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1 APRESENTAÇÃO 
 

O conteúdo apresentado neste material tem como objetivo orientar os 

acadêmicos e professores do Curso de Administração da UNESC sobre as práticas 

acadêmico-científicas a serem adotadas na construção do Projeto de Pesquisa e do 

TC - Trabalho de Curso (monografia).  

Outro objetivo deste material é auxiliá-los na elaboração do Projeto de 

Pesquisa e do TC – Trabalho de Curso (monografia), sustentadas a partir das 

normas técnicas de referência e apresentação de trabalhos científicos reconhecidos 

em todo território nacional. Portanto, para garantir a cientificidade e formatação dos 

trabalhos, seguem-se as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT: NBR 6023 (2002), NBR 6024 (2003), NBR 6027 (2003), NBR 6028 (2003), 

NBR 10520 (2002), NBR 12225 (2004), NBR 14724 (2011) e NBR 15287 (2005). 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) por intermédio da 

NBR 14724 (2011) apresenta os limites que precisam ser respeitados na elaboração 

de trabalhos de conclusão de curso em nível de graduação, a saber: 

[...] trabalho de conclusão de curso de graduação, trabalho de 
graduação interdisciplinar, trabalho de conclusão de curso de 
especialização e/ou aperfeiçoamento: documento que apresenta o 
resultado de estudo, devendo expressar conhecimento do assunto 
escolhido, que deve ser obrigatoriamente emanado da disciplina, módulo, 
estudo independente, curso, programa e outros ministrados. Deve ser feito 
sob a coordenação de um orientador. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICAS, NBR 14724, 2011, p. 4). 
 

1.1 PROFESSOR ORIENTADOR E RELAÇÃO ORIENTADOR/ORIENTANDO 

 

Segundo Martins Jr (2008) o professor orientador precisa, i) ter o 

conhecimento do assunto a ser pesquisado, ii) saber conduzir uma orientação de um 

trabalho de científico, iii) ter titulação comprovada superior a do aluno, iv) ter 

disponibilidade de tempo para orientar e aceitar um ou mais orientandos. Já 

Sampaio (2004) sugere que a relação entre orientador e orientando precisa ser 

pautada em direitos e deveres entre um e outro. 

 

1.2 SOBRE PROJETO DE PESQUISA E MONOGRAFIA 

 

A UNESC por meio da Resolução nº 66/2009/CÂMARA ENSINO DE 

GRADUAÇÃO, estabelece normas para a realização de Trabalho de Conclusão de 



 

Curso nos cursos de graduação e dá outras providências (ANEXO I). No Quadro 1, 

apresenta-se a distinção entre o Projeto de Pesquisa e Trabalho de Curso - TC 

(Monografia), conforme entendimento dos autores Minayo (2009), Luna (2009) e 

Roesch (2009). 

Quadro 1: Definição de Projeto de Pesquisa e TC – Trabalho de Curso (monografia). 

Projeto de Pesquisa TC - Trabalho de Curso (monografia) 

O projeto de pesquisa é um documento que tem 
por finalidade planejar o trabalho de pesquisa 
científica. Não há um roteiro único para a 
elaboração de um projeto, mas há alguns itens 
que não podem ser desconsiderados. 

A monografia consiste em colocar em prática as 
ações estabelecidas no projeto. Mesmo tendo 
semelhança na estrutura de ambos – projeto e 
monografia - muitas seções apresentam as 
mesmas denominações e conteúdo. Há 
situações que sofrem modificações, pois nem 
sempre é possível cumprir todas as ações que 
foram planejadas na etapa do projeto. 

Fonte: Minayo (2009), Luna (2009) e Roesch (2009). 

Esclarecido em termos conceituais a diferença entre Projeto de Pesquisa 

e TC - Trabalho de Curso (monografia), apresentam-se nas seções seguintes as 

etapas para a elaboração dos mesmos. 
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2 ETAPAS PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA E TC- 

TRABALHO DE CURSO (MONOGRAFIA) 

 

As disciplinas de Projeto de Pesquisa e Trabalho de Curso – TC 

(monografia) do Curso de Administração da UNESC é subdividido em duas etapas: 

Etapa I: Projeto de Pesquisa; Etapa II: Trabalho de Curso – TC (monografia). 

A estrutura de um trabalho acadêmico científico é constituída de 

elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais segundo a NBR 

14724 (2011).  

Nos Quadros 2 e 3 são destacados o desdobramento dos elementos na 

estrutura de um trabalho acadêmico e a obrigatoriedade que precisa ser submetida 

na elaboração do Projeto de Pesquisa e da Monografia. 

Quadro 2: Elementos da estrutura do Projeto de Pesquisa. 

Estrutura Elemento 
Projeto de 
Pesquisa 

Seção 

Parte Externa Capa  Obrigatório 2.1.1 

Pré-Textuais 
Folha de Rosto Obrigatório 2.1.3 

Sumário Obrigatório 2.1.12 

Textuais 
Introdução Obrigatório 2.2.1 

Desenvolvimento Obrigatório 2.2.5 a 2.2.7.8.1 

Pós-Textuais 

Referências Obrigatório 2.3.1 

Apêndice(s) Opcional 2.3.3 

Anexo(s) Opcional 2.3.4 

Fonte: Adaptado de NBR 14724 (2011, p.05). 
 
Quadro 3: Elementos da estrutura do TC - Trabalho de Curso (monografia). 

Estrutura Elemento Monografia Seção 

Parte Externa 
Capa  Obrigatório 2.1.1 

Lombada Obrigatório 2.1.2 

Pré-Textuais 

Folha de Rosto Obrigatório 2.1.3 

Folha de Aprovação Obrigatório 2.1.4 

Dedicatória(s) Opcional 2.1.5 

Agradecimento(s) Opcional 2.1.6 

Epígrafe Opcional 2.1.7 

Resumo na língua vernácula Obrigatório 2.1.8 

Lista de ilustrações Opcional 2.1.9 

Lista de tabelas Opcional 2.1.10 

Lista de abreviaturas e siglas Opcional 2.1.11 

Sumário Obrigatório 2.1.12 

Textuais 

Introdução Obrigatório 2.2.1 

Desenvolvimento Obrigatório 2.2.5 a 2.2.7.8.1 

Conclusão Obrigatório 2.2.8 

Pós-Textuais 

Referências Obrigatório 2.3.1 

Glossário Opcional 2.3.2 

Apêndice(s) Opcional 2.3.3 

Anexo(s) Opcional 2.3.4 

Fonte: Adaptado de NBR 14724 (2011, p.05). 
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2.1 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS1 

 
Os elementos pré-textuais estão dispostos nas seções 2.1.1 a 2.1.12. 

 

Observação: Segundo a NBR 14724 (2011, p.09) ―os elementos pré-textuais devem iniciar no 

anverso da folha [...]‖. 

 
2.1.1 Capa  

 
a) Nome da Instituição. 

b) Nome do Curso. 

c) Nome do autor - responsável intelectual do trabalho em letras maiúsculas. 

d) Título - deve ser claro e preciso, identificando o seu conteúdo. 

e) Subtítulo - se houver, deve ser precedido por dois pontos. 

f) Local (cidade) da instituição. 

g) Ano de entrega do trabalho. 

 

Observação: Observação: Os elementos que compõem a capa são escritos em letras maiúsculas, 

fonte tamanho 12, centralizado e em negrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
1 O texto dos elementos pré-textuais foi retirado do Tutorial para Elaboração de Monografia disponível no site 
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Figura 1: Capa Projeto de Pesquisa e TC – Trabalho de Curso (monografia). 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelos organizadores. 

 

2.1.2 Lombada (Capa Dura) 

 

Deve ser impressa, conforme a NBR 12225 (2004), contendo as 

seguintes informações: 
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a) Nome do autor, impresso longitudinalmente e legível do alto para o pé da 

lombada. Esta forma possibilita a leitura quando o trabalho está no sentido 

horizontal, com a face voltada para cima;2 

b) Título do trabalho; 

c) Sigla da Instituição e ano da entrega do trabalho. 

 

Figura 2: Lombada e Capa Dura do TC – Trabalho de Curso (monografia). 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelos organizadores. 

 

                                                           
2
 NBR 12225 (2004, p.02). 
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2.1.3 Folha de Rosto  

 

a) Nome do autor; 

b) Título; 

c) Subtítulo, se houver; 

d) Natureza do trabalho (Projeto de Pesquisa e/ Trabalho de Curso – TC 

(monografia), objetivo (grau pretendido));  

e) Nome do Curso e da Instituição; 

f) Nome do professor-orientador; 

g) Local (cidade da instituição) mês e ano. 

Observação: Os elementos que compõem a Folha de Rosto são escritos em letras maiúsculas, fonte 

tamanho 12, centralizado e negrito espaço entre linhas 1,5, exceto a natureza do trabalho e nome do 

professor-orientador que deverão ser digitados em espaço simples nas entre linhas, letras 

maiúsculas/minúsculas, não negrito e com recuo de 7 cm da margem esquerda. 

 

Figura 3: Folha de rosto (Projeto de Pesquisa). 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelos organizadores. 
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Figura 4: Folha de rosto Trabalho de Curso – TC (monografia). 
 

 
 
 

Fonte: Elaborado pelos organizadores. 

 

2.1.4 Folha de Aprovação 

 

a) Nome do autor do trabalho; 

b) Título do trabalho e subtítulo (se houver); 

c) Natureza, objetivo, nome do Curso e da Instituição a que é submetido; 

d) Data de aprovação; 

e) Banca Examinadora contendo: nome, titulação, instituições a que 

pertencem; 

f) Assinatura dos componentes da banca examinadora. 
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Observação: A data de aprovação e assinaturas dos membros componentes da banca examinadora 

são colocadas após a defesa do trabalho. Os elementos que a compõem são escritos em fonte 

tamanho 12. 

 

Figura 5: Folha de Aprovação do TC - Trabalho de Curso (monografia). 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelos organizadores. 

 

2.1.5 Dedicatória(s) (opcional) 

 

Texto onde o autor dedica o seu TC a quem julgar merecedor, inserida 

após a folha de aprovação. 
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Figura 6: Dedicatória do TC - Trabalho de Curso (monografia). 
 

 

 

Fonte: Elaborado pelos organizadores. 

 

2.1.6 Agradecimento (s) (opcional) 

 

Espaço em que você faz os agradecimentos a todos que direta ou 

indiretamente contribuíram de forma significativa na elaboração do seu TC. 

 

 

 

 

 



18 

 

Figura 7: Agradecimento(s) do TC - Trabalho de Curso (monografia). 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelos organizadores. 

 

2.1.7 Epígrafe (opcional) 

 

Elemento opcional, onde você apresenta uma citação, seguida de 

indicação de autoria, relacionada com o assunto tratado no corpo do trabalho, 

inserida após agradecimentos. 
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Figura 8: Epígrafe do TC - Trabalho de Curso (monografia). 
 

 

 

Fonte: Elaborado pelos organizadores. 

 

2.1.8 Resumo na língua vernácula 

 

O Resumo (Abstract) é o ‗cartão de visita‘ de seu trabalho científico: 

pequeno e completo. Ele é uma pequena amostra de todo o trabalho desenvolvido. 

Portanto, o Resumo deve conter: introdução (uma a duas linhas), objetivo, 

metodologia, resultados, discussão e conclusão. O Resumo deve ser escrito de 

forma impessoal (150 a 500 palavras*), sem parágrafos3 

                                                           
3
 Aquino (2010, p.38). 

* NBR 6028 (2003, p.02). 
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2.1.8.1 Palavras-Chave 

 

Vem seguida do resumo. São palavras representativas do conteúdo do 

trabalho, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. 

 

Figura 9: Resumo e Palavras-Chave do TC - Trabalho de Curso (monografia). 
 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos organizadores. 
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2.1.9 Lista de Ilustrações  

 

Elemento opcional, composto por quadros, figuras, desenhos, mapas e 

outros afins. Deve ser elaborado conforme a ordem do texto, indicando o número da 

página. Se necessário, em função da quantidade, elaboram-se listas individuais para 

cada tipo de ilustração.  

 

Observação: Letra com tamanho 12 e em negrito. 

 

Figura 10: Lista de Ilustrações do TC - Trabalho de Curso (monografia). 
 

 

Fonte: Elaborado pelos organizadores. 
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2.1.10 Lista de Tabelas 

 

Elemento opcional, elaborado conforme a ordem no texto. Cada item deve 

ter seu nome específico, acompanhado do número da página. 

 

Observação: Letra com tamanho 12 e em negrito. 

 

Figura 11: Lista de Tabelas do TC - Trabalho de Curso (monografia). 
 

 

Fonte: Elaborado pelos organizadores. 
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2.1.11 Lista de Abreviaturas e siglas (opcional) 

 

Lista que relaciona, em ordem alfabética, as abreviaturas e siglas 

utilizadas no texto, seguidas das palavras ou expressões correspondentes por 

extenso. Recomenda-se elaborar uma lista para cada tipo. 

Figura 12: Lista de Abreviaturas e Siglas do TC - Trabalho de Curso (monografia). 
 

 

Fonte: Elaborado pelos organizadores. 

 

2.1.12 Sumário 

 

Elemento obrigatório, cujas partes, indicadas de acordo com a NBR 6027 

(2003) ou metodologia adotada no texto, devem ser acompanhadas do respectivo 

número da página inicial do assunto. 
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Observação: Letra com tamanho 12 e em negrito. 

 

Figura 13: Sumário (Projeto de Pesquisa). 
 

 
Fonte: Elaborado pelos organizadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Figura 14: Sumário do TC - Trabalho de Curso (monografia). 
 

 
Fonte: Elaborado pelos organizadores. 

 

Observação: sobre a formatação do sumário, ilustrações e tabelas, consultar as subseções 6.1 e 6.2 

deste material. 

 

2.2 ELEMENTOS TEXTUAIS 

 

Os elementos textuais consistem na etapa em que se apresenta o 

conteúdo do trabalho científico. O texto é organizado dependendo da natureza do 

estudo, mas de uma forma geral, é composto por três subdivisões fundamentais: 

introdução, desenvolvimento e conclusão (DIEHL; TATIM, 2004). 
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O Quadro 4 apresenta as seções que precisam ser contempladas no 

Projeto de Pesquisa e também no Trabalho de Curso – TC (monografia).  

Quadro 4: Seções que compõe as subdivisões dos elementos do Projeto de Pesquisa e o TC. 
Subdivisões Seções Projeto  Seções TC – Trabalho de Curso 

Introdução 

1 INTRODUÇÃO  1 INTRODUÇÃO 

1.1 
SITUAÇÃO 
PROBLEMA 

 
1.1 SITUAÇÃO PROBLEMA 

1.2 OBJETIVOS  1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral  1.2.1 Objetivo Geral 

1.2.2 Objetivos Específicos  1.2.2 Objetivos Específicos 

1.3 JUSTIFICATIVA  1.3 JUSTIFICATIVA 

Desenvolvimento 

2 
FUNDAMENTAÇÃO 
TEÓRICA 

 
2 

FUNDAMENTAÇÃO 
TEÓRICA 

3 
PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS 

 
3 

PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS 

3.1 
DELINEAMENTO DA 
PESQUISA 

 
3.1 

DELINEAMENTO DA 
PESQUISA 

3.2 
DEFINIÇÃO DA ÁREA 
OU POPULAÇÃO-
ALVO 

 
3.2 

DEFINIÇÃO DA ÁREA OU 
POPULAÇÃO-ALVO 

3.3 
PLANO DE COLETA 
DE DADOS 

 
3.4 

PLANO DE COLETA DE 
DADOS 

3.4 
PLANO DE ANÁLISE 
DOS DADOS 

 
3.5 

PLANO DE ANÁLISE 
DOS DADOS 

3.5 CRONOGRAMA  
4 

ANÁLISE DOS DADOS 
DA PESQUISA 3.6 ORÇAMENTO  

Conclusão - Não se aplica   CONCLUSÃO 

Referências  REFERÊNCIAS   REFERÊNCIAS 

Apêndice  APENDICE   APÊNDICE 

Anexo  ANEXO   ANEXO 

Fonte: Elaborado pelos organizadores. 

 

2.2.1 Introdução 

 

Nesta seção o autor do projeto/monografia caracterizará o 

setor/organização e contextualizará o ambiente político, econômico, histórico, social, 

geográfico que envolve o desenvolvimento do trabalho monográfico, ou 

contextualizar a temática abordada. 

A estrutura textual desta seção está sujeita a duas alternativas, conforme 

está destacado no Quadro 5. A primeira está relacionada a uma pesquisa aplicada, 

quando o estudo é vinculado a uma empresa em específico ou quando o mesmo 

tem como população-alvo um setor ou um grupo de organizações públicas ou 

privadas. A segunda alternativa refere-se as pesquisas bibliográficas, quando são 

realizados levantamentos bibliométricos cujo meio de investigação baseado somente 

em fontes secundárias (livros, artigos científicos, anais, monografias, teses e 

dissertações, etc.). 



27 

Desse modo, após o acadêmico definir o tema de pesquisa, o mesmo irá 

avaliar qual das duas alternativas se enquadra a sua pesquisa. 

Quadro 5: Alternativas para caracterização de uma pesquisa aplicada ou bibliográfica. 

ALTERNATIVA 1  
(Pesquisa Aplicada) 

ALTERNATIVA 2  
(Pesquisa Bibliográfica) 

Caracterização do setor/organização e do 
ambiente 

Caracterização da temática abordada 

Contextualizar o ambiente que envolve a 
organização/setor (nível municipal e/ou estadual 
e/ou nacional e/ou mundial): ―[...] mudanças na 
política governamental e econômica, [...] no 
mercado de produtos, [...] nos fatores de 
competitividade [...]‖ (ROESCH, 2009, p.89).  

Apresentar as produções científicas sobre a 
temática abordada no âmbito do Curso de 
Administração da UNESC (monografias) e 
publicações (livros, artigos científicos, anais, 
monografias, teses e dissertações, etc.). 
 

Fonte: Adaptado de Roesch (2009). 

 

Após a contextualização do entorno do ambiente (alternativa I) ou da 

caracterização da temática abordada (alternativa II), é preciso elaborar um parágrafo 

de fechamento apresentando o assunto que será (Projeto de Pesquisa), ou foi 

pesquisado (Trabalho de Curso – TC (monografia)). 

 

2.2.2 Situação Problema 

 

A formulação do problema de pesquisa requer que o mesmo seja 

apresentado em forma de pergunta. Este precisa ser claro e é considerada uma 

etapa fundamental no processo de pesquisa (LUNA, 2009). ―As decisões a serem 

tomadas [...] dependerão da formulação do problema e, portanto serão mais 

adequadas quanto maior for a clareza em relação a ele‖ (LUNA, 2009, p.28). 

O problema deve ser definido de tal forma que a solução seja possível. 

Após concluir a formulação do problema, é pertinente que você se pergunte: tenho 

como encontrar a solução? (VERGARA, 2009, p.16). 

Sendo assim, os assuntos a serem contextualizados neste subtópico são: 

(ROESCH, 2009, p.93). 

1º. Contextualizar os antecedentes do problema/questão de pesquisa [...]; 

2º. Identificar para quem a situação representa um problema/questão de 

pesquisa (direção da organização, um ou mais departamentos ou 

seções da empresa, públicos, clientes, parceiros, fornecedores etc.), 

ou para o avanço do conhecimento da temática, como é o caso da 

pesquisa bibliográfica; 

3º. Apresentar a pergunta de pesquisa. 



28 

Observação: é necessário seguir a sequência sugerida por Roesch (2009) no momento de 

contextualizar o conteúdo deste tópico. 

 

2.2.3 Objetivos 

 

Nesta etapa o autor precisa sintetizar as ações que pretende realizar 

durante a pesquisa. Os objetivos precisam ser claros e coerentes com o problema 

(pergunta de pesquisa) e a justificativa. O objetivo geral é a síntese do que se quer 

alcançar, e os objetivos específicos desdobrarão em etapas sequenciais as ações 

para alcançar o objetivo geral (LUNA, 2009; ROESCH, 2009; VERGARA, 2009). 

 

2.2.3.1 Objetivo Geral 

 

Segundo Roesch (2009, p.96) ―[...] O objetivo geral define o propósito do 

trabalho‖. ―[...] determina o que se pretende realizar para obter resposta ao problema 

proposto, de um ponto de vista geral‖ (DIEHL; TATIM, 2004, p.97). 

 

2.2.3.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos operacionalizam – especificam o modo como se 

pretende atingir um objetivo geral (DIEHL; TATIM, 2004, p.97). Constituem-se no 

desdobramento do objetivo geral em ações em ordem sequencial. 

 

2.2.4 Justificativa 

 

A justificativa é convencer o leitor das razões de ordem teórica e prática 

que a pesquisa é importante, relevante, oportuna e viável (LAKATOS; MARCONI, 

2003,). A justificativa ―[...] difere da revisão da bibliografia e, por este motivo, não 

apresenta citações de outros autores [...]‖ (LAKATOS; MARCONI, 2003, 219), mas 

ressalta a importância da pesquisa no campo teórico e prático. 

Justificar é apresentar razões para a própria existência do projeto! Esta 
seção é importante porque, por um lado, obriga o autor a refletir sobre sua 
proposta de maneira abrangente e, por outro, o faz situar-se na 
problemática. Em termos gerais, é possível justificar através de sua 
importância, oportunidade e viabilidade (ROESCH, 2009, p.98-99). 
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Baseando-se nas recomendações de Roesch (2009), apresenta-se no 

Quadro 6 as questões que precisam ser respondidas no processo de 

desenvolvimento do conteúdo da justificativa.  

 
Quadro 6: Questões a serem respondidas no processo de elaboração da justificativa. 

Questões Conteúdo a ser contemplado em cada questão 

Qual a importância e 
relevância da realização 

deste estudo? 

 Apresentar o objetivo geral deste estudo. 

 Destacar a importância de atingir este objetivo do ponto de 
vista econômico, social, político, ambiental etc. 

 Contextualizar a relevância do estudo, isto é, quem são os 
interessados ou beneficiados neste estudo e por que? 

O momento é oportuno para 
a realização deste estudo? 

 Refletir se o estudo é apropriado para o momento em que será 
realizada a pesquisa. 

Qual a viabilidade da 
realização deste estudo? 
(somente na etapa do projeto) 

 Descrever se o estudo apresenta viabilidade de acesso às 
informações/permissão da empresa para a concretização da 
pesquisa, de custo e cronograma de execução pré-estabelecido 
pelo Curso de Administração da UNESC. 

Fonte: Adaptado de Roesch (2009). 

Convém acrescentar que o tempo verbal adotado na justificativa do 

Projeto de Pesquisa precisa ser “futuro”, e o tempo verbal da Monografia, precisa 

ser no “Passado”.  

 

2.2.5 Fundamentação Teórica 

 

A fundamentação teórica ou referencial teórico trata-se da 

contextualização de estudos científicos já publicados por outros autores que estejam 

relacionados com o tema, ou especificamente do problema da pesquisa em questão 

(VERGARA, 2009). ―[...] O referencial teórico mostra que o autor teve cuidados de 

ler, estudar os conhecimentos registrados sobre o problema que vai investigar [...]‖ 

(GONÇALVES; MEIRELLES, 2004, p.86). 

As citações de diversas publicações científicas permitem apresentar as 

conclusões dos autores e as suas contribuições para o avanço da ciência 

(LAKATOS; MARCONI, 2003). ―[...] O acesso a acervos relevantes de publicações 

atuais e clássicas, [...] e o esforço da leitura e pesquisa bibliográfica são essenciais 

para a qualidade do marco teórico‖ (GONÇALVES; MEIRELLES, 2004, p.86). 

Há certa flexibilidade na organização do conteúdo de um trabalho para 

outro. Se o tema da pesquisa refere-se a ―vantagem competitiva‖, recomenda-se que 

o autor apresente os autores que já publicaram sobre o assunto, além de comparar 

ou contrastar o ponto de vista de um autor para outro, e concluir justificando a linha 

de raciocínio que será utilizada na pesquisa (ROESCH, 2009). 
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Desse modo, sugere-se que ao redigir um texto necessariamente é 

preciso ter alguns cuidados, tais como (CERVO; BERVIAN, 2002): 

a) Impessoalidade: todo trabalho acadêmico, técnico ou científico 

precisa ser redigido na terceira pessoa, tendo caráter impessoal. 

Termos como, meus estudos, meu trabalho, eu penso... precisam 

ser evitados. Sugere-se as seguintes expressões: o presente estudo, o 

presente trabalho, pensa-se...; 

b) Objetividade: os textos científicos precisam observar critérios de 

objetividade, consistência e vocabulário técnico; 

c) Modéstia e cortesia: deve-se tomar cuidado para não desmerecer os 

resultados de outros estudos anteriores, ao insinuar que estão coberto 

de erros. Um trabalho acadêmico pode estar sujeito a imperfeições, 

tendo em vista que o mesmo possui variáveis limitantes em relação ao 

tempo, orçamento, acesso a informação, entre outros. Recomenda-se 

também o cuidado para não subestimar nem superestimar os dados e 

informações referentes ao ambiente da pesquisa ou as pessoas 

envolvidas; 

d) Clareza: as palavras exprimem ideias. Para que haja clareza no 

momento da expressão, necessariamente precisa-se ter clareza da 

ideia. Esta é uma condição para a elaboração de uma boa redação. 

Em síntese Cervo e Bervian (2002, p.133) apresentam no Quadro 7 as 

exigências e as deformações da linguagem científica. 

Quadro 7: Linguagem científica. 

Exigências Deformações 

Impessoal Pessoal 

Objetiva Subjetiva, ambígua 

Modesta e cortês Arrogante, dogmática 

Informativa Persuasiva, expressiva 

Clara e distinta Confusa, equívoca 

Própria ou concreta Figurada 

Técnica Comum 

Frases simples e curtas Frases longas e complexas 

Fonte: Cervo e Bervian (2002, p.133). 

Roesch (2009, p.106) faz menção das frequentes falhas que são 

cometidas no momento da elaboração de uma redação: 
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Quadro 8: Falhas na redação da revisão da literatura. 
O relato constitui-se uma cópia pura e simples de textos de outros autores. Em seu extremo, não há 
sequer preocupação em apresentá-los numa ordem lógica. 

Com frequência, não há subtítulos separando conteúdos diversos e, quanto os há, a ausência de 
frases de ligação torna difícil perceber a lógica do autor do projeto. 

Não raro são incluídos textos que não têm ligação direta com o tema. Ou, do contrário, o texto 
deixa de contemplar a discussão de conceitos-chaves para o tema do projeto. 

Faltam citações bibliográficas, o que torna impossível distinguir o que é redação do autor do projeto 
daquilo que é parafraseado ou copiado de outros autores. 

As normas para citações e referências são ignoradas. 

Fonte: Roesch (2009, p.106). 

Portanto, percebe-se que há uma vasta literatura (CERVO; BERVIAN, 

2002; LAKATOS; MARCONI, 2003; GONÇALVES; MEIRELLES, 2004; VERGARA, 

2009; ROESCH, 2009) que aponta as recomendações para a elaboração da 

redação de um trabalho científico. O que precisa ser frisado é que uma redação 

precisa ter início, meio e fim, além da objetividade, clareza, precisão, consistência, 

linguagem impessoal e uso de vocabulário técnico. 

 

2.2.6 Procedimentos Metodológicos 

 

Nesta seção, inicialmente se faz necessário, tanto na etapa do Projeto de 

Pesquisa, bem como na Monografia, contextualizar teoricamente o que é método 

científico? Não há necessidade de o conteúdo ser extenso. Podem-se elaborar dois 

ou três parágrafos. 

Nas subseções vinculadas a esta seção o acadêmico precisa deixar claro 

como será (Projeto de Pesquisa) ou como foi o Trabalho de Curso – TC (monografia) 

realizado a pesquisa  

 

2.2.6.1 Delineamento da Pesquisa 

 

Trata-se da definição do (s) tipo (s) de pesquisa relacionado aos fins da 

investigação e dos meios de investigação (VERGARA, 2009). 

Primeiramente é preciso selecionar o tipo de pesquisa referente aos fins 

de investigação. As mais conhecidas em pesquisas na área de Ciências Sociais 

Aplicadas são (VERGARA, 2009): 
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Quadro 9: Tipos de pesquisa relativo aos fins de investigação. 
Exploratória Descritiva Explicativa Aplicada 

[...] não deve ser 
confundida com 
leitura 
exploratória, é 
realizada em 
área na qual há 
pouco 
conhecimento 
acumulado e 
sistematizado [...] 

[...] expõe características 
de determinada 
população ou 
determinado fenômeno. 
Pode também 
estabelecer correlações 
entre variáveis e definir 
sua natureza. Não tem 
compromisso de explicar 
fenômenos que 
descreve, embora sirva 
de base para tal 
explicação. Pesquisa de 
opinião insere-se nesta 
classificação. 

[...] tem como objetivo 
tornar algo inteligível, 
justificar-lhe os 
motivos. Visa, 
portanto, esclarecer 
quais fatores 
contribuem, de alguma 
forma, para a 
ocorrência de 
determinado 
fenômeno. Por 
exemplo: as razões do 
sucesso de 
determinado 
empreendimento. 

[...] é fundamentalmente 
motivada pela 
necessidade de resolver 
problemas concretos, 
mais imediatos, ou não. 
Tem, portanto, finalidade 
prática, ao contrário da 
pesquisa pura, motivada 
basicamente pela 
curiosidade intelectual do 
autor e situada, 
sobretudo no nível de 
especulação. Exemplo: 
proposta de mecanismos 
que diminuam a infecção 
hospitalar. 

Fonte: Vergara (2009, p.42-43). 

Após a definição do(s) tipo(s) de pesquisa relativo aos fins de 

investigação, precisa-se em seguida selecionar quais o(s) meio(s) de investigação 

mais adequados para a realização da pesquisa, como seguem (VERGARA, 2009): 

Quadro 10: Meios de Investigação. 

Meios de 
Investigação 

Conceito 

Pesquisa de Campo 
ou Levantamentos 

[...] é investigação empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um 
fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo. Pode incluir 
entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação participante ou 
não. Exemplo: levantar com os usuários do Banco X a percepção que têm 
sobre o atendimento ao cliente. 

Pesquisa 
Documental 

[...] é realizada em documentos conservados no interior de órgãos públicos 
e privados de qualquer natureza, ou com pessoas: registros, anais, 
regulamentos, circulares, ofícios, memorandos, balancetes, comunicações 
informais, filmes, microfilmes, fotografias, videoclipes, dispositivos de 
armazenagem por meios ópticos, magnéticos e eletrônicos em geral, 
diários, cartas pessoais e outros [...]. 

Pesquisa 
Bibliográfica 

[...] é o estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado 
em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao 
público em geral [...]. 

Ex post facto 
[...] refere-se a um fato já ocorrido. Aplica-se quando o autor não pode 
controlar ou manipular variáveis, seja porque suas manifestações já 
ocorreram, seja porque as variáveis não são controláveis [...]. 

Participante 

[...] não se esgota na figura do autor. Dela tomam parte pessoas implicadas 
no problema sob investigação, fazendo com que a fronteira 
autor/pesquisado, ao contrário do que ocorre na pesquisa tradicional, seja 
tênue. 

Pesquisa Ação 
[...] é um tipo particular de pesquisa participante e de pesquisa aplicada 
que supõe intervenção participativa na realidade social. Quanto aos fins é, 
portanto, intervencionista. 

Estudo de Caso 

[...] é o circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas essas como 
pessoas, família, produto, empresa, órgão público, comunidade ou mesmo 
país. Tem caráter de profundidade e detalhamento. Pode ou não ser 
realizado no campo. 

Fonte: Vergara (2009, p.43-44). 
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Ainda segundo Roesch (2009) é possível combinar o uso de um ou mais 

método de pesquisa sendo comum, por exemplo, que se use a postura de ouvir 

(fase exploratória) e numa fase seguinte, mediar algo de forma objetiva (pesquisa 

descritiva). 

 

2.2.6.2 Definição da área e/ou população-alvo 

 

Nesta etapa o autor precisa avaliar onde será realizada a pesquisa, se 

ocorrerá numa empresa, ou num grupo de empresas, ou terá caráter somente 

bibliográfico. Esta definição é necessária, pois para cada caso precisa-se 

contextualizar esta seção observando os seguintes assuntos: 

a) Se a pesquisa for realizada em um departamento da empresa 

(propostas que visam diagnósticos, planos ou sistemas em 

determinados setores) ou em toda a empresa (propostas de 

reestruturação organizacional), nestes casos deve-se descrever a 

história, data de fundação, modificações da natureza jurídica ou 

propriedade da organização em estudo, incluindo a quantidade de 

pessoas que nela atuam (ROESCH, 2009); 

b) Se a pesquisa for realizada num conjunto de empresas, sugere-se 

contextualizar o perfil do segmento estudado, como por exemplo: 

número de empresa que compõem o setor, economia, PIB, emprego, 

renda, histórico do setor etc; 

c) Aos estudos de caráter somente bibliográfico, apresentar e justificar a 

seleção das bases de dados utilizadas e o recorte de tempo 

pesquisado. 

Quando o estudo for relacionado a uma pesquisa de mercado, além da 

descrição da empresa, ou do segmento – conjunto de empresas – ―[...] deve ser 

apresentada a descrição da população-alvo potencial‖ (ROESCH, 2009, p.128), 

sendo definida aqui, população, como sendo o grupo de pessoas ou empresas que 

se tenha interesse em realizar a pesquisa. A definição da população alvo deve ser 

estruturada, como seguem: 

a) Período: o período adequado para a realização da pesquisa; 

b) Extensão: limites geográficos; 

c) Unidade de amostragem: pode ser o elemento em si ou uma entidade 

que contenha o elemento; 
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d) Elemento: é o objeto (ou pessoa) que se deseja obter a informação. 

Exemplo: 

Quadro 11: Exemplo de estruturação da população-alvo. 

Objetivos Período Extensão 
Unidade de 

amostragem 
Elemento 

Analisar a intenção de 
compra de veículos; 

Primeiro 
semestre 
de 2011 

AMREC Domicílio 
Homens chefes 

de família 

Avaliar a aceitação de uma 
nova linha de batons 

Verão 2011 Criciúma 
Mulheres 

acima de 18 
anos 

Mulheres acima 
de 18 anos 

Avaliar a aceitação de uma 
nova linha de batons 

Verão 2011 Içara Domicílio 
Mulheres acima 

de 18 anos 

Avaliar o clima 
organizacional da empresa 

têxtil XYZ 

Março de 
2011 

A empresa 
têxtil XYZ 

Setor de 
produção 

Funcionários 

Avaliar o desempenho do 
Curso de Administração 

Junho de 
2011 

Curso de 
Administração 

da UNESC 

6ª, 7ª e 8ª 
fases 

Alunos 
matriculados 
regularmente 

Fonte: Adaptado de Malhotra (2005) e Roesch (2009). 

Caso o autor, dependendo do tamanho da população e dos custos de 

pesquisa, optar por extrair uma parcela desta população que se queira pesquisar, 

deverá especificar o plano de amostragem. O plano de amostragem tem como 

objetivo construir um subconjunto da população representativo nas principais áreas 

de interesse da pesquisa, devendo ser preferencialmente a amostra probabilística.  

A amostra probabilística é conhecida por se submeter a tratamentos 

estatísticos, sendo possível obter uma compensação dos erros amostrais e outros 

fatores que poderão influenciar na representatividade da amostra. Os tipos de 

amostras podem ser (DIEHL; TATIM (2004):  

Quadro 12: Tipos de Amostras Probabilística. 

Amostragem Probabilística 

Aleatória 
Simples 

Estratificada Sistemática Por grupo ou cluster 

[...] a escolha 
dos 

participantes 
da amostra é 

feita ao 
acaso [...] 
(DIEHL; 
TATIM, 

2004, p.64) 

Em que o 
pesquisador 
enquadra os 
elementos da 
população em 

diferentes 
estratos 

segundo a 
necessidade 

de seu estudo 
[...](DIEHL; 

TATIM, 2004, 
p.64) 

Trata-se de uma variação da 
amostragem simples, conveniente 

quando a população está ordenada 
segundo algum critério, como fichas 
de um fichário, listas telefônicas etc. 
[...] é frequentemente utilizada em 
pesquisa de opinião, realizada em 

locais públicos, quando não se 
dispõe de uma relação da população 

(cadastro). A amostra é coletada, 
sistematicamente, entrevistando-se, 

por exemplo, toda 5ª pessoa [...] 
encontrada pelo pesquisador 

(MARTINS; THEÓPHILLO, 2009, 
p.121). 

[...] é uma amostragem 
aleatória simples onde as 

unidades amostrais são os 
conglomerados [...] por 

exemplo, uma amostra de 
chefes de família e não 

dispomos de uma relação de 
todas as residências. Podemos 

construir uma relação 
numerando, em um mapa, cada 
quarteirão [...] cada quarteirão 

poderá representar um 
conglomerado (cluster) de 
residências , (MARTINS; 

THEÓPHILLO, 2009, p.123). 

Fonte: Diehl e Tatim (2004)  
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Há situações que não é possível obter uma amostra representativa (que 

possua as mesmas características da população), podem ser utilizados os seguintes 

tipos de amostras não probabilísticas (DIEHL; TATIM (2004). 

Quadro 13: Tipos de Amostras Não-Probabilística. 

Amostragem Não Probabilística 

Por Conveniência Por julgamento Por Cota Autogerada 

Quando se tenta 
obter uma amostra 

com base na 
conveniência do 
Pesquisador. Por 
ex: pesquisas em 
escolas, igrejas, 

etc. [...] a A 
amostra resultante 

não é 
representativa da 
população alvo 

definida [...] 
(MALHOTRA, 
2005, p.266) 

É uma forma de 
amostragem por 

conveniência na qual 
os elementos são 

escolhidos com base 
no julgamento do 
pesquisador. O 

pesquisador escolhe 
os elementos da 

amostragem porque 
acredita que 
representa a 
população de 

interesse 
(MALHOTRA, 2005, 

p.266). 

É realizada por meio de um 
processo de amostragem 
por julgamento em dois 

estágios. 1. O pesquisador 
usa o julgamento para 
identificar variáveis de 
controle relevantes, tai 
como: idade, sexo, etc. 

2. Cotas são usadas para 
garantir que a composição 
da amostra seja a mesma 

da composição da 
população de interesse 

(MALHOTRA, 2005, p.266) 

É utilizada quando 
se estudam 

características 
relativamente raras 

ou difíceis de 
encontrar na 

população. Por 
exemplo pesquisas 

sobre drogas, 
aborto, pesquisas 

industriais 
específicas 

(MALHOTRA, 2005, 
p.266) 

Fonte: Malhotra (2005)  

 

Para o tamanho da amostra, deve-se efetuar uma avaliação qualitativa, a 

saber: 

a) Quanto mais importante for a decisão, mais precisa deve ser,  

implicando em amostras maiores; 

b) A natureza da pesquisa deve ser levada em conta. Pesquisas 

exploratórias são aplicadas com amostras pequenas. Pesquisas 

conclusivas, em amostras maiores; 

c) Recursos: Tempo, dinheiro, pessoal. 

Em termos gerais, o tamanho da amostra, deve ser definido pelo 

orientador/orientando da Monografia (mesmo em fase do Projeto de Pesquisa). 

Recomenda-se que seja utilizado um erro amostral de 5%, sendo o erro amostral 

máximo de 10% ou 1/3 da população.  

Após decidir o tipo de amostragem que será adotado na pesquisa, 

precisa-se apresentar o cálculo da amostra (Quadro 14), justificar teoricamente a 

escolha do tipo de amostragem e por que ela é adequada a pesquisa. 
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Quadro 14: Fórmula para o cálculo do tamanho mínimo da amostra. 

Considerando População Infinita Considerando População Finita 

n0 =   1_ 
     E

2
 

          0 

n = N x n0 
      N x n0 

n0 = Amostra considerando população infinita. 
E0 = Erro amostral. 

n = Amostra considerando população N (Finita) 
N = Tamanho da População. 

Fonte: Barbetta, (2004, p. 60). 

 

 

 

 

2.2.6.3 Plano de Coleta de Dados 

 

Inicialmente, segundo Roesch (2009), no plano de coleta de dados existe 

a necessidade de esclarecer se os dados da pesquisa serão oriundos de dados 

primários (colhidos diretamente pelo autor) ou dados secundários (não criados pelo 

autor). Lakatos e Marconi (2003, p.175) esclarecem a distinção entre dados 

primários e secundários (Quadro 15). 

Quadro 15: Classificação de dados primários e secundários. 

Escritos Outros 

Primários Secundários Primários Secundários 

Compilados na ocasião pelo 
autor 

Transcritos de fontes 
primárias  

Feitos pelo 
autor 

Feito por 
outros 

Exemplos Exemplos Exemplos Exemplos 

Documentos de arquivos 
públicos 
Publicações parlamentares e 
administrativas 
Estatística (censos) 
Documentos de arquivos 
privados 
Cartas 
Contratos 

Relatórios de pesquisas 
baseados em trabalhos de 
campo auxiliares 
Estudo histórico recorrendo 
aos documentos originais 
Pesquisa estatística baseada 
em dados de recenseamento 
Pesquisa usando a 
correspondência de outras 
pessoas. 

Fotografias 
Gravações 
em fita 
magnética 
Filmes 
Gráficos 
Mapas 
Outras 
ilustrações 

Material 
cartográfico 
Filmes 
comerciais 
Rádio 
Cinema 
Televisão 

Fonte: Lakatos e Marconi (2003, p.175). 

Após definir se os dados serão primários ou secundários, precisa-se 

apresentar e contextualizar a(s) teoricamente as técnica(s) de coleta de dados que 

poderão ser adotadas na pesquisa. Quanto aos dados primários têm-se as seguintes 

técnicas de coleta de dados: 

 

 

 

 

 

Observação: Como as amostras não probabilísticas não representam a população, suposições, 
erro amostral e extrapolação da população com base nos dados pesquisados não são aplicados 

(OPPENHEIM, 1993). 
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a) Técnicas Quantitativas 

Quadro 16: Técnica e procedimentos de coleta (quantitativa), quanto aos dados primários. 

Técnica de Coleta de Dados Procedimentos de Coleta de Dados 

Entrevista com o uso de questionário 
estruturado: [...] são largamente utilizadas em 
pesquisa de mercado e pesquisa de opinião. 
[...] o uso de entrevistadores é necessário 
quando há no questionário uma série de 
questões abertas e quando é preciso escrever 
as respostas nas palavras do respondente [...] 
(ROESCH, 2009, p.140-141). 

As entrevistas podem ser pessoais ou por 
telefone [...] (ROESCH, 2009, p. 141). 

Questionário: [...] é o instrumento mais 
utilizado em pesquisa quantitativa, 
principalmente em pesquisas de grande 
escala, como as que propõem levantar a 
opinião política da população ou a preferência 
do consumidor. O questionário não é apenas 
um formulário, ou um conjunto de questões 
listadas sem muita reflexão. O questionário é 
um instrumento de coleta de dados que busca 
mensurar alguma coisa [...] (ROESCH, 2009, 
p.142) 

Questionários enviados via correio eletrônico, [...] 
questionários enviados pelo correio, questionários 
auto administrados, ou questionários 
administrados por um grupo de pessoas. [...] 
Quanto ao tipo de questões, estas podem ser 
fechadas ou abertas, ou alguma combinação 
entre elas [...] (ROESCH, 2009, p.142). 

Escalas: [...] escalas são muito utilizadas para 
medir atitudes [...] (ROESCH, 2009, p.146). As 
escalas sociais e de atitudes consistem 
basicamente em uma série graduada de itens 
(enunciados) a respeito de uma situação, 
objeto ou representação simbólica. Solicita ao 
respondente que assinale o grau que melhor 
represente sua percepção a respeito do objeto 
de análise para cada item que compõe o 
instrumento [...] (MARTINS; THEÓPHILO, 
2009, p.95-96). 

Escala do tipo Likert:  [...] consiste em um 
conjunto de itens apresentados em forma de 
afirmações, ante os quais se pede ao sujeito que 
externe sua reação. escolhendo um dos cinco, ou 
sete, pontos de uma escala [...]MARTINS; 
THEÓPHILO, 2009, p.96). 

Escala de diferencial semântico: a escala de 
diferencial semântico foi desenvolvida [...] para 
explorar as dimensões do significado de objetos, 
símbolos ou representações sociais. [...] consiste 
em uma série de adjetivos extremos que qualificam 
um objeto de atitude, ante o qual se solicita a 
reação do respondente [...] (MARTINS; 
THEÓPHILO, 2009, p.97). Ex: de justo a injusto; de 
forte a fraco; de grande a pequeno etc. 

Escala de importância: trata-se de uma variação 
da escala tipo Likert. Classifica a importância de 
algum atributo (MARTINS; THEÓPHILO, 2009, 
p.95-97). Ex: Extremamente importante à 
totalmente sem importância. 

Escala de avaliação: é uma variação da escala 
tipo Likert. Avalia algum atributo (MARTINS; 
THEÓPHILO, 2009, p.97). Ex: Excelente, bom, 
regular, ruim e péssimo. 

Fonte: Malhotra (2005); Roesch (2009) e Martins e Theóphilo (2009). 
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b) Técnicas Qualitativas 

Quadro 17: Técnica e procedimentos de coleta (qualitativa), quanto aos dados primários. 

Técnica de Coleta de Dados Procedimentos de Coleta de Dados 

Observação:  [...] é muito aplicada ao estudo 
do trabalho e ao gerenciamento de operações. 
[...] as observações são realizadas em 
intervalos regulares e dirigem-se aos 
indivíduos na situação de trabalho ou do 
processo de trabalho [...] (ROESCH, 2009, 
p.148). 

Pessoal 

Entrevista em Profundidade: [...] é uma 
técnica fundamental da pesquisa qualitativa. 
[...] Seu objetivo primário é entender o 
significado que os entrevistados atribuem a 
questões e situações em contextos que não 
foram estruturados anteriormente a partir das 
suposições do autor. Assim, entrevistas semi 
ou não estruturadas são apropriadas [...] 
(ROESCH, 2009, p.159). 

[...] Entrevistas semiestruturadas utilizam-se 
questões abertas, que permitem o entrevistador 
entender e captar a perspectiva dos participantes 
da pesquisa. [...] Entrevistas totalmente sem 
estrutura não são recomendadas. [...] O [...] uso 
do gravador, este vai depender do efeito que causa 
no entrevistado. Uma forma de amenizar a ameaça 
potencial que representa é sugerir ao entrevistado 
que desligue a máquina nos momentos em que 
julgar necessário para proteger a confidencialidade 
dos dados. (ROESCH, 2009, p.161). 

Observação Participante: [...] é o método 
tradicional da pesquisa em Antropologia. Na 
pesquisa em organizações, tem sido utilizada 
pelo menos de duas maneiras: de forma 
encoberta, quando o autor se torna 
empregado da empresa ou integrante da 
comunidade pesquisada; e de forma aberta, 
quando o autor tem permissão para observar, 
entrevistar e participar no ambiente de 
trabalho em estudo (ROESCH, 2009, p.161). 

A observação participante é encoberta quando o 
autor se emprega na empresa ou passa a ser 
integrante da comunidade pesquisada e sua 
intenção de pesquisa não é do conhecimento de 
ninguém. [...] é um empregado comum que tem 
inclusive aprender a fazer o trabalho. [...] além do 
trabalho ele estará observando, participando, 
conversando e interpretando os acontecimentos 
[...] A observação participante de forma aberta 
caracteriza-se muito mais como um envolvimento 
interrompido, uma vez que combina observação 
com entrevistas. (ROESCH, 2009, p.161). 

Entrevistas em grupo ou focus groups: 
trata-se de um tipo de entrevista em 
profundidade realizada em grupo. Tem como 
objetivo a discussão de um tópico específico 
[...] (MARTINS; THEÓPHILO, 2009, p.90). 

[...] reuniões em série [...]; natureza qualitativa [...]; 
as reuniões devem ser gravadas (idealmente, 
filmadas) [...] (MARTINS; THEÓPHILO, 2009, p.91-
92) 

Análise de Dados:  [...] o autor, ao encerrar 
sua coleta de dados, se depara com uma 
quantidade imensa de notas de pesquisa ou 
de depoimentos, que se materializam na 
forma de textos, os quais terá que organizar 
para depois interpretar [...] (ROESCH, 2009, 
p.169). 

[...] textos, sejam aqueles levantados por meio da 
transcrição de depoimentos gravados, seja por 
meio da análise de documentos existentes (dados 
secundários), ou mesmo de técnicas projetivas 
[...](ROESCH, 2009, p.169). 

Análise de Discurso:  [...] focaliza a 
linguagem como é usada em textos sociais, 
escritos ou falados, incluindo, pois materiais 
provenientes de entrevistas, respostas abertas 
de questionários, discussões de grupo e 
documentos (ROESCH, 2009, p.174). 

[...] (i) ler e reler as transcrições de entrevistas; (ii) 
isolar quaisquer exemplos em que aparecem 
similaridades ou diferenças nas respostas; (iii) 0 
processo é repetido várias vezes e os extratos de 
textos vão sendo classificados dentro de títulos 
amplos [...] (ROESCH, 2009, p.174). 

Continuação. 
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Continuação. 
Técnica de Coleta de Dados Procedimentos de Coleta de Dados 

Diários:  [...] o pesquisados distribui diários aos 
integrantes da amostra selecionada e solicita que 
escrevam fatos e impressões durante certo 
período [...] (ROESCH, 2009, p.164). 

Diários 

Análise de Conteúdo: as perguntas abertas dos 
questionários são a forma mais elementar de 
coleta de dados qualitativos. [...]O método busca 
classificar palavras, frases, ou mesmo parágrafos 
em categorias de conteúdo [...] Os procedimentos 
da análise de conteúdo criam indicadores 
quantitativos [...](ROESCH, 2009, p.170). 

[...] existem softwares no mercado que auxiliam 
a análise textual, seja identificando palavras-
chave e sua frequência no texto, seja 
identificando o contexto em que a palavra 
aparece [...](ROESCH, 2009, p.170). 

Técnicas Projetivas: [...] são usadas quando o 
objetivo do autor é enfocar um nível mais 
profundo do respondente do que as escalas de 
atitudes. [...] podem ser utilizadas de modo 
exploratório ou para testar hipóteses específicas. 
Quando usadas de modo exploratório, podem vir 
a revelar que as pessoas apresentam diversas 
barreiras para responder a certas questões, o 
que distorce o resultado da pesquisa (ROESCH, 
2009, p.164). 

Técnicas de Associação: [...] é apresentada 
ao indivíduo uma lista de palavras ou imagens e 
se pede que diga a primeira palavra que lhe 
venha à mente [...] (MALHOTRA, 2005, p.122). 

Técnicas de Conclusão: [...] são uma 
extensão natural das técnicas de associação, 
gerando mais detalhes sobre as crenças e 
sentimentos básicos do indivíduo. É pedido que 
o entrevistado complete a sentença, um 
parágrafo ou uma história [...](MALHOTRA, 
2005, p.123). 

Técnicas de Construção: [...] seguem a 
mesma lógica que as outras técnicas projetivas, 
exigindo que o entrevistado elabore respostas 
para fotos ou quadrinhos [...] (MALHOTRA, 
2005, p.124). 

Técnicas Expressivas: [...] o entrevistado é 
apresentado a uma situação verbal ou visual e 
é solicitado a relacionar não seus próprios 
sentimentos e suas atitudes, mas os 
sentimentos e as atitudes de outros. As duas 
principais técnicas expressivas são a 
dramatização e a técnica da terceira pessoa 
(MALHOTRA, 2005, p.125). 

Fonte: Malhotra (2005); Roesch (2009) e Martins e Theóphilo (2009). 

As principais técnicas de coleta de dados que poderão ser adotadas pelo 

autor quanto aos dados secundários são: 

a) Técnicas Quantitativas 

Quadro 18: Técnica e procedimentos de coleta (quantitativa), quanto aos dados secundários. 

Técnica de Coleta de Dados Procedimentos de Coleta de Dados 

Índices e Relatórios Escritos: [...] é possível 
trabalhar apenas com dados ―secundários‖, ou 
seja, que foram coletados para outros propósitos 
que não os do presente projeto. [...] A maior 
dificuldade ao utilizar dados secundários é que 
dificilmente eles se encontram desagregados na 
forma em que se desejaria. Uma dificuldade 
adicional nas organizações é que estes podem 
ser considerados confidenciais (ROESCH, 2009, 
p.149). 

Indicadores de desempenho organizacional ou 
dados de controle gerencial [...] taxas de 
rotatividade da mão-de-obra (normalmente, com 
frequência mensal); taxas de absenteísmo; 
hora/treinamento por empregados; % de estoque 
em processo; índices de refugos; índice de 
produtos com defeito; produtividade (unidades de 
um produto por hora, multiplicado por um fator); 
qualidade (produtos com defeitos por mil 
unidades); índice de rejeição pelos clientes 
(como um % das vendas); atitudes com relação 
ao trabalho (ROESCH, 2009, p.149). 

Fonte: Malhotra (2005); Roesch (2009) e Martins e Theóphilo (2009). 
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b) Técnicas Qualitativas 

Quadro 19: Técnica e procedimentos de coleta (qualitativa), quanto aos dados secundários. 

Dados documentais: [...] é realizada em 
documentos conservados no interior de órgãos 
públicos e privados [...] (VERGARA, 2009, p.43). 

Documentos da organização (dados 
internos): [...] é constituído por documentos 
como relatórios anuais da organização, materiais 
utilizados em relações públicas, declarações 
sobre a sua missão, políticas de marketing e 
recursos humanos, documentos legais etc. [...] 
(ROESCH, 2009, p.165-166). 

Fontes históricas (dados externos): [...] 
histórias orais e história visual (como fotografias 
ou filmes) [...] manuscritos incluem diários, 
cartas, agendas, memorandos, ou seja, 
documentos reservados a uma audiência restrita 
[...]. os materiais impressos [...] relatórios anuais, 
jornal do sindicato, revista da companhia, artigos 
legislativos, transcrições do judiciário e jornais. 
(ROESCH, 2009, p. 167). 

Fonte: Malhotra (2005); Roesch (2009) e Martins e Theóphilo (2009). 

Com a técnica de coleta de dados definida, é preciso na sequência definir 

o tipo de instrumento de coleta de dados que será (foi) adotado na pesquisa. 

Após a definição, é necessário esclarecer teoricamente o que a literatura orienta 

sobre as formas de elaboração e aplicação no momento da coleta de dados. Se o 

instrumento adotado já foi utilizado e testado por outro autor, precisa-se citar o autor 

e para qual público foi utilizado. 

Para as pesquisas em que serão utilizados planilhas e formulários que 

serão elaborados pelo autor durante a pesquisa para a realização da coleta de 

dados, é preciso, portanto, esclarecer a necessidade de elaboração de tal 

instrumento de coleta e contextualizar teoricamente. 

Sugere-se inserir o instrumento de coleta de dados no Apêndice do 

Projeto de Pesquisa (esboço para a avaliação do orientador) e na Monografia 

(comprovação).  

 

2.2.6.4 Plano de Análise dos Dados 

 

Nesta seção é preciso relatar como será (Projeto de Pesquisa) ou foi 

(Monografia) realizada a análise dos dados pesquisa, prevendo-se a utilização de 

planilhas eletrônicas, gráficos, figuras etc.  

Por fim, é preciso relatar e contextualizar teoricamente a técnica de 

análise dos dados que será (Projeto de Pesquisa) ou foi (Trabalho de Curso – TC 
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(monografia)) adotada, isto é, qual a abordagem de pesquisa que se enquadra na 

pesquisa. A literatura aponta dois tipos de abordagens que são: 

Quadro 20: Técnica de análise dos dados.. 

Abordagem Quantitativa Abordagem Qualitativa 
Quanti-

Qualitativa 

O enfoque quantitativo utiliza a coleta e a 
análise de dados para responder às 

questões de pesquisa e testar hipóteses 
estabelecidas previamente, e confia na 

medição numérica, na contagem e 
frequentemente no uso de estatística 

para estabelecer com exatidão os 
padrões de comportamento de uma 
população (SAMPIERI; COLLADO; 

LÚCIO; 2006, p.05). 

Os estudos qualitativos podem descrever 
a complexidade de determinado problema 

e a interação de certas variáveis, 
compreender e classificar os processos 
dinâmicos vividos por grupos sociais, 
contribuir no processo de mudança de 

dado grupo e possibilitar, em maior nível 
de profundidade, o entendimento das 

particularidades do comportamento dos 
indivíduos (DIEHL; TATIM, 2004, p.52). 

Trata-se da 
combinação 

da 
abordagem 
quantitativa 
e qualitativa 
no mesmo 

estudo. 

Fonte: Adaptado de Diehl e Tatim (2004) e Sampieri; Collado e Lúcio (2006). 
 

2.2.6.5 Síntese dos Procedimentos Metodológicos 

 

Nesta seção o autor apresentará de forma sintetizada a definição dos 

procedimentos metodológicos da sua pesquisa, conforme exemplo do Quadro 21. 

Quadro 21: Exemplo da síntese do delineamento da pesquisa. 

Objetivos 
Específicos 

Tipo de 
Pesquisa 
Quanto 
aos fins 

Meios de 
Investigação 

Técnica de 
coleta de 

dados 

Procedimentos 
de coleta de 

dados 

Técnica de 
análise dos 

dados 

Identificar os fatores 
que contribuem para 

satisfação e 
insatisfação dos 
funcionários no 

ambiente de 
trabalho. Descritiva 

Pesquisa de 
campo ou 

levantamento 

Questionário 

Auto 
administrado 

com uma 
pergunta aberta 

Qualitativa 

Diagnosticar o nível 
da satisfação dos 
colaboradores da 
organização sobre 

os fatores 
identificados. 

Escala 
Likert de cinco 

pontos 
Quantitativa 

Fonte: Elaborado pelos organizadores, 

 
2.2.6.6 Cronograma  
 

O autor precisa deixar claro – na fase do Projeto de Pesquisa – qual o 

tempo que será despendido em cada etapa da pesquisa (DIEHL; TATIM, 2004), 

conforme demonstração no Quadro 22. 
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Quadro 22: Exemplo de Cronograma para o desenvolvimento da monografia. 

Atividades 

Mês X Mês X Mês X 

01 
a 
05 

07 
a 
12 

14 
a 
19 

21 
a 
26 

25 
a 
30 

01 
a 
02 

04 
a 
09 

11 
a 
16 

18 
a 
23 

25 
a 
30 

02 
a 
07 

09 
a 
11 

12 
a 
13 

14 16 

Fundamentação Teórica                

Coleta de dados da 
pesquisa de campo 

               

Análise dos dados da 
pesquisa de campo 

               

Elaboração da 
introdução, análise geral 
da pesquisa de campo, 
conclusão, resumo e 
sumário, lista de figuras, 
tabelas e abreviaturas. 

               

Revisão e correção                

Impressão/encadernação 
em espiral (3 cópias) 

               

Fonte: Elaborado pelos organizadores. 

 

2.2.6.6 Orçamento 
 

Diehl e Tatim (2004) frisam que é nesta etapa – Projeto de Pesquisa - que 

o autor avalia todos os custos que terá no decorrer da pesquisa.  
Quadro 23: Exemplo de Orçamento. 

Atividades 
Mês X 
(R$) 

Mês X 
 (R$) 

Mês X 
 (R$) 

TOTAL (R$) 

1. Fundamentação Teórica 
a. Fotocópia 
b. Tinta impressora 
c. Papel A4 
d. Combustível 
e. Comut, livros, pendrive... 

 

   

2. Coleta de dados da pesquisa de campo 
a. Papel A4 
b. Fotocopias 
c. Autores 
d. Digitação 
e. Combustível, Alimentação 
f. Telefone 

 

   

3. Análise dos dados da pesquisa de campo 
a. Xerox 
b. Tinta impressora 
c. Papel A4 
d. Combustível 

 

   

4. Revisão e correção 
a. Tinta impressora 
b. Papel A4 

 
   

5. Impressão/encadernação em espiral (3 
cópias) 

a. Papel A4 
b. Tinta Impressora 
c. Encadernação espiral 
d. Encadernação capa dura 
e. Cd‘s 

 

   

6. TOTAL     

Fonte: Elaborado pelos organizadores. 
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2.2.7.8 Análise dos dados da pesquisa 

 

Segundo Roesch (2009), esta seção pode ser introduzida com uma breve 

exposição do método de análise utilizado na elaboração da Monografia. Na 

continuidade expõem-se os resultados numa forma em que seja respondida a 

problemática existente. O resgate da literatura é fundamental para sustentar os 

resultados obtidos na pesquisa. 

 

2.2.8 Conclusão  

 

Trata-se da última seção de um trabalho monográfico. É um espaço em 

que o autor avalia sobre os resultados alcançados. Ao final, recomenda-se a 

apresentação de propostas e sugestões para trabalhos futuros (ROESCH, 2009).  

[...] para dar início às conclusões, resgate a pergunta-problema que 
desencadeou o estudo e faça um brevíssimo resumo do que foi 
apresentado e discutido nos capítulos anteriores, apenas para refrescar a 
lembrança do leitor. Feito isso, o passo seguinte é dizer o que você concluiu 
a esse respeito, ou seja, oferecer a resposta à pergunta problema. [...] 
Citações devem ser evitadas nas conclusões (VERGARA, 2009, p.80). 
 

Outro ponto digno de nota é o fechamento da conclusão, sendo 

necessário frisar as recomendações para pesquisas futuras. Ademais, é possível 

também relatar as possíveis limitações do estudo, em que o acadêmico identificou 

no seu desenvolvimento que deva ter comprometido qualidade dos resultados. 

 

2.3 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS4 

 

As seções que compõem os elementos pós-textuais são: referências 

bibliográficas, glossário, apêndice, anexo e índice. 

 

 

 

 

                                                           
4
 O texto dos elementos pré-textuais foi retirado do Tutorial para Elaboração de Monografia disponível no site 

da UNESC, elaborado pela Profª Guiomar da Rosa Bortot do Curso de Pedagogia, Profª Kátia Dalla Líbera 
Sorato do Curso de Ciências Contábeis e Elisângela Just Steiner da Biblioteca da UNESC, elaborado a partir das 
Normas NBR 10520/2002, NBR 6024/2003 e NBR 14724 de abril de 2011. 
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2.3.1 Referências  

 

Elaboradas de acordo com as normas da ABNT 6023 (2002). Devem 

obrigatoriamente constar nesta lista todas as referências citadas no decorrer do 

trabalho. 

 

2.3.2 Glossário 

 

Vocabulário em que se explicam palavras de significação obscura. Sua 

utilização é opcional e recomenda-se quando se trata de um número significativo de 

palavras; caso contrário, sugere-se a indicação em notas de rodapé. 

 

2.3.3 Apêndice 

 

Texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de complementar sua 

argumentação. Sua identificação é feita por letras maiúsculas consecutivas seguidas 

de travessão e dos respectivos títulos. 

APÊNDICE A – Questionário aplicado aos professores da Escola X. 

 

2.3.4 Anexo 

 

Consiste em um texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve 

de fundamentação, comprovação e ilustração. São identificados com letras 

maiúsculas consecutivas seguidas de travessão e dos respectivos títulos. Exemplo: 

ANEXO A – Lei n. xxx de 2004. ... 
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3 REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO5 

3.1 FORMATO  

 

Papel branco ou reciclado formato A4 (21,0 cm x 29,7 cm), na cor preta 

com exceção às ilustrações que podem ser coloridas. 

―[...] Os elementos pré-textuais devem iniciar no anverso da folha [...]. 

Recomenda-se que os elementos textuais e pós-textuais sejam digitados [...] no 

anverso e verso das folhas.‖ (NBR 14724, 2011, p.09). 

 

3.2 MARGEM 

 

―As margens devem ser: para o anverso, esquerda e superior de 3 cm e 

direita e inferior de 2 cm; para o verso, direita e superior de 3 cm e esquerda e 

inferior de 2 cm.‖ (NBR 14724, 2011, p.10). 

A seguir destaca-se as orientações de formatação das margens para a 

impressão em anverso e verso. 

a) Primeiro Passo: configurar o layout dos cabeçalhos e rodapés. 

Figura 15: Exemplo para a formatação dos cabeçalhos e rodapés. 

 

 
Fonte: Elaborado pelos organizadores. 

                                                           
5
 O texto dos elementos pré-textuais foi retirado do Tutorial para Elaboração de Monografia disponível no site 

da UNESC, elaborado pela Profª Guiomar da Rosa Bortot do Curso de Pedagogia, Profª Kátia Dalla Líbera 
Sorato do Curso de Ciências Contábeis e Elisângela Just Steiner da Biblioteca da UNESC, elaborado a partir das 
Normas NBR 10520/2002, NBR 6024/2003 e NBR 14724 de abril de 2011. 

1º Selecione a aba 

Layout 

2º Selecione a opção: 
Diferentes em páginas pares 

e ímpares 

3º Selecione 
a opção: Ok 
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b) Segundo Passo: configurar as margens. 
 
Figura 16: Exemplo para a formatação das margens. 

 

 
Fonte: Elaborado pelos organizadores. 

 
3.3 PAGINAÇÃO 

 

As folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas 

sequencialmente, mas não devem ser numeradas. A numeração é colocada, a partir 

da primeira folha da parte textual (introdução), em algarismos arábicos, no canto 

superior direito, a 2 cm da borda superior. Havendo anexos, numerá-los de maneira 

contínua e sua paginação deve dar seguimento à do texto principal. 

―Quando o trabalho for digitado ou datilografado em anverso e verso, a 

numeração das páginas deve ser colocada no anverso da folha, no canto superior 

direito; e no verso, no canto superior esquerdo‖. (NBR 14724, 2011, p.11). 

A Figura 17 apresenta exemplo de formatação da paginação dos 

elementos textuais (introdução, desenvolvimento e conclusão) e elementos pós-

textuais (referência(s), apêndice(s) e anexo(s)). 

 
 
 
 
 
 

1º Selecione a aba 

Margens 

2º Selecione a opção Margens 
espelho na configuração das 

páginas 

3º Configure as 
Margens 

Conforme exemplo. 

4º Selecione 
a opção: Ok 
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Figura 17: Exemplo para a formatação da paginação dos elementos textuais e pós-textuais. 
 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelos organizadores. 

 
3.4 FONTE 

 

Arial ou Times New Roman, tamanho 12, exceto as citações longas, notas 

de rodapé, paginação, legendas das ilustrações e fonte das tabelas e gráficos, que 

devem ser digitados em tamanho 10. 

 

3.5 SEÇÕES 

 

O indicativo numérico de uma seção precede seu título, alinhado à 

esquerda, separado por um espaço de caractere. Títulos sem indicativos numéricos, 

como agradecimentos, listas, resumo, sumário, referências, glossário, apêndices e 

anexos devem ser centralizados. A folha de aprovação, a dedicatória e a epígrafe 

são elementos sem título e sem indicativo numérico. 
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Tabela 1: Exemplo das seções de um trabalho científico. 

Seção Primária 
(Capítulo) 

Seção 
Secundária 

Seção Terciária 
Seção 

Quaternária 
Seção Quinária 

1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 
2 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.1.1 
3 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.1 
4 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.1 

Fonte: NBR 6024 (2003, p.02). 

 

Vale frisar que se deve limitar a numeração até a seção quinária. O 

indicativo das seções deve ser grafado em números inteiros a partir de 1. Para os 

títulos das seções, utilizar os recursos de negrito e caixa alta (maiúscula) para as 

seções primárias e secundárias; a partir da seção terciária utilizar os recursos de 

negrito e caixa alta/baixa (maiúscula e minúscula). 

 

3.6 ESPACEJAMENTO 

 

Todo texto deve ser digitado com espaço entrelinhas de 1,5, sendo que 

os parágrafos devem ser iniciados com recuo de 2 cm da margem esquerda. 

Os títulos das seções primárias devem iniciar em página ímpar (anverso) 

e colocados na margem superior e alinhados à esquerda com letras maiúsculas e 

em negrito. É necessário formatar os títulos das seções com 1 (um) espaço de 1,5, 

entrelinhas do texto que os precede e que os sucede. Os subtítulos das seções 

devem ser separados do texto que os precede ou que os sucede, por 1 (um) espaço 

de 1,5, entrelinhas alinhado à margem esquerda. As citações longas, as notas, as 

referências e o resumo devem ser digitados em espaço simples. 

 

Quadro 24: Formatação dos Títulos e Subtítulos das Seções. 
Títulos e Subtítulos das Seções Formatação 

1 SEÇÃO PRIMÁRIA Maiúscula com negrito 

1.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA Maiúscula sem negrito 

1.1.1 Seção terciária Inicial maiúscula sem negrito. 

1.1.1.1 Seção quaternária Inicial maiúscula sem negrito. 

1.1.1.1.1 Seção quinária Inicial maiúscula sem negrito. 

Fonte: NBR 6024 (2003). 
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Figura 18: Exemplo para a formatação do espaçamento entre linhas e parágrafo. 

 
Fonte: Elaborado pelos organizadores. 

 

3.7 CITAÇÕES 

 

Conforme a NBR 10520 (2002, p. 1), citação é a ―menção de uma 

informação extraída de outra fonte.‖ Serve para esclarecimento do assunto em 

discussão ou para ilustrar ou sustentar o que se afirma. Pode ser uma transcrição ou 

paráfrase (fidelidade nas ideias com elaboração própria), direta ou indireta, de fonte 

escrita ou oral. As normas específicas para apresentar as diversas formas de 

citações estão no ―tópico‖ Normas de apresentação de Citações. 

 

3.8 ESTILO DA ESCRITA 

 

A monografia deve ser escrita com linguagem impessoal, ou seja, na 3ª 

pessoa do singular, conforme NBR 6028/2003. Por exemplo: ―Este trabalho‖, ‖O 

presente estudo‖. Não escrever expressões como ―eu penso‖, ―parece-me‖ ―eu 

acho‖. 
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4 NORMAS DE APRESENTAÇÃO DE CITAÇÕES6 

 

Conforme a NBR 10520 (2002, p. 1) citação é a "menção de uma 

informação extraída de outra fonte." Serve para esclarecimento do assunto em 

discussão ou para ilustrar ou sustentar o que se afirma. Pode ser resultante de fonte 

escrita ou oral. 

 

4.1 TIPOS DE CITAÇÃO 

 

4.1.1 Citação direta 

 

"Transcrição textual de parte da obra do autor consultado." (NBR, 10520, 

p. 2). Podem ser apresentadas de duas formas:  

a) Limite de até 3 (três) linhas: são apresentadas entre ―aspas‖ 

normalmente no texto; 

b) Acima de 3 (três) linhas: são apresentadas com recuo de 4 cm da 

margem esquerda, fonte 10, espaçamento entre linhas simples, sem 

aspas. 

 

4.1.2 Citação direta de até três linhas 

 

A citação de até três linhas deve ser inserida no parágrafo entre aspas. 

Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Todas as informações destacadas nesta seção e subseções são baseadas na NBR 10520:2002. 

A fundamentação teórica ou referencial teórico trata-se da 

contextualização de estudos já realizados por outros autores que estejam 

relacionados com o tema, ou especificamente do problema da pesquisa em 

questão (VERGARA, 2009). ―[...] O referencial teórico mostra que o pesquisador 

teve cuidados de ler, estudar os conhecimentos registrados sobre o problema que 

vai investigar [...]‖ (GONÇALVES; MEIRELLES, 2004, p.86). 
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4.1.3 Citação direta acima de três linhas 

 

Precisa ser formatada em um novo parágrafo, com recuo de 4,0 

centímetros da margem esquerda, sem parágrafo na primeira linha. O texto precisa 

ser configurado sem aspas e com letra e espaçamento entre linhas simples. 

a) Letra: Fonte Arial ou Times New Roman com tamanho 10. 

b) Espaçamento entrelinhas: simples; 

c) Não é permitido parágrafo: todas as linhas terão que ser justificadas; 

d) Localização do texto: recuo de 4 cm da margem esquerda. 

Exemplo: 

 

 

 

 

 

ou 

 

 

 

 

 

 

4.1.3.1 Formatação da citação direta longa no Microsoft Word 

Figura 19: Exemplo para a formatação do espaçamento entre linhas e parágrafo. 

 
Fonte: Elaborado pelos organizadores. 

4 cm 
No ambiente de permanentes alterações, o fator ―mudanças‖ é o único elemento 
constante na lógica da competitividade. Nesse sentido, o conceito de 
atendimento em tempo real nos leva a considerar que as ideias passam a 
representar ações. (CARNIER, 2004, p.02) 

O texto da citação direta deve ficar a quatro centímetro de recuo da margem esquerda. 

Neste mesmo contexto, Caçado (2007, p.4) expõe que: 

O ser humano é, de certa forma, preparado para obedecer escalas de comando 
(hierarquias), ocupadas por pessoas que têm autoridade sobre ele e, ao fazer 
parte da nossa sociedade, está sujeito a hierarquias formais e informais e, 
portanto, à heterogestão. 

O texto da citação direta deve ficar a quatro centímetros de recuo da margem esquerda. 

4 cm 

1 espaço simples 
após a citação. 

4 cm da margem 
esquerda 
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4.1.4 Omissão em Citação 

 

Quando for omitido um trecho ou parte dele, a parte omitida é indicada 

por reticências entre colchetes [...]. Caso as reticências entre colchetes sejam 

usadas no final da citação, isto indica que o trecho original não termina ali.  

Outrossim, reticências entre colchetes no início da citação significam que a mesma 

não está sendo transcrita desde o início. 

As omissões podem ocorrer da seguinte maneira: 
 

a) Omissão no início da citação: 

 

Exemplo: 

 

 

 

b) Omissão no meio da citação: 

 

Exemplo: 

 

 

 

 

 

c) Omissão no final da citação: 

 

Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

Observação: Quando o autor for apresentado dentro do parêntese, o ponto final é indicado 

no fim do parêntese, conforme o exemplo. 

 

 

―[...] investigações sobre novas fontes de vantagens competitivas, 

principalmente o conhecimento e aprendizagem organizacional, aproximando a 

Economia – que fundamenta a mainstream teórica da estratégia – com a Sociologia‖ 

(BANDEIRA-DE-MELO; CUNHA, 2001, p.01). 

―[...] a grande maioria das empresas do polo, independentemente do porte, 

opera direta ou indiretamente com exportações [...] destina em torno de 80% da 

produção para o mercado externo‖ (ABDI; UNICAMP 2008, p.21). 

Gradativamente, o conhecimento toma conta das decisões e ações do 

homem, tal ponto que, no fim do segundo e início do terceiro milênio, vivemos 

na chamada sociedade do conhecimento. A riqueza e a força bélica, outrora 

considerados elementos chaves e fontes do poder, hoje cedem seu lugar para 

o conhecimento. Quem tem conhecimento tem poder, a força e a riqueza, e o 

domínio sobre a natureza e sobre os outros homens [...] (KÖCHE,1997, p.43). 
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4.1.5 Citação Indireta 

 

A redação é redigida fundamentada na ideia de outro (s) autor(es), porém 

é necessário seguir fielmente a coerência do texto original. Se caracteriza por uma 

paráfrase que não é dispensado a indicação da fonte. 

Exemplo: 

 

 

 

 

 

ou 

 

 

 

 

 

Observação: Quando o autor for apresentado dentro do parêntese, o ponto final é indicado 

no fim do parêntese, conforme o exemplo. 

 

4.1.6 Citação de Citação: 

 

Refere-se a interpretação direta ou indireta de um texto em que o autor 

não conseguiu o acesso a obra original. Este tipo de citação não é muito indicado 

nos dias atuais em virtude da alta acessibilidade em meio eletrônico. Somente 

utiliza-se este tipo de citação em último caso. Neste caso, cita-se o autor original 

primeiramente, em seguida o ano de publicação, sucedida da expressão apud (que 

significa citado por) e sequencialmente o nome do autor da obra consultada, ano de 

publicação e página se for o caso. 

 

a) Citações Indiretas: 

 

 

 

 

Segundo Serra et al. (2004), o planejamento deve ser feito com seriedade e não 

como uma simples tarefa de planejar. Além disso, o planejamento deve ser derivado do 

pensamento estratégico, para ser flexível, podendo se ajustar às alterações do ambiente e 

ajudar na implementação das estratégias escolhidas. 

O planejamento deve ser feito com seriedade e não como uma simples tarefa de 

planejar. Além disso, o planejamento deve ser derivado do pensamento estratégico, para 

ser flexível, podendo se ajustar às alterações do ambiente e ajudar na implementação das 

estratégias escolhidas (SERRA et al, 2004). 

2 cm 

2 cm 

Hackman e Oldham (1976, apud BOHLANDER; SNELL; SHERMAN, 2005) 

argumentam, que a característica do cargo resulta na motivação, na assiduidade e na 

rotatividade de pessoal na organização. 

2 cm 
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ou 

 

 

 

 

Observação: Quando o autor for apresentado dentro do parêntese, o ponto final é indicado 

no fim do parêntese, conforme o exemplo. 

 

b) Citações Diretas: 

 

 

 

ou 

 

 

 

 

Observação: Quando o autor for apresentado dentro do parêntese, o ponto final é indicado 

no fim do parêntese, conforme o exemplo. 

 

  

A característica do cargo resulta na motivação, na assiduidade e na rotatividade 

de pessoal na organização (HACKMAN; OLDHAM,1976, apud BOHLANDER; SNELL; 

SHERMAN, 2005). 

2 cm 

Kormam (1980 apud PASQUALI, 1981, p.54) afirma que: ―outra variável que tem 

importância especial como característica de personalidade é a autoestima, isto é, a 

extensão em que o indivíduo se percebe como competente‖. 

2 cm 

 ―outra variável que tem importância especial como característica de 

personalidade é a autoestima, isto é, a extensão em que o indivíduo se percebe como 

competente‖ (KORMAM, 1980 apud PASQUALI, 1981, p.54). 

2 cm 
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5 FORMATAÇÃO DAS REFERÊNCIAS 

 

Algumas considerações gerais sobre a Norma de Referências da ABNT – 

NBR 6023 (2002, p.01): 

a) Esta Norma estabelece os elementos a serem incluídos em 
referências. 

b) Esta Norma fixa a ordem dos elementos das referências e estabelece 
convenções para transcrição e apresentação da informação originada 
do documento e/ou outras fontes de informação. 

c) Esta Norma destina-se a orientar a preparação e compilação de 
referências de material utilizado para a produção de documentos e 
para inclusão em bibliografias, resumos, resenhas, recensões e 
outros. 

As referências são alinhadas à margem esquerda do texto, espaçamento 

entre linhas (simples) e separadas entre si com (um espaço simples), para que seja 

possível identificar cada uma individualmente (BORTOT, 2012).  

As normas de referências deverão ser consultadas na NBR 6023:2002, 

disponível no acervo da biblioteca da UNESC, ou no link 

http://www.unesc.net/portal/capa/index/122/3617/. (no site da UNESC clique no 

ícone Biblioteca/Guia e Normas/TCC de Graduação/Normas de referência) 

 

  

http://www.unesc.net/portal/capa/index/122/3617/
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6 FORMATAÇÃO DE TABELAS, QUADROS, FIGURAS E SUMÁRIO 

 
No que se referem às tabelas, estas segundo a NBR 10524 (2011, p.11) 

―[...] Devem ser citadas no texto, inseridas o mais próximo possível do trecho a que 

se referem e padronizadas conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE)‖. (http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/normastabular.pdf). 

 

Tabela 2: Classificação do porte da empresa, segundo o número de funcionários. 

Classificação Nº de Funcionários 
Nº Funcionários Empresas 

Participantes da Pesquisa de 
São Bento do Sul/SC 

% 

Micro Até 19 funcionários 137 69% 

Pequena De 20 a 99 funcionários 41 21% 

Média De 100 a 499 funcionários 19 10% 

Grande Mais de 500 funcionários 1 1% 

Total 198 100% 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base nos dados fornecidos pelo SEBRAE (2009). 

A identificação é apresentada na parte superior, precedida do número 

sequencial em algarismos arábicos, em seguida da legenda clara e objetiva; o 

tamanho da letra é 10 para a descrição da identificação. A fonte precisa ser 

localizada na parte inferior da tabela, o tamanho da letra é 10 para a descrição da 

fonte. 

A NBR 10719 (1989, p.06) destaca a seguinte orientação para as tabelas 

que não couberem numa página só. 

Tabelas de altura excessiva, que não couberem em uma página, devem 
continuar na página seguinte. Neste caso, a tabela interrompida não é 
delimitada por traço horizontal na parte inferior e, após a expressão 
―continua‖ ou ―continuação‖, o cabeçalho é repetido no princípio da página 
seguinte. 

Tabela 3:Número de empresas e empregados do setor moveleiro por unidade da Federação. 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO ESTABABELECIMENTOS N.º TRABALHADORES 

São Paulo 3.754 48.462 

Rio Grande do Sul 2.443 33.479 

Santa Catarina 2.020 32.273 

Paraná 2.133 29.079 

Minas Gerais 2.126 24.717 

Espírito Santo 313 5.402 

Rio de Janeiro 583 5.367 

Bahia 355 4.816 

Ceara 328 4.126 

Goiás 398 3.334 

Pernambuco 298 3.287 

Para 109 1.699 

Mato Grosso 235 1.648 

Continuação. 

 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/normastabular.pdf
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Continuação. 
UNIDADE DA FEDERAÇÃO ESTABABELECIMENTOS N.º TRABALHADORES 

Maranhão 81 1.481 

Piauí 63 990 

Rio Grande do Norte 127 943 

Rondônia 128 833 

Distrito Federal 108 770 

Alagoas 62 734 

Paraíba 87 658 

Sergipe 76 654 

Mato Grosso do Sul 131 602 

Amazonas 40 460 

Acre 43 205 

Tocantins 36 197 

Amapá 17 78 

Roraima 10 58 

Total 16.104 206.352 

Fonte: RAIS/2004. 

Quanto aos quadros, figuras, desenhos, esquemas, gráficos, mapas, 

organogramas, fluxogramas, etc. segundo a NBR 6022:2003, estes são 

denominados de ilustrações. Desse modo, a forma de identificação deve ser 

apresentada da seguinte maneira: 

a) Formatar a, i) identificação (quadro ou figura) na parte superior, 

precedido do ii) número da sequência no texto, em algarismos 

arábicos, seguido da iii) legenda que precisa ser clara e objetiva; 

b) Em seguida apresentar a fonte em que o autor utilizou ou se baseou 

para elaborar a ilustração; 

c) O tamanho da letra é 10 para a identificação, fonte, bem como, se 

houver texto na ilustração. 

Quadro 25: Operacionalização dos Construtos Teóricos e Variáveis Observadas. 
Custo de Transação e 

Governança 

Evidências Empíricas 

Tecnópole AGIVEST 

Racionalidade 
Informações técnicas e de 

mercado 
Informações técnicas, de  

mercado e de gestão 

Incerteza Incerteza secundária - 

Oportunismo - Cooperação 

Especificidade dos ativos 
Conhecimento 

Marca 
Conhecimento 

Marca 

Frequência de transações - - 

Formas de governança 
Institucional (CG) 
Tecnológica (CEI) 

Institucional (SEDAI) 
Gestão (Assembleia) 

Fonte: Balestrin e Arbage (2007, p.20). 
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Figura 20: Forças que dirigem a concorrência na indústria. 
 

 
 

Fonte: Porter (1986, p.23). 

 

6.1 FORMATAÇÃO DO SUMÁRIO, LEGENDAS, TABELAS, QUADROS E FIGURAS 

 

O procedimento apresentado nas Figuras 21 e 22 retratam os passos 

para a formatação da legenda das Figuras, Quadros e Tabelas. Independente das 

opções que se queira formatar, todas seguem os mesmos passos. 

Figura 21: Exemplo para a formatação de legenda de tabelas, quadros e figuras (parte 1). 

 

 
Fonte: Elaborado pelos organizadores. 

1 

2 

Se não houver a opção 
desejada, clicar em novo 

rótulo e cadastrar. 

3 
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Figura 22: Exemplo para a formatação de legenda de tabelas, quadros e figuras (parte 2). 
 

 

 

Fonte: Elaborado pelos organizadores. 

Com esta formatação será possível gerar o sumário das Ilustrações, 

seguindo os seguintes passos no Microsoft Word: 1) referências, 2) Inserir índices 

de ilustrações; 3) selecionar o nome da legenda (figura, tabela ou quadro); 4) 

pressionar ok para confirmar a operação. 

 

6.2 FORMATAÇÃO DO SUMÁRIO PRINCIPAL 

 

Primeiramente é necessário configurar o título de cada seção conforme 

exemplo da Figura 23, para que o sumário seja gerado automaticamente. 

Figura 23: Exemplo para a formatação das seções para a preparação do sumário. 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelos organizadores. 

Digitar a legenda da figura 
ou quadro ou tabela. 

4 

Clicar OK para confirmar a 
operação. 
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Após configurar cada seção conforme demonstração da Figura 23, é 

preciso verificar se a fonte e o espaçamento entre linhas estão configurados 

corretamente. Se não estão configurados, necessário se faz configurar conforme 

orientações expressas na seção 3.6. 

Com as formatações realizadas, é possível agora ir na página indicada 

para inserir o sumário e seguir os passos conforme o exemplo da Figura 24. 

Figura 24: Exemplo para a formatação de sumário. 

 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelos organizadores. 
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Anexo I: Sugestões de temas para estágios e pesquisas. 

1 Administração Geral 
 
1.1 Teoria Organizacional 
 

a) Estratégia de mudança organizacional; 
b) O estudo do poder na pesquisa organizacional; 
c) Cultura e identidade organizacional; 
d) Teoria institucional e neo-institucional; 
e) Teoria da dependência de recursos; 
f) Governança e a teoria da agência; 
g) Gênero e teoria organizacional; 
h) Ética e justiça nas organizações; 
i) Responsabilidade social empresarial; 
j) Estrutura organizacional, criatividade e inovação; 
k) Organizações de aprendizagem; 
l) Organizações centradas no conhecimento; 

 
1.2 Estratégia e estrutura 
 

a) Planejamento estratégico e gestão estratégica; 
b) Planejamento estratégico participativo; 
c) Formação e avaliação de competências estratégicas; 
d) Redes estratégicas de empresas; 
e) Formação, desenvolvimento e viabilização de redes interorganizacionais. 

 
1.3 Gestão internacional 
 

a) Globalização e gestão internacional; 
b) Internacionalização de serviços; 
c) Estrutura organizacional de empresas internacionalizadas; 
d) Gestão intercultural e ajustamento de executivos expatriados; 
e) Fatores determinantes para a expansão de firmas exportadoras. 

 
1.4 Gestão ambiental 
 

a) Gestão ecológica; 
b) Inovação e desenvolvimento sustentável; 
c) Contabilidade e meio ambiente; 
d) Cultura organizacional e práticas de gestão ambiental; 
e) Implementação de sistemas de gestão ambiental (SGA); 
f) Impacto da ISO 14001 nas empresas brasileiras; 
g) Gestão ambiental e gestão de projetos; 
h) Responsabilidade social empresarial e a fidelização dos clientes; 
i) Programas de controle de acidentes tecnológicos; 
j) Reação das populações ao risco eventual, potencial e real. 
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1.5 Análise Organizacional 
 

a) Análise administrativa: 
a. Sistemas organizacionais; 
b. Sistemas administrativos: classificação de cargos com limite de 

ascensão horizontal; estudo das rotinas de trabalho, distribuição das 
tarefas para o pessoal; racionalização e simplificação do trabalho; 
utilização e otimização dos equipamentos da última geração, abandono 
de equipamentos ultrapassados e em boas condições; 

b) Contexto ambiental: distribuição do espaço físico; condições ambientais, 
variáveis externas de maior impacto sobre a organização; 

c) Análise geral de uma empresa: 
a. Levantamento de necessidades (pessoal, material, espaço físico); 
b. Análise e formulação de alterações; 
c. Manuais: elaboração de manuais para toda a organização ou para 

setores; análise crítica e reformulação de manuais preexistentes; 
d. Formulários: padronização e controle, levantamento e análise crítica 

dos formulários já existentes; elaboração e reelaboração de 
formulários; estruturação de um sistema de produção e controle de 
formulários (empresa média ou grande); 

e. Estudos de layout burocrático no escritório; remontagem do layout 
existente para a formação de alternativas de modificação; 

f. Fluxos de informação ou documentos: levantamento e graficação dos 
fluxos preexistentes na organização; análise e reformulação dos fluxos 
já existentes (empresa grande); manualização dos fluxos já existentes; 

g. Estruturas organizacionais: graficação e formalização de estruturas 
informais e preexistentes (empresa pequena ou média); estudos para 
mudança de estruturas organizacionais; manualização das estruturas 
existentes ou reformuladas; 

h. Distribuição de atividades – QDT: levantamento e análise da 
distribuição de atividades entre funcionários e setores. 

d) Sistemas de informações gerenciais; 
e) Estruturação e reestruturação de empresas. 

 
1.6 Empreendedorismo 
 

a) Empreendedorismo em Organizações públicas e Privadas; 
b) Empreendedorismo em Micro e Pequenas Empresas; 
c) Empreendedorismo em Instituições de Ensino; 
d) Empreendedorismo Social; 
e) Intraempreendedorismo; 
f) Empreendedorismo e Plano de Negócios. 

 
1.7 Gestão do conhecimento e da inovação  

a) Práticas de gestão do conhecimento nas organizações 
b) Barreiras para implantação de gestão do conhecimento 
c) Compartilhamento do conhecimento 
d) Capital social e gestão do conhecimento 
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1.8 Gestão de agronegócios e agricultura 

a) Viabilidade econômica 
b) Sustentabilidade 
c) Multifuncionalidade 
d) Migração 
e) Educação do campo 

 
1.9 Economia Solidária 

a) Cooperativismo 
b) Associativismo 
c) Autogestão 
d) Empreendedorismo 

 
2 Administração Pública 
 
2.1 Planejamento governamental 
 

a) Planejamento tradicional, estratégico e participativo; 
b) Organização e funcionamento de sistemas de planejamento; 
c) Indicadores econômicos e sociais de desenvolvimento; 
d) Avaliação de resultados; 
e) Políticas públicas (formulação, identificação de grupos, alternativas de 

políticas, implementação e avaliação); 
f) Novos instrumentos de políticas públicas: orçamento participativo, conselhos 

municipais, fundações, parcerias. 
 
2.2 Finanças no setor público 
 

a) Planejamento financeiro; 
b) Controles fiscais e financeiros; 
c) Dívida pública; 
d) Orçamento PBPS, orçamento-programa, orçamento base zero e orçamento 

participativo; 
e) Lei de responsabilidade fiscal; 
f) Tributação; 
g) Financiamento do setor público. 

 
2.3 Recursos humanos do setor público 
 

a) Recrutamento e seleção; 
b) Levantamento de necessidades de treinamento; 
c) Desenvolvimento e treinamento; 
d) Avaliação de desempenho; 
e) Plano de carreira (levantamento e análise da distribuição de atividades entre 

funcionários e setores; cargos e salários); 
f) Previdência social; 
g) Saúde do servidor; 
h) Combate à corrupção; 
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i) Motivação e envolvimento dos funcionários; 
j) Terceirização dos serviços; 
k) Aposentadoria. 

 
2.4 Marketing no setor público 
 

a) Marketing político; 
b) Marketing social; 
c) Os 4 Ps no setor público (preço, produto, promoção e posição); 
d) Agências empresariais, de serviço, de transferência, de intervenção; 
e) Comunicação governamental. 

 
2.5 Administração de materiais 
 

a) Almoxarifado; 
b) Alienação; 
c) Licitações; 
d) Controle patrimonial; 
e) Método de estocagem; 
f) Sistemas de segurança. 

 
2.6 Organização e métodos 
 

a) Sistemas administrativos: estudos de rotinas de trabalho, distribuição das 
tarefas para o pessoal; racionalização e simplificação do trabalho; utilização e 
otimização dos equipamentos de última geração, abandono de equipamentos 
ultrapassados e em boas condições; 

b) Distribuição do espaço físico; estudos de layout; 
c) Manuais: elaboração de manuais para toda organização ou para setores; 

análise crítica e reformulação de manuais preexistentes; 
d) Formulários: padronização e controle, levantamento e análise crítica dos 

formulários já existentes; elaboração e reelaboração de formulários; 
estruturação de um sistema de produção e controle de formulários; 

e) Sistemas de informações gerenciais (fluxos de informação ou documentos): 
levantamento e gratificação dos fluxos preexistentes na organização; análise 
e reformulação dos fluxos já existentes; 

f) Estruturas organizacionais: estudos para mudança de estruturas 
organizacionais; manualização das estruturas existentes ou reformuladas. 

 
2.7 Modernização administrativa 
 

a) Reformas administrativas; 
b) Levantamento de necessidades (pessoal, material, espaço físico); 
c) Informatização no setor público; 
d) Transferência de tecnologia do setor público para o privado; 
e) Terceirizações; 
f) Estatização; 
g) Privatizações; 
h) Eficiência, eficácia e efetividade do setor público; 
i) Produtividade no setor público; 
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j) Gestão da qualidade no setor público; 
k) Avaliação de empresas estatais; 
l) Descentralização; 
m) Desconcentração. 

 
2.8 Tópicos especiais 
 

a) Gestão em rede; 
b) Desenvolvimento sustentável; 
c) Gestão de agências reguladoras de serviços públicos concedidos; 
d) Programas de gestão ambiental; 

a. Identificação de problemas ambientais; 
b. Mapeamento de atividades de risco; 
c. Reação das populações ao risco eventual, potencial e real; 
d. Uso de novas tecnologias. 

e) Empreendedorismo no setor público; 
f) Empregabilidade; 
g) Cultura do setor público; 
h) Transparência do setor público; 
i) Gestão de sistemas e de tecnologias de informação; 
j) Governo eletrônico; 
k) Efeitos da globalização no setor público; 
l) Estrutura do setor público frente aos blocos econômicos (Mercosul: unificação 

de procedimentos entre países envolvidos; adaptação da máquina pública). 
 
3 Administração do Terceiro Setor 
 
3.1 Envolvimento político e cívico 
 

a) A organização de campanhas de interesse público; 
b) A ação de movimentos sociais de direitos civis, direito da mulher, proteção 

ambiental, movimento negro; 
c) Organizações envolvidas com a articulação de interesses, campanhas, 

defesa, amparo; 
d) Identificação de alternativas de políticas que os atores governamentais 

ignoraram ou deixaram passar; 
e) Redes de comunicação e colaboração; 
f) Características das organizações do terceiro setor: confiança, relações 

pessoais fortes e efetividade organizacional (trabalho em equipes, decisões 
compartilhadas, hierarquias achatadas). 

 
3.2 Prestação de serviços 
 

a) Vantagens e desvantagens competitivas em relação ao setor privado: 
a. Prestação de serviços humanos (serviços intelectuais e familiares; 

treinamento profissional, reabilitação vocacional, creches, atendimento 
à criança e aos idosos); 

b. Vantagens estratégicas das organizações do terceiro setor – iniciar e 
inovar soluções a problemas sociais e comunicar valores; 
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c. Capacidade das organizações do terceiro setor de assumir programas 
de grande escala (operações em múltiplos locais). 

b) Fonte de recursos: 
a. Colaboração ou competição por recursos públicos na prestação de 

serviços humanos entre organizações do setor privado e do terceiro 
setor; 

b. Devolução e privatização dos serviços públicos e a mudança no 
financiamento e na identidade das organizações do terceiro setor; 

c. Diferenças no tratamento fiscal entre organizações que servem os seus 
membros e organizações que servem um público mais amplo; 

d. Investimento público e doação privada; 
e. Financiamento público com base em resultados e impacto na missão 

social das organizações do terceiro setor; 
f. Mudanças na receita de organizações do terceiro setor; 
g. Paralelos entre a sustentabilidade das organizações do terceiro setor e 

a lucratividade do setor privado. 
c) Reestruturação organizacional de entidades do terceiro setor: 

a. Ciclo de vida das organizações do terceiro setor; 
b. Parceiras com o governo e ameaças à autonomia, missão e estilo 

gerencial participativo das organizações do terceiro setor; 
c. Desenvolvimento de estruturas organizacionais complexas em paralelo 

às das agências financiadoras; 
d. Burocratização ou superprofissionalização e a perda de flexibilidade e 

diversidade no delineamento dos programas sociais. 
d) Valores e fé: 

a. Valores e convicções de funcionários, voluntários, curadores e 
doadores de organizações do terceiro setor e a busca de soluções 
adequadas aos problemas sociais; 

b. Diferenças de valores entre organizações públicas, privadas e do 
terceiro setor; 

c. Indicadores para avaliação de desempenho: inovação programática, 
melhoria na qualidade do atendimento e níveis superiores de serviços; 

d. Estruturas mediadoras entre o mundo privado dos indivíduos e as 
instituições grandes e impessoais da sociedade moderna (grupos de 
vizinhança, igrejas, clubes, associações). Seu papel no levantamento e 
resolução de problemas sociais; 

e. Amadorismo dos voluntários versus perícia profissional; 
f. Conflito entre atendimento aos membros e ao público em geral; 
g. Estratégias das organizações do terceiro setor para manterem sua 

missão e, ao mesmo tempo, garantirem sua sustentabilidade. 
e) Empreendedorismo social: 

a. Tipos de empreendedorismo social; 
b. Empreendedorismo interno e durabilidade das organizações sociais; 
c. Motivações dos empreendedores em diferentes campos de atividades 

e áreas sociais; 
d. Trajetória de carreira do empreendedor social; 
e. Comportamento do empreendedor de vários agentes sociais: 

fundadores, executivos, voluntários, doadores e conselheiros; 
f. Problemas sociais que não atraem empreendedores; 
g. Empreendedorismo social: inovação, equidade, eficiência; 
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h. Mudança nos padrões de financiamento das organizações do terceiro 
setor: doações, renda própria e contratos públicos; 

i. Acordos de licenciamento e marketing em organizações do terceiro 
setor; 

j. Críticas ao comercialismo das organizações do terceiro setor: isenção 
de impostos e competição injusta no mercado; 

k. Padrões de remuneração de executivos e de funcionários: 
comparações com valores de mercado. 

 
3.3 Desenvolvimento e gestão social 
 

a) Desafios e dificuldades na implementação de metodologias participativas em 
políticas de desenvolvimento; 

b) Discursos, práticas e metodologias de cooperação internacional; 
c) Gestão do desenvolvimento e responsabilidade socioambiental; 
d) Gestão de empreendimentos de economia solidária; 
e) Pobreza e políticas sociais no Brasil; 
f) Acesso de empreendedores pobres a programas de microcrédito; 
g) Identidade cultural e gestão social; 
h) Empresas privadas e o desenvolvimento local; 
i) Cidadania e gestão de organizações sociais; 
j) Gestão interorganizacional e intersetorial. 

 
4 Recursos Humanos 
 
4.1 Gestão de recursos humanos 
 

a) Gestão estratégia de recursos humanos: 
a. Planejamento estratégico de recursos humanos e a estratégia da 

empresa; 
b. Gestão estratégica de recursos humanos para promover o 

comprometimento organizacional; 
c. Descentralização de práticas de recursos humanos; 
d. Internacionalização da gestão de recursos humanos; 
e. Coordenação de iniciativas estratégicas dentro de organizações 

globais. 
b) Aprendizagem organizacional: técnicas, abordagens e impactos; 
c) Gestão por competências; 
d) Capital intelectual: construção e manutenção do núcleo de competências da 

empresa em função da competitividade; 
e) Recursos humanos e gestão da qualidade: estrutura participativa, técnicas de 

envolvimento de funcionários, administração de processos, novas formas de 
relacionamento entre superiores e subordinados; 

f) Reengenharia de recursos humanos: programas, técnicas; 
g) Gestão de RH em pequenas e médias empresas; 
h) Dificuldades no processo de sucessão em empresas familiares; 
i) Responsabilidade social corporativa e cidadania: 

a. Oportunidade de emprego e deficientes; 
b. Recuperação e ex-presidiários; 
c. Combate ao racismo institucional. 
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j) Gestão da diversidade: equidade de oportunidades e renda para mulheres, 
negros, idosos e homossexuais. 

 
4.2 Comportamento organizacional 
 

a) Motivação, comprometimento: 
a. Razões para o envolvimento dos empregados; 
b. Empoderamento: técnicas para estimular empoderamento e resultados 

observados; 
c. Avaliação de políticas de envolvimento dos empregados no trabalho; 
d. O potencial da comunicação por meios eletrônicos para envolver os 

empregados; 
e. Gestão do comprometimento: graus, tipos de comprometimento, 

atitudes e comportamento de comprometimento; 
f. Impacto do comprometimento na empresa e na vida do trabalhador 

(dentro e fora da situação de trabalho); 
g. Efeitos de aquisições e fusões de empresas no comprometimento das 

pessoas e na identidade organizacional. 
b) Liderança: 

a. Estilos de lideranças nas empresas brasileiras; 
b. Liderança para resultados; 
c. Liderança feminina; 
d. Liderança transformadora. 

c) Poder nas organizações: 
a. Por que é usado? Para quem? Em benefício de quem poderá ter 

usado? 
d) Conflitos no interior da empresa: 

a. Situações não envolvidas e o conflito; causas e consequências; como 
resolver conflitos? 

e) Qualidade de vida no trabalho – QVT; 
f) Cultura e identidade organizacional: 

a. A formação da cultura; mudanças na cultura; 
b. Programas de integração grupal na vida das organizações; 
c. Clima organizacional: como promover um clima de confiança no interior 

das organizações; 
d. Valores, cultura e identidade organizacional e o processo de fusão de 

empresas. 
g) Incentivos à inovação organizacional; 
h) Grupo e equipe de trabalho: desenvolvimento de equipes; 
i) Participação no processo decisório: 

a. Limites e possibilidades do processo participatório. 
j) Assédio sexual e agressão no interior das organizações; 
k) Fraude. Combate à fraude e práticas de denúncia; 
l) Estresse. Trabalho emocional. 

 
4.3 Relações de trabalho 
 

a) Sindicalismo: 
a. Raízes do sindicalismo brasileiro; 
b. Novas estratégias sindicais; 
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c. O perfil das novas lideranças sindicais; 
d. As formas de luta: greve, operação pipoca, operação tartaruga etc. 
e. A atuação e a preparação do sindicato dos trabalhadores diante das 

inovações empresariais (terceirização, contrato temporário de trabalho, 
inovações tecnológicas e organizacionais). 

b) Relações governos-sindicatos: 
a. Mudanças constitucionais nos direitos de organização sindical 

(sindicatos múltiplos por empresas, extinção da contribuição sindical). 
c) Negociação coletiva: 

a. Mudanças no papel da Justiça do Trabalho em estabelecer regras para 
negociação coletiva. 

d) O contrato de trabalho na legislação brasileira: 
a. Direitos do trabalhador temporário; 
b. Proteção de emprego para idosos; 
c. Harmonização de políticas de emprego na América Latina; 
d. Aplicação de padrões de direitos humanos a políticas de emprego no 

Brasil. 
e) Formas avançadas de participação e gestão: 

a. Cooperativas de trabalho como alternativa para o desemprego, 
funcionamento, poder, gestão, resultados. 

f) Proteção aos direitos dos homossexuais; 
g) Proteção de emprego aos idosos; 
h) Flexibilização do contrato de trabalho: 

a. Família e trabalho: licença maternidade e paternidade. Horário flexível. 
i) Espionagem, vigilância no trabalho e direitos do trabalhados. 

 
4.4 Sociologia do trabalho 
 

a) Análise do processo de trabalho: 
a. As novas tecnologias e a qualificação/desqualificação do trabalhador; 
b. Novas formas de organização do trabalho; trabalho a domicílio, 

teletrabalho, emprego temporário, trabalho subcontratados, franquias; 
c. Condições de emprego, trabalho e renda em teletrabalho; 
d. Uso da flexibilidade funcional e numérica como política de emprego da 

organização; 
e. Organização do trabalho em cooperativas. 

b) Controle nas organizações: 
a. Mudanças na estrutura hierárquica e padrões de controle; 

c) Mercado de trabalho e mobilidade da mão-de-obra; 
d) Sentidos do trabalho e subjetividade. 

 
4.5 Práticas de recursos humanos 
 

a) Recrutamento e seleção: 
a. Fontes e meios de recrutamento; 
b. Formas alternativas de recrutamento e seleção, inclusive com uso de 

grafologia e astrologia; 
c. Recrutamento e seleção por competências; 
d. Inversão do processo de seleção: os subordinados escolhem os 

superiores; 
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e. Auto seleção; 
f. Socialização organizacional: integração na organização. 

b) Treinamento: 
a. Levantamento de necessidades; 
b. Elaboração de um programa de treinamento; 
c. Avaliação do processo e do impacto dos programas de treinamento; 
d. Treinamento para o exercício da cidadania; 
e. Retreinamento do pessoal envolvido em programas de downsizing, 

aposentadoria antecipada ou demissão voluntária; 
f. Formação e qualificação de agentes de treinamento; 
g. Perfis a serem alcançados com o treinamento; 
h. Centros de treinamento e desenvolvimento no interior das empresas; 
i. Aprendizagem por meios eletrônicos. 

c) Plano de cargos: 
a. Elaboração de novo plano de cargos após mudanças estruturais na 

organização via ―enxugamento‖ ou programas de qualidade total; 
b. Implantação e gerenciamento de Banco de Horas. 

d) Remuneração: 
a. Formas alternativas de remuneração; 
b. Remuneração por habilidades; 
c. Remuneração por desempenho individual ou grupal; 
d. Formas de remuneração indireta implantadas para reduzir os encargos 

diretos do salário; 
e. Participação nos resultados: plano, processo de implantação, 

indicadores e impactos; 
f. Estruturas de salários nas empresas e critérios adotados. 

e) Sistemas de avaliação de desempenho; 
f) Desenvolvimento de executivos: 

a. Proposta de um programa para desenvolvimento de executivos a longo 
prazo; 

b. Desenvolvimento de talentos e de banco de talentos; 
c. Inteligência emocional; 
d. Criatividade no trabalho. 

g) Assistência/benefícios: 
a. Benefícios oferecidos pela empresa (legais e opcionais); 
b. Percepção dos empregados a respeito dos benefícios oferecidos pela 

empresa; 
c. Planos (abertos e fechados) de complementação da previdência; 
d. Benefícios flexíveis. 

h) Segurança, higiene e medicina do trabalho: 
a. Avaliação do nível de insalubridade nas empresas; 
b. Causas e consequências dos acidentes no trabalho; 
c. Doenças profissionais; 
d. Programa para criação de medidas e atitudes prevencionistas. 
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5 Marketing 
 
5.1 Nível estratégico 
 

a) Análise da demanda de mercados (receptividade à inovação); 
b) Administração de informações de marketing; 
c) Planejamento estratégico de marketing; 
d) Desenvolvimento de estratégias de marketing global; 
e) Análise ambiental de marketing (demográfica, econômica, tecnológica, 

política, legal, sociocultural); 
f) Análise do comportamento do consumidor (macro); 
g) Identificação e análise de setores industriais – perspectivas do setor (volume 

de vendas, estrutura competitiva e rentabilidade); 
h) Análise do comportamento de mercados organizacionais (B2B); 
i) Identificação e análise de concorrentes; 
j) Administração de marca (corporativa); 
k) Identificação/definição de segmentos de mercado; 
l) Seleção de mercados-alvo; 
m) Alternativas de comercialização: franquia (definições de padrões, exigências 

mínimas, normas contratuais e padrões de desempenho mínimo para controle 
da empresa); telemarketing. 

 
5.2 Nível Tático 
 

a) Diferenciação e posicionamento de mercado; 
b) Inovação e desenvolvimento de novos produtos; 
c) Gestão de marcas e produtos; 
d) Administração das estratégias do ciclo de vida de produtos; 
e) Desenvolvimento de estratégias por produto ou segmento; 
f) Vantagem competitividade custos e diferenciação de oferta; 
g) Elaboração dos planos de marketing, abrangendo o composto de marketing 

(preço, produto, comunicação e distribuição); 
h) Pesquisa de marketing; 
i) Marketing de relacionamento; 
j) Comércio eletrônico. 

 
5.3 Nível Operacional 
 

a) Processo de decisão de compra; 
b) Administrção de preço; 
c) Desenvolvimento e lançamento de produto; 
d) Administração de produto; 
e) Administração de comunicação; 
f) Administração de canais de marketing; 
g) Logística (relação: custo e nível de serviço pretendido ou exigido); 
h) Administração de vendas; 
i) Sistema de remuneração da equipe de vendas; 
j) Análise de cadastro (custo de manutenção de um cadastro volumoso; 

identificação da curva ABC de clientes); 
k) Atacado e varejo; 
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l) Serviço ao cliente; 
m) Marketing direto; 
n) Avaliação e controle das ações de marketing; 
o) Código de defesa do consumidor. 

 
6 Produção/Operações 
 
6.1 Logística e administração de materiais 
 

a) A importância da administração de materiais e da logística no modelo 
empresarial: 

a) Representação dos materiais no custo total do produto/serviço; 
b) Adaptação de materiais tendo em vista sua representação no custo 

total, diante dos aspectos competitivos do mercado comprador; 
c) Fluxos de materiais e de informações ao longo da cadeia logística. 

b) Elaboração de um modelo para cadastro e avaliação de fornecedores (tendo 
em vista, principalmente, a qualidade, o custo e o prazo de entrega); 

c) Interligação da área de logística e de materiais com as áreas financeira, de 
produção e comercialização; 

d) Estrutura organizacional para a área de administração de materiais e de 
logística; 

e) Análise dos fluxos logísticos da empresa (materiais e informações). 
 
6.2 Utilização de modelos, métodos e instrumentos 
 

a) Modelos de previsão 
a) Critérios válidos para modelos de previsão de vendas e demandas; 
b) Técnicas utilizadas. 

b) Cálculo e controle dos custos de produção 
c) Uso de redes PERT/COM e desempenho da administração de projetos; 
d) Elaboração de um plano de desenvolvimento e controle de projetos; 
e) Aplicação de métodos quantitativos para a solução de problemas (níveis da 

empresa em que são utilizadas); 
f) Planejamento de integração vertical e/ou horizontal na indústria; 
g) Análise da produtividade; 
h) Programação e controle de produção em determinado setor. 

 
6.3 Processo produtivo 
 

a) Processo produtivo utilizado, sua conveniência; 
b) Proposta de um novo processo produtivo; 
c) Estudo de layout e sugestões para modificações; 
d) Administração de materiais para a produção/geração de serviços; 
e) Controle da produção; 
f) Utilização de matérias-primas alternativas em determinado setor, 

considerando raridade e preço, complexidade do processo, qualidade e custo, 
e medidas para evitar o esgotamento de matéria-prima escassa; 

g) Integração do processo produtivo e do sistema logístico. 
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6.4 Técnicas modernas de administração da produção e gestão da qualidade 
 

a) Avaliação da eficiência dos sistemas Just in time  e kanban; 
b) MRP, MRPII, OPT, TQC – aplicabilidade, forma, local, condições, metodologia 

e integração entre essas técnicas; 
c) Novas formas de organização da produção; 
d) Técnicas japonesas de produção; 
e) Principais elementos de um programa de gestão da qualidade; 
f) Avaliação dos resultados de um programa de gestão da qualidade; 
g) Conceito e formas de melhoria da gestão da qualidade; 
h) Tipos d controle da qualidade, técnicas utilizadas. Emprego de métodos 

estatísticos da qualidade; 
i) Análise da produtividade: conceitos, índices adotados e formas de melhorias; 
j) Sistema de garantia da qualidade – séries ISSO e QS9000 
k) Operações auto-sustentáveis: produção limpa, remanufatura e ISSO 14.000. 

 
7 Gestão estratégica e competitividade em operações 
 

a) Inovação e P&D de produtos e processos; 
b) Adequação entre a cadeia produtiva e a estratégia da empresa; 
c) Critérios competitivos na produção: custo, flexibilidade, qualidade, 

confiabilidade e inovação; 
d) Cadeia produtiva, abrangendo todas as etapas no setor industrial; 
e) Redes de suprimentos, considerando tipos de relações entre as partes; 
f) Manufatura global, analisando processos de integração industrial entre 

unidades localizadas em diferentes regiões e países. 
 

8 Sistemas de Informações 
 

a) A sociedade da informação: relação entre informação, tecnologia, 
organizações e pessoas; 

b) Uso da informação para a tomada de decisão e solução de problemas; 
c) A tecnologia da informação na gestão organizacional; 
d) O papel estratégico dos sistemas de informações; 
e) Políticas de sistema de informações; 
f) Aspectos éticos e sociais em sistema de informações; 
g) Planejamento estratégico de sistemas de informações; 
h) Tipos tradicionais de sistemas de informações: 

a) Sistemas de informações transacionais (SIT) 
b) Sisitemas de informações gerenciais (SIG) 
c) Sistemas de apoio à decisão (SAD) e sistemas de apoio à decisão para 

grupos (SADG); 
d) Sistemas baseados em conhecimento (SBG); 
e) Sistemas especialistas; 
f) Sistemas de informações para executivos (SIE ou EIS – Executive 

Information Systems). 
 

i) Outros tipos de sistemas de informações: 
a) Sistemas de relacionamento com cliente (CRM – Customer 

Relationship Marketing); 
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b) Sistemas integrados de gestão (ERP – Enterprise Resource Planning; 
c) Outros: Data Warehousing, Datamining, Workflow etc. 

 
j) Internet, Intranet e Extranet; 
k) Sistemas baseados na Web; 
l) Comércio eletrônico e negócios eletrônicos; 
m) Aprendizagem via Internet (E-learning); 
n) Metodologia de projetos de sistemas (gestão de projetos de sistemas); 
o) Estruturação, análise e desenvolvimento de sistemas de informações: 

mapeamento dos requisitos de informação, ciclo de vida de sistemas, 
métodos e ferramentas de desenvolvimento; 

p) Segurança lógica e física de sistemas de informações; 
q) Integração de sistemas de informações; 
r) Avaliação de sistemas de informações. 

 
9. Finanças 
 
9.1 Planejamento financeiro 
 

a) Orçamento empresarial (existência, possibilidade de melhoria) 
b) Ambiente inflacionário e orçamento empresarial; 
c) Técnicas de simulação aplicadas ao ambiente inflacionário; 

 
9.2 Comportamento dos agregados econômicos do setor público 
 

a) Gasto com pessoal ativo, problemas com aposentadoria; 
b) Perfil da dívida. 

 
9.3 Análise de alternativas de investimento e desinvestimento 
 
 

a) Análise de projetos de investimento e desinvestimento (cisões, fusões, venda 
de subsidiárias); 

b) Análise de projetos de investimento sob condições inflacionárias; 
c) Leasing e compra; 
d) Fusões e aquisições de empresas; 

a. Análise e avaliação de fusões e aquisições no sistema bancário 
brasileiro; 

e) Análise de empresas para fins de compra, venda e prospecção de 
oportunidades de investimento no mercado de capitais; 

f) Viabilidade econômico-financeira de novos negócios; 
g) Estudos de caso sobre como são tomadas as grandes decisões de 

investimento nas empresas. 
 
9.4 Análise econômico-financeira 
 

a) Diagnóstico empresarial (análise da viabilidade da empresa); 
b) Previsão de falência (utilização de análise discriminante); 
c) Avaliação de empresas (valor econômico adicionado); 
d) Value at Risk (VaR) aplicado a instituições financeiras e fundos de pensão; 
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e) Desenvolvimento de modelos de controle de risco cambial; 
f) Utilização de derivativos no controle de risco empresarial. 

 
9.5 Mercado de capitais 
 

a) Gerenciamento e controle de carteiras de investimento no mercado de 
capitais; 

b) Testes de modelos e precificação de ativos (ações e opções); 
c) Utilização de mercados futuros para hedge; 
d) Desenvolvimento de estratégias de investimentos em mercados de capitais; 
e) Análise comparativa de desempenho da ação da empresa com ações de 

empresas concorrentes; 
f) Desenvolvimento de sistemas para controle de risco em carteiras de 

investimento, por meio da utilização do método value at risk; 
g) Desenvolvimento de sistemas de informática para gerenciamento e 

treinamento na área de finanças: 
a. Sistema de controle de gestão de curto prazo para gerentes 

financeiros; 
b. Desenvolvimento de trading systems para a determinação de 

possibilidades de arbitragem em negociações em bolsa de valores; 
c. Elaboração de jogo sobre bolsa de valores no sistema internet; 
d. Aplicação de modelos de gerenciamento de carteiras de investimentos; 
e. Testes de estratégias de investimentos em gestão de carteiras; 
f. Utilização de estratégias de volatilidade na negociação de derivativos; 
g. Abertura de capital de clubes de futebol. 

 
9.6 Estrutura de capital e políticas de dividendos 
 

a) Estudo de abertura de capital de uma empresa; 
b) Alavancagem financeira e estratégia de crescimento; 
c) Estudo da política de dividendos empregada na empresa; 
d) Estudo das fontes de financiamento à disposição da empresa; 
e) Desenvolvimento de estratégias para a capitalização da empresa; 
f) Análise de estrutura de capital de empresas. 

 
9.7 Administração financeira de curto prazo 
 

a) Administração de caixa (fluxo de caixa. Controle de bancos, controle de 
cheques); 

b) Administração de contas a receber (controle de duplicatas descontadas em 
cobrança); 

c) Administração de estoques (sob condições inflacionárias); 
d) Análise de crédito; 
e) Administração de capital de giro (determinação das necessidades correntes 

de capital); 
f) Modelagem para administração do capital de giro em empresas; 
g) Implantação de administração do capital de giro em empresas de serviços; 
h) Gestão financeira em clubes de futebol. 
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9.8 Finanças internacionais 
 

a) Determinação de taxas de câmbio; 
b) Estratégias de hedge cambial; 
c) Financiamento à importação e à exportação; 
d) Diversificação de investimentos internacionais; 
e) Capitalização da empresa nos Euromercados de dívida e de capital próprio; 
f) Paraíso fiscais e planejamento tributário internacional. 

 
9.9 Análise de crédito 
 

a) Modelos de previsão de inadimplência/adimplência para pessoa física e 
jurídica; 

b) Implementação de programas de recuperação de créditos vencidos em 
instituições financeiras. 

 
9.10 Finanças pessoais 
 

a) Desenvolvimento de software para o gerenciamento de finanças pessoais. 
 
9.11 Governança corporativa 
 

a) Governança corporativa em fundos de pensão; 
b) Governança corporativa e impacto no valor das ações em bolsas de valores. 

 
9.12 Avaliação de desempenho 
 

a) Desenvolvimento de Balanced Scorecard em empresas; 
b) Avaliação de empresas por meio do EVA (Economic Value Added). 

 
10 Comércio Exterior 
 
10.1 Logística Internacional 
 

a) Tecnologias de Informação aplicadas na gestão portuária brasileira e 
internacional; 

b) Gestão portuária brasileira, catarinense e internacional; 
c) Arrendamentos na gestão portuária; 
d) Lei 8630/93 e seus reflexos na gestão portuária brasileira; 
e) Investimentos públicos e privados em portos brasileiros; 
f) Planejamento logístico na movimentação de cargas para exportação e 

importação; 
g) Planejamento logístico de contêineres vazios; 
h) A administração do espaço interno dos navios (serviço dos planners); 
i) O papel da agência marítima no suporte junto ao armador; 
j) Despachante Aduaneiro e seus serviços junto às organizações 

internacionalizadas; 
k) O transporte fluvial e sua representatividade no Brasil; 
l) O transporte fluvial e sua utilização em mercados internacionais; 
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m) O transporte aéreo e sua aplicação na movimentação de exportação e 
importação; 

n) O transporte rodoviário – impacto sobre a movimentação de cargas para 
exportação e importação; 

o) O transporte ferroviário – Ferroviária Litorânea; 
p) Carga conteinerizada – tendências e futuro; 
q) Unitização de Mercadorias – tecnologias e tendências; 
r) Comparativo dos custos logísticos dos portos catarinenses, 
s) Seguro de carga internacional – coberturas; 
t) Terminais retroportuários alfandegados; 
u) Alfandegamento e seus processos aduaneiros; 
v) Cabotagem e seus reflexos na movimentação de cargas no transporte 

marítimo; 
w) Operações de navios em portos brasileiros e/ou catarinenses; 
x) Conhecimento de Embarque Marítimo – BL – cláusulas e responsabilidades; 
y) O trabalhado portuário na movimentação de cargas para exp/imp/cabotagem; 
z) Novas mudanças nos Incoterms; 
aa) Estrutura  governamental para a logística brasileira – SEP / MT / DNIT; 
bb) Logística reversa no comércio internacional; 
cc) Processo internacional de valoração aduaneira;   
dd) Intermodalidade e Multimodalidade no comércio exterior; 
ee) Transporte de Cabotagem no Brasil; 
ff) Armazenagem no comércio exterior – técnicas e equipamentos; 
gg) Políticas públicas na estrutura logística brasileira; 
hh) Gestão de estoque no comércio exterior; 
ii) Serviços aduaneiros em zona primária e secundária; 

 
10.2 Legislação e Administrativo 
 

a) Habilitações administrativas para operações de exportação e importação; 
b) A Receita Federal do Brasil e seu papel na parametrização aduaneira; 
c) Regimes Aduaneiros Especiais e Atípicos; 
d) Importação de produtos usados; 
e) Exame de Similaridade; 
f) Despacho Aduaneiro de Exportação e Importação; 
g) Aspectos tributários na importação (custos); 
h) Formação de preço para exportação; 
i) Sistema de Cotas no comércio exterior; 
j) Processo de licenciamento nas importações; 
k) Admissão temporária com enfoque econômico; 
l) Processos de Ex-Tarifário no Brasil; 
m) As barreiras tarifárias, não tarifárias e técnicas no comércio internacional; 
n) Importação por conta e ordem / encomenda; 
o) Trading Company e Comercial Exportadora 

 
10.3 Financeiro (Comércio Exterior) 
 

a) Regulamento de Mercado de Câmbio e Capitais Internaciionais 
b) Condições de Pagamento – Cobrança Documentária / Carta de Crédito – 

UCP 600; 
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c) Câmbio no comércio exterior brasileiro (contratos de câmbio); 
d) O papel do Banco Central do Brasil no comércio exterior; 
e) Processos Back to Back na compra e venda; 
f) A crise econômica mundial e o comércio exterior; 
g) Desconto na Exportação e Importação. 

 
10.4 Negociações Internacionais 
 

a) Internacionalização de empresas catarinenses; 
b) O profissional de comércio exterior na internacionalização de empresas; 
c) Consciência exportadora; 
d) Aspectos culturas e comerciais nas negociações internacionais; 
e) Organização Mundial de Comércio e sua relação na internacionalização; 
f) Contratos no comércio exterior; 
g) O Brasil no comércio exterior contemporâneo; 
h) A participação do Brasil no BRICS; 
i) A União Europeia / MERCOSUL / ALCA no comércio internacional; 
j) O mercado Chinês e seu desenvolvimento – gestão; 
k) Inovação na internacionalização; 
l) Gestão do conhecimento na internacionalização; 
m) Viabilidade na exportação e importação. 
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nem tudo que 
parece 

é: 

entenda 
o que 

Esta cartilha tem como objetivo de explicar aos alunos o que é exa- 

tamente o plágio, problema  tão presente hoje em dia no ambiente 

universitário. 

Além das implicações ético-legais sobre o tema, o aluno encontrará 

aqui quais são os tipos mais comuns de plágio, exemplos de quando 

ocorrem e a forma correta de escrever um texto científico. Também 

conhecerá o que é o conjunto de licenças Creative Commons, um mo- 

delo alternativo ao sistema tradicional de copyright. 

Este material é uma iniciativa da Comissão de Avaliação de Casos de 

Autoria (biênio 2008-2010), do Departamento de Comunicação  So- 

cial - Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS) da Universidade 

Federal Fluminense. Esta Comissão não se presta  somente a avaliar 

ocorrências de plágio, mas tem a função de educar os alunos para que 

eles não incorram neste tipo de situação. 
 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE CASOS DE AUTORIA 

Guilherme Nery (Presidente) 

Ana Paula Bragaglia Flávia 

Clemente 

Suzana Barbosa 

O plágio  acadêmico  se configura 

quando  um aluno retira, seja de 

livros ou da Internet, ideias, con- 

ceitos  ou  frases  de  outro  autor 

(que as formulou e as publicou), 

sem lhe dar o devido crédito, sem 

citá-lo como fonte de pesquisa. 

Trata-se  de  uma  violação  dos  di- 

reitos autorais de outrem. Isso tem 

implicações cíveis e penais. E o 

“desconhecimento da lei” não serve 

de desculpa,  pois a lei é pública e 

explícita. 

Na universidade, o que se espera dos 

alunos é que estes se capacitem tan- 

to técnica como teoricamente. Que 

sejam capazes de refletir sobre sua 

profissão, a partir da leitura e com- 

preensão dos autores da sua área. 

Faz  parte  da formação  dos alunos 

que estes sejam capazes de articular 

as ideias desses autores de referên- 

cia com as suas próprias ideias. 

Para isto, é fundamental que os alu- 

nos explicitem, em seus trabalhos 
acadêmicos, exatamente o que es- 

tão usando  desses autores, e o que 

eles  mesmos  estão  propondo.  Ser 

capaz de  tais articulações  intelec- 

tuais, portanto, torna-se critério bá- 

sico para as avaliações feitas pelos 

professores. 
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Pronto. 
veja o que diz a lei 

Agora você já sabe 

como ser um pesquisador. 

Pratique essa idéia em 

cada um de seus trabalhos 

acadêmicos, incluindo 

a sua monografia, e, 

para esclarecer qualquer dúvida quanto à forma correta de redação, 

converse com seu professor 

ou com a própria Comissão 

para Avaliação de Autoria. 

engana-se 
quem pensa 

que só faz 
plágio 
quem  copia, 

 

 

um trabalho 
inteiro sem citar 

a fonte 
de onde o 

Código Civil 
Art. 524 

“a lei assegura 

ao proprietário 

o direito de usar, 

gozar e dispor 

de seus bens, 

e de reavê-los 

do poder de 

quem quer que, 

injustamente, 

os possua”. 

Art. 7 
define as obras intelec 

tuais que são protegidas 

por lei: considerando cmo 

obras intelectuais “as 

cria ções do espírito, 

expressas por qualquer 

meio ou fixa das em 

qualquer suporte, 

tangível ou intangível, co 

nhecido ou que se invente 

no futuro”. 

Art. 22 a 24 

regem os direitos morais 
 
 
 
 
 
 

Cartilha sobre 
Direitos Autorais 
nvenção Universal 

reitos Autorais/ 
Constituição 

Referências 

GARSCHAGEN,  B. Universidade em 

tem- pos de plágio. 2006. 

Disponível  em: http://observatorio. 

ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp? 

cod=366ASP006 

Acesso em 04/10/2009 

Site Creative Commons: http://creative 

commons.org 

Site Creative Commons no Brasil: http:// 

creative commons.org.br/ 

LEMOS, Ronaldo. “Creative Commons”. 

In: SPYER, Juliano. (Org.). Para entender 

a internet - Noções, práticas e desafios 

da  comunicação  em  rede. 2009  (on- 

line). Disponível em: http://educarede. 

info/livro/Para%20entender%20a%20 

Internet.pdf Acesso em 16/06/2009. 

tirou. 

 
Segundo o professor Lécio Ra 

mos,  citado  por  Garschagen 

(2006),  podemos  listar  pelo 

menos 3 tipos de plágio: 
 

INTEGRAL 

o “engano” citado acima... 

PARCIAL 
que ocorre quando o 

trabalho é um “mosaico” 

formado por cópias de 

parágrafos e frases de autores 

diversos, sem mencionar suas 

obras 

CONCEITUAL 
a utilização da ideia do autor 

escrevendo de outra forma, 

porém, novamente, sem citar 

a fonte original 

 

Código Penal 
Crime contra o 

Direito Autoral, 

previsto nos 

Artigos 7, 22, 24, 

33, 101 a 110, 

e 184 a 186 
(direitos do Autor formulados 

pela  Lei 9.610/1998) 

e 299 

(falsidade ideológica). 

 

 

 

 

 

 

e patrimoniais da  obra 

criada, como pertencen 

tes ao seu Autor. 

Art. 33 
diz que  ninguém  pode 

reproduzir a obra inte 

lectual de um Autor, sem 

a permissão deste. 

Art. 101 a 110 

tratam das sanções cíveis 

aplicáveis  em  casos de 

violação dos direitos au 

torais, sem exclusão das 

possíveis sanções penais. 

Art. 184 

configura como crime de 

plágio o uso indevido 

da propriedade    

intelectual de outro. 

Art. 299 

define o plágio como 

cri me de falsidade 

ideológi ca, em  

documentos par 

ticulares ou públicos. 

http://observatorio/
http://creative/
http://educarede/
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plágioparcial Vamos imaginar que, por solicitação do professor, 

alguns  alunos “fizeram” artigos  acadêmicos  sobre 

os chamados “tempos pós-modernos”. É uma situa- 

ção hipotética, não ocorreu de fato, mas nos ajuda- 

rá a entender como se configura o plágio e como 

evitá-lo. Suponhamos, primeiramente, que eles “es- 

creveram” assim: 

 

 
Se desde a época do „desencaixe‟ e ao longo da era moderna, dos 

„projetos de vida‟, o „problema da identidade‟ era a questão de como 

construir a própria identidade (...) – atualmente, o problema da 

identidade resulta principalmente da dificuldade de se manter fiel a 

qualquer identidade por muito tempo. 

A pósmodernidade representa  o momento histórico pre ciso 

em que todos os freios institucionais que se opunham à 

emancipação individual se esboroam e desaparecem, dando 

lugar à manifestação dos desejos subjetivos, da realização in 

dividual, do amorpróprio. 

A substituição crescente dos ideais da cultura por ideais 

estritamente consumistas, com fins de utilização dos indiví 

duos como mera força de consumo e o atual aguçamento da 

descrença em projetos coletivos unificadores – talvez ainda 

existentes nas chamadas “culturas de massas” – promovem a 

constituição de um tipo de “pseudoindividuação” ancorada, 

ainda mais estritamente, em mecanismos de idealização. 
 

 

Tudo muito bonito, mas acontece  que, além de o 

professor conhecer  muito bem  o estilo de escrita 

do aluno - e saber se ele escreve tão bem ou não - o 

texto é o típico exemplo de plágio parcial, porque 

os parágrafos são copiados na íntegra, sem citação, 

De obras de Bauman
1
, Lipovetsky

2
 e Severiano

3
 

respectivamente.

mesmo citando 
 

as fontes ainda assim a forma de escrever é incor- 

reta, pois o pesquisador, ou seja, o aluno, não deve 

apenas  fazer um levantamento de trechos de auto- 

res (“colcha de retalhos”), mas sim, criar um texto di- 

ferente baseado nas ideias dos mesmos, explicando 

o que eles quiseram dizer com exemplos esclarece- 

dores, entre outros complementos. 

Dessa forma, é incorreto, por exemplo, colocar, em 

vários parágrafos sucessivos, literalmente o texto de- 

les (entre aspas, portanto), ou mudando apenas uma 

ou outra palavra. Abaixo, uma versão incorreta, mes- 

mo tendo  as fontes citadas (as palavras alteradas 

estão em negrito). 
 

 
Se desde a época do „desencaixe‟ e ao longo da contempo- 

raneidade, dos „projetos de vida‟, o „problema da identidade‟ era o 

modo como construir a própria identidade (...) – hoje, o pro 

blema da identidade resulta principalmente da dificuldade de se 

manter fiel a qualquer identidade por muito tempo. (BAUMAN, 

1999, p. 155) 

A pósmodernidade siginifica a época histórica precisa em 

que todos os freios institucionais que se opunham à emancipa 

ção individual se desmoronam e desaparecem, dando lugar à 

manifestação dos desejos subjetivos, da realização individual, 

do amorpróprio. (LIPOVETSKY, 2004, p. 23) 

A substituição progressiva dos ideais da cultura por ideais 

totalmente consumistas, com fins de utilização dos indivíduos 

como mera força de consumo e o atual aguçamento da descrença 

em projetos coletivos unificadores – talvez ainda existentes nas 

chamadas “culturas de massas” – promovem a constituição de um 

tipo de “pseudoindividuação” baseada, ainda mais es 

tritamente, em mecanismos de idealização. (SEVERIANO, 1999, p. 

162163). 

   
 1

       
 

        
 

    

–    

    –     
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plágioconceitual  Agora vamos  imaginar  que  este  aluno  mudou  um 

pouco ou bastante este texto, ou seja, parafraseou  as 

citações, mas, na intenção ou não de fazer a ideia pa- 

recer genuinamente sua, novamente não colocou as 

referências. Suponhamos que o texto ficou assim  : 

 

Como aponta Bauman (2009, p. 155), em outras épocas, os dilemas existenciais eram mais simples que atual 

mente, quando diversificamse os ideais. Na modernidade, a questão subjetiva central girava em torno de um 

pensamento como algum dia formar uma família e chegar à diretoria de uma empresa. Agora, o indivíduo 

passa a poder escolher também se quer formar uma família de forma independente, valendose das inova ções 

científicas de reprodução humana, e em quais países gostaria de trabalhar, sendo que estas opções já não 

serão as mesmas dentro de pouco tempo. A passagem a seguir esclarece ainda mais esta questão.
 

(*)Texto adaptado da tese 
de  doutorado  de  Ana 
Paula  Bragaglia, mem 
bro desta Comissão, colo 
cando lá, naturalmente, 
as  devidas  referências. 

Em outras épocas, os dilemas existenciais eram mais simples 

que atualmente. Na modernidade, a questão subjetiva central 

girava em torno de um  pensamento  como algum dia formar 

uma família e chegar à diretoria de uma empresa.  

Atualmente, diversificamse os ideais; 

A “pósmodernidade” significa uma postura (pensamentos e 

ações) do indivíduo de, não apenas se perceber mais livre para 

constituir uma identidade por negar a obediência cega à “tradi 

ção” e utilizar sua razão para questionar o que melhor pode lhe 

preencher, mas sim, de sentir essa liberdade ao extremo, e ainda, 

de se permitir experimentar sem culpa também o seu lado irra 

cional/emocional. 

Vêse na maioria das sociedades capitalistas atuais a valoriza 

ção de modelos de identidade focados no consumo, isto é, na com pra 

constante das tecnologias e marcas em destaque no momento e a 

desvalorização daqueles relacionados a escolhas duradouras, 

como fazer parte de grupos voltados a alguma transformação 

social, formar uma família, entre outras. Isso poderia estimular 

uma pseudoindividuação, ou seja, uma ilusão de saciedade que 

poderia levar à continuação de uma sensação de malestar. 
 

 

Sem dúvida, o texto ficou escrito de forma diferente 

à dos autores retratada  anteriormente, porém con- 

tinua sendo a ideia deles a presente aqui, sendo ne- 

cessário, da mesma forma, citar as fontes. Do modo 

como  está  acima, temos  novamente  uma situação 

de plágio, dessa vez em sua versão conceitual. 

Se desde a época do „desencaixe‟ e ao longo da era moderna, dos „projetos de vida‟, o „problema da 

identidade‟ era a questão de como construir a própria identidade (...) – atualmente, o problema da 

identidade resulta principal mente da dificuldade de se manter fiel a qualquer identidade por muito 

tempo. (BAUMAN, 1999, p. 155) 

A “pósmodernidade” significa uma postura do indivíduo (pensamentos e ações) de, não apenas se perceber mais 

livre para constituir uma identidade por negar a obediência cega à “tradição” e utilizar sua reflexivida de/razão 

para questionar o que melhor pode lhe preencher, mas sim, de sentir essa liberdade ao extremo (já que, 

diferentemente da modernidade, se depara com inúmeras opções de escolha que rapidamente expiram e são 

por outras substituídas), e ainda, de se permitir experimentar sem culpa também o seu lado irracional/ emocional. 

(LIPOVETSKY, 2004, p. 23) É exatamente isso o que Lipovetsky descreve no trecho abaixo. 

A pósmodernidade representa  o momento histórico preciso em que todos os freios institucionais que se 

opu nham à emancipação individual se esboroam e desaparecem, dando lugar à manifestação dos desejos 

subjetivos, da realização individual, do amorpróprio (...) – instalase a era do vazio, mas “sem tragédia e 

sem apocalipse”. (LIPOVETSKY, 2004, p.23) 

Severiano (1999, p. 162163) também discorre sobre esse assunto ao afirmar que se observa, na maioria das 

sociedades capitalistas atuais, a valorização de modelos de identidade focados no consumo, isto é, na com pra 

constante das tecnologias e marcas em destaque no momento e a desvalorização daqueles relacionados a 

escolhas duradouras, como fazer parte de grupos voltados a alguma transformação social, formar uma 

família, entre outras. Isso poderia estimular uma pseudoindividuação, entendida aqui como uma ilusão de 

saciedade que poderia levar à continuação de uma sensação de incompletude, e, em consequência, de mal 

estar. (SEVERIANO, 1999, p. 162163) Abaixo, a fala da autora apresentando em detalhes tal reflexão. 

A substituição crescente dos ideais da cultura por ideais estritamente consumistas, com fins de utilização dos 

indiví duos como mera força de consumo e o atual aguçamento da descrença em projetos coletivos 

unificadores – talvez ainda existentes nas chamadas “culturas de massas”– promovem a constituição de um tipo 

de “pseudoindividuação” ancorada, ainda mais estritamente, em mecanismos de idealização. Através destes, as 

metas de autopreservação deixam de ser orientadas para projetos futuros, possibilitadores de autonomia e 

transformação da realidade estabe lecida, passando a ser comandadas por um “ego ideal” de natureza 

imediatista e regressiva. (SEVERIANO, 1999, p. 162163) 

então, qual é a forma correta de colocar estas  ideias no texto acadêmico? 
 

É simples: basta escrever com suas próprias palavras de modo a explicar todas as citações, apresentar as fontes no próprio tex- 

to, e, se necessário, incluir as citações diretas (texto literal do autor utilizado) à medida que o trabalho vai sendo desenvolvido. 

6 confira acima  7 
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licenças creative commons: como funcionam Atribuição (by) 
Permite que outros distribuam, remixem, 

vem conter  menção  ao Autor nos cré- 

ditos e também  não podem ser usadas 

Trata-se de um sistema  alternativo às 

licenças tradicionais de utilização de 

obras protegidas, que permite ao cria- 

dor de uma obra decidir quais os direi- 

tos que pretende reservar para si, en- 

quanto  autoriza o público a trabalhar 

com base nas suas ideias. 

No modelo “Autoria Comum”, do Crea- 

tive Commons  (CC), trabalha-se  com 

“Alguns Direitos Reservados” (Some 

Rights Reserved), em oposição ao mo- 

delo “Todos os Direitos Reservados” ou 

All Rights Reserved, que rege o tradi- 

cional e conhecido copyright. 

Isto significa que, ao optar por publicar 

um determinado texto, um artigo cien- 

tífico, um livro, uma música, um site ou 

um filme com alguma licença Creative 

Commons (veja quais são as seis princi- 

pais no item 3.2) se permite a livre ma- 

nipulação,   distribuição,   compartilha- 

mento e replicação destes conteúdos. 

O Projeto Creative Commons foi idea- 

lizado em 2001 por Lawrence Lessing, 

professor da Universidade de Stanford 

(EUA), tendo  por  base  a filosofia do 

copyleft,  isto  é: usar  a legislação  de 

proteção  dos direitos autorais  com a 

intenção  de retirar barreiras para a di- 

fusão de uma obra, a sua recombina- 

ção e compartilhamento. 

Assim, as licenças jurídicas criadas pos- 

sibilitam  ao(s) autor(es)  disponibilizar 

ao público alguns direitos sobre a sua 

criação, assegurando para si, paralela- 

mente,  tanto   o  direito  original  pela 

criação, bem como  outros  direitos. As 

licenças possuem gradações, e vão des- 

de uma renúncia quase total, por parte 

de quem licencia, até opções de caráter 

mais restritivo, que proíbem a criação 

de obras derivadas ou o uso comercial 

dos materiais licenciados. 

No Brasil, as licenças Creative Commons 

foram traduzidas  e estão  adaptadas à 

legislação brasileira. No país, o Projeto 

Creative Commons é coordenado pelo 

Centro de Tecnologia  e Sociedade  da 

Faculdade de Direito da Fundação Ge- 

túlio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro. O 

Brasil foi o terceiro país a aderir à rede 

Creative Commons, presente em mais 

de 50 nações (LEMOS, 2009, p. 38). 

Existem mais de 150 milhões de obras 

licenciadas em Creative Commons, en- 

tre elas, o site da Agência Brasil http:// 

www.agenciabrasil.gov.br/, http:// 

blog.planalto.gov.br/ e o site da Casa 

Branca www.whitehouse.gov. 

É importante que você observe sempre 

sob qual tipo de licença Creative Com- 

mons um autor disponibiliza a sua obra 

para  saber  como  poderá  utilizá-la de 

modo legal. 

adaptem ou criem obras derivadas, mes- 

mo que  para uso com fins comerciais, 

contanto que seja dado crédito pela cria- 

ção original. É a licença menos restritiva 

em termos de quais usos outras pessoas 

podem fazer de sua obra. 

Atribuição (by-sa) 
Compartilhamento pela mesma Licença 

Permite que outros  remixem, adaptem 

e criem obras derivadas ainda que para 

fins comerciais,  contanto  que  o  crédi- 

to seja atribuído  ao  Autor e que essas 

obras sejam licenciadas sob os mesmos 

termos. Esta licença é geralmente com- 

parada a licenças de software livre. Todas 

as obras derivadas devem ser licenciadas 

sob os mesmos termos desta. Dessa for- 

ma, as obras derivadas também poderão  

ser usadas para fins comerciais. 

Atribuição (by-nd) 
Não a Obras Derivadas 

Permite a redistribuição e o uso para fins 

comerciais  e  não  comerciais,  contanto 

que a obra seja redistribuída sem modi- 

ficações e completa,  e que os créditos 

sejam atribuídos ao Autor. 

Atribuição (by-nc) 
Uso Não Comercial 

Esta licença  permite  que  outros  remi- 

xem, adaptem, e criem obras derivadas 

da  obra original,  sendo  vedado  o uso 

com fins comerciais. As novas obras de- 

com fins comerciais, porém as obras de- 

rivadas não precisam ser licenciadas sob 

os mesmos termos desta licença. 

Atribuição (by-nc-sa) 
Uso Não Comercial 

Compartilhamento pela mesma Licença 

Permite que outros  remixem, adaptem 

e criem obras derivadas sobre sua obra 

com fins não comerciais, contanto  que 

atribuam  crédito  ao Autor e licenciem 

as novas criações sob os mesmos  parâ- 

metros. Outros podem fazer o download 

ou redistribuir a obra original da mesma 

forma que na licença anterior, mas eles 

também  podem  traduzir,  fazer remixes 

e elaborar novas histórias com base na- 

quela obra. Toda nova obra baseada  na 

original deverá ser licenciada com a mes- 

ma licença, de modo que qualquer obra 

derivada,  por natureza, não poderá  ser 

usada para fins comerciais. 

Atribuição (by-nc-nd) 
Uso Não Comercial Não a Obras Derivadas  

É a mais restritiva dentre as seis licenças 

principais, permitindo redistribuição. Ela 

é   comumente chamada “propaganda 

grátis”pois permite que outros façam do- 

wnload das obras originais de um Autor, 

e as compartilhem,  contanto  que men- 

cionem e façam o link ao Autor, mas sem 

poder modificar a obra de nenhuma for- 

ma, nem utilizá-la para fins comerciais. 

conheça as seis principais licenças creative 

8 
commons da menos para a mais restritiva 

 

http://www.agenciabrasil.gov.br/
http://www.whitehouse.gov/
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o autor tem direitos sobre o que cria 
 

Por isso, a propriedade intelectual, em 

qualquer  de suas formas, é protegida 

por lei. De acordo com o Ministério da 

Cultura (MinC), a propriedade intelectu- 

al “lida com os direitos de propriedade 

das coisas intangíveis oriundas das ino- 

vações e criações da mente”. Estão sob 

proteção legal a propriedade industrial, 

os cultivares e também  o chamado  di- 

reito autoral. A propriedade intelectual 

protege  as  criações,  permitindo   que 

seus criadores  usufruam  direitos eco- 

nômicos sobre produtos e serviços que 

podem resultar de suas obras. 

O direito autoral se refere diretamente 

à  obra  intelectual  e o direito  que  seu 

criador exerce sobre ela. Por obra inte- 

lectual, entende-se  “criação do espírito, 

expressa por qualquer  suporte, tangível 

ou intangível.” Programas de computa- 

dor, obras literárias, artísticas e científi- 

cas se enquadram nesta categoria. E é 

justamente aí que se dão os problemas 

mais comuns com relação à violação dos 

direitos dos Autores! 

Considera-se Autor a pessoa física cria- 

dora da obra literária. O primeiro a ex- 

pressar uma idéia e fixá-la em suporte 

material. Ao copiar uma música para seu 

mp3, ao ler o jornal diário e ter acesso 

às imagens produzidas  pela tevê, você 

está  tendo  contato  com um universo 

cercado por direitos autorais. Para fazer 

cópia de um livro, mesmo que esgotado 

e sem finalidade comercial, para baixar 
 

 

um filme ou uma música da Internet, 

para cantar a música “parabéns a você” 

em uma comemoração de aniversário, é 

necessária a autorização do Autor. Mui- 

ta coisa, não é? 

Estes direitos se referem não só ao ga- 

nho financeiro, mas também à questão 

moral  de  reconhecer  publicamente a 

autoria de uma obra. O direito patrimo- 

nial ou econômico, no caso brasileiro, 

expira até 70 anos após a morte do au- 

tor, quando a sua obra passa a ser consi- 

derada de “domínio público”. Já o direito 

moral  é “intransferível, imprescritível e 

irrenunciável”. 

O direito moral dá ao criador a garan- 

tia de menção  de título e nome de sua 

obra, opor-se a alteração que possa 

prejudicá-la, ou à sua reputação, modi- 

ficá-la sempre  que  quiser, retirá-la de 

circulação e mantê-la  inédita. Além da 

lei brasileira que regula os direitos auto- 

rais (Lei Federal n º 9.610/98), também 

existe uma convenção universal, assina- 

da em Genebra, em 6 de setembro  de 

1952, que protege o direito autoral em 

todos os países que aderiram ao docu- 

mento. Entre eles, o Brasil. 

A Coordenação-Geral de Direito Autoral 

do Ministério da Cultura é responsável 

pela Gestão da Política de Direito Au- 

toral. O texto acima foi redigido tendo 

como fonte a cartilha “Direito Autoral: 

conheça e participe desta discussão so- 

bre a cultura no Brasil”, publicado  pelo 

MinC, em 2008, disponível no site www. 

minc.gov.br 
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