
MODELO DE NORMAS TÉCNICAS PARA 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS 

 

O PROCESSO DE ESCRITA 

Quando um trabalho é produzido, os seus autores devem ter sempre em mente que não estão a escrever um 

conjunto de apontamentos para si próprios, mas um texto que deve ser claro, quanto aos seus conteúdo e 

objetivos, para um leitor que não esteve envolvido no seu processo produtivo. A escrita deve ser clara, rigorosa, 

precisa, gramaticalmente correta e conter toda a informação necessária para o leitor replicar o trabalho caso o 

deseje fazer. Os limites de extensão (em páginas, palavras ou caracteres), bem como os formatos impostos 

(margens, corpo de letra, espaçamento, etc.) Devem ser escrupulosamente respeitados. 

As regras habituais de redação não podem ser esquecidas: um texto bem escrito deve ter uma introdução, um 

desenvolvimento e uma conclusão. A introdução deve apresentar claramente o tema ou problema, a hipótese e 

os objetivos, as contribuições ou soluções conhecidas dos autores, aquilo que se propõe fazer, como fazê-lo e 

os principais Resultados, não ultrapassando 20% da extensão total do trabalho. O desenvolvimento é o corpo 

principal do trabalho, eventualmente apresentando os argumentos a favor e contra a(s) abordagem(ns) 

apresentadas, não devendo ocupar menos de 70% do trabalho. A conclusão deve ser, acima de tudo, um 

resumo dos resultados obtidos e não pode ocupar mais de 10% da extensão. 

A versão final do trabalho deve ser entregue em papel a4, de um só lado ou dos dois lados da folha (um lado se 

for um apresentação profissional; utilizar os dois lados da folha caso seja um trabalho acadêmico) e com 

margens mínimas de 2,0 cm em todos os lados. Em geral, o corpo de letra do texto principal não deve ser 

inferior a 12 e o espaçamento deverá ser de 1,5 linhas. 

Todas as páginas deverão ser numeradas ao centro do fundo da página. Será também desejável que as páginas, 

à exceção da primeira, possuam um cabeçalho com a seguinte aparência (autores, título, página): 

 

RESUMO 

Elemento obrigatório, que evidencia os pontos mais importantes do trabalho, apresentando inclusive os 

resultados obtidos. Deve ser digitado em parágrafo único, com espaçamento simples, contendo de 150 a 500 

palavras (teses, dissertações e 24 outros), e de 100 a 250 palavras (artigos de periódicos e trabalhos 

acadêmicos). Utilizar a terceira pessoa do singular mantendo o verbo na voz ativa. 

 

INTRODUÇÃO 

A introdução é a exposição clara e objetiva dos principais pontos da pesquisa, na qual o tema é delimitado e 

situado no tempo e no espaço. Nesta parte do trabalho justifica-se a relevância do tema pesquisado. É possível 

uma breve abordagem cronológica do tema, destacando o estado da arte e mencionando a contribuição da 

pesquisa para o desenvolvimento da ciência e da sociedade. Devem ser apresentados os seguintes elementos: o 

problema, a hipótese, os objetivos e, sucintamente, a metodologia. 

 

PROBLEMA (O quê?) 



O problema esclarece a dificuldade específica com a qual se defronta o pesquisador e que pretende resolver 

por intermédio da pesquisa. Para ser válido, o problema deve contemplar as seguintes características: ser 

apresentado na forma de um enunciado interrogativo; ter relevância social e científica; poder ser objeto de 

investigação sistemática, controlada e crítica; relacionar entre si pelo menos duas variáveis; poder ser 

examinado dentro de uma dimensão viável. Para apresentar o problema, sugere-se fazer uma breve 

contextualização em dois ou três parágrafos de modo que apareça no final do último parágrafo a questão 

principal a ser examinada, em forma interrogativa. 

 

HIPÓTESES (Prováveis respostas) 

As hipóteses são respostas prováveis do problema. Elas servem para orientar a pesquisa, pois, na medida em 

que se avança na investigação, procura-se elementos para corroborá-las ou refutá-las. As hipóteses apresentam 

variáveis que são postas em relação, visando descobrir a influência que esses fatores têm entre si para 

solucionar o problema. 

 

OBJETIVOS (Para quê? Para quem?) 

Esclarecem o que se deseja alcançar com a pesquisa. Os objetivos são redigidos numa única frase, começando 

com um verbo que sugere uma ação (identificar, caracterizar, analisar, comparar, relacionar, etc...). 

Objetivo geral: está relacionado com o conteúdo intrínseco do tema. 

Objetivos específicos: têm caráter mais concreto. Exercem uma função intermediária e instrumental, 

permitindo, de um lado, atingir o objetivo geral e, de outro, aplicar esse a situações concretas. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento é a parte do trabalho onde os elementos apresentados anteriormente são detalhados. 

Descreve o desenvolvimento da pesquisa e apresenta os resultados alcançados. Pode ser subdivido em seções, 

que apresentem o material utilizado e os métodos de abordagem e de procedimento (metodologia), a revisão 

de literatura, a apresentação e discussão dos resultados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As considerações finais sintetizam os resultados obtidos, evidenciando se foi alcançado o objetivo geral e se a 

hipótese comprovada. Pode-se ainda apresentar recomendações para futuros trabalhos, visando preencher 

lacunas não contempladas ou itens que necessitam ser aprofundados. 

 

 

COMO PREPARAR UMA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ORAIS  

 

ANTES DA APRESENTAÇÃO ORAL 



É importante saber que tipo de audiência é que tem que enfrentar (ex. turma de colegas ou um anfiteatro de 

profissionais da área). Seja qual for o tamanho, tente saber alguma coisa acerca deste grupo e ter em conta o 

conhecimento e interesse do público; no caso de um professor é preciso ter em atenção o estilo deste. Existem 

alguns professores que durante as apresentações são interventivos; outros que aparentam estar a acompanhar 

as apresentações com interesse; e outros que se revelam mais distanciados. Um professor pode aparentar não 

ter nenhum interesse, mas isso pode dever-se apenas ao fato de já ter ouvido muitas vezes os mesmos 

conteúdos. Relativamente aos colegas, lembre-se de que estamos a apresentar conteúdos que em princípio são 

novos para eles. Devemos ter em consideração que os conceitos que sentimos como mais complexos na 

preparação do trabalho serão aqueles em que os colegas também terão mais dificuldades de assimilação, pelo 

que será importante explicá-los de um modo particularmente bem esquematizado e organizado. Se nesses 

pontos formos confusos ou apresentarmos as coisas de uma forma demasiado densa, isso poderá gerar 

desinteresse. Deve ter-se também em consideração o estilo da turma para avaliarmos o tipo de feedback que 

podemos esperar. Numa turma pouco interventiva, mesmo que o trabalho esteja bem preparado e exposto, 

podemos ter que assumir que o feedback não será proporcional à qualidade da nossa apresentação.  

O primeiro passo na preparação de uma apresentação oral consiste em escolher um tema que realmente seja 

do seu interesse. No caso de não haver liberdade de escolha, resta-lhe escolher uma área ou um tópico do 

tema atribuído que seja mais apelativo para si. Estas escolhas são muito importantes porque:  

1- asseguram a aprendizagem de algo que é valioso para si;  

2- é muito provável que se for demonstrado interesse pelo assunto, os seus colegas também o demonstrarão;  

3- a preparação do trabalho vai levar tempo, daí que quanto mais interessado estiver, mais fácil será manter a 

motivação ao longo da pesquisa e da preparação;  

4- quando fizer a sua apresentação terá um maior entusiasmo e envolvimento com o seu conteúdo e, deste 

modo, precisará menos das suas notas.  

É importante lembrar que se deve estimular mais do que um sentido, já que nos lembramos de:  

10% do que lemos;  

20% do que ouvimos;  

30% do que vemos;  

50% do que vemos e ouvimos;  

70% do que vemos, ouvimos e discutimos;  

80% do que dizemos; e  

90% do que dizemos ao realizar uma tarefa.  

Assim sendo, é possível tornar a apresentação mais apelativa utilizando os mais diversos meios de apoio, como 

o quadro, o powerpoint, o retroprojetor/acetatos, a televisão, etc. 

 

ALGUMAS REGRAS PARA APRESENTAÇÃO EM POWERPOINT 

 Organize a informação de uma forma lógica e não confusa, para isso deves: Planificar, Pesquisar, 

Selecionar e Tratar a informação; 

 Inclua apenas a informação mais importante em cada quadro; 

 Evite longos textos. Oito a dez linhas costuma ser razoável. Construa linhas de texto curtas; 

 Evite usar muitas fontes num diapositivo. Evite as chamadas fontes decorativas, de mais difícil leitura.  

 Use principalmente as fontes “clássicas” como o Arial e Times New Roman (e fontes da mesma família). 

 Evite usar um texto em maiúsculas e sublinhado. 



 Tenha cuidado com a ortografia. 

 Utilize cores para mostrar as relações entre os conteúdos, mas evita combinações que não cominam 

(por exemplo, vermelho/verde; azul/amarelo; verde/azul ou vermelho/azul). 

 Limite o número de cores num único quadro a um máximo de sete. 

 Dê a cada quadro um título ou subtítulo. 

 Utilize design e backgrounds simples. 

 Se utilizar imagens, áudio ou vídeo certifique-se que eles têm boa qualidade. 

 Use gráficos e tabelas que sejam fáceis de entender. 

 Finalmente: não faça da sua apresentação um exercício de “pirotecnia” cheia de efeitos especiais de 

transições e sons.  

 

NO DIA DA APRESENTAÇÃO 

De modo a fazer uma boa apresentação, ou seja, transmitir os seus conhecimentos a uma audiência e mantê-la 

motivada, deve-se prestar muita atenção a uma coisa: à prática. Isto porque muitas vezes é necessária muita 

prática, especialmente para vencer os medos de falar em público. Assim sendo, comece por descobrir quanto 

tempo terá para falar. De fato, será bem mais fácil ter um pouco mais de tempo do que menos; quanto menos 

tempo tiver, mais terá que analisar a fim de selecionar o que vai ficar de fora. Cada vez que praticar o discurso, 

controle o tempo com um cronometro. A primeira vez que praticar pode descobrir que levou mais ou menos 

tempo do que o esperado. No entanto, à medida que continua a praticar, terá oportunidade de adicionar ou 

remover material, de modo a ocupar o número de minutos que lhe foram destinados.  

Apesar de a prática ser um grande aliado na preparação das apresentações, quando realizada em excesso pode 

ter um efeito contrário, ou seja, podemos cair em tentação de durante a apresentação nos limitarmos ao que 

praticamos e não conseguimos improvisar, caso seja necessário, ou ainda podemos não estar disponíveis para 

acrescentar algum conteúdo que seja oportuno em dado momento. 

A maior parte dos alunos acha útil ter junto deles, uma folha de papel com palavras ou frases chave (se for mais 

do que uma folha estas devem estar numeradas para que não haja o perigo de se espalharem ou 

desordenarem). No entanto, é melhor que esta folha não contenha frases completas ou mesmo todo um texto, 

porque isto irá conter a vontade de ler na íntegra tudo o que lá está. E é sabido por experiência própria, que 

quando alguém lê algo, a sua atenção tende a desviar-se do orador, o que pode contribuir para um menor 

sucesso da apresentação. À medida que pratica, tente imaginar que está a explicar as coisas a um amigo, 

mantendo um tom de conversa que deixará a audiência mais confortável. O mais importante é treinar do modo 

mais confortável para si, pondo de parte o que lhe pode causar maior ansiedade. Acima de tudo, pratique o seu 

discurso o número de vezes que achar necessário, de modo a que sinta a apresentação a decorrer 

normalmente, seja fácil trabalhar com as suas notas e consiga concluir o seu discurso dentro do tempo 

estipulado. 

Quando avançar para a frente da audiência, para dar início ao seu discurso, é importante que esteja motivado 

para estar nessa posição. E, ainda que seja difícil fazer a sua apresentação, é importante não passar essa 

mensagem e tentar passar a mensagem de que está motivado para continuar. 

Comece por se apresentar, falando um pouco de si e daquilo que vai falar. À medida que faz o discurso , não se 

concentre em si mesmo (o que é que as pessoas estão pensando de mim? Como é que eu estou? Estou falando 

bem? As pessoas acham que estou nervoso? Será que estou vestido adequadamente?). em vez disso concentre-

se naquilo que está dizendo. 

As formas de avaliação de trabalhos orais são muito variáveis, mas um modelo que é muitas vezes utilizado 

pelos avaliadores está representado nas tabelas abaixo: 



Critérios Pontuação 

Adequação do título ao trabalho 0 - 10,0 

Adequação da metodologia aos objetivos propostos 0 - 10,0 

Resultados 0 - 10,0 

Clareza da apresentação 0 - 10,0 

Arguição do aluno 0 - 10,0 

 

Muitos oradores, à medida que fazem a sua apresentação gostam de olhar para três ou quatro pessoas na 

audiência que estão sentadas em diferentes pontos da sala e ao passar de um para o outro parece que você 

está percorrendo toda a audiência com o seu olhar. Outros preferem percorrer a audiência de modo aleatório, 

evitando distrações com as pessoas conhecidas.  

No entanto, lembre-se sempre que: nenhum discurso pode ser perfeito e agradar a todos porque as pessoas 

gostam de diferentes coisas. Mas um discurso bem preparado irá ser apreciado por muitos alunos e, deste 

modo, poderá dar um bom resultado para a sua nota final.  

 


