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Epígrafe
Para os efeitos deste documento, o termo
“trabalho
intelectual”
abrange
textos
argumentativos e esclarecedores, dissertações
temáticas, anteprojetos e projetos, planos da
qualidade, relatórios técnicos e científicos,
metodologias de gerenciamento de projetos e
processos, memórias descritivas de projetos
pictográficos e outras espécies documentais
dissertativas, complementares à produção
documental planejada para o SGQ.
A redação de trabalhos intelectuais deve
espelhar o estilo de quem os produziu, sem
dispensar características como originalidade,
elegância, objetividade, completitude, clareza,
precisão e concisão. Nesta nota técnica é
apresentada uma relação de documentos

normativos e orientativos produzidos pelas
ABNT, ISO, IEC, IBGE e Inmetro, tendo em vista
orientar a regulação e o embasamento da
produção documental do SGQ.
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GESTÃO DE DOCUMENTOS DO SGQ
Os mesmos átomos que
formam o céu, o mar, as
terras, os rios, o sol, também
formam as plantações, as
arvores, os seres vivos;
porém as misturas, a ordem
das combinações, os
movimentos diferem. Assim,
em qualquer trecho de nossos
próprios poemas, vês uma
multidão de letras comuns a
uma multidão de palavras; e,
entretanto, deves reconhecer
que versos e palavras diferem
tanto pelos sentidos como
pelo som; tal é o poder das
letras pela simples mudança
de sua ordem.
A Carta de Achamento do Brasil (considerada certidão de
nascimento do Brasil) foi escrita por Pero Vaz de Caminha
entre 26 de abril e 2 de maio de 1500, em Porto Seguro.

De Rerum Natura - Lucrécio
(99-55 a.C)

PRODUÇÃO DE TRABALHOS INTELECTUAIS RELACIONADOS AO SGQ

1 Embasamento
Ninguém fala ou escreve bem sobre
assuntos dos quais não esteja familiarizado.
Falar e escrever corretamente requer:
 conhecimento do assunto enfocado;
 domínio do vocabulário específico (jargão
técnico-científico) da área abordada;
 observância à norma culta da língua
(morfologia, sintaxe e semântica);
 experiência
adquirida
em
práticas
redacionais repetitivas;
 autocrítica e humildade para reconhecer
as próprias limitações e interpretá-las
como obstáculos a serem superados;

 enfrentamento das dificuldades como
oportunidades reais de aprimoramento da
técnica redacional.
Ao dissertar sobre a prática de escrever,
Tersariol destaca o seguinte argumento de
um aluno: “Eu sou contra a redação porque,
hoje em dia, tudo se subordina a uma
fórmula, seguida por todos. Redação, para
mim, é uma coisa que foge a essa fórmula,
algo que requer muito conhecimento,
raciocínio e criatividade. Por isso, eu não me
acho em condições de fazer uma redação”.

Qualidade: reflexões e críticas. Notas Técnicas - Ano II – Número 56 – Maio de 2011. Página 2 de 16

Comparativamente, as pessoas dotadas de
prevalência de raciocínio do tipo abstratodedutivo e que possuem o dom da
loquacidade, desenvolvem maior facilidade
para
produzir
trabalhos
intelectuais
discursivos do que aquelas dotadas de
raciocínio lógico-concreto, voltadas à
racionalidade metodológica das fórmulas e
métricas. Independentemente das aptidões
inatas, chegará um dia em que todos os
profissionais
(engenheiros,
médicos,
advogados,
contadores,
economistas,
pedagogos,
jornalistas,
musicistas,
arquitetos etc.) ao longo das respectivas
carreiras, sem contarem com o amparo de
orientadores acadêmicos, serão compelidos
a desenvolver projetos, relatórios, memórias
técnicas
e
outras
modalidades
de
documentos dissertativo-argumentativos.

A família ISO 9000 sugere uma terminologia
e uma tipologia documental para a produção
normativo-deliberativa (enfocada nas notas
técnicas números 13 a 23, publicadas neste
site, tais como: “declarações documentadas
da missão, dos objetivos, da visão de futuro e
da política da qualidade da organização;
manual do SGQ, procedimentos documentos,
instruções de trabalho; registros da qualidade
requeridos como obrigatórios); mas adverte
que não é intenção normativa impor modelos
de espécies documentais às organizações
certificadas. Esse conjunto normativo pode
ser complementado com o estatuto, o
regimento geral, o código de ética e posturas
e outras espécies documentais que podem
ser
referenciadas
como
“trabalhos
intelectuais”, conforme sugestões à seção 3,
abaixo.

2 Referência Normativa
As normas e guias descritas nesta seção
foram referenciadas pelo autor desta nota
técnica com o objetivo de orientar a
regulação e o embasamento da produção
documental do SGQ. Mesmo que venham a
ser consideradas não úteis para aplicação
imediata, é recomendável compor o acervo
de normas e guias práticos, pois ele
fornecerá àqueles que venham a se dedicar
à produção documental, uma fonte segura
para consulta cotidiana.
 ABNT
ISO/IEC
GUIA
2:2006
Normalização e Atividades Relacionadas
– Vocabulário Geral;
 Diretivas ABNT, Parte 2 - Regras para a
Estrutura e Redação de Documentos
Técnicos ABNT;
 ABNT ISO/TR 10013:2002 - Diretrizes
para a Documentação de Sistema de
Gestão da Qualidade;
 ABNT NBR 5892/1989 - Norma para
Datar;
 ABNT NBR 6022:2003 - Informação e
Documentação - Artigo em Publicação
Periódica
Científica
Impressa
–
Apresentação;

 ABNT NBR 6023:2002 - Informação e
Documentação
Referências
–
Elaboração;
 ABNT NBR 6024:1989 – Numeração
Progressiva
das
Seções
de
um
Documento;
 ABNT NBR 6027:1989 – Sumário –
Procedimento;
 ABNT NBR 6028:1990 – Resumos –
Procedimento;
 ABNT NBR 6029:2006 - Informação e
Documentação — Livros e Folhetos —
Apresentação;
 ABNT NBR 6034:1989 – Preparação de
Índice de Publicações – Procedimento;
 ABNT NBR 10719:1989 - Apresentação
de Relatórios Técnico-científicos;
 ABNT NBR 10520:2002 – Informação e
Documentação
Apresentação
de
Citações em Documentos;
 ABNT NBR 12225:2004 - Informação e
Documentação
–
Lombada
–
Apresentação;
 ABNT NBR 14724:2005 – Informação e
Documentação – Trabalhos Acadêmicos –
Apresentação;
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 ABNT NBR 15287:2005 - Informação e
Documentação — Projeto de Pesquisa —
Apresentação;
 ABNT NBR ISO 9000:2005 – Sistemas de
Gestão da Qualidade – Fundamentos e
Vocabulário;

 Inmetro DOQ-CGCRE-020 – Revisão 01 –
Fevereiro/2009 – Definições de Termos
Utilizados nos Documentos Relacionados
à Acreditação de Laboratórios;
 IBGE. Norma de Apresentação Tabular. 3.
ed. Rio de Janeiro, 1993.

3 Propósito
O propósito desta nota técnica é referenciar
e instrumentalizar o processo de produção
de trabalhos intelectuais, no que se refere à
estrutura formal das respectivas espécies
documentais, de acordo com as normas
relacionadas na seção 2. Por produção
entenda-se o processo de concepção e
elaboração de trabalhos intelectuais.
Nota – Para os efeitos deste documento, o
termo “trabalho intelectual” abrange textos

argumentativos, dissertações temáticas,
anteprojetos, projetos, planos da qualidade,
relatórios técnico-científicos, metodologias
de gerenciamento de processos, memórias
descritivas de projetos pictográficos e outras
espécies documentais que venham a ser
requeridas em complementação à produção
documental do SGQ. Doravante, para
generalização e simplificação terminológica,
será empregado, neste documento, somente
o termo “trabalho”.

3 Abrangência
Estas diretrizes são de interesse de todos os
profissionais que se dedicam direta e

indiretamente à produção documental de
sistemas da qualidade.

4 Estruturas dos Documentos
São os seguintes os elementos estruturais
(obrigatórios e opcionais) dos documentos,
conforme ilustração à figura 01:
 elemento externo (capa) – figura 02;
 elementos pré-textuais (folha de rosto e
sumário) – figuras 03 e 04;
 elementos textuais (texto);



elementos
pós-textuais
referências, anexos, capa).

(glossário,

Compete à alta direção, assessorada pela
equipe de métodos e sistemas da
organização, fixar a obrigatoriedade de
elementos estruturais de cada espécie
documental.

4.1 Capa (Opcional)
A capa de um trabalho deve ser um
elemento condicionado à necessidade.
Independentemente do projeto gráfico, a
capa deverá conter as seguintes fontes de
informação:
 nome do autor;
 título do trabalho;
 nota com indicação da natureza (vide
nota à seção 2, supra) e finalidade do
trabalho;







nomes da organização, da diretoria e/ou
unidade organizacional de vinculação do
trabalho;
nomes do orientador (ou consultor
especializado) e do titular da unidade
organizacional
responsável
pela
produção intelectual;
local e ano.
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Nota – A inclusão ou a exclusão de qualquer
fonte de informação na capa deverá ser
previamente estabelecida pela Gerência do
SGQ ou unidade organizacional de sistemas

e métodos, tendo em vista garantir a
padronização e a prevenção de incorreções
nos trabalhos apresentados.

4.2 Folha de Rosto (Opcional)
A folha de rosto é um elemento
condicionado à necessidade. São essenciais
as seguintes fontes de informação:
 autor (quando houver mais de um autor,
relacioná-los
de
acordo
com
a
contribuição prestada na produção do
texto);
 título do trabalho;
 subtítulo, se houver, deve ser descrito
precedido de dois pontos (:);
 nota indicando a natureza e finalidade do
trabalho;







nomes do orientador (ou consultor
especializado) e do titular da unidade
organizacional responsável pelo trabalho;
nomes da organização, da diretoria e/ou
unidade organizacional de vinculação do
trabalho;
local, mês e ano.

4.3 Sumário (Opcional)
Elemento condicionado à necessidade, o
sumário é objeto da ABNT NBR 6027 –
Sumário. “Sumário é a enumeração dos
capítulos, seções ou partes do trabalho, na
ordem em que aparecem no texto, indicando
suas subordinações, bem como as folhas
em que se iniciam”. O sumário deve ser
apresentado da seguinte maneira:
 em folha distinta, depois da folha de
rosto;
 relacionar os títulos dos elementos prétextuais, que aparecem após o sumário,
sem indicativo de numeração;
 relacionar os títulos dos elementos
textuais, os quais deverão ter folhas
contadas e numeradas com algarismos
arábicos. A folha de texto (fl.1) é contada,
mas não recebe numeração;
 cada capítulo, seção ou parte deve
apresentar os seguintes dados:
 indicativo numérico, quando houver;
 título;
 número da folha inicial, ligado ao título
por uma linha pontilhada.







índice, que é a relação detalhada dos
assuntos,
nomes
(de
pessoas,
geográficos e outros) e títulos, em ordem
alfabética, que aparece ao final do
documento, localizando e remetendo
para as informações contidas no texto;
resumo, que é a apresentação concisa
do texto, destacando os aspectos de
maior relevância, e que figura nas folhas
pré-textuais;
lista, que é a relação de elementos de
apresentação de dados e informações
(gráficos, mapas, tabelas, lâminas,
fotografias, abreviaturas e símbolos)
utilizados no trabalho, e que figura nas
folhas pré-textuais.

Nota – Índices, resumos e listas são
elementos
dispensáveis
às
espécies
documentais tratadas neste documento.
Esses elementos são constitutivos das
monografias, dissertações de mestrado e
teses.

“O sumário não deve ser confundido com”:

4.4 Texto
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Texto é a parte do trabalho em que o
assunto é apresentado, desenvolvido e
concluído. Pode ser dividido em seções
(primárias a quinárias). Ou capítulos,
dependendo da sua complexidade. É
recomendável que as seções primárias
tenham início em folha própria.
De acordo com a metodologia adotada ou a
finalidade a que se destina, o texto deve ser
estruturado de maneira distinta. Geralmente
consiste em introdução, desenvolvimento e
conclusão (...). Não necessariamente com
essa denominação, mas nessa sequência.
É recomendável diferenciar os projetos de
natureza teórica, cuja estrutura foi sugerida,
daqueles de natureza empírica. Nessa
última,
os
elementos
textuais
são
estruturados:

 Resumo;
 Introdução (justificativa, contextualização,
objetivos e questões ou hipóteses);
 Referencial Teórico (ou Revisão de
literatura);
 Método (composto pela amostra ou
participantes,
procedimentos
e
instrumentos);
 Cronograma;
 Investimento.
Nota – Cada seção primária (principal
divisão do texto) pode ser subdividida em
seções secundárias (...) até o limite de
seções quinárias. Recomenda-se evitar a
subdivisão excessiva das seções, de modo a
não ultrapassar a seção quinária.

4.4.1 Introdução
“A introdução é a parte do trabalho em que o
assunto é apresentado como um todo, sem
detalhes. Trata-se do elemento explicativo
do autor para o leitor”.
A introdução deve:
 estabelecer o assunto, definindo-o
sucinta e claramente, sem deixar
dúvidas quanto ao campo e períodos
abrangidos e incluindo informações
sobre a natureza e a importância do
problema;







indicar os objetivos e a finalidade do
trabalho, justificando e esclarecendo sob
que ponto de vista é tratado o assunto;
referir-se aos tópicos principais do texto,
dando o roteiro ou a ordem de exposição
(entretanto, na introdução não são
mencionados os resultados alcançados,
o que acarretaria desinteresse pela
leitura integral do texto);
os objetivos do trabalho e as hipóteses
devem estar nesta seção.

4.4.2 Desenvolvimento ou Corpo
“O desenvolvimento ou corpo, como parte
principal e mais extensa do trabalho, visa a
expor o assunto e demonstrar as principais
ideias. É, em essência, a fundamentação
lógica do trabalho”.

“Recomenda-se
que
os
termos
desenvolvimento ou corpo não sejam
usados como título de parte do trabalho”.

4.4.3 Conclusão
É a recapitulação sintética dos resultados e
da
discussão
das
proposições
e
reivindicações. Pode apresentar deduções
lógicas e correspondentes aos objetivos
propostos, ressaltando o alcance e as
consequências de suas contribuições, bem

como seu possível mérito. Pode conter a
indicação de problemas dignos de novos
estudos, além de recomendações, quando
for o caso. Deve ser breve e basear-se em
dados comprovados.
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4.5 Glossário
Trata-se de vocabulário de termos técnicos e
científicos empregados pelo autor com a
finalidade de elucidar os significados. O

glossário deve ser disposto em ordem
alfabética
e
introduzido
antes
das
referências.

4.6 Referências
“Referência é o conjunto padronizado de
elementos que permitem a identificação de
um documento no todo ou em parte. As
referências constituem uma lista ordenada
dos documentos citados pelo autor do texto.
Devem aparecer em folha própria, após o
texto ou após o glossário, quando houver.
Não se devem confundir referências com
bibliografia, que é a relação alfabética,
cronológica ou sistemática dos documentos
sobre
determinado
assunto
ou
de
determinado autor”.

“Todos os documentos mencionados no
trabalho devem obrigatoriamente figurar na
lista de referências. Outros documentos lidos
para enriquecer o conhecimento do autor,
porém não citados, podem ser referenciados
em outras listas, denominadas Bibliografia
Recomendada, Documentos Consultados ou
Obras Consultadas, as quais devem figurar
logo após a lista de referências. Documentos
utilizados como suporte para a elaboração
do trabalho, como dicionários gerais, normas
para apresentação, entre outros, não devem
ser referenciados”.

4.7 Apêndices e Anexos
“Apêndices e anexos são materiais
complementares ao texto que só devem ser
incluídos quando forem imprescindíveis à
compreensão deste”.
“Apêndices são textos elaborados pelo autor
a fim de complementar sua argumentação”.
“Anexos são os documentos não elaborados
pelo autor, que servem de fundamentação,
comprovação ou ilustração, como mapas,
leis, estatutos, entre outros”.

“Os apêndices e os anexos são numerados
com algarismos arábicos, seguidos do
respectivo título, devendo, cada um, iniciar
em folha própria”.
“Os apêndices devem aparecer após as
referências, e os anexos, após os
apêndices, e ambos devem constar no
sumário”.

5 Apresentação Gráfica

Quanto à apresentação gráfica fica a
sugestão para que sejam observadas as
recomendações constantes da norma ABNT
NBR
14724:2005
–
Informação
e

documentação – Trabalhos Acadêmicos –
Apresentação e/ou ABNT NBR 15287:2005 Informação e documentação — Projeto de
Pesquisa — Apresentação.

5.1 Formato
“Os textos devem ser apresentados em
papel branco, formato A4 (210 mm X 297

mm), digitados ou datilografados no anverso
das folhas, com exceção da folha de rosto,
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cujo verso deve conter a ficha catalográfica,
impressos em cor preta, podendo utilizar
outras somente para as ilustrações. O
projeto gráfico é de responsabilidade do
autor do trabalho”.
“Recomenda-se, para digitação, a utilização
de fonte tamanho 12 para todo o texto,
excetuando-se as citações de mais de três
linhas, notas de rodapé, paginação e
legendas das ilustrações e das tabelas que

devem ser digitadas em tamanho menor e
uniforme”.
“No caso de citações de mais de três linhas,
deve-se observar também um recuo de 40
mm da margem esquerda. Para textos
datilografados, observa-se apenas o recuo”.
Nota – É aconselhável também adotar a
fonte “Arial” na produção de trabalhos
intelectuais.

5.2 Margens
“As folhas devem apresentar margens
esquerda e superior de 30 mm; direita e
inferior de 20 mm”.

5.3 Espacejamento
“Todo o texto deve ser digitado ou
datilografado com espaço 1,5, excetuando-se
as citações de mais de três linhas, notas de
rodapé, referências, legendas das ilustrações
e das tabelas, ficha catalográfica, natureza
do trabalho, objetivo, nome da instituição a
que é submetida e área de concentração,
que devem ser digitados ou datilografados
em espaço simples. As referências, ao final
do trabalho, devem ser separadas entre si
por dois espaços simples”.

“Os títulos das seções devem começar na
parte superior da mancha* e ser separados
do texto que o sucede por dois espaços 1,5,
entrelinhas. Da mesma forma, os títulos das
subseções devem ser separados do texto
que precede e que os sucede por dois
espaços 1,5”.
* Parte impressa de uma página tipográfica.

5.4 Notas de Rodapé
“As notas devem ser digitadas ou
datilografadas dentro das margens, ficando
separadas do texto por um espaço simples

de entrelinhas e por filete de 30 mm, a partir
da margem esquerda”.

5.5 Indicativo de Seção
“O indicativo numérico de uma seção
precede seu título, alinhado à esquerda,
separado por um espaço de caractere”.

5.6 Títulos sem Indicativo Numérico
“Os títulos, sem indicativo numérico – errata,
agradecimentos, lista de ilustrações, lista de
abreviaturas e siglas, lista de símbolos,
resumos, sumário, referências, glossário,

apêndice(s), anexo(s) e índice(s) – devem
ser centralizados, conforme a ABNT NBR
6024:1989 – Numeração progressiva das
seções de um documento”.
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5.7 Paginação
“Todas as folhas do trabalho, a partir da
folha de rosto, devem ser contadas
sequencialmente, mas não numeradas. A
numeração é colocada, a partir da primeira
folha da parte textual, em algarismos
arábicos, no canto superior direito da folha, a
20 mm da borda superior, ficando o último
algarismo a 20 mm da borda direita da folha.

No caso de o trabalho ser constituído de
mais de um volume, deve ser mantida uma
única sequência de numeração das folhas,
do primeiro ao último volume. Havendo
apêndice e anexo, as suas folhas devem ser
numeradas de maneira contínua e sua
paginação deve dar seguimento à do texto
principal”.

5.8 Numeração Progressiva
“Para evidenciar a sistematização do
conteúdo do trabalho, deve-se adotar a
numeração progressiva para as seções do
texto. Os títulos das seções primárias, por
serem as principais divisões de um texto,
devem iniciar em folha distinta. Destacam-se
gradativamente os títulos das seções,

utilizando-se os recursos em negrito, itálico
ou grifo e redondo, caixa alta ou versal, e
outro, conforme a ABNT NBR 6024:1989 Numeração progressiva das seções de um
documento, no sumário e de forma idêntica,
no texto”.

5.9 Citações
As citações devem ser apresentadas
conforme a ABNT NBR 10520:2002 –

Informação e Documentação – Citações em
Documento - Apresentação.

5.10 Siglas e Acrônimos
Quando aparece pela primeira vez no texto,
a forma completa do nome precede a sigla e
acrônimo, colocada entre parênteses.

Exemplo: Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).

5.11 Equações e Fórmulas
Para facilitar a leitura, devem ser destacadas
no texto e, se necessário, numeradas com
algarismos arábicos entre parênteses,
alinhados à direita. Na sequência normal do
texto, é permitido o uso de uma entrelinha

maior que comporte seus
(expoentes, índices e outros).
Exemplo:
x2 + y2 = Z2
(x2 + y2)/5 = n

elementos

...(1)
...(2)
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5.12 Ilustrações
“Qualquer que seja seu tipo (desenhos,
esquemas,
fluxogramas,
fotografias,
gráficos, mapas, organogramas, plantas,
quadros, retratos e outros) sua identificação
aparece na parte inferior, precedida da
palavra designativa, seguida de seu número
de ordem de ocorrência no texto, em

algarismos arábicos, do respectivo título
e/ou legenda explicativa de forma breve e
clara, dispensando consulta ao texto, e da
fonte. A ilustração deve ser inserida o mais
próximo possível do trecho a que se refere,
conforme o projeto gráfico”.

5.13 Tabelas
“As
tabelas
apresentam
informações
tratadas estatisticamente, conforme IBGE
(1993)”.

6 Redação Técnico-Científica

Embora orientada à produção de texto
essencialmente técnico, a redação deve
espelhar o estilo de quem o elaborou, sem
dispensar qualidades como originalidade,
elegância,
objetividade,
completitude,
clareza, precisão e concisão.
É importante lembrar que a técnica
redacional compreende o conjunto de ideias,
associações, concatenação, equilíbrio e
elaboração do texto. É aconselhável não
encaminhar um texto no mesmo dia em que
foi redigido. Dê a si mesmo o tempo
necessário para que as suas ideias se
acomodem, de modo a permitir-lhe
condições de reflexão e análise crítica dos
argumentos apresentados no texto que
acabou de produzir.
O autor deve primar pelo emprego de termos
próprios do vocabulário específico (jargão
técnico e científico) da área a que se destina
documentar. Neologismos devem ser
introduzidos em um glossário, tendo em
vista facilitar a compreensão dos novos
termos pelos leitores leigos na área do
conhecimento abordada. O autor não
escreve apenas para si e seus pares. O
destino de uma proposta pode depender do

parecer de alguém que não seja experto no
assunto tratado.
Convém que empreguem sempre verbos no
infinitivo e no presente do indicativo e que
evitem a imprecisão do gerúndio. Puristas
são críticos severos dos serviços de help
desck pelo gerundismo ensaiado nas
expressões: “vamos estar encaminhando a
sua solicitação...”; ou “vou estar enviando a
sua reclamação...”.
Na escrita não se deve descuidar:
 da sintaxe – parte da gramática que
ensina a dispor as palavras para formar
as orações, as orações para formar os
períodos e parágrafos, e os parágrafos
para formar o discurso;
 da morfologia – a) estudo da formação e
da estrutura, da flexão e da classificação
das palavras; b) “parte da gramática que
estuda as classes de palavras, seus
paradigmas de flexões com suas
exceções; flexionismo”;
 da ortografia - arte da gramática que
ensina a escrever corretamente.
Segue transcrição de texto da obra de Cruz
e Ribeiro (2004):
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“A habilidade de escrever bem pode ser
adquirida com a prática por meio do estudo
e do trabalho sistematizado. Aqui se encaixa
muito aquela fórmula tradicional: escrever
bem = 10% inspiração + 90% transpiração.
Assim, antes de caracterizar a redação
científica, vamos considerar a seguinte
estrutura lógica de um texto: introdução,
desenvolvimento
e
conclusão.
Essa
estrutura deve estar presente em qualquer
texto independentemente de seu gênero,
seja ele um texto:
 Narrativo, ou seja, gênero de texto
usado para contar uma história e que tem
como
elementos
principais:
ação,
personagem, espaço, tempo, enredo e
narrador;
 Descritivo, quando se tratar de um texto
figurativo, o qual tem como finalidade maior
descrever as características das pessoas e
das coisas, sem a preocupação em analisar,
até pode, mas isso não é fundamental;

 Dissertativo, que consiste em um texto
argumentativo sobre um assunto bem
delimitado e que tem como objetivos: expor,
analisar, explicar, criticar, classificar e
defender o tema em questão com
argumentos bem fundamentados. O que
exige do autor conhecimento prévio. (...) O
texto dissertativo de caráter científico deve
ser elaborado de maneira a criar um efeito
de sentido de objetividade, pois pretende dar
destaque ao conteúdo das afirmações feitas.
O discurso dissertativo de caráter científico
procura destacar o conteúdo de verdade dos
enunciados. Esse valor de verdade é criado
pela fundamentação das ideias e pela
argumentação”.
Os praticantes de todas as profissões são
capazes de traduzir seus pensamentos em
textos narrativos, descritivos e dissertativos.
É necessário perseverar para ter o domínio
das técnicas redacionais. Nunca desista
antes de tentar.
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7 FIGURAS
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FIGURA 02 - CAPA

PATRÍCIA DIAS LEMOS

ARQUIVO PERMANENTE: DESCRIÇÃO
E PRESERVAÇÃO DO ACERVO

Anteprojeto de trabalho acadêmico de
graduação na disciplina Arquivo Permanente
II do Curso de Arquivologia da Universidade
XXX.
Orientador: Professor Nestor da Silva Bueno

BRASÍLIA
2006
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FIGURA 03 – FOLHA DE ROSTO

PATRÍCIA DIAS LEMOS

ARQUIVO PERMANENTE:
DESCRIÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO

Anteprojeto de trabalho acadêmico de
graduação na disciplina Arquivo Permanente
II do Curso de Arquivologia da Universidade
XXX.

Orientador: Professor Nestor da Silva Bueno

UNIVERSIDADE XXX
FACULDADE DE ARQUIVOLOGIA E BIBLIOTECONOMIA

BRASÍLIA, MARÇO DE 2006
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FIGURA 04 - SUMÁRIO
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