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

¶
INTRODUÇÃO
¶

Recomenda-se este modelo para trabalhos mais elaborados.
Nesta seção, parte inicial do texto, deve-se explicar o que será desenvolvido,
o que será estudado.
Todo o trabalho deve seguir um padrão gramatical e léxico adequado a
produção acadêmica (ver “Normas UNIUV”).
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¶
2 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
¶
O desenvolvimento ou corpo do trabalho é a parte principal do texto que
contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto. Divide-se em seções e
subseções, que variam em função da abordagem do tema. Deve conter um
referencial teórico consistente e bem elaborado, com todo o texto embasado na
citação de autores.
Sempre uma seção primária deve iniciar uma página. Seções com pouco
texto devem ser agregadas a outras. Evita-se encher o trabalho de seções com
pouco conteúdo, para isto utilizam-se as alíneas (ver “Normas UNIUV 2021”).
Pode-se utilizar de inúmeros recursos auxiliares na elaboração do trabalho,
como a elaboração de tabelas, quadros e ilustrações.
¶
2.1 NUMERAÇÃO PROGRESSIVA
¶
Evidencia-se a sistematização do conteúdo do trabalho pela adoção da
numeração progressiva para as seções do texto (ver “Normas UNIUV 2021”).
¶
2.2 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 exata de parte do texto
da obra consultada), ou de uma citação da citação (citação direta ou indireta de
um texto em que foi impossível ter acesso ao original). Consultar a
elaboração detalhada de citações nas “Normas UNIUV 2021”.
¶
2.3 NOTAS EXPLICATIVAS
¶
Podem-se elaborar notas explicativas (notas usadas para comentários,
esclarecimentos ou explanações, que não possam ser incluídos no texto) por meio
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de notas de rodapé. A elaboração dessas notas se encontra nas “Normas UNIUV
2021”.
¶
2.4 TABELAS E ILUSTRAÇÕES
¶
As tabelas e ilustrações (desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias,
gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outros) são opcionais,
devendo obedecer aos padrões das “Normas UNIUV 2021”.
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¶
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.
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¶
REFERÊNCIAS
¶
A elaboração das Referências deve ser realizada conforme as orientações
contidas em “Normas UNIUV 2021”.
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¶
APÊNDICE A – Recortes de jornais da época
¶
Apêndices e Anexos são as últimas seções do documento. As diferenças de
definição variam de autor para autor. Apesar de alguns utilizarem como regra a
autoria, o padrão adotado pela UNIUV diz respeito à citação no documento
(citados/anexos, não citados/apêndice).
Nesta seção, opcionalmente, agregam-se textos ou documentos que
possuem alguma relação com o trabalho, mas não foram citados.
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¶
ANEXO A – Questionário aplicado
¶
Nesta seção, opcionalmente, agregam-se textos ou documentos que foram
citados no trabalho, mas não puderam ser inseridos nele.

