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ROTEIRO	PARA	ELABORAÇÃO	DO		

TRABALHO	ESCRITO	DA		
DISCIPLINA	ENQ	3219	–	ESTUDO	DIRIGIDO	

Antes	 de	 iniciar	 o	 trabalho,	 consultar	 as	 normas	 da	 ABNT	 para	 trabalhos	
acadêmicos	(NBR‐14724,	2011),	no	site	da	BU:	

http://www.bu.ufsc.br/design/TrabalhoAcademico.pdf	
http://www.bu.ufsc.br/design/Estrutura.html	

Capa:	 elemento	 obrigatório,	 que	 contém	 as	 informações	 indispensáveis	 à	
identificação	 do	 trabalho.	 Incluir	 cabeçalho	 com	 o	 nome	 da	 Instituição	 e	 do	
Programa	 de	 Pós‐graduação,	 nome	 do	 aluno,	 nome	 do	 orientador,	 nome	 do	
professor	 responsável	 pela	 disciplina	 de	 ENQ	 3219	 ‐	 Estudo	 Dirigido,	 trimestre	
letivo,	título	do	trabalho,	local	e	data.		

Resumo:	 elemento	 obrigatório,	 que	 consiste	 da	 apresentação	 concisa	 do	
conteúdo	 do	 trabalho,	 não	 devendo	 ultrapassar	 500	 palavras,	 seguido	 das	
palavras‐chave.	Resumir	em	poucas	linhas	a	motivação/justificativa	para	a	escolha	
do	 tema,	 os	 tópicos	 pesquisados	 e/ou	 resultados	 obtidos	 e	 as	 principais	
conclusões.	As	palavras‐chave	devem	figurar	logo	abaixo	do	resumo,	antecedido	da	
expressão:	Palavras‐chave:	separadas	entre	si	por	ponto	(.)	e	 finalizadas	também	
por	ponto	(.)		(NBR	6028,	2003,	p.	2).	

Abstract:	Mandatory	element,	with	maximum	500	words.	Rules:	similar	 to	
resumo.	Keywords:	similar	to	Palavras‐chave	(NBR	6028,	2003,	p.	2).	

Lista	 de	 ilustrações:	 (quadros,	 figuras,	 desenhos,	 mapas,	 etc.)	 elemento	
opcional,	 que	 deve	 ser	 elaborado	 de	 acordo	 com	 a	 ordem	 e	 designação	 das	
ilustrações	apresentadas	no	texto,	indicando	o	respectivo	número	da	página.		

Lista	de	tabelas:	elemento	opcional,	que	deve	ser	elaborado	de	acordo	com	
a	ordem	apresentada	no	texto,	com	cada	item	designado	com	seu	nome	específico	e	
o	 respectivo	 número	 da	 página	 (NBR	 14724,	 2011,	 p.	 8).	 Exemplo:	 Tabela	 1	 –	
Dados	...		

Lista	de	abreviaturas	e	siglas:	elemento	opcional,	que	consiste	da	relação	
alfabética	das	 abreviaturas	 ou	 siglas	utilizadas	no	 texto,	 seguida	das	palavras	 ou	
expressões	correspondentes	grafadas	por	extenso	(NBR	14724,	2011,	p.	8).	
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Lista	de	 símbolos:	 elemento	 opcional,	 que	 deve	 ser	 elaborado	 de	 acordo	
com	 a	 ordem	 apresentada	 no	 texto	 com	 o	 devido	 significado.	 Colocar	 todas	 as	
variáveis,	com	os	respectivos	símbolos,	definições	e	unidades,	que	foram	utilizadas	
no	trabalho.	

Sumário:	 elemento	obrigatório,	 que	 consiste	da	 indicação	do	 conteúdo	do	
documento,	enumerando	suas	divisões	e/ou	seções.	O	sumário	deve	incluir	apenas	
as	partes	da	publicação	que	o	sucedem	(NBR	6027,	2003,	p.	2).	Indicar	cada	página	
das	divisões	e/ou	seções,	e	subseções.											

Introdução:	é	a	apresentação	do	trabalho,	onde	são	informados	os	motivos	
que	 levaram	 à	 pesquisa	 e	 os	 objetivos	 do	 trabalho.	 Fazer	 uma	 introdução	
destacando	a	motivação/justificativa	para	a	escolha	do	tema.	

Desenvolvimento:	 é	 a	 parte	 principal	 do	 texto,	 dividido	 em	 seções	 ou	
subseções.	 Contém	 a	 descrição	 pormenorizada	 do	 assunto	 e	 a	 fundamentação	
teórica,	 podendo	 conter	 a	 metodologia	 (material	 e	 método),	 os	 resultados	 e	
respectivas	discussões	(quando	previstas	atividades	experimentais/numéricas	no	
Plano	 de	 Trabalho).	 Devem	 ser	 feitas	 as	 citações	 e	 as	 notas	 bibliográficas	 e/ou	
explicativas,	 no	 texto.	 Discorrer	 sobre	 o	 tema	 proposto,	 fundamentando‐se	 nos	
textos	 obtidos	 de	 livros	 e	 papers	 encontrados	 na	 literatura,	 discutindo	 os	
principais	 dados	 e/ou	 resultados	 obtidos,	 destacando	 pontos	 que	 não	 estão	
consolidados	na	literatura,	podendo	ser	futuros	temas	de	dissertações	de	mestrado	
e/ou	teses	de	doutorado.	

Conclusões:	é	a	parte	final	do	texto	na	qual	se	apresentam	as	considerações	
finais.	É	a	 recapitulação	 sintética	dos	dados	obtidos.	Fazer	um	resumo	compacto	
das	 conclusões,	 em	 forma	 de	 tópicos	 advindos	 das	 análises	 dos	 trabalhos	
encontrados	na	literatura	e/ou	dos	resultados	obtidos.	

Bibliografia:	elemento	obrigatório	constituído	por	uma	lista	ordenada	dos	
documentos	 efetivamente	 citados	 no	 texto	 (NBR	 6023,	 2002).	 Não	 devem	 ser	
referenciadas	fontes	bibliográficas	que	não	foram	citadas	no	texto.	Indicar	todos	os	
papers	e	livros	consultados	e	utilizados	para	o	desenvolvimento	deste	trabalho.	

 


