
 
 

1. COMO PREPARAR O TRABALHO PARA A JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

  

1.1. Utilizar fonte �Arial�, tamanho 12 para o título, 11 para autor(es) e corpo do trabalho. 
 
1.2. Deixar espaçamento 1,5 nas entrelinhas em todos os parágrafos do corpo do trabalho e 2 espaços 

(duplo) entre os nomes dos autores e o título, e entre os tópicos e o final do texto anterior.  
 
1.3. Configurar a página onde será digitado o trabalho para: Tamanho da folha A4 e todas as margens 2 

cm. 
 

1.4. Explicitar no trabalho: Título, Autor(es), Série e Turma do(s) autor(es), além dos seguintes tópicos: 

Resumo, Palavras-chave, Introdução,  Metodologia, Resultados e discussão, Conclusões e 

Referências bibliográficas. 
 

1.5. Escrever os tópicos (Resumo, Palavras-chave, Introdução, etc) em LETRAS MAIÚSCULAS, 

justificados à esquerda, em negrito, e seguidos por dois pontos (:) e pelo texto, com início na 

mesma linha. Alinhar justificando, o texto do trabalho. 
 

1.6. Apresentar o TÍTULO em letras maiúsculas, estilo negrito e centralizado. Precisa ser claro e 

conciso, permitindo pronta identificação do conteúdo do trabalho. 
Colocar o(s) nome(s) do(s) AUTOR(ES) em letra maiúscula, estilo normal, centralizado, sendo tanto 

o prenome como o  sobrenome por extenso e em ordem alfabética.  
 

1.7. Apresentar um RESUMO, cujo texto obrigatoriamente explique o(s) objetivo(s) pretendido(s), os 
principais procedimentos adotados, os resultados mais expressivos e as conclusões do trabalho 

realizado, em no máximo 15 linhas.  
 
1.8.  Logo após o Resumo, incluir as PALAVRAS-CHAVE, sendo no máximo 3, em letras iniciais 

maiúscula e estilo itálico.  
 Ex: PALAVRAS-CHAVE: Literatura, cinema, arte. 

 
1.9. No tópico INTRODUÇÃO, apresentar os objetivos e justificativas da importância do assunto, no 

máximo em 20 linhas. 
 
1.10. No Tópico METODOLOGIA, é necessário identificar todo material, procedimento e pessoal 

envolvido na pesquisa e descritos detalhadamente não podendo ser esquecida a maneira como os 

dados serão coletados e como serão analisados. Para unidades de medida e símbolos, seguir o 

sistema internacional. Máximo de 20 linhas. 
 

1.11. No tópico RESULTADOS E DISCUSSÃO, explicitar os resultados obtidos. Os resultados podem 
ser apresentados na forma de tabelas, gráficos, etc. Na discussão, confrontar os dados obtidos com 

os da literatura, enfatizando as idéias originais. Especificar claramente qual é a contribuição do 

pesquisador; que idéias de outros autores estão sendo utilizadas; com quem está se concordando e 

de quem está se discordando.  
 

1.12. Basear a CONCLUSÃO nos resultados obtidos.  
 

1.13. Para as REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS incluir apenas as mencionadas no texto, em ordem 
alfabética utilizando-se as normas recomendadas pela ABNT 2002.  

 

COLÉGIO METODISTA GRANBERY 

Coordenação do Ensino Médio  
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