ELEMENTOS TEXTUAIS (TÓPICOS DO TEXTO DA DISSERTAÇÃO)

INTRODUÇÃO: obrigatório. Deve conter a definição em termos gerais do problema abordado, a
justificativa (motivo da escolha do tema e sua relevância), e os objetivos do trabalho (gerais e
específicos, que poderão ser colocados em um item/tópico separado).
DESENVOLVIMENTO: obrigatório. Os títulos dos tópicos relativos ao desenvolvimento do
trabalho podem variar dependendo da natureza da pesquisa e da definição do professor
orientador. Sugerem-se os seguintes tópicos:
REVISÃO DA LITERATURA: Pode ser separada ou vir juntamente à “Introdução”. Trata
do referencial teórico e do conhecimento acumulado sobre o tema abordado no
trabalho, tendo como base a pesquisa bibliográfica sobre assunto.
MATERIAL E MÉTODOS ou METODOLOGIA: Deve conter a descrição dos
procedimentos experimentais utilizados para a obtenção dos dados. Sua redação deve
ser feita de forma clara e detalhada para que os experimentos possam ser
reproduzidos. Pode ser dividido em itens e subitens.
RESULTADOS: descrição clara e análise rigorosa dos resultados obtidos. Podem ser
complementados com tabelas, gráficos e figuras.
DISCUSSÃO: comentários acerca dos resultados e sua comparação com dados obtidos
por outros autores, com argumentação a favor ou contra. Os tópicos apresentados
nesta parte devem estar em harmonia com os objetivos estabelecidos na Introdução.
Pode ser apresentada juntamente com os resultados (RESULTADOS E DISCUSSÃO).
CONCLUSÕES ou CONSIDERAÇÕES FINAIS: obrigatório. Sintetiza a contribuição do trabalho e
deve estar de acordo com os objetivos. Não deve conter dados, comentários ou discussão dos
resultados. As conclusões devem ser apresentadas na forma de parágrafos curtos, com frases
diretas e informativas. Lembrar que as conclusões não são cópias dos resultados apresentados
e discutidos no item anterior. Deve-se evitar o uso de citações bibliográficas neste item.
ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: obrigatória. Relação da bibliografia efetivamente consultada
para a produção do trabalho. Não necessita obrigatoriamente ser feita de acordo com as
normas da ABNT, pode-se optar por obedecer às regras apresentadas nos periódicos onde o
trabalho poderá ser submetido para publicação. Neste caso, ao final das referências indicar:
“Referências foram elaboradas segundo orientações do periódico (citar o nome da revista). As
referências, ao final do trabalho devem ser digitadas em espaço simples e separadas entre si
por espaço duplo.
APÊNDICES: opcional. Apêndices são documentos (textos, ilustrações, tabelas, questionários,
etc.) elaborados pelo autor, com a função de fundamentar, comprovar ou ilustrar ítens do
estudo apresentados no texto. Relação do que o autor considera merecer registro. Os

apêndices devem ser identificados por meio de letras maiúsculas consecutivas, travessão e
seus respectivos títulos.

ANEXOS: opcional. Anexos são constituídos de tabelas, quadros, gráficos, ilustrações,
questionários, entre outros documentos, não elaborados pelo autor. Têm por finalidade
documentar, fundamentar, comprovar ou ilustrar itens descritos no texto. Os anexos devem
ser identificados por meio de letras maiúsculas consecutivas, travessão e seus respectivos
títulos.

