literal (direta) com apud

 Recomendável buscar a fonte principal

 Apud para obras inacessíveis

 Ex1:

Segundo Miranda (apud WAMBIER, 2001), a 
formação da ação ….

 Ex2: 

A ação mandamental …. (MIRANDA, 1964 apud 
WAMBIER, 2001) 

 * nas referências, indicar apenas a obra consultada 
(no caso do exemplo, a do WAMBIER)



Citação indireta - paráfrase

 Importância – respeito à idéia de outrem
 Mesmos critérios anteriores (nome, ano e 

página)

Como observa Zani (1931, p. 206), a aplicação do

princípio do contraditório em sede da má-fé, colabora

até mesmo para sua repreensão, quando, através dele, é

possível analisar as diversas versões formuladas pelos

litigantes, das quais a má-fé será devendada.

• Nas referências:
ZANI, G. La mala fede nel processo civile. Roma:
Foro Italiano, 1931.



Omissões/supressões em citação 

 Uso de colchetes […] se for no meio 
do texto – inclusive para o início e o 
fim da frase

“[…] fixada pelo juiz, em



Interpolações em citação

 Explicações ou comentários 

 Apresentação entre colchetes



Uso de abreviaturas

 Não é recomendável

 Abreviatura notória *

 Lista de abrevituras – NBR 6032

 Para teses, dissertações e monografias

 Para artigos 



Destaque em citação

 Se há intenção em realizar um destaque 
não original:

… segundo o critério axiológico [sem 
grifo no original] (REALE, 1996, p. 340).

ou 

(REALE, 1996, p. 340, grifo nosso)
Usar grifo do autor, quando consta no original

* Ver normas de revistas



Citação de leis

 Transcrição literal ou paráfrase

 Pertinência da transcrição ou não 

 Indicação em autor data

 No texto:
 Para leis somente o número da Lei ou seu nome 

 Nas referências:
BRASIL. Código Civil. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2005.



Citação de julgamentos

 Transcrição literal ou paráfrase

 Pertinência da transcrição ou não 

 Indicação em autor data

 Para julgamentos - (BRASIL, ano do acesso ao 
julgamento ou da obra) – (BRASIL, 2006)

*Retirado da internet - na referência ficaria

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 685325 / 
PR, Relator: Ministro Francisco Falcão, 1a Turma, 
Brasília, DF, 13 de dezembro de 2005, DJ 06.03.2006 
p. 188. Disponível em: 
<http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp
?livre=lealdade&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=3>. 
Acesso em: 28 abr. 2006.  

http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=lealdade&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=3
http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=lealdade&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=3


Algumas expressões, em nota 
de rodapé

 op. cit. opere citato, na obra citada 

 op. cit. opus citatum, obra citada 

 Idem ou Id – igual a anterior –
mesmo autor

 Ibidem ou Ibid – mesma obra

 loc. cit.  

 apud =  citado por 



Autores com mesmo 
sobrenome

Acrescentar inicial abreviada para 
diferenciar:

 ALVIM, J. M. de, 

 ALVIM, E.

Se as iniciais forem iguais, nome por 
extenso



A REDAÇÃO 



Escrevendo no impessoal

 Linguagem impessoal é de todos

 1ª pessoa em casos específicos



- O costume de elogiar
- Mencionar a titulação

 Abordagens científicas dispensam 
elogios

 Sabemos sempre a titulação? 

 Discriminando com os 
elogios/discriminando com a titulação



Quando escrever? 

 Concentração do tempo é importante 
mas não é a única forma

 Realizando aos poucos

 Escrever fechando os tópicos

 Pesquisar num dia, escrever no outro

 Manter a continuidade 

 Não é preciso tanto tempo



Conclusões do importante

 Conclusões por tópicos 

 Conclusões por texto

 Clareza dos resultados



Introdução por último

 Só faça a introdução depois que 
acabar 

 Introdução é apresentação da 
pesquisa

 Introdução não conclui

 Elementos: Problematização, 
objetivos, pontos abordados e 
expectativas (sem conclusões)



Atividade prática

 Análise da introdução da dissertação 

 Faça uma leitura da introdução da dissertação, 
verificando:

a)- Problematização;

b)- Objetivos;

c)- Pontos abordados no trabalho

d)- Expectativas (sem conclusões)

e)- Não realização de citações



Referências 
NBR 6023/2002

 Obras citadas no texto

 Final do texto 

 Ordem alfabética

Referências: 

AZEVEDO, P. F. de. Crítica à dogmática e
hermenêutica jurídica. Porto Alegre: Sergio
Antonio Fabris, 1989.
COELHO, L. F. Teoria crítica do Direito. 2.
ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1991.
CRETELLA NETO, J. Curso de arbitragem. Rio
de Janeiro: Forense, 2004.
DINAMARCO, C. R. Fundamentos do
Processo Civil moderno. 5. ed. São Paulo:
Malheiros, 2002, t. 2.



Referência do(s) nome(s) do(s) 
autor(es), em livros

 Indicação do sobrenome em 
maiúsculo, com abreviações: 

ALVIM, J. M. de A.  



Até 3 autores

 WAMBIER, L. R.; ALMEIDA, F. R. C. de;
TALAMINI, E. Curso avançado de
processo civil. 2. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1999, v. 1.



Mais de 3 autores

 Cita-se apenas o nome que consta 
em primeiro lugar na obra, seguido 
do et al.

LEITE, J. B. R. et al. Influência da 
Motivação no processo ensino-
aprendizagem …



Autor com várias obras

 Repetição do autor sem o nome e com 6 
traços e um ponto (______.)

MARINONI, L. G. A antecipação de tutela. 3. ed.

rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1997a.

______. Tutela antecipatória, julgamento
antecipado e execução imediata da sentença.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997b.



Referência do nome da obra – I 

 Se for livro: 

 Título somente em negrito

 Subtítulos sem negrito

Ex. A crise do conhecimento jurídico: perspectivas e 

tendências do direito contemporâneo.  Brasília: OAB, 2004.

 Se for capítulo de livro: 

 Título do capítulo sem negrito. O Negrito vai para o 
nome da obra

Ex. FAGÚNDEZ, Paulo Roney Ávila. A crise no ensino jurídico. 
In: RODRIGUES,  H. W. (Org.). Ensino jurídico para 
que(m)? Florianópolis: Fundação Boiteux, 2000, p. 35-46.



Referência do nome da obra – II

 Se for artigo:

LOUREIRO, E. A. O dever de lealdade e o
comportamento ético-jurídico do advogado no
processo. Revista dos Tribunais. São Paulo:
Revista dos Tribunais, n. 459, a. 63, p. 262-263,
jan. 1974.



Referência da tradução

 Vem logo depois do nome

 Ex.

CAPPELLETTI, M.; GARTH, B. Acesso à 
justiça. Tradução Ellen Gracie Northfeet. Porto 
Alegre: Fabris, 1988. 



Referência da edição

 Primeira edição não se indica

 Formatação – ex.:  6. ed.

 Acrescenta-se as emendas, revisões e 
ampliações, de forma abreviada: 

MARINONI, L. G. A antecipação de tutela. 3. ed.

rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1997.



Referência do local

 Observar como consta no documento

 Havendo mais de um local, citar 
apenas o primeiro

MARINONI, L. G. A antecipação de tutela. 3. ed. 
rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1997.



Referência da Editora

 Não escrever “Editora”. Somente o 
nome deve aparecer:

MARINONI, L. G. A antecipação de tutela. 3. ed. 
rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1997.



Referência do ano 

 Ano da edição consultada

MARINONI, L. G. A antecipação de tutela. 3. ed. 
rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1997.



Referência do volume

 Com volume abreviado “v.” 
(minúsculo) e o número em arábico

ESPÍNOLA, E.; ESPÍNOLA FILHO, E. A Lei de 

Introdução ao Código Civil Brasileiro. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Renovar, 1995, v. 1.



Referência do tomo

 Tomo abreviado “t.” (minúsculo) 
seguindo de número arábico:

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de.
Comentários ao Código de Processo
Civil: arts. 1 a 45. Rio de Janeiro:
Forense, 1999, t. 1.



Referência para artigos de 
periódicos

- Apenas o nome do periódico fica em negrito.

- Indica-se também o fascículo ou número, o ano, a
as páginas que compreendem o artigo e a data.

Ex.:

LOUREIRO, E. A. O dever de lealdade e o
comportamento ético-jurídico do advogado no
processo. Revista dos Tribunais. São Paulo:
Revista dos Tribunais, n. 459, a. 63, p. 262-263,
jan. 1974.



Referência para documento 
eletrônico em internet

GUARNIERI, B. M. A decadência no Direito 

Previdenciário brasileiro . Jus Navigandi, 
Teresina, a. 8, n. 365, 7 jul. 2004. 
Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp

?id=5377>. Acesso em: 26 abr. 2006.

* A citação vai conter o ano do acesso: 
(GUARNIERI, 2006).



Publicação em CD-ROM

SETTE, A. L. M. A. A mordida do leão 
na previdência social: os novos rumos 
da legislação previdenciária. Juris 
Síntese, n. 53, mai-jun, 2005. CD-
ROM.  



ATIVIDADE PRÁTICA

 Revisando as referências

 Do Projeto

 Do exemplo (dissertações)



RESUMO



Elaborando um resumo – I 
NBR (norma brasileira de referência)  6028 

 Resumo “sobrevive” sozinho

 Fixando a problematização

 Demonstrando os objetivos

 Indicando a fundamentação

 Apresentando as conclusões



Elaborando um resumo – II
NBR (norma brasileira de referência)  6028

 Redação em terceira pessoa (singular) 

 As frases são concisas (sem numeração)

 Tudo num parágrafo 

 Não há citação

 Contagem de palavras

 de 150 a 500 palavras os de trabalhos acadêmicos 
(dissertações, teses);

 de 100 a 250 palavras os de artigos de 

periódicos;

 Até 500 palavras para dissertações e teses



Atividade prática - Analisando resumos

 Verificar o cumprimento das orientações para a realização 
de resumos:

 A) Existência de problematização
 B) Indicação dos objetivos
 C) Apontamento suscinto da fundamentação
 D) Existência de conclusões
 E) Inexistência de parágrafos
 F) Inexistência de citações
 G) Quantidade permitida de palavras (até 500)



Revisando o texto

 Revise depois de um tempo

 Utilize-se de um (ou mais)

profissional(is)



Elaborando palavras-chave, 
unitermos ou descritores

 3 a 5 palavras

 Diferentes do título



Atividade prática
Elaborando palavras-chave

 A partir dos resumos anteriormente analisados, 
elaborar as palavras-chave



Observando as normas

 Toda Revista/Periódico tem normas

 Abstract e key words


