ORIENTAÇÕES SOBRE O RESUMO EXPANDIDO
Para a Semana Acadêmica do IDJ

RESUMO
(máximo de 250 palavras).
Apresentação sucinta, objetiva e clara do conteúdo do texto, destacando-se os
aspectos de maior interesse e importância. Deve ser redigido de forma impessoal,
não excedendo 250 palavras. O resumo deve ressaltar o objetivo, os métodos, os
resultados e as conclusões do trabalho.

INTRODUÇÃO
Parte inicial do texto, onde deve constar a delimitação do assunto tratado de forma
breve e objetiva. Deve-se fazer uma apresentação geral do assunto do trabalho;
definição sucinta e objetivo do tema abordado; justificativa sobre a escolha do tema;
métodos empregados e a importância do tema.

OBJETIVOS
Trata-se de uma proposta que se faz com relação à análise, ao estudo e à pesquisa
de um determinado fenômeno, com a finalidade de explicá-lo. É uma proposta de
solução ao problema.

METODOLOGIA
Metodologia é a descrição precisa dos métodos, materiais, técnicas e equipamentos
utilizados. Deve permitir a repetição do experimento ou estudo com a mesma
exatidão por outros pesquisadores. Este item descreve as etapas de definição de
termos e de variáveis, a delimitação do universo estudado (população e amostra), a
técnica de coleta de dados, as limitações da pesquisa. Deve sempre ser escrito com
o verbo no tempo passado, pois descreve o que já foi feito. (selecionou-se,
pretendeu-se...) Nesta parte do trabalho podem ser usados subtítulos para as
partes.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Parte designada a apresentar os resultados alcançados após a aplicação do
método, de forma direta, objetiva, sucinta e clara, apontando sua significância e sua
relevância. Normalmente são utilizadas tabelas e figuras nessa parte do artigo. O
texto que explica as tabelas e figuras deve ser breve, claro, utilizando o verbo no
tempo passado e na forma impessoal.
Tem a finalidade de mostrar as relações existentes entre os dados coletados na
pesquisa. Aqui se interpreta, critica, justifica e enfatiza os resultados encontrados.
Discute os resultados encontrados na pesquisa realizada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Parte final do texto onde são apresentados os resultados finais da pesquisa,
correspondentes aos objetivos ou hipóteses.

REFERÊNCIAS
São as referências utilizadas para a elaboração do projeto e as fontes documentais
previamente identificadas que serão necessárias à pesquisa. Devem ser indicadas
em ordem alfabética e dentro das normas técnicas da ABNT – Associação Brasileira
de Normas Técnicas. ABNT/NBR 6023/2002. Os elementos de referência de
documentos (livros, textos, periódicos, anais de congressos, folhetos etc.),
considerados no todo ou em parte, devem ser retirados sempre que for possível da
folha de rosto da obra consultada.

