
AVISO
Os slides abaixo foram disponibilizados exclusivamente para
estudo e pesquisa dos alunos da disciplina Evolução da Física
(UFABC) e demais interessados no tema.

O conteúdo dos slides é baseado nos textos recomendados
pelo professor. Em alguns dos slides, são citados trechos
integrais dos textos.

A reprodução ou utilização dos slides para quaisquer outros fins
sem a devida autorização é PROIBIDA, estando sujeitas à
acusação de plágio e a eventuais medidas jurídicas.

Utilizem de forma consciente a informação e promovam sempre
uma boa prática de estudo e pesquisa.

Prof. Dr. Breno Arsioli Moura

Centro de Ciências Naturais e Humanas – CCNH

Universidade Federal do ABC – UFABC

breno.moura@ufabc.edu.br
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Aula 07

■ Redação e estrutura de um projeto de pesquisa – parte 2

– Embasamento teórico, Metodologia, Cronograma, 
Resultados esperados, Referências
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Estrutura básica
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Estrutura básica

■ Espaçamento entre linhas: 1,5 cm

■ Espaçamento entre linhas em citações: 1 cm

■ Títulos das seções em maiúsculo.

■ Títulos das subseções em minúsculo.

■ Todas as seções e subseções têm que ser numeradas, 
exceto o Resumo e as Referências Bibliográficas.
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Embasamento teórico

■ Esta é a seção em que se deve apresentar os fundamentos 
do projeto.

■ Envolve, entre outros pontos, uma revisão bibliográfica.

■ Esta seção pode ter outro título ou ser dividida em mais de 
uma. Porém, não se recomenda que haja mais de três 
seções de embasamento teórico.
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Metodologia

■ Nesta seção, devem ser descritos todos os métodos 
envolvidos na condução da pesquisa. 

■ IMPORTANTE: são os métodos para realizar a pesquisa! 

– Uma pesquisa experimental pode empregar diversos 
métodos, mas qual será aquele para realizar a 
pesquisa?

– Uma pesquisa de campo pode incluir uma 
metodologia de ensino, mas qual será a metodologia 
utilizar para coletar os dados?
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Cronograma

■ Descrever todas as etapas da pesquisa.

■ Idealmente, o cronograma deve ser ou semestral ou 
mensal, dependendo das particularidades de cada 
pesquisa.

■ É importante ser realista! Menos sempre é mais!
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Resultados esperados

■ Descrever o que se espera da pesquisa.

■ É também importante ser realista aqui! Explore quais são 
os possíveis resultados de sua pesquisa e como eles 
podem contribuir para o desenvolvimento da área.

■ Em geral, essa seção deve ser apresentada em 1 página.
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Citações e referências

GRÁFICOS e TABELAS

A identificação de gráfico, figura, quadro, fotografia, mapa, desenho, 
fluxograma, organograma etc. menciona-se na parte superior da 
ilustração, com título específico, seguido de seu número (algarismo 
arábico) na ordem de ocorrência no texto. Deve-se mencionar a fonte 
e/ou a legenda explicativa. A ilustração deve ser inserida o mais 
próximo possível do texto a que se refere, centralizada ao tamanho do 
papel. 
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Citações e referências

GRÁFICOS e TABELAS

A identificação de tabela deve ser colocada na parte superior da 
mesma, com título específico, seguido de numeração (algarismo 
arábico) independente e consecutiva na ordem de ocorrência no texto. A 
fonte e/ou legenda explicativa, bem como notas são mencionadas na 
parte inferior da tabela. A tabela deve ser inserida o mais próximo 
possível do texto a que se refere, centralizada ao tamanho do papel.
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Citações e referências

CITAÇÕES

■ Citação direta 

É a transcrição literal do texto do autor consultado, podendo ser inserida 
na frase se tiver menos de 3 linhas, entre aspas duplas, sem recuo, 
dentro do parágrafo normal. 

EXEMPLO: 

Não saber usar a internet em um futuro próximo será como não saber 
abrir um livro ou acender um fogão, não sabermos algo que nos permita 
viver a cidadania na sua completitude. (VAZ, 2008, p. 63). 

Segundo Vaz (2008, p. 63), não saber usar a internet em um futuro 
próximo será como não saber abrir um livro ou acender um fogão, não 
sabermos algo que nos permita viver a cidadania na sua completitude. 
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Citações e referências
CITAÇÕES

■ Citação direta com mais de 3 linhas: 

As citações com mais de três linhas devem ter um tipo de destaque diferente: é 
necessário reduzir o tamanho da fonte, podendo ser para 10 ou 11 e também é 
preciso aplicar um recuo de 4 cm em relação à margem esquerda, assim, todo o seu 
texto ficará com o recuo exigido pelas normas. Ao final, a citação com mais de três 
linhas terá a seguinte apresentação — observe que ela não tem aspas, tem que ter 
espaçamento simples: 

EXEMPLO: 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP 
comenta que: 

Tal diminuição pode ser explicada pela integração de instituições, por fu- são 
ou compra, observada nos últimos anos. De fato, a criação dos Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, em muitos casos, se deu a partir 
da fusão de Centros Federais de Educação Tecnológica. A única parte do país 
onde se verificou um acréscimo no número de instituições de ensino superior 
foi na região Nordeste, com 10 instituições a mais do que em 2007. Cabe 
ressaltar que o declínio no número das instituições de ensi- no superior, assim 
como em 2007, não se refletiu na oferta de vagas, nú- mero de ingressos, 
matrículas e concluintes, que mantiveram um cresci- mento semelhante aos 
dos anos anteriores (...). A distribuição de IES por categoria administrativa se 
aproxima à verificada no ano anterior, com 90% de instituições privadas e 10% 
de instituições públicas, divididas entre fe- derais (4,1%), estaduais (3,6%) e 
municipais (2,7%). É importante salientar que estão incluídas aqui todas as IES 
que 
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Citações e referências

CITAÇÕES

■ Citação Indireta: 

Depois de ler um artigo, você chegou a uma conclusão semelhante a do 
autor consultado. Mas por algum motivo pessoal, você não tem 
interesse em usar as mesmas palavras e exatamente a mesma 
estrutura que encontrou no artigo em questão. Nesse caso, você fará 
uma citação indireta, já que o seu texto teve como base uma obra 
consultada. Seguindo o mesmo formato de apresentação da cita- ção
direta, a indireta também deve conter o autor da frase citada, bem como 
o ano da publicação do artigo/livro. Apresentar a página em que o 
conteúdo se encontra é opcional. 

EXEMPLO: 

Independentemente do nosso reconhecimento, segundo Apple (1994 
apud MOREIRA; SILVA, 2002), o currículo, bem como as questões 
educacionais, vistas sob um ponto de vista mais generalizado, mantêm-
se relacionados a aspectos históricos relativos a conflitos de classe, 
raça, sexo e religião, não somente em se tratando dos Estados Unidos, 
mas também a outros países. 
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Citações e referências
CITAÇÕES

■ Citação de citação

Há autores que são clássicos para uma determinada área do conhecimento 
devendo ser citado. Mas nem sempre eles estão disponíveis. Mas, durante 
suas pesquisas, encontrou um autor que teve a sorte de ter em mãos o 
documento, e este fizera uma citação extremamente importante para o seu 
trabalho. 

Existe a citação de citação. Como o próprio termo leva a entender, você 
fará uma citação de um conteúdo que foi citado na obra que você está 
consultando. Esse tipo de citação é recomendado em último caso, já que o 
correto é tentar localizar a fonte original. 

EXEMPLO: 

Independentemente do nosso reconhecimento, segundo Apple (1994 apud 
MOREIRA; SILVA, 2002), o currículo, bem como as questões educacionais, 
vistas sob um ponto de vista mais generalizado, mantêm-se relacionados a 
aspectos históricos relativos a conflitos de classe, raça, sexo e religião, não 
somente em se tratando dos Estados Unidos, mas também a outros países. 

Recomenda-se que, neste caso, a referência original seja colocada em nota 
de rodapé.
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Citações e referências

NOTAS DE RODAPÉ

■ Deve ser utilizada apenas em casos excepcionais.

■ Tem o intuito de explicar algum termo, expressão ou frase 
que, se explicada no texto principal, pode implicar na 
perda da fluidez da argumentação.
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Citações e referências

■ No texto:

– Autor (ano, página)

– Autor (ano)

– Autor 1 e Autor 2 (ano, página)

– Autor 1 e Autor 2 (ano)

– Autor 1 et. al. (ano, página)

– Autor 1 e. al. (ano)

– (Autor, ano, página)

– (Autor 1 e Autor 2, ano, página)
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Citações e referências

■ Seção “Referências bibliográficas”: consultar Guia de 
Normalização de Trabalhos Acadêmicos da UFABC
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