
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

DECORRENTES E RESUMOS DE DISSERTAÇÃO E DE TESE 

 

Na Revista acadêmica Avanços e Olhares são publicados, em versão online, Trabalhos 

Científicos Decorrentes e Resumos originais de Dissertação e Tese com temática na Área 

de Educação. 

O CONTEÚDO DOS ARTIGOS É DA INTEIRA RESPONSABILIDADE DE 

SEUS AUTORES. 

 

 

I- NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

DECORRENTES 

Um “trabalho científico decorrente” é aquele derivado de uma tese ou dissertação, como 

minuta descritiva, resumo estruturado, artigos científicos, publicações de participação em 

eventos, livros, patentes, entre outros. 

- Estrutura do Trabalho Científico Decorrente - Minuta Descritiva - adotada pela revista 

Avanços e Olhares: 

1- Identificação: O termo “Trabalho Científico Decorrente da Dissertação de 

Mestrado” deve ser colocado, com a inicial maiúscula, no alto e centralizado na 

página; logo abaixo, apresentar, separadamente: instituição, autor e título (em 

língua portuguesa) centralizados, seguidos da identificação da produção: 

“Minuta descritiva decorrente da pesquisa científica apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em .............., área de concentração:............... Curso de Mestrado 

em..............................”.  

- Período de Realização: (mês e ano de início e término da pesquisa).                          

- Orientador: 

- Coorientador (se houver). 

- Resumo (ver os critérios a seguir) e Palavras-chave em língua portuguesa; 

- Em seguida, título (centralizado), resumo e palavras-chave em língua estrangeira: 

inglês e Espanhol, observando a mesma formatação do Resumo. 

 

* Formatação do RESUMO: CRITÉRIOS para avaliação de Resumos: 

 

1- O texto do Resumo deve ser estruturado em somente um (01) parágrafo; fonte Times 

11, espaçamento 1,0.  

2 - Não inserir citações bibliográficas, nomes de autores nem datas, tabelas, quadros ou 

esquemas no RESUMO. 

3 - Empregar somente um tempo verbal (pretérito), pois o trabalho de pesquisa já foi 

realizado. 

4 - Apresentar e ressaltar, no Resumo, os objetivos, a metodologia, os resultados e as 

conclusões da pesquisa realizada. 



5 – O título, o resumo e as palavras-chave em línguas estrangeiras (Inglês e Espanhol) 

devem vir logo após o resumo em língua portuguesa, seguindo a mesma formatação. 

6 - Não colocar a Dissertação como sujeito personificado. Ex: “esta dissertação reflete”, 

“esta dissertação desenvolve”. 

7 - O resumo deve ser adequado às normas e ao novo acordo ortográfico antes da 

submissão à revista. 

 

 

2- Formatação: O corpo do Trabalho Científico Decorrente deve ser digitado com o processador 

de texto WORD, tamanho A4, fonte Times 12, espaçamento 1,5. 

- Extensão total do Trabalho Decorrente: até 12 laudas, somente em língua portuguesa. 

- Referências Bibliografias básicas (no máximo 1,5 páginas, em fonte 11, espaço 

simples) deve vir ao final, dentro das Normas para REFERÊNCIAS (ABNT). 

  

Critérios para Avaliação de Trabalhos Científicos Decorrentes: 

 

1 - O texto a ser publicado deve estar estruturado em:  

- Introdução;  

- Objetivos Geral e Específicos;  

- Metodologia (objeto, material e métodos da pesquisa realizada);  

- Resultados (alcançados com a pesquisa); 

- Considerações Finais (conclusões alcançadas com a pesquisa); 

- Referências bibliográficas básicas. 

 

2 - Se a pesquisa envolveu seres humanos, informar, obrigatoriamente, o número do 

Parecer de Aprovação pelo CEP- Comitê de Ética em Pesquisa/Plataforma Brasil. 

 

3 - NÃO inserir Sumário.  

 

4 - Os Trabalhos Científicos Decorrentes devem ser revisados quanto às normas e ao novo 

acordo ortográfico, antes da submissão à revista.  

 

 

 

II- NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE TESE OU DE 

DISSERTAÇÃO 

 

1- Identificação: O Resumo deve ser precedido pela referência do documento que será 

resumido. Essa referência deve estar enquadrada nas normas da ABNT. 

Ex.: DALATE, Sérgio. A escritura do silêncio: uma poética do olhar em Wlademir Dias 

Pino. 1997. Dissertação (Mestrado em Letras) – Faculdade de Ciências e Letras, 

Universidade Estadual de São Paulo, Assis, SP, 1997. 

 



2 - Formatação: O resumo da Dissertação ou da Tese deve ser digitado com o processador 

de texto WORD, tamanho A4, fonte Times 12. 

- Título do trabalho: em português, inglês e espanhol; fonte Times 14, caixa alta, 

centralizado. 

- A palavra “Resumo” deverá ser colocada com a inicial maiúscula, acima do conteúdo 

do resumo, à esquerda. 

- Extensão do Resumo: até 03 laudas em língua portuguesa e 03 laudas em língua 

estrangeira. 

- Palavras-chave: no máximo cinco (05) palavras, separadas entre si por ponto e 

finalizadas também por ponto. 

- Língua estrangeira: Traduza todo o seu texto, incluindo o título e as palavras-chave, 

para inglês e espanhol. 

- A Bibliografia básica deve vir ao final, dentro das Normas para REFERÊNCIAS. 

  

 

 


