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TÍTULO DO TRABALHO MODELO BÁSICO
¶
1 INTRODUÇÃO
¶
Usa-se este modelo para trabalhos regulares da graduação, quando for
exigida uma melhor estruturação na exposição do conteúdo, em função de um maior
volume de pesquisa.
Após o título, inicia-se a parte introdutória do texto em que se deve explicar o
que será desenvolvido (o que será tratado).
Todos os parágrafos devem iniciar com recuo 1,25 cm (tecla Tab).
¶
2 DESENVOLVIMENTO
¶
Em todo o trabalho, utilizam-se apenas as seções primárias e secundárias
para a organização do texto. Para trabalhos mais complexos, com mais conteúdo,
recomenda-se o “Modelo de Trabalho Completo UNIUV”.
O desenvolvimento é a parte principal do texto que contém a exposição
ordenada e pormenorizada do assunto. Deve possuir um referencial teórico
consistente e bem elaborado.
No desenvolvimento explicitam-se e se mostram as bases das ideias a serem
comunicadas e demonstradas. Evita-se criar seções secundárias com pouco
conteúdo.
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2.1 PAGINAÇÃO

2
Para numerar as páginas,
consulte “Normas Uniuv 2021”

É contada sequencialmente, mas não numerada na primeira página.
Posiciona-se no canto superior direito da folha, a 2 cm da borda superior, ficando o
último algarismo a 2 cm da borda direita da folha. O tamanho da fonte é Arial 10.

3 ELABORAÇÃO

Empregam-se: parênteses para indicar explicação, observação, reflexão ou
comentário; fonte itálica para palavras estrangeiras; negrito ou sublinhado para
destacar (usa-se com moderação). Todo o trabalho deve seguir um padrão
gramatical e léxico adequado à produção acadêmica (ver “Normas UNIUV”).

3.1 CITAÇÕES

Obrigatoriamente todas as fontes constantes na seção Referências devem ser
mencionadas (citadas) no texto, e toda citação do texto deve constar na seção
Referências. Isso é feito mediante uma citação indireta (texto baseado na obra do
autor consultado), citação direta (transcrição direta ou indireta de um texto em que
foi impossível ter acesso ao original).
Consultar a elaboração detalhada de citações nas “Normas UNIUV”).

4 CONCLUSÃO ou CONSIDERAÇÕES FINAIS

Trata-se de uma recapitulação sintética do trabalho. Nessa última seção são
apresentadas respostas aos questionamentos feitos na introdução. Não se permite a
inclusão de dados novos na conclusão.

REFERÊNCIAS
Para a elaboração das Referências, ver “Normas UNIUV”.

