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¶
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¶
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¶
RESUMO
¶
Sequência de frases concisas e objetivas e não de uma simples enumeração de
tópicos, contendo de 100 a 250 palavras. Recomenda-se o uso de parágrafo único e
sem recuo. A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal, em
seguida, indicar a informação sobre o tipo de trabalho que foi desenvolvido
(objetivos, metodologia, etc.). Usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do
singular (ex. evita, emprega, constitui, verifica). As palavras-chave (de 3 a 5 palavras
representativas do documento) devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas
da expressão “Palavras-chave”, separadas entre si por ponto e finalizadas também
por ponto. A ordem de sequência das palavras-chave deve ser das expressões mais
gerais para as expressões mais específicas.
¶
Palavras-chave: Manual. ABNT. Ensino. Normas.
¶
1 INTRODUÇÃO
¶
Artigo científico é parte de uma publicação com autoria declarada, que
apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas
áreas do conhecimento.
Os artigos científicos têm as seguintes características: não se constituem em
matéria de um livro; são publicados em revistas ou periódicos especializados;
permitem ao leitor, por serem completos, repetir a experiência.
Podem ser classificados como artigos originais (apresentam temas ou
abordagens originais, que podem ser relatos de caso, comunicação ou notas
prévias) e como artigos de revisão (analisam e discutem trabalhos, informações já
publicadas, revisões bibliográficas).
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Para numerar as páginas,
consulte “Normas UNIUV 2021.”

Todo o artigo deve seguir um padrão gramatical e léxico adequado a
produção acadêmica (ver “Normas UNIUV”).
Na introdução deve-se expor a finalidade e os objetivos do trabalho, de modo
que o leitor tenha uma visão geral do tema abordado. De modo geral, a introdução
deve apresentar: o assunto objeto de estudo; o ponto de vista sob o qual o assunto
foi abordado; trabalhos anteriores que abordam o mesmo tema; as justificativas que
levaram à escolha do tema, o problema da pesquisa, a hipótese do estudo, o
objetivo pretendido, o método proposto, a razão de escolha do método e principais
resultados.
¶
2 DESENVOLVIMENTO
¶
Parte principal e mais extensa do trabalho. Deve apresentar a fundamentação
teórica, a metodologia, os resultados e a discussão. Consultar as “Normas UNIUV”
como referência, pois se aplicam no artigo todos os elementos e regras (citações,
tabelas, ilustrações, referências, alíneas, etc.), excetuando apêndices ou anexos
(não são recomendados).
O artigo pode conter quantas seções forem necessárias.
¶
2.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA
¶
2.1.1 Seção terciária
¶
3 CONCLUSÃO
¶
É a redação final da pesquisa. Nessa seção são apresentados os resultados
obtidos de acordo com os objetivos e hipóteses.
Trata-se de uma recapitulação sintética dos resultados, ressaltando o alcance
e as consequências de suas contribuições, bem como o seu possível mérito. Deve
ser breve e basear-se em dados comprovados no desenvolvimento. Não se permite
a inclusão de dados novos na conclusão.
Se o resultado não for favorável, devem-se apresentar as razões para tal
fracasso e sugestões para futuras pesquisas. Estas sempre são recomendáveis.
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¶
REFERÊNCIAS
¶
Para elaboração das Referências, ver “Normas UNIUV 2021”.
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