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NORMAS CIENTÍFICAS PARA ELABORAÇÃO 

DE TRABALHOS ACADÊMICOS
INTRODUÇÃO

O projeto “Normas Científicas para Elaboração e Apresentação de Trabalhos Acadêmicos - (ABNT)” foi

desenvolvido a partir da disciplina de Estágio Supervisionado III – Ensino Médio e Coordenação Pedagógica,

como proposta para a aplicação do projeto de Intervenção Pedagógica. A ação do projeto, ocorreu no Colégio

Estadual Pato Bragado, Ensino Fundamental e Médio, Pato Bragado – PR, tendo como público alvo a turma do

3º ano do Ensino Médio.

CONCLUSÃO

Percebeu-se a necessidade de trabalhar este tema,

pelo fato de que grande parte dos alunos ingressam

no Ensino Superior sem nenhum conhecimento

sobre as normas científicas para desenvolver

trabalhos conforme a ABNT.

Figura 1: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
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Durante o projeto buscou-se trabalhar as normas da

ABNT, ressaltando sua importância para a realização e

formatação dos trabalhos escolares e acadêmicos,

bem como compreender as diversas fases de

elaboração, desenvolvimento de pesquisa e trabalhos

acadêmicos. A avaliação do projeto realizou-se com

base na participação, interesse, desenvolvimento das

atividades solicitadas, bem como a motivação por

parte dos alunos e a realização do trabalho final. Os

resultados obtidos com a aplicação do projeto foram

satisfatórios, na qual os alunos apresentaram um

emprego adequado da linguagem padrão da norma

culta, uso correto das normas da ABNT, criatividade,

criticidade e coerência na realização dos trabalhos.

Pode-se afirmar que os alunos demonstraram

compreender a importância da utilização da ABNT. Os

trabalhos científicos devem ser elaborados de acordo

com normas preestabelecidas e com fins a que se

destinam. Serem inéditos ou originais e contribuírem

não só para a ampliação de conhecimentos ou a

compreensão de certos problemas, mas também

servirem de modelo ou oferecer subsídios para outros

trabalhos.

Em relação a metodologia, partiu-se de aulas

expositivas, com apoio de recurso áudio visual,

através de leituras do material selecionado, bem

como da realização de discussões sobre o

conteúdo, na qual realizou-se atividades individuais

e coletivas. Abordou-se os elementos de coesão,

coerência, assim como a organização das etapas

do trabalho identificando suas características e

peculiaridades. Lakatos em seu trabalho “Relações

sociais no processo de produção” cita Salvador

(1980), que diz, os trabalhos científicos originais,

devem permitir a outro pesquisador reproduzir as

experiências e obter os resultados descritos, com a

mesma precisão e sem ultrapassar a margem de

erro indicada pelo autor. Dessa forma pode-se

repetir as observações e julgar as conclusões do

autor. Verificar a exatidão das análises e deduções

que permitiram ao autor chegar as conclusões.
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