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2 APRESENTAÇÃO
A Escola Superior de Engenharia e Gestão (ESEG) apresenta o Manual para
elaboração de trabalhos de graduação, que tem como objetivo propor a uniformização
dos trabalhos acadêmicos produzidos pelos alunos, visando à apresentação adequada
para a Instituição, para a Banca de Professores Examinadores e para a Biblioteca da
ESEG. O referido Manual contribui para o aprimoramento da qualidade da produção
científica institucional, no que diz respeito aos padrões normativos.

Apresentam-se, a seguir, as estruturas e os modelos que regem um trabalho
acadêmico,

tomando-se

como

principais

referências

as

Normas

Brasileiras

Regulamentadoras (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a
saber:
 ABNT NBR 6023: 2002 – Informação e documentação – Referências –
Elaboração;
 ABNT NBR 6024: 2012 – Informação e documentação – Numeração progressiva
das seções de um documento – Apresentação;
 ABNT NBR 6027: 2012 – Informação e documentação – Sumário –
Apresentação;
 ABNT NBR 10520:2002 – Informação e documentação – Citações em
documentos – Apresentação;
 ABNT NBR 12225: 2004 – Informação e documentação – Lombada –
Apresentação;
 ABNT NBR 14724: 2011 – Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos
– Apresentação.

A leitura, a interpretação e o uso deste Manual devem ser realizados em conjunto com o
Template do TG, disponível no arquivo Template do TG – ESEG.
Para facilitar a compreensão das diretrizes das NBRs, adotam-se exemplos em formatos
ilustrativos.

No final do Manual, apresentam-se algumas referências que podem auxiliar no
desenvolvimento das pesquisas discentes e na elaboração dos trabalhos de graduação.
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3 REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO
A apresentação gráfica de um trabalho acadêmico deve seguir as regras
apresentadas na norma ABNT NBR 14724: 2011.

3.1

Formato do papel e margens

Os textos devem ser digitados em cor preta, com exceção das ilustrações, que
podem ser coloridas. Deve-se utilizar papel branco, no formato A4, 21 cm x 29,7 cm,
digitado na página frontal da folha, com exceção da folha de rosto, cujo verso deve
conter a ficha catalográfica.

As folhas devem apresentar no anverso margem superior e esquerda de 3 cm e
margem inferior e direita de 2 cm. Se o verso for utilizado, as margens superior e
direita devem ser de 3 cm e as margens inferior e esquerda devem ser de 2 cm.
Como regra geral, deve-se optar pelo alinhamento justificado.

3.2

Espaçamentos, fontes e parágrafos

O texto deve ser digitado com espaçamento 1,5 entre linhas, exceto em citações
com mais de três linhas, notas de rodapé, referências e legendas das ilustrações e
das tabelas, que devem ser digitadas com espaçamento simples.
A digitação deve ser em fonte tamanho 12 para todo o trabalho, exceto em citações
com mais de três linhas, notas de rodapé, número das páginas, ficha catalográfica,
legendas das fontes de figuras, quadros, tabelas, símbolos e fórmulas, que devem
ser digitados em fonte tamanho 10. Recomenda-se usar as fontes Times New
Roman ou Arial.

Os parágrafos devem ser iniciados a 1,25 cm de distância da margem esquerda, em
tabulação padrão. Quando existirem citações longas, ou seja, com mais de três
linhas, elas devem ser recuadas em 4 cm da margem esquerda.
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3.3

Fontes dos títulos e numeração das seções

A numeração progressiva das seções de um trabalho tem como objetivo
proporcionar o desenvolvimento claro e coerente de um texto, apresentando uma
estrutura hierárquica da matéria e facilitando a localização de cada uma de suas
partes.
As principais divisões de um trabalho acadêmico são denominadas seções
primárias, identificadas como capítulos, que podem ser divididos em seções
secundárias, as quais, por sua vez, podem ser subdivididas em seções terciárias e
assim por diante.
Deve-se associar a formatação dos estilos do processador de texto com a
segmentação de capítulos ou seções título 1, seções secundárias título 2, seções
terciárias título 3 e assim por diante.
Embora a recomendação da ABNT seja para não se ultrapassar a quinta seção,
pede-se que o autor do trabalho avalie fortemente a manutenção da subdivisão em
até três níveis.
Os títulos das seções devem ser destacados tipograficamente, utilizando-se os
recursos negrito e caixa alta. As subseções devem ser grafadas normalmente.
O indicativo numérico de uma seção deve preceder seu título, sendo alinhado à
esquerda e separado por um espaço.
Pede-se não utilizar pontuação nem sinais entre o indicativo numérico de uma seção
e seu título.
Estrutura do
indicador numérico
1

Título

Estilo no processador de texto

CAPÍTULOS

Título 1 – caixa alta – Arial 16 – Negrito

1.1

Seção secundária

Título 2 – caixa baixa – Arial 13

1.1.1

Seção terciária

Título 3 – caixa baixa – Arial 12

1.1.1.1

Seção quaternária

Título 4 – caixa baixa – Arial 12

1.1.1.1.1

Seção quinária

Título 5 – caixa baixa – Arial 12

Figura 1 - Modelo de numeração progressiva
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Alguns itens do trabalho não devem apresentar o indicativo numérico e devem ser
centralizados na página, em negrito e caixa alta. São eles:
 Agradecimentos;
 Errata;
 Lista de figuras ou ilustrações;
 Lista de quadro;
 Lista de tabelas;
 Lista de símbolos;
 Lista de fórmulas e equações;
 Lista de abreviaturas e siglas;
 Lista de símbolos;
 Resumo;
 Sumário;
 Referências;
 Glossário;
 Apêndices;
 Anexos;
 Índice.

Outros itens do trabalho não devem apresentar nem o indicativo numérico e nem o
próprio título. São eles:
 Folha de aprovação;
 Dedicatória;
 Epígrafe.
Os elementos complementares dos textos – figuras e símbolos – devem ser
apresentados com um título colocado APÓS a respectiva figura ou símbolo. Na
apresentação das figuras, deve-se citar, obrigatoriamente, a fonte em que foram
pesquisadas, a qual deve ser colocada APÓS o título da figura.
Os elementos complementares dos textos – quadros e tabelas – devem ser
apresentados com um título colocado ANTES do respectivo quadro ou tabela. Em
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sua apresentação, deve-se citar, também, a fonte em que foram pesquisadas, que
deve ser colocada APÓS o quadro ou a tabela.
Em caso de dúvidas, exemplos podem ser consultados no documento Template do
TG – ESEG.

3.4

Paginação

As páginas de um trabalho acadêmico devem ser numeradas sequencialmente, em
algarismos arábicos. O número da página deve ser colocado na parte superior
direita da folha, a partir da Introdução. Nesses termos, as folhas do trabalho devem
ser contadas a partir da folha de rosto, porém não devem ser numeradas antes da
folha que apresenta a introdução.

Os números devem ser colocados sem traços, pontos ou parênteses.

3.5

Capa, lombada e folha de rosto

Os trabalhos acadêmicos devem contemplar as informações na capa, na lombada e
na folha de rosto, conforme explicitado nos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4.
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4 ESTRUTURA DO TRABALHO DE GRADUAÇÃO
A estrutura básica de um trabalho acadêmico compreende: elementos pré-textuais,
elementos textuais e elementos pós-textuais.

4.1 Elementos pré-textuais
São considerados elementos pré-textuais aqueles que antecedem o trabalho
propriamente dito, com informações que contribuam para sua identificação. São
eles:
 Capa – item obrigatório;
 Lombada – item obrigatório;
 Folha de rosto – item obrigatório;
 Errata – item opcional;
 verso da folha de rosto com Ficha catalográfica – item obrigatório;
 Folha de aprovação – item obrigatório;
 Dedicatória – item opcional;
 Agradecimentos – item opcional;
 Epígrafe – item opcional;
 Resumo na língua vernácula – item obrigatório;
 Resumo em língua estrangeira – item obrigatório;
 Lista de ilustrações – item opcional;
 Lista de tabelas – item opcional;
 Lista de abreviaturas e siglas – item opcional;
 Lista de símbolos – item opcional;
 Sumário – item obrigatório.
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4.1.1 Capa
Item obrigatório. Consiste na proteção externa do trabalho, em que constam as
informações indispensáveis à sua identificação:
 nome da instituição – ESCOLA SUPERIOR DE ENGENHARIA E GESTÃO
(ESEG) – centralizado, no topo da página, grafado em caixa alta e negrito;
 nome do autor – centralizado e grafado em negrito;
 título do trabalho – centralizado, grafado em caixa alta e negrito;
 subtítulo, se houver - precedido de dois pontos, logo após o título;
 local – São Paulo – e ano, centralizados, no final da página, grafados em
negrito.
A capa deve ser encadernada em capa dura, na cor azul, com as informações
gravadas em dourado, grafadas com fonte 12.

ESCOLA SUPERIOR DE ENGENHARIA E GESTÃO

Nome do autor

TÍTULO DO TRABALHO: SUBTÍTULO DO
TRABALHO

São Paulo
Ano de publicação

Figura 2 - Modelo de capa
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4.1.2 Lombada
Item obrigatório. Trata-se de parte da capa do trabalho, que reúne as margens
internas das folhas e as seguintes informações:
 nome do autor do alto para o pé da lombada;
 título do trabalho;
 subtítulo do trabalho, se houver, precedido de dois pontos logo após o
título;
 ano.
As informações nesse espaço também devem ser gravadas em dourado e
grafadas em negrito.

Nome do autor
Título do Trabalho
Ano
Figura 3 - Modelo de lombada
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4.1.3 Folha de rosto

Item obrigatório. Refere-se à folha que apresenta os elementos essenciais para a
identificação do trabalho:
 nome do autor;
 título;
 subtítulo, se houver;
 natureza: tipo do trabalho e objetivo, aprovação em curso, grau pretendido e
outros; nome da instituição a que o trabalho é submetido; área de
concentração;
 nome do orientador e, se houver, do co-orientador;
 local, cidade da Instituição onde deve ser apresentado;
 ano de depósito da entrega.

Nome do autor

TÍTULO DO TRABALHO
SUBTÍTULO (SE HOUVER)
Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado
no
Curso
de
Graduação em Engenharia de
Produção da Escola Superior de
Engenharia e Gestão (ESEG), como
requisito para a obtenção do título
de Bacharel em Engenharia de
Produção.
Orientador(a):

São Paulo
2016
Figura 4 - Modelo de folha de rosto
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4.1.4 Verso da folha de rosto – ficha catalográfica
Item obrigatório. Na parte inferior do verso da folha de rosto, deve-se incluir a ficha
catalográfica do trabalho, que apresenta o conjunto de elementos de descrição
técnica do documento, de acordo com o Código de Catalogação Anglo-Americano.
O texto da ficha catalográfica deve ser justificado, com espaçamento entre linhas
simples, e grafado em fonte tamanho 10.

Os assuntos e termos representativos do trabalho devem ser definidos pelo autor,
em conjunto com o professor orientador, e pela Biblioteca da ESEG.

Solicite a elaboração
da ficha catalográfica
à Biblioteca.

12,5 cm

Dallaqua, Marcel Fernandes
Um estudo de viabilidade econômica da instalação de painéis
fotovoltaicos como fonte alternativa de geração de energia
elétrica em um condomínio residencial da cidade de São Paulo /
Marcel Fernandes Dallaqua. – 2013.
155 f.
Orientador: Sidney Maçazzo Caigawa
Trabalho de Conclusão de Curso (bacharelado) – Escola
Superior de Engenharia e Gestão.
1. Energia solar fotovoltaica. 2. Desenvolvimento sustentável.
3. Análise de viabilidade econômica. I. Caigawa, Sidney Maçazzo.
II. Escola Superior de Engenharia e Gestão. III. Título.
7,5 cm

Figura 5 – Modelo de ficha catalográfica
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4.1.5 Errata
Item opcional. A errata deve ser apresentada somente se houver necessidade de
retificar informações publicadas anteriormente. É editada em papel avulso e colada
no início do trabalho, após a folha de rosto.

A errata refere-se apenas a trabalhos já impressos, que não serão mais revistos
antes da publicação final.

Folha

Linha

Onde se lê

Leia-se

16

12

Desperdiçio

desperdício

Figura 6 – Modelo de errata

4.1.6 Folha de aprovação
Item obrigatório. É na folha de aprovação que os membros da Banca Examinadora
incluirão suas assinaturas e o conceito atribuído ao Trabalho de Graduação. Essa
folha deve ser inserida logo após a folha de rosto, e deve ser constituída pelos
seguintes elementos:
 nome do autor;
 título do trabalho e subtítulo, se houver;
 natureza: tipo do trabalho, objetivo, nome da instituição a que é submetido,
área de concentração;
 data de aprovação,
 nome, titulação e assinatura dos componentes da Banca Examinadora e
instituições a que pertencem.

A data de aprovação e as assinaturas dos membros componentes da Banca
Examinadora devem ser apresentadas após a aprovação do trabalho. A expressão
Folha de aprovação não deve constar nessa página.
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Nome do autor

Título do trabalho

Natureza (tipo do trabalho, objetivo, nome da
instituição a que é submetido, área de concentração)

Banca Examinadora
Nome e titulação do docente
Assinatura _________________________________
Nome e titulação do docente
Assinatura _________________________________
Nome e titulação do docente
Assinatura _________________________________

Data da aprovação __________________________
Figura 7– Modelo de folha de aprovação

4.1.7 Dedicatória
Item opcional. Refere-se à folha em que o autor dedica seu trabalho a determinada
pessoa. O texto deve ser justificado, com caracteres dispostos à direita e perto do
rodapé da página. Recomenda-se usar fonte tamanho 10 e não empregar a palavra
Dedicatória na folha.

4.1.8 Agradecimentos
Item opcional. Trata-se da folha em que o autor faz agradecimentos dirigidos
àqueles que contribuíram de maneira relevante na elaboração do trabalho. A palavra
Agradecimentos deve constar no centro da página, em caixa alta.
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4.1.9 Epígrafe
Item opcional. É a folha em que o autor apresenta uma citação ou um pensamento,
seguido de indicação de autoria. Recomenda-se considerar os seguintes aspectos:
 a citação deve ser escrita com alinhamento justificado, observando-se o recuo
de 7,5 cm da margem esquerda;
 o espaço entre linhas deve ser de 1,5 cm;
 o texto e o nome do autor da citação devem ser grafados em itálico;
 o nome do autor deve estar alinhado à direita.

7,5 cm

“A maior recompensa para o trabalho
do homem não é o que ele ganha com
isso, mas o que ele se torna com isso”.
John Ruskin

Figura 8 – Modelo de epígrafe
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4.1.10 Resumo em língua nacional
Item obrigatório. O resumo é a apresentação concisa e objetiva dos pontos mais
relevantes de um trabalho, fornecendo uma visão clara e concisa do seu conteúdo e
suas conclusões. Nele, devem ser indicados: a natureza do problema estudado, o
objetivo, os métodos utilizados, os resultados mais significativos e as principais
conclusões.

Um resumo deve ser redigido, preferencialmente, na terceira pessoa do singular e
em parágrafo único, contendo de 150 a 500 palavras. Deve ser seguido de pelo
menos três palavras-chave, ou seja, palavras mais frequentes no texto e
representativas do conteúdo do trabalho, separadas entre si por ponto. O número de
palavras-chave não deve ultrapassar cinco.

4.1.11 Resumo em língua estrangeira (Abstract)
Item obrigatório. O abstract deve conter as mesmas características do resumo em
língua nacional e deve ser redigido em folha separada. Assim como no resumo,
deve ser seguido das palavras que representam o conteúdo do trabalho,
denominadas keywords (palavras-chave). Trata-se da versão do resumo para a
língua inglesa.

4.1.12 Lista de elementos complementares
Os elementos complementares são todos aqueles que ilustram os diversos
conceitos descritos no trabalho, facilitando o seu entendimento. Evidentemente,
todos eles são opcionais, mas se forem utilizados, recomenda-se que sigam a
ordem indicada a seguir:
 figuras ou ilustrações;
 quadros;
 tabelas;
 fórmulas ou equações;
 símbolos.
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4.1.13 Lista de figuras
Item opcional. Consiste na relação das figuras, de acordo com a ordem apresentada
no texto, acompanhadas do respectivo número da página.

Figuras são ilustrações em cores ou em preto e branco, que ajudam o entendimento
de alguns conceitos expressos, tais como desenhos, fluxogramas, fotografias,
gráficos, mapas, quadros etc. A lista de figuras deve anteceder o sumário.
No documento Template do TG – ESEG, há exemplo de inserção de uma figura.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – Esquema didático do experimento de Joule

26

FIGURA 2 – Cenas das demonstrações da versão piloto do vídeo

37

FIGURA 3 – Legenda da versão final do vídeo

38

Figura 9 – Modelo de lista de figuras

4.1.14 Lista de quadros
Item opcional. Consiste na relação dos quadros, de acordo com a ordem
apresentada no texto, acompanhados do respectivo número de página.
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Quadros são elementos complementares, no formato de linhas e colunas, com as
bordas de largura de 0,75 cm, contendo textos, figuras e números, desde que estes
não sejam quantidades e valores que permitam operações matemáticas ou
estatísticas. As palavras e os números podem, opcionalmente, ser apresentados em
fonte tamanho 10. A lista de quadros deve anteceder o sumário.
No documento Template do TG – ESEG, há exemplo de inserção de um quadro.

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 – Principais elementos estratégicos

26

QUADRO 2 – Tipos de sistemas produtivos

37

QUADRO 3 – Características do modal ferroviário

38

Figura 10 – Modelo de lista de quadros

4.1.15 Lista de tabelas
Item opcional. Consiste na relação das tabelas, de acordo com a ordem apresentada
no texto, acompanhadas do respectivo número da página.
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Tabela é todo elemento complementar no formato de linhas e colunas, na qual pelo
menos uma coluna é uma quantidade ou valor que permite operações matemáticas
ou estatísticas. As palavras e os números podem, opcionalmente, ser apresentadas
com fonte tamanho 10. A lista de tabelas deve anteceder o sumário.
No documento “Template do TG – ESEG”, há exemplo de inserção de uma tabela.

LISTA DE TABELAS

Tabela 2 - Porcentagem de retenção mnemônica de acordo com o
sentido do homem
16
Tabela 3 - Demonstrações que compõem o vídeo

43

Tabela 4 - Relação conceitual entre os instrumentos e as
demonstrações

51

Figura 11 – Modelo de lista de tabelas

4.1.16 Lista de fórmulas
Item opcional. Consiste na relação das fórmulas, de acordo com a ordem
apresentada no texto, acompanhadas do respectivo número da página.
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Fórmula é todo elemento complementar, no formato de uma expressão algébrica
que explica e detalha como obter um determinado valor. Se o trabalho apresenta a
dedução de uma determinada fórmula, apenas a apresentação inicial ou final devem
fazer parte da lista de fórmulas. Os elementos gráficos podem, opcionalmente, ser
apresentados em fonte de tamanho diferente dos demais. A lista de fórmulas deve
anteceder o sumário.

LISTA DE FÓRMULAS

Fórmula 1 – Cálculo da margem de contribuição

16

Fórmula 2 – Demonstração do LET

43

Fórmula 3 – Obtenção do custo de oportunidade

51

Figura 12 – Modelo de lista de fórmulas

4.1.17 Lista de símbolos
Item opcional. Consiste na relação de símbolos, de acordo com a ordem
apresentada no texto, acompanhados do respectivo número da página, caso se trate
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de símbolos que aparecem uma vez. Para os símbolos utilizados mais de uma vez,
recomenda-se não apresentar o número da página.

Símbolo é todo elemento complementar, normalmente na forma de figura, que
representa ou designa uma dada entidade. Por exemplo: bandeira nacional, unidade
de temperatura. Note-se que os símbolos podem ser apresentados como uma figura.
A lista de símbolos deve anteceder o sumário.

LISTA DE SÍMBOLOS

Símbolo 1 – Bandeira dos Jogos Olímpicos

16

Símbolo 2 – Logomarca da ESEG

43

O(n)

– Ordem de um algoritmo

°C

– Graus Celsius

Figura 13 – Modelo de lista de símbolos

28

4.1.18 Lista de abreviaturas e siglas
Consiste na relação alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no texto, seguidas
das palavras ou expressões correspondentes grafadas por extenso. A lista de
abreviaturas e siglas deve anteceder o sumário.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas

INMETRO

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial

Figura 9 – Modelo de lista de tabelas

Figura 14 – Modelo de lista de abreviatura e siglas

4.1.19 Sumário
Item obrigatório. O sumário tem a função de enumerar as principais divisões do
trabalho: capítulos, seções, partes etc., na ordem e grafia em que se sucedem,
acompanhadas da respectiva paginação.

29

A palavra SUMÁRIO deve ser centralizada, grafada em caixa alta e negrito, e os
elementos pré-textuais não devem constar nessa parte do trabalho. A seção 3.3
deste Manual traz mais detalhes sobre numeração das seções do sumário.

4.2 Elementos textuais
Elementos textuais são aqueles que constituem a parte principal do trabalho, em que
o conteúdo é apresentado. As partes que os constituem são:
 Capítulo 1 – Introdução
 Capítulo 2 – Referencial teórico
 Capítulo 3 – Metodologia de pesquisa aplicada
 Capítulo 4 – Discussão dos resultados
 Capítulo 5 – Considerações finais
Deve-se atentar para a identificação, paginação, fontes dos capítulos e seus
detalhamentos, conforme explicitado nas seções 3.2 e 3.3. Além disso, convém
fazer um parágrafo de abertura e encerramento de cada capítulo, relatando
suscintamente o que vai ser apresentado e o que foi apresentado, respectivamente.

4.2.1 Capítulo 1 – Introdução
É a parte inicial do texto, em que devem constar as seguintes informações
primárias: o que se pretende, por que, para que e como se pretende desenvolver a
pesquisa. De forma simples, clara e objetiva, devem-se anunciar: a delimitação do
assunto/tema, os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o
leitor sobre o tema do trabalho.
As informações secundárias consistem em:
 contexto do trabalho: é item obrigatório e refere-se à apresentação do
cenário ou contexto em que o trabalho acadêmico se concentra. Todas as
ideias apresentadas devem se embasar em uma citação teórica e devem
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partir de um contexto mais abrangente até o problema principal da
pesquisa. Tais ideias devem ser retomadas com mais detalhes no Capítulo
2 – Revisão teórica;
 Problema da pesquisa: é item obrigatório e refere-se ao ponto-chave
sobre o qual o trabalho acadêmico se fundamenta. Deve ser apresentado
na forma de uma pergunta simples, direta e abrangente;
 Objetivo da pesquisa: é item obrigatório e apresenta suscintamente uma
descrição de como o trabalho acadêmico pretende responder ao problema
de pesquisa. Se oportuno, pode-se identificar o objetivo principal e os
objetivos secundários (tantos quanto forem necessários);
 Justificativa da pesquisa: é item opcional e descreve suscintamente a
importância e os motivos que levaram o autor a escrever sobre o assunto
do trabalho. As motivações devem ser expressas sob o prisma de
negócios, destacando a importância do estudo para a comunidade, e sob
o prisma pessoal, salientando os motivos pessoais que levaram o autor a
escrever sobre o tema.

4.2.2 Capítulo 2 – Referencial teórico
Neste capítulo, descrevem-se os assuntos teóricos em ordem lógica, dando-se
prioridade aos aspectos mais abrangentes e, depois, aos mais específicos. Todas as
ideias apresentadas devem estar fundamentadas em uma citação teórica,
obrigatoriamente. Cada novo assunto dá origem a uma nova seção secundária.

4.2.3 Capítulo 3 – Metodologia de pesquisa aplicada
Esse capítulo deve conter, obrigatoriamente, duas informações: o referencial teórico
sobre metodologia científica adequado para o trabalho acadêmico e um descritivo de
como essa metodologia científica é apresentada. O capítulo deve encerrar-se com a
apresentação das hipóteses sugeridas e o roteiro de questões a serem respondidas
no campo.
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Diante da quantidade de detalhes relativos a esse capítulo, apresentam-se mais
informações

no

capítulo

6

deste

Manual,

que

devem

ser

consultadas

obrigatoriamente.

4.2.4 Capítulo 4 – Discussão dos resultados
Trata-se da parte principal do trabalho acadêmico, na qual o autor, baseado no
referencial teórico e nas respostas obtidas no levantamento de dados, discorre sobre
o objeto de estudo, analisando as hipóteses porventura apresentadas e
apresentando resposta para o problema de pesquisa. Recomenda-se fortemente
que, no final desse capítulo, ele conclua seu raciocínio sobre a investigação
realizada.

4.2.5 Considerações finais
É a parte final do texto, na qual o autor apresenta suas considerações finais
correspondentes aos objetivos propostos. Nesse momento, também podem ser
citadas as dificuldades e os obstáculos enfrentados na realização da pesquisa, bem
como recomendações para trabalhos futuros, no intuito de preencher lacunas não
contempladas ou itens que necessitam ser aprofundados.

4.3 Elementos pós-textuais
Elementos pós-textuais são aqueles que se apresentam depois do texto,
complementando o trabalho. Consistem em: referências, glossário, apêndice e
anexo.

4.3.1 Referências
Item obrigatório. Referências consistem no conjunto padronizado de elementos que
permitem a identificação de um documento ou de parte dele. Nesse item, expõem-se
todas as fontes bibliográficas e webliográficas citadas no trabalho.
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A palavra REFERÊNCIAS deve ser escrita em caixa alta e negrito, e deve ser
centralizada. As fontes que compõem essa seção devem ser alinhadas à margem
esquerda, apresentadas em espaço entre linhas simples e em ordem alfabética,
considerando-se primeiro o sobrenome do autor.
Para cada tipo de documento, há uma forma específica de se apresentar a fonte de
referência, conforme explicitado a seguir.

4.3.1.1 Livros
Elementos essenciais: autores, título e subtítulo (se houver), edição, local, editora,
data de publicação e número de páginas.
a) Obra com até três autores

Deve-se mencionar todos os autores.
GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo: vol. 1. 5. ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2008. 585p.
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; KRANE, Kenneth S. Física: 1. 5. ed.
Rio de Janeiro: LTC, 2003. 368 p.
b) Obra com mais de três autores

Indicar somente o primeiro autor, seguido da expressão latina et al.
ATKINSON, Anthony A. et al. Contabilidade gerencial. São Paulo: Atlas, 2000.
812 p.

c) Obra com organizador, editor, coordenador, compilador etc.
IUDÍCIBUS, Sérgio de (coord.). Contabilidade introdutória: equipe de
professores da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da
USP. São Paulo: Atlas, 2010. 335 p.
d) Obra com autores corporativos, órgãos governamentais, empresas,
associações etc.
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BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Exame
nacional de ensino: relatório final 1999. Brasília, DF: MEC/INEP, 2000.
231p.
e) Obra com autoria não identificada

A entrada é feita pelo título, com a primeira palavra grafada com letras
maiúsculas.
DIAGNÓSTICO do setor editorial brasileiro. São Paulo: Câmara Brasileira do
Livro, 1993. 64 p.
f) Obra completa em meio eletrônico

FERREIRA, Marina Baird; ANJOS, Margarida dos Coaut de; FERREIRA,
Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio da língua
portuguesa. Versão 5.0 revisada e atualizada. Curitiba: Positivo, 2004. 1 CDROM.
g) Capítulo de livro com autor diferente da obra no todo

FLEURY, A. C. C. Análise em nível de empresa dos impactos da automação
sobre a organização da produção e do trabalho. In: SOARES, R. M. S. M.
Gestão da empresa. Brasília, DF: IPEA/IPLAN, 1990. p.11-26.
h) Capítulo de livro com o mesmo autor da obra no todo
BOURDIEU, Pierre. Introdução a uma sociologia reflexiva. In ______. O
Poder Simbólico. 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. p. 5-62.
4.3.1.2 Periódicos

Elementos essenciais: autores, título do artigo, título do periódico, local, editora,
volume, número, página inicial/final do artigo, mês e ano.

a) Artigo de periódico impresso
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ANDRIETTA, J. M., MIGUEL, P. A. C. Aplicação do programa Seis Sigma no
Brasil: resultados de um levantamento tipo survey exploratório-descritivo e
perspectivas para pesquisas futuras. Gestão e Produção, v. 14, n. 2, p. 204219, 2007.
b) Artigo de periódico eletrônico

Batista, P. C. de S., Lisboa, J. V. de O., Augusto, M. G., & Almeida, F. E. B.
de. Efetividade das estratégias de negócios na indústria têxtil brasileira.
Revista de Administração da USP, São Paulo, v. 51, n. 2, abr./jun. 2016.
Disponível em: < http://200.232.30.99/busca/artigo.asp?num_artigo=1681>.
Acesso em: 13 jun. 2016.
c) Artigo de jornal
ALCANTARA, C. M. O princípio da publicidade. Gazeta do Povo, Curitiba, 18
fev. 2009. Caderno 1, p. 2.
d) Artigo de jornal eletrônico
DEYOUNG, K. Green card denials put on hold. Washington Post,
Washington DC. Disponível em: <http://www.washingtonpost.com/>. Acesso
em: 28 março 2008.
e) Página da Web
MCMURRAY, J. Rubric for assessing concept maps. University of
Waterloo, California. Disponível em: <https://uwaterloo.ca/centre-for-teachingexcellence/teaching-resources/teaching-tips/assessing-student-work/gradingand-feedback/rubric-assessing-concept-maps> Acesso em: 02/05/2014.
4.3.1.3 Evento
Elementos essenciais: nome do evento, numeração (se houver), ano e local de
realização, título do documento, local de publicação, editora e data de publicação.

a) Evento no todo
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CONGRESSO BRASILEIRO DE COMPUTAÇÃO, 3, 2003, Itajaí. Anais...
Itajaí: UNIVALI, 2003.

b) Evento no todo em meio eletrônico
CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPe, 4., 1996, Recife, Anais
eletrônicos...
Recife:
UFPe,
1996.
Disponível
em:
<http://www.propesq.ufpe.br/anais.htm>. Acesso em: 21 jan. 1997.
c) Trabalho apresentado em evento

COELHO, Sérgio Barbosa de Salles; MATTAR, Daniela G.; NOVAES, Celso
Carlos. Estudo comparativo dos recursos disponíveis em extranet colaborativa
de gestão de projetos, com base em sistemas proprietários ou em software
livre. In: XI ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE
CONSTRUÍDO, 2006. Anais ... Florianópolis, 2006.
d) Trabalho apresentado em evento em meio eletrônico
SILVA, R.N.; OLIVEIRA, R. Os limites pedagógicos do paradigma da
qualidade total na educação. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
DA UFPe, 4., Recife. 1996. Anais eletrônicos... Recife: UFPe, 1996.
Disponível em: <http://www.propesq.ufpe.br/anais/anais/educ/ce04.htm>.
Acesso em: 21 jan. 1997.
4.3.1.4 Trabalhos acadêmicos
Elementos essenciais: autor; título e subtítulo; data da defesa; nº de folhas;
categoria, grau e área de concentração; instituição; local e data da publicação.
a) Monografia
SOARES, J. A Qualidade de ensino nas universidades públicas. 1999.
125 f. Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização em Administração
Universitária – Faculdade São Judas Tadeu, São Paulo, 1999.

b) Dissertação
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BOCCATO, Vera Regina Casari. Avaliação de linguagem documentária em
fonoaudiologia na perspectiva do usuário: estudo de observação da
recuperação da informação com protocolo verbal. 2005. 245 f. Dissertação
Mestrado em Ciência da Informação – Faculdade de Filosofia e Ciências,
Universidade Estadual Paulista, Marília, 2005.
c) Tese
RAMOS JUNIOR, José de Paula. A fortuna crítica de Macunaíma: primeira
onda 1928-1936. 2006. Tese Doutorado em Literatura Brasileira – Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2006.
4.3.1.5 Normas técnicas
Elementos essenciais: órgão normalizador, título, subtítulo, número da norma, local,
ano, volume ou número de páginas.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 9001: sistemas de
gestão da qualidade – requisitos. Rio de Janeiro, 2015. 32 p.

4.3.2 Glossário
Item opcional. É uma lista de palavras ou expressões técnicas com seus respectivos
significados, que deve ser apresentada em ordem alfabética.

A palavra

GLOSSÁRIO deve ser escrita em caixa alta e negrito, de forma centralizada.

4.3.3 Apêndices
Item opcional. Consiste em um documento elaborado pelo próprio autor, que serve
como fundamentação ou ilustração. Nessa seção, deve constar a palavra
APÊNDICES, identificada por letras maiúsculas sequenciais: APÊNDICE A,
APÊNDICE B,..., seguida por travessão e pelo respectivo título.

No sumário, devem ser mencionados apenas a palavra APÊNDICES e o número da
página inicial de cada um deles.
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4.3.4 Anexos
Item opcional. É um documento não elaborado pelo autor do trabalho. Um anexo
complementa o assunto estudado, mas é elaborado por outros autores mencionados
no texto. Na seção que o engloba, deve constar a palavra ANEXO, identificada por
letras maiúsculas sequenciais: ANEXO A, ANEXO B,..., seguida por travessão e
pelo respectivo título. No sumário, devem ser mencionados apenas a palavra
ANEXO e o número da página inicial de cada um deles.

38

5 CITAÇÃO
Citação é a menção de uma informação extraída de obras consultadas para a
realização do trabalho acadêmico. Existem duas formas de apresentá-la, conhecidas
como sistemas de chamada: sistema autor-data e sistema numérico. Neste
manual, adota-se o sistema autor-data, caracterizado pelo nome do autor seguido
pelo ano da publicação citada. A fonte de onde foi retirada a informação deve ser
citada, obrigatoriamente, na seção de Referências.

As citações podem ser diretas ou indiretas, conforme explicitado a seguir.

5.1 Citação direta
A citação é direta quando há transcrição exata de palavras ou trechos da obra do
autor consultado. Pode ser curta, com até três linhas, ou longa, com mais de três
linhas.
Pode apresentar-se entre aspas duplas, introduzida por seu autor:
Exemplo
Segundo Chiavenato (2005, p. 64), "valor é uma crença básica sobre o que se
pode ou não fazer, sobre o que é ou não importante. Os valores constituem
crenças e atitudes que ajudam a determinar o comportamento individual".

Ou pode não ser introduzida pelo autor, mencionado somente no final da citação, em
caixa alta e entre parênteses:

Exemplo
“Valor é uma crença básica sobre o que se pode ou não fazer, sobre o que é ou
não importante. Os valores constituem crenças e atitudes que ajudam a
determinar o comportamento individual". (CHIAVENATO, 2005, p. 64)
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As citações com mais de três linhas devem aparecer com recuo de 4 centímetros da
margem esquerda, sem aspas, em parágrafo com espaço entre linhas simples e com
fonte menor que a utilizada no trabalho:
Exemplo

4 cm

As citações são os elementos retirados dos documentos pesquisados
durante a leitura da documentação e que se revelaram úteis para
corroborar as idéias desenvolvidas pelo autor no decorrer do seu
raciocínio. (SEVERINO, 1984, p.126)

5.2 Citação indireta
A citação é indireta quando o trecho citado é parafraseado, ou seja, não se trata de
transcrição exata. Deve ser apresentada sem aspas, sendo opcional a indicação do
número da página consultada.
Pode ser introduzida por seu autor:
Exemplo
De acordo com Severino (1984), citações são elementos extraídos do material
consultado, que denotam importância para o desenvolvimento do trabalho do
autor.

Ou pode não ser introduzida pelo autor, mencionado somente no final da citação, em
caixa alta e entre parênteses:

Exemplo
Citações são elementos extraídos do material consultado, que denotam
importância para o desenvolvimento do trabalho do autor. (SEVERINO, 1984)
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5.3 Citação de citação
A citação de uma citação consiste na citação de um trecho que não foi lido na obra
original, mas no texto de outro autor que a apresenta. Nesse tipo de citação, indicase o sobrenome do autor do trabalho original seguido pela expressão apud, que
significa citado por, e pelo sobrenome do autor da obra consultada, de acordo com o
sistema de chamada escolhido.
Exemplo
1
Para
Silva (1995, apud DENCKER, 2000), o uso das técnicas de marketing na
área de Serviços é estratégico para as organizações atuarem com foco no
cliente.

Exemplo
2
Uma
mudança de paradigma para a teoria da comunicação torna possível retornar ao
empreendimento que foi interrompido com a crítica da razão instrumental; e isso nos
permitirá assumir novamente as tarefas desde então negligenciadas de uma teoria crítica da
sociedade (HABERMAS, 1984, apud ARAGÃO, 1997, p.13).

5.4 Notas de rodapé

As notas de rodapé têm um caráter explicativo no trabalho e podem apresentar
informações

que

não

foram

inseridas

no

texto,

tornando-o

ainda

mais

compreensível.
Ao se utilizar delas, o autor do trabalho deve considerar os seguintes aspectos:
 devem ser digitadas dentro das margens e separadas do corpo do texto por uma
linha contínua de 5 cm, a partir da margem esquerda;
 devem ser grafadas com fonte menor do que a utilizada no trabalho e
apresentadas com espaço entre linhas simples;
 sua numeração deve ser grafada em algarismos arábicos, devendo ser única e
sequencial para cada capítulo ou parte (não se inicia a numeração em cada
página);
 seu texto deve começar e terminar na página em que ela for inserida.
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Exemplo
No texto
Os grupos de stakeholders¹ esperam que a iniciativa da liderança, necessária
para atingir os objetivos desejados, tenha origem nas equipes que têm o poder
de tomada de decisões.
Na nota de rodapé
_____________________
¹ Stakeholders são indivíduos e grupos capazes de afetar e de serem afetados pelos resultados estratégicos
alcançados e que possuam reivindicações aplicáveis e vigentes a respeito do desempenho da empresa.

42

6

DETALHAMENTO

DA

METODOLOGIA

CIENTÍFICA

APLICADA
A estratégia de escolha das opções metodológicas deve atender aos interesses do
estudo, de forma a responder ao problema de pesquisa e cumprir os objetivos
estipulados.
O capítulo de Metodologia científica aplicada deve apresentar, obrigatoriamente, três
seções:
 Fundamentação teórica da metodologia científica (ver seção 6.1);
 Metodologia científica aplicada ao trabalho (ver seção 6.2);
 Roteiro da pesquisa aplicado no trabalho (ver seção 6.3).

Tais seções devem se completar e estar alinhadas ao escopo do trabalho. Os títulos
das subseções e demais desmembramentos podem ser adaptados ao texto que
estiver sendo desenvolvido.

6.1 Fundamentação metodológica do trabalho
Essa seção deve apresentar uma descrição do referencial teórico que embasa a
metodologia científica utilizada no trabalho.

6.1.1 Abordagem quanto aos objetivos das respostas
Descreve-se o que diz o referencial teórico sobre a intenção ou a finalidade das
respostas para o problema de pesquisa, as quais podem ser: exploratórias,
descritivas ou explanatórias.
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6.1.1.1 Respostas exploratórias
As respostas exploratórias objetivam maior proximidade com tudo o que está
relacionado ao objeto de pesquisa e que ainda não é tão conhecido, o que vai ajudar
o pesquisador a entender ou aumentar seus conhecimentos sobre o fenômeno
estudado.

Essa abordagem não se preocupa com o enquadramento das respostas com
qualquer teoria específica existente. Se alguma teoria explica o problema e
fundamenta as respostas, pode-se atribuir isso ao acaso. As respostas devem ser
simplesmente elencadas e detalhadas em termos das suas variáveis, dimensão
frequência e intensidade, comportamentos, relacionamentos e qualquer outra forma
de interesse do autor. Qualquer aderência fortuita com alguma teoria pode ser
tratada como mera coincidência.

6.1.1.2 Respostas descritivas
As respostas descritivas procuram descrever da forma mais detalhada possível ao
objeto pesquisado e seu comportamento diante de diversos cenários. Torna-se
importante a profundidade da pesquisa, que, além de ser um levantamento
constatação sobre aspectos de um objeto de estudo, procura também dar alguma
resposta estudo de campo.

Da mesma forma que as respostas exploratórias, as respostas descritivas devem ser
simplesmente elencadas e detalhadas em termos das suas variáveis, dimensão
frequência e intensidade, comportamentos, relacionamentos e qualquer outra forma
de interesse do autor. A aderência fortuita com alguma teoria deve, no entanto, ser
enfatizada.

6.1.1.3 Respostas explanatórias
Esse tipo de resposta ao problema de pesquisa procura explicar os fatores que
ocasionam os fenômenos, por meio de uma técnica de experimento quando o
assunto é as ciências naturais, ou por meio de observação quando o assunto é
típico de ciências sociais.
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A formulação das respostas explanatórias deve considerar o resultado dos testes de
uma ou mais hipóteses, das relações lógico-matemáticas entre as variáveis
independentes e dependentes. Além disso, deve discorrer sobre as variáveis de
contorno: ambiente, condições, premissas gerais e restrições específicas, situações
contingenciais, axiomas etc.

6.1.2 Abordagem quanto à forma das respostas
Escreve-se um pequeno referencial teórico sobre a forma de apresentação das
respostas na discussão dos resultados, as quais podem ser: quantitativas,
qualitativas ou híbridas.

6.1.2.1 Respostas quantitativas
Se o trabalho intenciona tratar as respostas de forma quantitativa, enfatizando a
frequência, a intensidade, os valores, o ranqueamento do comportamento dos
indivíduos objetos de estudo e daqueles que compõem o grupo ou a população
focal, então a abordagem é substancialmente quantitativa. As respostas estão mais
centradas no grupo, em termos estatísticos, do que nos indivíduos.
Em geral, o problema de pesquisa é formulado da seguinte forma: qual ou quais...?;
o que mais .....?; o que menos ....? As respostas, por sua vez, são de cunho
estatístico ou ordenadas por algum valor: os maiores .... são....; os menores ... são
...; x % da população estudada tende a ... Em trabalhos dessa natureza, deve-se
explicitar as técnicas de captura, tratamento e tabulação dos dados.

6.1.2.2 Respostas qualitativas
Se o trabalho está mais relacionado com questões de comportamento do objeto da
pesquisa; se o interesse do pesquisador está mais para compreender e interpretar
determinados comportamentos e, ainda, se o foco é saber como e por que se age
desta ou daquela forma, então a abordagem é substancialmente qualitativa.
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Em geral, o problema de pesquisa é formulado da seguinte forma: como ... ?; o que
explica ...?; por que .....? As respostas são de cunho descritivo e devem ser
apresentadas de forma detalhada, enfatizando-se o contexto e os pequenos
pormenores.

Além disso, o autor do trabalho deve estender-se em seus

comentários, confrontando o referencial teórico com as respostas do campo.

Em trabalhos dessa natureza, deve-se explicitar no protocolo de pesquisa como foi
planejada e executada cada etapa do trabalho: coleta de dados, tratamento e
interpretação, além de, evidentemente, roteiro de questões apresentadas para
discussão no campo.

6.1.2.3 Respostas híbridas
Em geral, trabalhos que apresentam dois tipos de resultados – quantitativos e
qualitativos – são raros, mas se as respostas forem conduzidas com parcimônia,
obtém-se um produto sinérgico bastante interessante. Convém considerar as
recomendações para ambos os casos, isto é, quantitativa e qualitativa.

6.1.3 Abordagem do problema
Descrevem-se os fundamentos teóricos que envolvem a conceituação da
abordagem ampla do problema, ou seja, uma abordagem dedutiva, indutiva,
hipotético-dedutiva, dialética, fenomenológica.

6.1.3.1 Abordagem dedutiva
Esse tipo de abordagem tem a finalidade de chegar a respostas, conclusões
particulares para o trabalho, com base em conhecimentos e teorias já existentes.
Trata-se de um tipo comum em trabalhos gerenciais e técnicos que explicam
comportamento dos processos de trabalho, fluxo de materiais, políticas e normas,
fundamentando-se nos ditames das diversas teorias. Em geral, a abordagem
dedutiva aplica-se a trabalhos cujas respostas são descritivas ou explanatórias.
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6.1.3.2 Abordagem indutiva
Em geral, a abordagem indutiva aplica-se a trabalhos cujas respostas são
exploratórias, nos quais o foco é buscar mais conhecimentos sobre o fenômeno. A
descoberta da teoria que justifica ou explica o comportamento é feita a posteriori.

6.1.3.3 Abordagem hipotético-dedutiva
Esse tipo de abordagem aplica-se a trabalhos exploratórios, nos quais se
consideram teorias gerais para explicar alguma afirmação particular, baseada em
fatos supostos, que ainda não transmitem veracidade à conclusão. Se o trabalho
apresentar algumas hipóteses, essa abordagem requer que elas sejam testadas. As
hipóteses que não resistirem aos testes de falseamento são refutadas e o caminho
investigativo deve ser recomeçado. Por outro lado, as hipóteses que resistirem aos
testes são fortes candidatas a serem a conclusão da investigação.

6.1.3.4 Abordagem dialética
Tal abordagem tem por finalidade investigar e contestar a realidade de um
determinado fenômeno, estudando conjuntamente as suas ações ou suposições
contraditórias dialéticas. Dada uma tese, é necessário identificar sua antítese, para
se chegar a uma nova compreensão da realidade, denominada síntese, ao se
analisar suas relações e interpenetrações.

6.1.3.5 Abordagem fenomenológica
Esse tipo de abordagem exige que as respostas sejam essencialmente
explanatórias e que a pesquisa ocorra em laboratório ou se debruce sobre
documentos. O escopo é limitar-se apenas ao fenômeno de forma estática, não se
levando em conta sua natureza real ou fictícia. A abordagem fenomenológica visa
tão somente os aspectos essenciais e internos do fenômeno, sem lançar mão de
deduções e empirismos.
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6.1.4 Metodologia de procedimento
Descrevem-se

os fundamentos teóricos que envolvem a

metodologia de

procedimento a ser adotada no trabalho, isto é, um dos métodos adotados, que
podem ser:
 quantitativos: survey ou estatístico, comparativo, tipológico ou sociológico;
 ambientes controlados: experimentos, clínico, histórico ou documental;
 interpretativos: funcionalista, estruturalista, único, múltiplo, estudo de caso,
etnografia, observação participante ou pesquisa-ação.

A seguir, explicitam-se os detalhes de cada um dos métodos de procedimento.

6.1.4.1 Métodos quantitativos
a) Survey ou estatístico

Relaciona-se fortemente com trabalhos cujas respostas assumem o formato
quantitativo. As relações referem-se única e exclusivamente aos dados
obtidos e tratados, inclusive em relação à confiabilidade da pesquisa. Nesse
caso, não cabe qualquer interpretação sobre veracidade. Os resultados das
relações encontradas só dizem respeito à sua natureza, à sua ocorrência e ao
seu significado se – e somente se – essas questões também foram
levantadas na forma de dados de identificação.
b) Comparativo

É uma variação do survey ou um tipo de survey e tem a finalidade de fazer
comparações sobre dois ou mais objetos, séries ou coleções de dados, a fim
de verificar semelhanças e explicar divergências. Os grupos podem ser
homogêneos ou heterogêneos e as comparações podem ou não considerar
aspectos temporais passado, presente e futuro.
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c) Tipológico ou sociológico

É típico de respostas híbridas, isto é, quantitativas e qualitativas, pelas quais
se procura comparar fenômenos sociais complexos, em que se criam tipos ou
modelos ideais de contextos ou personas, construídos com base na análise
de aspectos essenciais do fenômeno.

6.1.4.2 Ambientes controlados
a) Experimento

Consiste em um conjunto de processos utilizados para a verificação de uma
hipótese, valendo-se, em geral, de técnicas determinísticas – ex.: mesmas
circunstâncias e causas produzem os mesmos efeitos. Em geral, tem o
objetivo de executar uma determinada experiência e, se repetido, alargar,
variar e inverter uma dada experiência.
b) Clínico

Baseia-se na investigação e na prática terapêutica, caracterizando-se em
uma atitude clínica para um ser humano.
c) Histórico

Fundamenta-se na investigação de acontecimentos, processos e instituições
do passado, para verificar influências no contexto atual. Serve para
compreender melhor a função e a natureza de instituições, os costumes e a
forma de vida social, bem como para verificar quando é importante pesquisar
suas origens e raízes do passado. Em geral, o cenário é documental.
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6.1.4.3 Métodos interpretativos
Os métodos interpretativos dirigem-se a ambientes ou unidades de análise do
campo, sobre as quais não se tem controle. As pesquisas podem ter caráter
interpretativo explanatório ou investigativo exploratório. As conclusões baseiam-se
na interpretação do comportamento do fenômeno estudado ou da unidade de
análise em que se realiza a pesquisa e também em questões do tipo: como e por
quê.

Os tipos caracterizam-se de acordo com o tipo de resposta proporcionado:
funcionalista ou estruturalista; com a quantidade de unidades de análise envolvidas:
única ou múltiplas e com a participação do pesquisador: estudo de caso, etnografia,
observação participante ou pesquisa-ação.
a) Funcionalista

Interessa-se por questões do tipo como e por que uma determinada unidade
de análise age desta ou daquela forma. Tem um caráter explanatório.
b) Estruturalista

Parte de um fenômeno concreto, passa pelo abstrato e volta para o concreto,
tentando apresentar um modelo de comportamento para a realidade do
fenômeno ou da unidade de análise.
c) Único

Foca no comportamento de uma única unidade de análise.
d) Múltiplo

Trata de vários cenários e unidades de análise, o que permite uma
comparação entre eles.
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e) Estudo de caso

O pesquisador é um observador do fenômeno na unidade da análise e seu
papel é anotar e captar toda a realidade, para, posteriormente, interpretá-la.
f) Etnografia

Trata-se de um estudo dos sujeitos em seus ambientes naturais e permite
compreender

os comportamentos e as

motivações

do

grupo focal

normalmente social, por meio da naturalidade, compreensão e descoberta. O
trabalho do pesquisador é uma experiência altamente pessoal, uma vez que
interliga os procedimentos de campo, as capacidades individuais, a variação
situacional.

A validade e a riqueza de significado dos resultados obtidos dependem da
habilidade, disciplina e perspectiva do pesquisador, de sua riqueza e sua
fraqueza.

Esse método permite diversos graus de participação do

investigador: periférica, ativa e completa.

g) Observação participante ou pesquisa-ação

O pesquisador envolve-se totalmente na pesquisa, explora todas as
informações disponíveis e participa dos resultados. Suas considerações são
feitas com base em suas observações, seus interesses e suas perspectivas.
O resultado de seu trabalho pode ser descritivo geral ou descritivo seletivo.
Neste último, fortalece e valida os dados e a solução.

6.1.5 Critérios de seleção da unidade de análise
Descrevem-se os fundamentos teóricos que envolvem a demonstração dos critérios
de seleção das unidades de análise. Trata-se de item obrigatório se as unidades de
análise forem o campo ou, então, um acervo documental.
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6.1.6 Unidade de análise
Refere-se ao cenário, ao ambiente, ao local em que a pesquisa é realizada.
As alternativas de unidade de análise são descritas a seguir.
a) Se for acervo de documento

Determinados trabalhos realizam-se única e exclusivamente por meio de
pesquisas bibliográficas ou de um acervo de arte, coleção de objetos etc. Isso
significa que não existe interação com seres humanos e a abrangência limitase ao acervo compulsado.
b) Se for laboratório

Em pesquisas realizadas em laboratórios, há uma nítida interferência artificial
na produção do fato/fenômeno ou artificialização de sua leitura, sendo esse
um ambiente totalmente controlado pelo pesquisador, impedindo-o de
analisar as causas, sintomas, resultados e reações de um ambiente real.
c) Se for campo

Nesse caso, o trabalho acadêmico busca informações no campo onde ocorre
o fenômeno, ou seja, no seu habitat natural. Nela, há uma intensa
participação e interação com seres humanos. Os tipos de cenário de campo
são: uma determinada população, um determinado setor econômico, uma
determinada empresa, um determinado setor de uma empresa.

6.1.7 Protocolo de pesquisa
Descrevem-se os fundamentos teóricos que envolvem a elaboração de um protocolo
de pesquisa, que corresponde ao planejamento de um passo a passo e aos
produtos intermediários da investigação. Baseia-se na metodologia de gestão de
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projetos. O protocolo de pesquisa é o planejamento de todas as ações e de todos os
produtos intermediários a serem obtidos no trabalho de campo de campo.

Se o trabalho tiver um caráter quantitativo ou estatístico, o passo a passo geral
consiste em:
 elaborar as questões de pesquisa, de acordo com o referencial teórico;
 escolher uma amostra representativa da população;
 coletar os respostas;
 depurar os resultados, retirando-se os resultados inconsistentes não se
consegue validar as respostas, pois muitas vezes os respondentes são
desconhecidos;
 tabular

os

resultados,

aplicando-lhes

os

procedimentos

estatísticos

adequados;
 concluir os resultados.

Se o trabalho tiver um caráter qualitativo, o passo a passo geral consiste em:
 elaborar as questões de pesquisa, de acordo com o referencial teórico;
 escolher as unidades de análise;
 aplicar as técnicas para coleta de respostas;
 depurar as respostas, retirando-se aquelas que são inadequadas ou
inconsistentes;
 validar as respostas;
 interpretar as respostas à luz do referencial teórico;
 analisar as respostas e formular as conclusões e os resultados;
 apresentar e corrigir os resultados.

6.1.8 Técnicas de pesquisa
Descrevem-se os fundamentos teóricos que envolvem as técnicas de pesquisa
utilizadas para coletar informações a respeito do universo ou da unidade de análise
em foco. Se o trabalho tiver um caráter quantitativo, a técnica mais usual é a
pesquisa de campo. Se o trabalho tiver um caráter qualitativo, as técnicas mais
usuais são a entrevista, a observação e a análise documental.
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a) Pesquisa de campo

É uma pesquisa baseada em um questionário, com perguntas sobre o
problema de pesquisa, cujas respostas são fechadas aquelas e somente
aquelas. O pesquisador pode criar uma válvula de escape, criando uma das
opções como outras e solicitar ao respondente que indique sucintamente sua
resposta.

b) Entrevista

Trata-se de um trabalho de conversa pessoal ou virtual com representantes
da unidade de análise. O papel do pesquisador é seguir o roteiro de pesquisa,
proporcionando liberdade ao entrevistado para se manifestar da melhor forma
possível em questões com respostas abertas, ou conduzindo suas respostas
para um conjunto previamente estudado e preparado de alternativas em
questões com respostas fechadas ou semifechadas.

c) Observação

O pesquisador apenas acompanha os trabalhos, a movimentação, as ações
de um grupo de representantes da unidade de análise.

d) Análise documental

O pesquisador baseia-se em documentos, provas, textos, mensagens, cartas,
documentos, normas etc., para levantar os dados a respeito da unidade de
análise.
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6.1.9 Roteiro de pesquisa
Descrevem-se os fundamentos teóricos que envolvem a elaboração do roteiro de
pesquisa, também conhecido como questionário. Para cada questão, indica-se a
motivação e cita-se o referencial teórico que conduziu à sua formulação.

6.2 Fundamentação metodológica do trabalho
Essa seção deve apresentar uma descrição do referencial teórico que embasa a
metodologia científica utilizada no trabalho.

6.2.1 Estratégia metodológica adotada

Descrevem-se suscintamente os elementos metodológicos adotados no trabalho,
descritos no item 6.1:
 Abordagem quanto aos objetivos das respostas;
 Abordagem quanto à forma das respostas;
 Abordagem do problema;
 Metodologia de procedimento.
A forma de apresentação pode ser um texto simples, um texto com bullets ou um
quadro.

6.2.2 Técnicas de pesquisa
Descrevem-se as técnicas utilizadas para a elaboração da pesquisa.

6.2.3 Critérios de seleção da unidade de análise
Descrevem-se, pormenorizadamente e da melhor forma possível, o racional, a lógica
e os critérios adotados para selecionar a(s) unidade(s) de análise. Se oportuno,
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indicam-se as razões de desqualificação de unidade(s) de análise considerada(s)
inicialmente, mas que não faz(em) parte da pesquisa.

6.2.4 Critérios de seleção da unidade de análise
Descrevem-se, pormenorizadamente e da melhor forma possível, qual é(são) a(s)
unidade(s) de análise, seu tamanho e sua localização, seus principais produtos, seu
contexto atual (as is), seu contexto futuro (to be), suas oportunidades, dificuldades e,
principalmente, sua aderência à pesquisa.

6.2.5 Protocolo de pesquisa
Descreve-se o protocolo da pesquisa, isto é, qual o planejamento, as atividades, o
passo a passo para realização do estudo. Se a pesquisa tem um caráter
quantitativo/estatístico, descrevem-se os passos da coleta de dados, o tratamento e
a tabulação dos dados. Se a pesquisa tem um caráter qualitativo, descreve-se o
passo a passo para coletar as informações, ordená-las, agrupá-las e interpretá-las.

6.3 Roteiro de pesquisa
Reapresentam-se novamente e resumidamente o problema e os objetivos da
pesquisa, bem como as hipóteses formuladas (se houver).

6.3.1 Roteiro de pesquisa
Descreve-se o roteiro de pesquisa, que é o conjunto das questões apresentadas à
unidade de análise para a realização do estudo.
Para cada questão, deve-se indicar:
 texto da questão;
 motivo pelo qual a questão foi formulada;
 referencial teórico referente à questão.
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