
	

	

ORIENTAÇÃO ELABORAÇÃO  DO ARTIGO 
 

 CAPA:  Logo, Título, autor   e  ano 

 
CONTRA  - CAPA:  autor, titulo, apresentação do trabalho, cidade e  ano 

 

1. Introdução 

2. Objetivos: 

2.2 Objetivo Geral 

2.3 Objetivo Específico 

3. Referencial Teórico 

4. Procedimentos Metodológicos 

5. Discussão dos resultados 

6. Considerações Finais 

7. Referências 

 

1 INTRODUÇÃO (justificado, tamanho 14) 
(Introdução - apresentação do assunto do artigo em um único texto; a conceituação do 

mesmo. Informa o tema, justificativa do tema, finalidade do trabalho. Na introdução se faz o 

esclarecimento do ponto de vista sob o qual o assunto será enfocado. Deve apresentar o 

que já foi estudado por outros autores (revisão bibliográfica) numa correlação com o tema 

proposto através das citações bibliográficas e de acordo com as Normas Técnicas da 

Instituição. Embora a introdução seja a primeira seção do artigo, recomenda-se que seja a 

última a ser redigida).  

 

2 OBJETIVOS 
2.1 Objetivo Geral (justificado, tamanho 12) 
(Iniciar com verbo no infinitivo. Nesse tópico cria-se somente um objetivo). 

 

2.2 Objetivos Específicos (justificado, tamanho 12) 
(No máximo 3 objetivos específicos que serão abordados no decorrer do artigo). 

 
3 REFERENCIAL TEÓRICO (justificado, tamanho 14) 
O referencial teórico, como parte principal e mais extensa do artigo, visa expor as principais 

ideias abordadas no artigo, ou seja, os capítulos de sustentação teórica. É, em essência, a 

fundamentação lógica do trabalho.  Selecionar  as  categorias  analíticas do seu tema de 3 a 



	

	

4 palavras chave do assunto para trabalhar o referencial teórico, construído com citação e 

contextualização. Não utilizar subseções com pouco conteúdo.  

 
4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Definir, com base na revisão bibliográfica ou em trabalhos preliminares, a metodologia que 

deverá ser utilizada para atingir os objetivos estabelecidos. Apresentar o procedimento de 

trabalho, o material que deverá ser utilizado, o tratamento da informação e o procedimento 

estatístico, se for o caso. Esta seção deve detalhar os aspectos da metodologia empregada 

nas atividades especificamente executadas pelo aluno e apresentar sua relação com as 

áreas do curso. 

Ex: A pesquisa será Bibliográfica, pois teremos que tomar como base  a leitura e pesquisa 

em livros e material já publicado.  

Referência: Carlos Gil (1992, 2002). 

 

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
É a apresentação dos dados e resultados das análises/observações alcançados. Apresentar 

os dados e resultados das análises/observações alcançados. Para apresentação de 

Tabelas, Gráficos, Figuras, Quadros, entre outros, recomenda-se consultar o Manual de 

Normas Técnicas da Instituição para a correta formatação dos mesmos. Importante utilizar 

citações para validar os resultados/análises obtidas. 

 
6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS (justificado, tamanho 14) 

É a parte final do trabalho em que são apresentadas as conclusões correspondentes aos 

objetivos. Deverá ser concisa, exata e convincente, onde o autor deverá expor um novo 

conhecimento ou reformulação de um conhecimento existente e ainda sugerir outros 

estudos para respostas daquilo que não se obteve explicação. É a descrição do que foi 

apresentado na introdução e exposto em material no desenvolvimento. Nesse tópico não 

cabe citações. 

 
7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (justificado, tamanho 14) 
Conjunto de elementos que identificam as obras consultadas e/ou citadas no texto. As 

referências devem ser apresentadas em uma única ordem alfabética, independentemente 

do suporte físico (livros, periódicos, publicações eletrônicas ou materiais audiovisuais) 

alinhadas à esquerda, em espaço simples, e um espaço simples entre elas. 

 

 
 



	

	

DETALHAMENTO: 
1) DEFINIR OS OBJETIVOS, o que iremos pesquisa? Deve-se fazer um objetivo geral o que 

pretendemos ao todo na pesquisa e uns 2 a 3 específicos. Ex. de objetivos específicos:  

- Investigar quais práticas  de inclusão  para integrar o sujeito surdo nas aulas de  educação 

física, são utilizadas pelo  professor de educação educação fisica. 

 

2) DEFINIR A JUSTIFICATIVA (cerca de um parágrafo que depois iremos inserir na 

introdução) – o que nos motiva, qual é o nosso interesse em pesquisar esse tema: por 

exemplo: a escolha do tema foi motivada pelo interesse em descrever estratégias 

metodológicas no processo ensino aprendizagem, mais precisamente na  educação física 

pretende-se.... 

 

3) DEFINIR METODOLOGIA: 

Vamos definir nossos instrumentos para pesquisa e para coleta de dados. 

 Nossa pesquisa  será: Bibliográfica, Exploratória e  Estudo de Caso  
Dessa forma vocês deverão pesquisar em livros de metodologia do trabalho científico (GIL, 

LAKATOS, entre outros autores) citações, definições do que é  cada tipo destas  pesquisas  

e registrar.  

Então também precisaremos buscar uma citação destes três tipos de pesquisas, seus 

instrumentos metodológicos e também registrar. 

 

Lembre-se: As fontes são primárias e bibliográficas. 
 

Fontes primárias: São consideradas primárias as fontes de pesquisa constituídas por obras 

ou textos originais, isto é, materiais que ainda não tenham sido trabalhados por outros 

pesquisadores, que não tenham servido como fonte de reflexão teórica. Esses materiais 

são, em geral: documentos fotográficos, desenhos, pinturas, músicas, esculturas e objetos 

de arte, documentos constantes dos arquivos públicos e parlamentares, dados estatísticos, 

autobiografias e diários, relatos de viagens etc. São constituídas de textos originais, com 

“informações de primeira mão”. 

Exemplo: (as observações em campo) 

 

Fontes bibliográficas: No caso da pesquisa teórica, em que o aluno desenvolverá sua 

investigação por meio de uma reflexão crítica acerca do tema, as fontes de pesquisa podem 

ser apenas secundárias, fontes bibliográficas. 

 



	

	

A coleta de dados e o tratamento de dados iremos definir: poderá ser uma entrevista, uma 

observação, questionário. O tratamento dos dados poderá ser feito por tabelas, gráficos, 

fotos e de forma qualitativa – descritiva. 

 

Após definir a pesquisa e os instrumentos de coleta de dados, precisamos ir a campo, 

estudo de caso, ou seja, precisamos dividir o grupo (ou todo grupo) e definir as duas 

escolas (a turma de preferência a mesma turma nas escolas) para realizarmos a pesquisa 

que deverá ser breve, diante do pouco tempo. 

 

4) REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Realizar levantamento de autores que servirão como base para o artigo, iremos pesquisar e 

retirar citações sobre INCLUSÃO, EDUCAÇÃO ESPECIAL, PRÁTICAS INCLUSIVAS E 

CURRÍCULO (breve definição – tenho várias sugestões de  autores, não se preocupem).  

Devemos separar citações dos autores e posteriormente escrever a parte do referencial 

teórico. 

 

5) INICIAR A ESCRITA DO ARTIGO – REFERENCIAL TEORICO, RESULTADOS E 
DISCUSSÃO E POR ÚLTIMO A INTRODUÇÃO. 

Precisamos de base teórica para descrever os capítulos do artigo! 

 

6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS – todo material pesquisado que vocês forem citar no 

trabalho deverá ser referenciado, conforme manual de normas da ABNT e IES. 

 

 

ATENÇÃO!!! 
O trabalho só terá êxito com a participação de TODOS  

 

 

BOM TRABALHO A TODOS! 

 

 

 

  


