
  

 

TÍTULO DO PROJETO DE DOUTORADO/MESTRADO 

Nome do Doutorando/Mestrando 

Nome do Orientador 

Linha de Pesquisa: “???” 

Área de Concentração: "Informação, Tecnologia e Conhecimento" 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI)

 

Resumo 

Esta template permite ao autor do projeto 
de doutorado ou mestrado trabalhar com 
um modelo de resumo expandido. Este 
item do resumo expandido deve ter no má-
ximo 5 linhas. 

Palavras-Chave: Modelo de Resumo; Re-
sumo Expandido; Instruções para os auto-
res. 

Abstract 

This template permits to the project’s au-
thor of doctorate or master work with the 
expanded abstract model. This topic of 
expanded abstract should have 5 lines in 
the maximum. 

Keywords: Abstract Model; Expanded 
Abstract; Author’s Instructions.  

 

1.  Introdução 

A introdução deve apresentar a problemá-
tica em geral a ser pesquisada. Composta 
pelo problema da pesquisa, justificativa da 
importância em realizar a pesquisa e os 
objetivos geral e específicos da pesquisa. 

O referencial teórico deve apresentar as 
correntes teóricas e autores mais importan-
tes para desenvolver o projeto de doutora-
do/mestrado. 

2.  Procedimentos Metodológicos 

Explicar de forma sucinta os procedimen-
tos metodológicos: tipo e natureza de pes-
quisa, método de pesquisa, universo de 
pesquisa, população alvo e sujeitos de 
pesquisa, técnicas de coleta de dados, 
instrumento(s) de coleta de dados, proce-
dimentos de coleta e, finalmente, procedi-
mentos de análise dos dados. 

3.  Resultados Parciais/Finais 

Apresentar de forma objetiva os resultados 
pretendidos e/ou obtidos até o momento. 

4.  Considerações Parciais/Finais 

Apresentar as reflexões realizadas até o 
momento, bem como aspectos relevantes 
sobre do estudo. 

5.  Formatação 

Detalhes para a elaboração do resumo 
expandido. 

6.1 Subtópicos 

Os subtópicos devem ser subdivididos de 
forma a ficarem visualmente evidentes. 
Utilizar numeração progressiva de docu-
mentos. 

6.2 Formatos em Geral 

Para o texto, o tipo da fonte deve ser Arial, 
tamanho 11. 

Negrito, itálico ou sublinhado somente de-
ve ser usado se for extremamente neces-
sário. 

A sigla deve ser apresentada primeiramen-
te por extenso, seguida da sigla propria-
mente dita entre parênteses. 
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Palavras em língua estrangeira devem ser 
escritas em itálico. 

6.3 Citação 

A citação blocada deve ser escrita em fon-
te Arial, tamanho 10, conforme exemplo 
abaixo: 

A citação blocada deve ser escrita 
desta forma (SOBRENOME, ano, 
p.0). 

6.4 Figuras e Gráficos 

As figuras devem ser apresentadas com 
boa resolução de forma que seja possível 
visualizá-las sem problemas. Ex.: 

 

Figura 1: PPGCI. 

 
Fonte: Website PPGCI - 2018. 

Se as figuras forem maiores do que este 
espaço, devem ser colocadas ao final do 
resumo expandido. 

6.5 Tabelas 

As tabelas devem seguir as normas am-
plamente difundidas pelo IBGE. Ex.: 

Tabela 1: Estilos e Utilização. 

Estilo Utilização 

Estilo 1 10 % 

Estilo 2 20% 

Estilo 3 30% 
Fonte: Xxx – 2018. 

6.6 Notas 

As notas explicativas devem ser usadas 
excepcionalmente. Não utilize o sistema 
automático do processador de textos. Faça 
a referência no texto colocando o número 

sequencial entre parêntesis e as inclua ao 
final do resumo. Ex.: (a); (1). 

6.7 Referências 

As referências bibliográficas devem respei-
tar a norma ABNT 6023:2002, fonte Arial, 
tamanho 10, conforme segue: 

6.7.1 Livros 

VIGOTSKI, L. S. Pensamento e linguagem. 
São Paulo: Martins Fontes, 1998. 194p. (Psico-
logia e Pedagogia) 

6.7.2 Capítulo de Livro 

LOUSADA, M.; VALENTIM, M. L. P. Informa-
ção orgânica como insumo do processo decisó-
rio empresarial. In: VALENTIM, M. L. P. (Org.). 
Gestão da informação e do conhecimento 
no âmbito da Ciência da Informação. São 
Paulo: Polis: Cultura Acadêmica, 2008. 268p. 

6.7.3 Artigo de Periódico 

CRUBELLATE, J. M.; MENDES, A. A. Cultura 
organizacional: variável ou metáfora? Eis a 
questão. Revista de Estudos Organizacio-
nais, v.1, n.1, p.39-52, jan./jun. 2000. 

6.7.4 Trabalho em Evento 

SILVA, H. de F. N.; HÉKIS, H. R. Conversão 
tipológica do conhecimento. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DO-
CUMENTAÇÃO, 20, 2002. Anais... Fortaleza: 
FEBAB, 2002. (CD-ROM) 

6.7.5 Tese/Dissertação 

MORAES, C. R. B. Ambientes informacionais 
sob a ótica da cultura organizacional: um 
estudo de caso sobre mudanças tecnológicas e 
comportamentais na organização. Marília: 
Unesp, 2004. 167f. Dissertação (Mestrado) 
(Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Informação) - Faculdade de Filosofia e Ciên-
cias, Universidade Estadual Paulista, Marília, 
2004. 

6.7.6 Textos em Ambiente Web 

VALENTIM, M. L. P. Inteligência competitiva 
em organizações: dado, informação e conhe-
cimento. DataGramaZero, Rio de Janeiro, v.3., 
n.4, p.1-13, ago. 2002. Disponível em: 
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<http://www.dgz.org.br/jun03/Art_03.htm>. 
Acesso em: 07 set. 2007. 

Notas 

(1) A nota deve aparecer no final do resumo 
expandido. 

Figuras, Quadros, Gráficos, Tabelas 

Figuras, quadros, gráficos e tabelas que não 
couberem no espaço da coluna devem ser 
colocados ao final do resumo expandido. 


