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RESUMO

O resumo deve apresentar de forma concisa e lógica os seguintes elementos:
Introdução o tema e que envolve a problematização da pesquisa; em seguida os
Objetivos, a metodologia e os Resultados Alcançados ou Discussão dos
Resultados, e a Conclusão deve o texto ter um único parágrafo; no mínimo 100 e
não ultrapassando 250 palavras. Não deve conter citações. As frases devem ser
concisas e não de uma simples enumeração de tópicos. Deve-se usar o verbo na
voz ativa e na terceira pessoa do singular.
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1 INTRODUÇÃO

Deve constar a delimitação do assunto, a problematização, sua relevância
acadêmica e sua importância, e os objetivos da pesquisa.

2 DESENVOLVIMENTO
Parte principal e mais extensa do trabalho deve apresentar a Fundamentação
Teórica, a Metodologia, os Resultados e a Discussão. Divide-se em seções e
subseções conforme a NBR 6024. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS)
Assim, a primeira seção ou capítulo, após a Introdução, é a fundamentação
teórica. O texto deverá ter uma seqüência lógica, conforme EXEMPLO ABAIXO.

Seção Primária:
letras maiúsculas
em negrito

2 PRINCIPIOS DAPESSOA HUMANA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Seção
secundária: letras
maiúsculas.

2.1 PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE, DA IGUALDADE E DA EFETIVIDADE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

2.2 AS FAMÍLIAS NO ORDEMAMENTO JURÍDICO
Seção terciária:
letras inicias
maiúsculas e
minúsculas, com
destaque em
negrito

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

2.2.1 Famílias nucleares

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
2.2.2 Famílias monoparentais

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

2.2.3 Família homoafetiva

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

3 METODOLOGIA

Trata-se de uma descrição detalhada e rigorosa do método de pesquisa (caminho),
conforme sugere texto “Contribuição para elaboração de trabalho acadêmico: artigo e
monografia”.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO/DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Após a seção destinada a Metodologia, apresenta-se uma das mais importantes
fases da pesquisa: a análise e discussão dos dados (resultados).

5 CONCLUSÃO

As conclusões devem responder às questões da pesquisa, correspondentes aos
Resumo em língua
estrangeira

objetivos e hipóteses; devem ser breve podendo apresentar recomendações e sugestões
para trabalhos futuros.

RESUMEN
Elemento pós-textual obrigatório, versão do resumo na língua do texto, para
indioma de divulgação internacional, com as mesmas características (em inglês
Abstract, em espanhol Resumen, em Francês Résumé, por exemplo).
Palavras-Chave em língua estrangeira.
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do
texto.

As referências
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documento, em
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023:
e separadas
informação e documentação: elaboração: referências. Rio de Janeiro, 2002. entre si por
espaço
SIMPLES.

Normas para Formatação (com base na ABNT)
a) O artigo deve ter no mínimo 15 e no máximo 25 páginas entre a seção
destinada a Introdução e a da Conclusão.
b) Fonte: Times New Roman e Arial.
c) Tamanho da Fonte: 12; exceto para citações longas, notas de roda pé conforme
recomendações da ABNT.
Obs: para maiores detalhes consultar as normas Institucionais, bem como o portal
CESED/ http://www.cesed.br/portal/
(no final da página Acesso Rápido-Roteiro de Monografia/TCC).
Outra opção: http://www.cesed.br/portal/?page_id=21399 –Tipos de TCC.

