
 

Atenção! 
 

Este material tem por único objetivo auxiliar os alunos da Pós-Graduação EaD do IEP com 

noções básicas quanto ao conteúdo de um trabalho acadêmico. O aluno deve ter em vista que, 

por ser um roteiro básico, aspectos mais específicos poderão ser abordados e definidos pelo 

professor orientador. 

Nota: este material também será um roteiro de avaliação na Banca. 

1. INTRODUÇÃO 
 

Pontos básicos a serem observados pelo aluno: 
 

[ ] Esta seção apresenta um exto breve e objetivo sobre o tema e o problema de pesquisa. 

[ ] A justificativa do estudo foi apresentada. 

[ ] O espaço geográfico e o espaço temporal estudados foram informados. 
 

[ ] O objetivos geral (que é apenas um) foi apresentado com um verbo adequado (abrangente) 

e no infinitivo (Ex.: analisar, investigar, avaliar etc.). 

[ ] Os objetivos específicos (cerca de dois ou três) foram apresentados com verbos adequados 

(de caráter operacional) e no infinitivo (Ex.: mensurar, descrever, mapear, identificar etc.). 

Utilize como Check-list! 

 

Trabalho Acadêmico: Estrutura e 

conteúdo básicos 
 
 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1 Fundamentação Teórica 
 

[ ] Esta seção apresenta uma exposição resumida e objetiva de conceitos, pressupostos e 

correntes teóricas que contextualizam teoricamente o tema e o problema estudados. 

[ ] O texto foi escrito com base em capítulo(s) de livro(s)-texto, artigo(s) clássico(s) e/ou de 

autoridades intelectuais dos dias atuais, entre outros materiais (documentos, legislações etc.). 

Utilize como Check-list! 



2.2 Revisño da literatura (empirica e recente) 
 

[ ] Esta sepño apresenta uma exposipño resumida e objetiva da contribuipño recente (ultimos 

5-6 anos) de outros estudos (dois ou trés) que guardem clara relapño com o tema e o problema 

estudados. 

[ ] Ao final da sepño, a contribuipño dessa literatura foi ressaltada. 
 

Utilize como Check-list! 
 

 
 

2.3 Metodologia 
 

[ ] Esta sepño foi iniciada recuperando-se o objetivo geral da pesquisa proposta. 
 

[ ] A classificapño da pesquisa quanto a forma de abordagem, objetivos e procedimentos 

adotados para a coleta de dados e informapñes foi apresentada. 

[ ] 0s espapos geografico e temporal estudados foram indicados e foi dada uma justificativa 

para essa escolha. 

[ ] A definipño das variaveis e dos indicadores analisados no estudo foi apresentada. 

[ ] As fontes dos dados e informapoes analisados no estudo foram informadas. 

[ ] As etapas de levantamento, tratamento, organizapño e analise dos dados foram detalhadas. 
 

Utilize como Check-list! 
 

 
 

2.4 Resultados e discussño 
 

[ ] Nesta sepño, o problema de pesquisa foi recuperado e foi feita uma analise dos dados e 

informapoes levantados. 

[ ] Os dados foram descritos, as informapñes foram apresentadas e, em seguida, foram 

analisados. 

[ ] A analise dos dados e informapñes considerados foi norteada pela fundamentapño tefirica 

considerada e por resultados de estudos recentes (os apresentados na sepño da revisño da 

literatura, por exemplo). 

[ ] Foram utilizados tabelas, graficos, quadros, figuras etc. para apresentar os dados e 

informap0es levantados e analisados. 
 

Utilize como Check-list! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao final da jornada, lembre-se: Valeu a pena! 
 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

[ ] Nesta seção novamente recuperou-se o tema e o problema de pesquisa estudados. 
 

[ ] Em seguida, a resposta obtida ao problema de pesquisa e aos objetivos específicos foram 

apresentados. 

[ ] Sugestões e recomendações para futuras pesquisas foram feitas (pesquisas que 

complementem ou aprofundem o estudo). 

Utilize como Check-list! 

REFERÊNCIAS 
 

[ ] As regras de apresentação das referências segundo a norma ABNT NBR 6023:2002 foram 

cumpridas. Inclusive, os exemplos apresentados na própria norma para cada tipo de 

documento (livro, capítulo de livro, artigo publicado em revista, artigo publicado em anais de 

evento, trabalho acadêmico, banco de dados etc.) foram bastante úteis. 

[ ] Toda referência constante desta Lista foi indicada no corpo do trabalho ao lado da citação 

correspondente. 

[ ] Toda referência indicada no corpo do trabalho consta desta Lista. 
 

Utilize como Check-list! 


