
ESPEC IAL I ZAÇÃO
 

Educação Profissional Integrada à 
Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos - PROEJA

Marlene Zwierewicz

2014

SEMINÁRIO
DE

ESCRITA



Z98s         Zwierewicz, Marlene – 
  Seminário de Escrita / Zwierewicz, Marlene –    
 Florianópolis : IFSC, 2014. 
  35 p. : il. ; color. 
 
                       
                     
                    Inclui Bibliografia.
  

                   1. Ensino a distância.  2. Pesquisa – Metodologia.
 3. Normalização.  I. Título. 
.        
    
                                            
                                                                                       CDD: 371.207

2014, Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC.  
 
1ª Edição adaptada ao novo projeto gráfico e instrucional do  
Departamento de Educação a Distância - EaD - IFSC.

Esta obra está licenciada nos termos da Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual
4.0 Brasil, podendo a OBRA ser remixada, adaptada e servir para criação de obras derivadas, desde que com fins
não comerciais, que seja atribuído crédito ao autor e que as obras derivadas sejam licenciadas sob a mesma licença.

   Catalogado por: Gizelle Freitas CRB14/792



Ficha Técnica e Institucional

[ Reitoria ]
Maria Clara Kaschny Schneider

[ Pró-Reitoria de Ensino ]
Daniela de Carvalho Carrelas

[ Diretoria do Centro de Referência em Formação e EaD ]
Gislene Miotto Catolino Raymundo

[ Chefia do Departamento de Educação a Distância - EaD/IFSC ]
Carlos Alberto da Silva Mello

[ Coordenação do PROEJA ]
Elenita Eliete de Lima Ramos

[ Coordenação do Curso de Especialização em PROEJA ]
Marizete Bortolanza Spessatto

[ Coordenação de Tutoria ]
Karla Mendes

[ Coordenação - Produção de Materiais Didáticos - EaD/IFSC ] 
Ana Karina Corrêa
Andreza Regina Lopes da Silva

[ Projeto Gráfico e Instrucional - Livros didáticos - EaD/IFSC ] 
Aline Pimentel 
Carla Peres Souza
Daniela Viviani
Elisa Conceição da Silva Rosa
Sabrina Bleicher

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
CENTRO DE REFERÊNCIA EM FORMAÇÃO E EAD

Créditos do Livro 

EDIÇÃO 2014

[ Conteúdo ]
Marlene Zwierewicz

[ Design Instrucional ]
Daiana Silva

[ Design Gráfico ]
Rafael Martins Alves

[ Revisão Gramatical ]
Sandra Beatriz Koelling

[ Infográficos ] 
Luciano Adorno

[ Tratamento de imagens ] 
Rafael Martins Alves

[ Imagens ] 
Wikimedia Commons
<http://commons.wikimedia.org/>
Free Images
<http://www.freeimages.com/>
Shutterstock
<http://www.shutterstock.com/>



Prezado estudante, 
Seja bem-vindo!

O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), preocupado em 
transpor distâncias físicas e geográficas, percebe e trata a 
Educação a Distância como uma possibilidade de inclusão. No 
IFSC são oferecidos diferentes cursos na modalidade a distância, 
ampliando o acesso de estudantes catarinenses, como de 
outros estados brasileiros, à educação em todos os seus níveis, 
possibilitando a disseminação do conhecimento por meio de seus 
campus e polos de apoio presencial conveniados. 

Os materiais didáticos desenvolvidos para a EaD foram pensados 
para que você, caro aluno, consiga acompanhar seu curso 
contando com recursos de apoio a seus estudos, tais como 
videoaulas, ambiente virtual de ensino aprendizagem e livro 
didático. A intenção dos projetos gráfico e instrucional é manter 
uma identidade única, inovadora, em consonância com os avanços 
tecnológicos atuais, integrando os vários meios disponibilizados e 
revelando a intencionalidade da instituição.

Bom estudo e sucesso! 

Equipe de Produção dos Projetos Gráfico e Instrucional 
Departamento EaD/IFSC
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A Unidade Curricular 
Seminário de EscritaMnde

Olá, caro(a) estudante!

Esta unidade curricular tem o objetivo de subsidiar a construção de um artigo 
científico relacionado ao projeto de pesquisa e/ou intervenção, elaborado 
e aplicado em outras Unidades Curriculares - UC, oportunizando a difusão 
dos resultados. Esta UC também oferece informações sobre a apresentação 
do Trabalho de Curso - TC e, portanto, do artigo científico perante banca 
examinadora. Para atender o objetivo, dividimos este livro didático em três 
partes: a primeira discute a relevância dos artigos científicos e apresenta sua 
estrutura; a segunda apresenta aspectos relacionados à elaboração do artigo 
científico e a terceira apresenta informações sobre a defesa do artigo científico 
em banca. 

O desenvolvimento desta UC acontecerá por meio de oito encontros 
formativos, distribuídos em uma carga de 45 horas. Os referidos encontros 
serão realizados no decorrer da oferta das últimas UC do curso, contribuindo 
para que você elabore e defenda o seu artigo científico. 

Essas ações são articuladas com as atividades realizadas no Seminário de 
Pesquisa e Intervenção I, quando foi elaborado o projeto de pesquisa e/ou 
intervenção, as atividades realizadas no Seminário de Pesquisa e Intervenção 
II, quando os referidos projetos foram aplicados, bem como as ações 
desenvolvidas nas demais UC, especialmente nos momentos em que cada 
estudante realizou a avaliação integradora, sistematizando as possíveis bases 
teóricas dos artigos científicos. Esta unidade, portanto, colabora para o término 
de uma proposta inter e transdisciplinar, desenvolvida por meio da articulação 
das diferentes UC que constituem o Curso de Especialização em Educação 
Profissional Integrada à Educação Básica na modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos – PROEJA.

Aproveite bem os estudos!

A autora



Estrutura e 
Relevância 
dos Artigos 
Científicos
O objetivo desta unidade é apresentar a estrutura dos artigos científicos, 
destacando seu potencial para difusão dos resultados de pesquisas e/ou 
intervenções que colaborem para a ressignificação do processo formativo 
de jovens e adultos. Ela é considerada a base para as unidades 2 e 3, 
pois permite conhecer o formato e refletir sobre a relevância dos artigos 
científicos.  

Marlene Zwierewicz

UNIDADE 1SEMINÁRIO DE ESCRITA



Estrutura e Relevância dos 
Artigos Científicos

Na UC Seminário de Pesquisa e Intervenção I, você teve a 
oportunidade de refletir sobre a importância da pesquisa para 
aprofundar o conhecimento sobre a realidade que envolve a 
Educação de Jovens e Adultos - EJA, bem como a realidade 
que envolve especificamente o PROEJA. Você viu também que 
os índices da educação brasileira comprovam a existência de 
muitos desafios para assegurar o acesso e a permanência dos 
(as) estudantes no contexto escolar, sendo necessárias, portanto, 
práticas efetivas de intervenção. 

ESTRUTURA DO ARTIGO 
CIENTÍFICO

[ SAIBA MAIS ]

Quando temos acesso a diferentes 
periódicos, podemos observar que 

não existe um formato único de artigo 
científico. Um dos exemplos que 

comprovam que existem diferenças 
é a maneira de registrar as citações, 

bem como o tamanho da fonte do 
resumo. Nesta UC, optamos por uma 

aproximação com as orientações 
da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT. 

Agora que você já desenvolveu seu projeto de pesquisa e/ou 
intervenção, é preciso sistematizar seus resultados. Isso será 
possível por meio da elaboração de um artigo científico.
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No caso deste curso, o artigo científico corresponde ao Trabalho 
de Curso - TC. A elaboração e defesa do referido artigo científico 
integram as atividades previstas no projeto do curso. 

Mas afinal, o que é um artigo científico? No documento que normatiza 
sua elaboração no contexto brasileiro, ele é conceituado como “[...] 
parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta 
e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas 
diversas áreas do conhecimento.” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICAS - ABNT, 2003a, p. 2).

No caso deste curso, o artigo deriva do desenvolvimento de uma 
pesquisa e/ou de uma intervenção, que foi organizada e aplicada 
nas UC Seminário de Pesquisa e Intervenção I e II, contando 
também com o apoio de ações desenvolvidas nas demais UC, 
especialmente quando cada estudante realizou a avaliação 
integradora, sistematizando as possíveis bases teóricas dos artigos 
científicos. Por isso, é importante que, na análise da estrutura, seja 
observada a diferença nas sistematizações que resultam dessas 
duas práticas separadamente ou do desenvolvimento de ambas 
concomitantemente. 

É comum que os próprios periódicos indiquem que tipo de produção 
aceitam. Geralmente são sistematizações de pesquisas concluídas 
e de pesquisas em andamento, havendo também a possibilidade 
de publicar artigos cujos conteúdos são relatos de experiências. 
Voltaremos a tratar desse assunto nas seções dedicadas à estrutura 
do artigo científico a ser produzido.

A publicação de artigos científicos 
no Brasil 

A facilidade de veiculação dos artigos científicos, especialmente 
em formato digital, faz deles recursos fundamentais para difundir 
resultados de estudos que emergem de diagnósticos da realidade 
ou de ações que colaborem para a transformação da mesma.  

A utilização desse recurso tem sido ampliada no contexto brasileiro 
no decorrer dos últimos anos, fazendo o país alcançar, em 2012, o 
14º lugar como produtor mundial de pesquisas (CRUZ, 2013). Essa 
autora também registrou que o total de artigos científicos brasileiros 
publicados em periódicos no referido ano correspondeu a 2,2% de 



tudo o que foi publicado no mundo, sendo que, como consequência 
da ampliação da produção científica, tem aumentado o pedido de 
patentes, que chegou a 170 mil, no período de 2003 a 2012.

Ainda que esses índices sejam relevantes, observa-se que nos 
dados que correspondem aos anos de 2008 a 2012, registrados 
pela autora, a área educacional não está situada entre as que mais 
têm produzido artigos científicos. O destaque ficou para a medicina 
clínica, que publicou aproximadamente 35 mil artigos, a área da 
ciência das plantas e animais, que publicou 19,5 mil artigos, e as 
ciências agrárias, que publicou 13,5 mil artigos. 

Esses dados nos fazem refletir sobre a relevância da publicação 
que terá origem neste curso. São produções de cinco contextos 
catarinenses, conforme pode ser observado no mapa a seguir, 
podendo trazer contribuições tanto para a realidade de origem, 
bem como para os contextos que ultrapassam os limites estaduais. 

Canoinhas

São Miguel do Oeste

Criciúma

Palhoça
Lages
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Estrutura do Artigo Científico

Em função de o curso prever o desenvolvimento de um projeto 
de pesquisa e/ou aplicação de um projeto de intervenção, vamos 
trabalhar com três propostas de artigo científico: 

a) artigo científico que resulta de uma pesquisa;

b) artigo científico que resulta de um projeto de intervenção;

c) artigo científico que resulta de um projeto de pesquisa, 
acompanhado pela aplicação de um projeto de intervenção.

Para selecionar a forma que precisa ser adotada na produção de 
seu artigo, basta refletir sobre o tipo de projeto que foi desenvolvido 
por você. Antes de detalhar as especificidades de cada tipo, que 
será retomada na próxima unidade, será apresentada a estrutura 
geral que é definida pela ABNT.

Formato de Artigo Científico 
definido pela ABNT

A estrutura de um artigo científico que sistematiza resultados de 
uma pesquisa e/ou intervenção tem, de acordo com a Norma 
Brasileira - NBR 6022:2003, da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT (2003a), elementos pré-textuais, elementos 
textuais e elementos pós-textuais. Essa norma também indica que 
itens integram esses três elementos.



No caso deste curso, será dada atenção aos itens que são, 
costumeiramente, mais aceitos pelos periódicos. Nessa 
adaptação, não criaremos nenhum novo elemento, mas somente 
selecionaremos, da referida NBR, aqueles que facilitarão a 
proximidade do seu artigo com o formato de diferentes periódicos. 
São eles:

Elementos pré-textuais:

- título e subtítulo (se houver);

- nome(s) do(s) autor(es);

- resumo na língua do texto;

- palavras-chave na língua do texto.

Elementos textuais

- introdução;

- desenvolvimento;

- conclusão.

Elementos pós-textuais

- nota(s) explicativa(s);

-referências.

A NBR 6022:2003 também define cada elemento e respectivos itens 
que os compõem, sendo que compilamos uma síntese descritiva no 
quadro a seguir. Trata-se de uma descrição que será ampliada na 
unidade 2, aproximando as indicações da NBR com os resultados 
da pesquisa e/ou intervenção compliados por você. 

INDICAÇÕES DA NBR 
6022:2003

[ SAIBA MAIS ]

A indicação da NBR 6022:2003 em 
relação à estrutura do artigo científico 

inclui alguns aspectos que integram os 
elementos pós-textuais não solicitados 

na estrutura do artigo científico que 
trabalharemos. Essa escolha é justificada 
pelo fato de que muitos periódicos não 

aceitam anexos, glossários e outros 
aspectos presentes na referida NBR.
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Elementos Item Conceito

Pré-textuais Título Palavra, expressão ou frase 
que designa o assunto ou o 
conteúdo da publicação.

Subtítulo Informações que 
complementam o título. 

Autores Indicação do nome dos 
autores do documento.

Resumo Apresentação concisa dos 
pontos relevantes de um 
documento.

Palavras-chave Palavras representativas do 
conteúdo do documento.

Textuais Introdução Parte inicial do artigo, 
incluindo a delimitação 
do assunto tratado, os 
objetivos e outros elementos 
necessários para situar o 
tema do artigo.

Desenvolvimento Parte principal do artigo, 
que contém a exposição 
ordenada e pormenorizada 
do assunto tratado. 

Conclusão Parte fi nal do artigo, na 
qual se apresentam as 
conclusões correspondentes 
aos objetivos e hipóteses.

Pós-
textuais

Referências Conjunto padronizado de 
elementos descritivos, 
retirados de um documento, 
que permite sua identifi cação 
individual.

Nota explicativa Nota usada para 
comentários, 
esclarecimentos ou 
explanações que não 
possam ser incluídos no 
texto.

Descrição dos elementos do artigo científi co

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (2003a)



Além dessa síntese apresentada no quadro, destaca-se que após 
a unidade 3 você encontrará um documento de referência para 
elaboração do seu artigo científico. Além da estrutura, cada item 
é brevemente descrito, com o objetivo de facilitar o trabalho de 
elaboração.



Elaboração do 
Artigo Científico
Depois de abordarmos, na unidade 1, a relevância e estrutura de um 
artigo científico, o objetivo desta unidade é colaborar para a elaboração 
do artigo científico, por meio de reflexões sobre sua origem, do 
detalhamento de seu formato e da descrição dos itens que o integram. 
Além de retomar as indicações da NBR 6022:2003, incluímos outras 
informações que podem auxiliar neste momento de sistematização dos 
resultados dos projetos de pesquisa e/ou intervenção desenvolvidos.  

Marlene Zwierewicz

UNIDADE 2SEMINÁRIO DE ESCRITA



Elaboração do Artigo 
Científico

Esta unidade é dividida em duas partes: na primeira apresentamos 
informações gerais sobre a elaboração do artigo científico, 
considerando os elementos e itens que o compõem; na segunda 
discutimos as modalidades de artigos científicos, retomando as 
indicadas na unidade 1, bem como o formato geral do documento. 

Ao analisar a segunda parte, você poderá observar que 
disponibilizamos informações, considerando que cada estudante 
deste curso pode optar pelo formato de artigo científico mais 
indicado para sua realidade, selecionando um dos tipos incluídos 
no texto da lateral desta página.

MODALIDADES DE ARTIGO 
CIENTÍFICO

[ SAIBA MAIS ]

Lembre-se de que estamos 
trabalhando com três modalidades: 
artigo científico que resulta de uma 

pesquisa; artigo científico que resulta 
de uma intervenção; artigo científico 

que resulta de um projeto de pesquisa, 
acompanhado pela aplicação de um 

projeto de intervenção.
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Observações gerais acerca da 
elaboração do artigo científico

Na elaboração de um artigo científico, existem detalhes que 
precisam ser observados. Entre eles, estão a forma da escrita e o 
formato do documento.

Algumas dicas podem auxiliar na escrita, tais como as que você 
verá na sequência. Observe!

- Evite parágrafos muito longos, que dificultam a exposição de 
ideias coesas e objetivas.

- Procure usar duas orações em cada parágrafo. A primeira abre o 
texto, dando um sentido de continuidade com relação ao parágrafo 
anterior; já a segunda complementa a primeira oração e abre 
possibilidades para o parágrafo seguinte.

- Use citações no decorrer do documento, pois estamos tratando 
de uma produção científica.

- Evite citações diretas longas, dando preferência a citações 
indiretas e citações diretas curtas.

- Caso existam muitas informações de um autor, procure criar 
tópicos ou quadros que facilitam a sistematização de trechos 
extensos, compilados nos materiais consultados.

- Ao inserir uma citação, evite usar termos para posicionar os 
autores, tais como: para, conforme, segundo.

- Dê preferência à inserção dos autores ao final das citações. Isso 
evita o uso dos termos como os registrados no item anterior. 

- Nas referências, insira somente os autores usados nas citações. 
Ou seja, deve haver uma sintonia entre os autores das citações e os 
mencionados nas referências.

Na sequência, você verá as normas gerais para digitação, indicando 
a fonte e o tamanho de cada item.

Além dessas sugestões, incluímos no quadro a seguir informações 
fundamentais sobre o espaço e fonte a serem utilizados na 
elaboração do artigo científico.  



Conteúdos e formas de registro 
dos itens que integram um artigo 
científico 

Por meio da primeira unidade, tivemos acesso à estrutura de um 
artigo científico. Observamos também as indicações da Associação 
de Normas Técnicas - ABNT quanto ao formato e descrição dos 
principais elementos.

Retomaremos, agora, esses aspectos, trazendo algumas 
informações que facilitarão a aproximação do formato indicado 
ao artigo científico que precisa ser elaborado por você. Para isso, 
detalhamos cada item, registrando também algumas considerações 
a respeito da forma de fazer o registro.

Título e subtítulo

Registre o título e o subtítulo em caixa alta, em negrito e com fonte 
Times New Roman, tamanho 12, centralizando-os no documento. 
A NBR 6022:2033 indica que, havendo subtítulo, o mesmo precisa 
ser diferenciado tipograficamente ou separado por dois-pontos 
do título (ASSOCIAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT, 2003a). 
Nesse curso, optamos pelo uso dos dois-pontos.

Na elaboração do artigo científi co, use fonte Times New Roman, 
tamanho 12, exceto no resumo, palavras-chave, citações diretas 
longas, título de quadros, tabelas, fi guras e notas de rodapé 
ou de fi m. Nesses elementos, utilize fonte Times New Roman, 
tamanho 11.

Na elaboração do artigo científi co, use fonte Times New Roman, 
tamanho 12, exceto no resumo, palavras-chave, citações diretas 
longas, título de quadros, tabelas, fi guras e notas de rodapé 
ou de fi m. Nesses elementos, utilize fonte Times New Roman, 
tamanho 11.

Ao digitar o texto, separe as linhas com espaço 1,5cm, exceto 
o resumo, as citações diretas longas, bem como os títulos de 
quadros, tabelas, fi guras e notas de rodapé e de fi m. Nesses 
itens deve ser usado espaço simples entre as linhas.

Fonte e espacejamento

O título precisa ser objetivo, indicando a temática e sua contextualização 
na pesquisa ou intervenção. O subtítulo é opcional, cabendo a você 
e ao seu orientador fazer ou não uso dele.
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Autor(a)

Após dois espaços de 1,5cm em relação ao título, registre o(a) 
autor(a). Centralize e negrite o nome e sobrenome, utilizando iniciais 
maiúsculas e fonte Times New Roman, tamanho 12. 

Ao final do sobrenome inclua uma nota de fim. Na referida nota de 
fim, que aparecerá ao final do artigo científico, registre dados de seu 
currículo, indicando novamente nome e sobrenome, a instituição 
em que atua, a titulação e um contato, que pode ser o endereço 
eletrônico. 

Resumo

Após dois espaços de 1,5cm em relação ao nome do(a) autor(a), 
inclua o resumo. A NBR 6022:2003 indica que o resumo é 
obrigatório, sendo que sua extensão não deve ultrapassar 250 
palavras. Também orienta que deve ser formado por uma sequência 
de frases concisas e objetivas (ASSOCIAÇÃO DE NORMAS 
TÉCNICAS – ABNT, 2003a). 

Registrado com fonte Times New Roman, tamanho 11 e espaço 
simples entre as linhas, o resumo disponibiliza informações 
diferenciadas em função da natureza do artigo científico. Caso 
derive de um projeto de pesquisa, inclui, além do tema, o objetivo da 
pesquisa, as indicações metodológicas e os principais resultados. 
Caso seja resultado de um projeto de intervenção, inclui, além do 
tema implicado, o objetivo da sistematização e indicações sobre a 
proposta desenvolvida e principais resultados. Caso seja resultado 
dos dois projetos, aplicados simultaneamente, todos os elementos 
indicados neste parágrafo deverão ser incluídos. 

Palavras-chave

As palavras-chave são elementos obrigatórios, devendo ser 
incluídas após o resumo, separadas e finalizadas por ponto e 
precedidas pela expressão Palavras-chave (ASSOCIAÇÃO DE 
NORMAS TÉCNICAS – ABNT, 2003a). Esse termo deve ser 
registrado em negrito, seguido por dois pontos.

Você poderá escolher de três a cinco palavras-chave. Para 
selecioná-las, fique atento(a) ao tema e conceitos fundamentais 
tratados no artigo científico. 

SEQUÊNCIA NUMÉRICA

[ SAIBA MAIS ]

Considerando que os periódicos 
apresentam normas para publicação 
diferenciadas, optamos por não incluir 
uma ordem numérica para preceder 
os títulos das seções que compõem o 
artigo científico.



Introdução

A introdução configura o primeiro item dos elementos textuais, 
sendo incluída após dois espaços de 1,5cm em relação às palavras-
chave. Na sua elaboração, use fonte Times New Roman, tamanho 
12, separando as linhas com espaço de 1,5 cm.

A NBR 6022:2003 indica que nele devem constar tanto a delimitação 
do tema, como os objetivos do estudo, além de outros aspectos 
considerados relevantes (ASSOCIAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS 
- ABNT, 2003a).

Sugerimos que na elaboração da introdução sejam retomados e 
ampliados os aspectos incluídos no resumo, excluindo a parte dos 
resultados. Em seu lugar, indique os aspectos que constituem o 
artigo científico, destacando, ao final, a relevância teórica e social 
do que é sistematizado por você no documento. 

Desenvolvimento

O desenvolvimento é considerado a parte principal do artigo 
científico. Ele contém uma “[...] exposição ordenada e pormenorizada 
do assunto tratado [...]”. Na organização, essa parte pode ser 
dividida em seções e subseções. (ASSOCIAÇÃO DE NORMAS 
TÉCNICAS - ABNT, 2003a, p. 4).
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O formato do título das seções é definido pela NBR 6024:2003. 
Essa norma indica, por exemplo, que os títulos são destacados por 
meio da utilização de recursos de “[...] negrito, itálico ou grifo e 
redondo, caixa alta ou versal e outro.” (ASSOCIAÇÃO DE NORMAS 
TÉCNICAS - ABNT, 2003b, p. 2).

Ao elaborar o desenvolvimento, é necessário substituir a 
expressão desenvolvimento pelo título compatível com 
os conteúdos que compõem essa parte do artigo científi co. 
Também se destaca que cada seção é separada por dois 
espaços de 1,5cm em relação às outras seções.
 

Substituição de termos

Nessa parte, é importante observar que existe uma diferença 
entre os tipos de artigo: no artigo científico que resulta de uma 
pesquisa são incluídos, a fundamentação teórica, as delimitações 
metodológicas e os resultados; no artigo científico que resulta de 
uma intervenção, é incluída a fundamentação teórica, bem como 
a descrição da proposta desenvolvida e seus resultados; no artigo 
científico que resulta de um projeto de pesquisa, acompanhado 
pela aplicação de um projeto de intervenção, é preciso dar conta 
de todos os aspectos, tal como já comentamos neste livro didático.



Conclusão
É a parte final do artigo científico. Nela são retomados os principais 
resultados, articulando um diálogo entre os mesmos e as reflexões 
dos autores de base da fundamentação teórica. 

A elaboração da conclusão, ou considerações finais, é o momento 
oportuno para refletir sobre o estudo realizado, observando se 
os resultados convergem ou não com os autores dos estudos 
precedentes, utilizados na fundamentação teórica.

Referências
As referências são obrigatórias e sua elaboração é definida pela NBR 
6023:2002 (ASSOCIAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, 2002). 
De acordo com essa NBR, as referências são alinhadas somente à 
margem esquerda do texto, em espaço simples e separadas entre 
si por espaço duplo. Na Plataforma Moodle, foi disponibilizado um 
material sobre a forma de elaborar referências de livros, capítulos 
de livros, artigos científicos e outros documentos.

Notas explicativas
As notas explicativas são utilizadas para registrar informações 
complementares. No caso do artigo científico previsto para este 
curso, serão utilizadas para indicar dados referentes ao seu 
currículo, conforme apresentado no início dessa seção. 

Adequação das produções aos 
formatos dos artigos científicos

Conforme já destacado, vamos trabalhar com três tipos de artigos 
científicos: a) artigo científico que resulta de uma pesquisa; b) artigo 
científico que resulta de uma intervenção; c) artigo científico que 
resulta de um projeto de pesquisa, acompanhado pela aplicação 
de um projeto de intervenção.

Nesta seção, daremos mais destaque ao desenvolvimento, já 
que na elaboração dos demais elementos dos diferentes artigos 
científicos não há grandes distinções, exceto o resumo que 
especifica se existe uma metodologia de pesquisa implicada ou se 
trata da sistematização de uma intervenção ou das duas questões 
simultaneamente. 



Elaboração do Artigo Científico 23

TÍTULO

Autor(a)

Resumo: Delimitação do tema. Objetivo. Delimitações metodológicas, caso seja a 
sistematização de uma pesquisa. Em se tratando de uma intervenção indique a 
proposta desenvolvida. Caso se trate de ambas as situações, sistematize as duas. Prin-
cipais resultados.  
Palavras-chave: Xxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx.

Introdução

 Lembre-se de voltar ao resumo, ampliando o texto, mas eliminando a 
parte dos resultados. Indique também os aspectos que constituem o artigo 
científico, destacando, ao final, a relevância teórica e social do que é sistem-
atizado por você no documento.

Desenvolvimento 

 Este título precisa ser substituído por expressões que representem o 
conteúdo abordado em cada seção. Destaca-se que esta parte é constituída, 
minimamente, por três seções: a) caso o artigo científico sistematize uma pes-
quisa, é necessário incluir a fundamentação teórica, as delimitações 
metodológicas e os resultados; b) caso o artigo científico sistematize uma inter-
venção, é necessário incluir a fundamentação teórica, a proposta desenvolvida 
e resultados; c) caso o artigo sistematize uma pesquisa com intervenção, é 
necessário incluir a fundamentação teórica, as delimitações metodológicas, a 
proposta desenvolvida e os resultados.
 Lembre-se, portanto, de que, ao sistematizar uma pesquisa, é necessário 
apresentar a fundamentação teórica, a metodologia utilizada e os resultados. Ao 
sistematizar uma intervenção, também é incluída a fundamentação teórica, con-
tudo, não é incluída a delimitação da pesquisa. Em seu lugar, descreve-se a 
intervenção, seguida pelos resultados alcançados. Finalmente, ao sistematizar 
uma pesquisa com intervenção, lembre-se de que todos os aspectos devem ser 
incluídos. 

Conclusão

 Nesta parte, são discutidos os principais resultados e tecidas reflexões 
sobre a proximidade ou distanciamento em relação aos estudos precedentes. 

Referências

 São incluídos todos os autores que foram mencionados nas citações. 

Dados do(a) autor(a)

Nome:
Instituição:
Formação:
Contato:

Fonte: Do Autora (2014).





 

Orientações 
para Defesa 
da Pesquisa 
e/ou 
Intervenção 
O objetivo desta unidade é colaborar para a defesa do Trabalho de Curso  
(TC) e, portanto, do artigo científico em banca. Além de informações gerais 
relacionados à defesa, disponibilizamos um material de referência que 
poderá ser usado por você como base para os slides de apresentação do 
artigo científico.

Marlene Zwierewicz

UNIDADE 3SEMINÁRIO DE  ESCRITA



Orientações para Defesa da 
Pesquisa e/ou Intervenção 

Esta unidade é dividida em duas partes: na primeira, apresentamos 
informações gerais sobre a defesa do Trabalho de Curso e, portanto, 
do artigo científico em banca; na segunda parte, disponibilizamos 
uma sequência didática para elaboração dos slides para a referida 
defesa. 

Orientações gerais para entrega e 
defesa do Trabalho de Curso em 
banca

O artigo científico resultará da aplicação do projeto de pesquisa 
e/ou intervenção, realizada com o apoio da UC Seminário de 
Pesquisa e Intervenção II. Sua elaboração acontecerá durante o 
desenvolvimento desta UC Seminário de Escrita, sendo que cada 
estudante poderá também fazer uso dos documentos produzidos 
nas demais UC, desde que sejam compatíveis com o objetivo do 
artigo científico.
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No processo de elaboração, além do apoio desta UC de Seminário 
de Escrita, cada estudante contará com o auxílio de um professor-
orientador, de tutores presencial e a distância, conforme consta no 
projeto do curso (IFSC, 2013).

Formato geral do artigo científico

O formato geral do artigo científico foi apresentado nas seções 
anteriores. Além dessas informações, destaca-se que o documento 
deve:

•	 conter de 10 a 20 páginas, considerando que essa norma integra 
as indicações da Revista EJA em Debate, uma publicação do 
IFSC com temática voltada às especificidades deste curso;

•	 ser redigido com fonte Times New Roman, tamanho 12, exceto 
elementos em que se solicita o tamanho 11; 

•	 ter 3cm como margem superior e esquerda e 2cm como margem 
inferior e direita.

Prazo de entrega do artigo científico

O artigo científico deverá ser postado na Plataforma Moodle, sendo 
que a coordenação do curso e as coordenações de Núcleos de 
Educação a Distância dos câmpus providenciarão a entrega à 
banca examinadora. 

Conforme definição do projeto do curso (IFSC, 2013), 
após a defesa e, em caso de aprovação, os estudantes 
terão o prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da 
data da aprovação para entregar a versão final do artigo 
científico em formato PDF, com a folha de aprovação 
incluída, acompanhado da declaração do(a) orientador(a) 
de que foram cumpridas as exigências requeridas pela 
banca examinadora. 



O mesmo documento também informa que todos os artigos, em 
sua versão final, serão disponibilizados on-line em portal do IFSC .

Defesa e avaliação do artigo científico

A defesa do artigo científico acontecerá presencialmente, no 
câmpus no qual o(a) estudante está matriculado(a). A data e o 
horário serão definidos pela coordenação do curso e coordenação 
do NEAD com 15 (quinze) dias de antecedência. 

Na avaliação será considerada a qualidade da escrita do artigo 
científico, bem como sua defesa oral em banca. A nota final resultará 
da somatória do trabalho escrito e da defesa oral. 

Sugestões para organização do material de 
defesa

A apresentação do material de defesa pode ser organizada por meio 
de diferentes formatos. Nesta seção, incluímos uma sequência 
didática que pode ser alterada em comum acordo com seu(ua) 
orientador(a), considerando as especificidades do artigo científico 
elaborado.

Cada estudante terá 10 (dez) minutos para apresentação, 
sendo reservados 5 (cinco) minutos para arguição da 
banca examinadora. Depois de transcorridos os 15 
(quinze) minutos, o(a) estudante terá mais um tempo 
de 5 (cinco) minutos para suas considerações, sendo 
destinado o mesmo tempo para o fechamento dos 
trabalhos de defesa pela banca responsável. 
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No decorrer da sequência, procure observar que incluímos algumas 
explicações específicas em função do tipo de artigo elaborado, 
seja: projeto de pesquisa, projeto de intervenção ou os dois 
simultaneamente. O formato disponibilizado corresponde a uma 
sequência de slides que iniciam com uma apresentação de dados 
gerais referentes ao artigo científico e finalizam com as referências 
utilizadas. 

NOME DA INSTITUIÇÃO

NOME DO CURSO

TÍTULO
TRABALHO DE CURSO - TC

Xxxxxxx Xxxxx

Aluno (o)

Xxxxxxx Xxxxx

Orientador (a)

Local
2015

LOGO

Os próximos slides são diferenciados, em função da origem do artigo 
científico: a) para projetos de pesquisa e ou projetos de pesquisa 
e intervenção, simultaneamente; b) para projetos de intervenção. 

a) Projetos de pesquisa e intervenção, simultaneamente

PROBLEMA

OBJETIVO GERAL

JUSTIFICATIVA



b) Projetos de Intervenção

Os próximos slides também se diferenciam. A proposta a) é 
específica para defesa de artigos científicos que derivam de 
projetos de pesquisa. A proposta b) é para artigos científicos que 
derivam de projetos de intervenção. No caso do uso simultâneo 
dos dois projetos, lembre-se de criar uma proposta que insira a 
parte derivada da pesquisa, seguida da proposta de intervenção 
que foi aplicada. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O próximo slide pode seguir o mesmo formato, considerando que 
todos os artigos têm uma fundamentação teórica. Lembre-se de 
utilizar o número de slides suficiente para detalhar os principais 
aspectos contemplados no artigo científico.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
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DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS

Método

Abordagem

Técnica e/ou instrumento de 
pesquisa

População e amostra

O número de slides para apresentar as delimitações metodológicas 
pode ser ampliado, em função da necessidade de inserir citações e 
detalhes que contextualizem os aspectos mencionados. 

b)    

PROJETO CRIATIVO 
ECOFORMADOR – PCE

a) 

Ao apresentar o projeto de intervenção, sugerimos que sejam 
utilizados os organizadores conceituais que iniciam com o epítome 
e terminam com a polinização. Dessa forma, possivelmente a 
relevância da intervenção para a realidade em que foi desenvolvida 
ficará explícita. 



Os próximos slides são comuns, pois apresentam os resultados, as 
conclusões e as referências. 

RESULTADOS

CONCLUSÃO ou

CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

Ao organizar os slides, é importante inserir citações, especialmente 
na fundamentação teórica e nas delimitações metodológicas. Além 
disso, podem ser inseridas figuras que ilustrem o desenvolvimento 
dos projetos e outros recursos compatíveis com uma defesa em 
banca. 



Considerações 
Finais

Você chegou ao final da UC Seminário de Escrita. Durante 
seu desenvolvimento, procuramos contribuir para a 
elaboração e apresentação de um artigo científico, que 
corresponde ao Trabalho de Curso (TC). 

Além da estrutura, esperamos que as sugestões para 
organização do material de defesa o(a) auxiliem a 
sistematizar os resultados de um processo valorizado 
durante todo curso. Foi com a realização das atividades de 
cada UC, incluindo as avaliativas parciais e as de avaliação 
integradora, que cada etapa percorrida configurou um 
diferencial de produção compartilhada, atendendo, 
dessa forma, uma perspectiva de ensino mais inter e 
transdisciplinar. 

Como afirmamos na UC Seminário de Pesquisa e 
Intervenção I, é na divulgação do artigo científico que 
reside a capacidade de polinização deste curso, justificada 
pela relevância da pesquisa e/ou intervenção desenvolvida. 
Além de servir para seu contexto, os resultados deste 
trabalho poderão colaborar para outros contextos da EJA e 
PROEJA, ampliando sua relevância. 

Boa sistematização!
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