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• Desenvolver a escrita temática

• Elaborar um roteiro de estudos visando a análise e interpretação de

textos
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Todas as etapas na condução de um trabalho dependem de um referencial 
teórico que é relativo a(os):

• Tema (assunto) estudado
• Realidade investigada -contexto; como, por exemplo, um setor 

econômico industrial
• Formulação da oportunidade do trabalho

Realizar uma síntese da literatura
•Em muitos casos, não basta fazer a descrição: é necessário ter análise
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• Aqui registraremos todos os dados e informações que que encontrarmos sobre o 
tema escolhido;

• Portanto, é importante que você se atente para seu TEMA / OBJETIVO / 
PROBLEMA, são esses elementos que nortearão a sua pesquisa;

• Exemplo:
• TEMA: A importância de uma boa escolha de uma promoção para o 

marketing em uma loja de calçados infantis.

• Para esse exemplo você irá pesquisar sobre:
• Função do Marketing;
• Ferramenta dos 4Ps (Praça, Preço, Produto e Promoção);
• Loja de Calçados;
• Loja Infantis;
• Estratégias de marketing
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• Ainda não escolheu o tema?

• Você deve escolher seu tema com base na Matriz Curricular do Curso Técnico em 
Administração = As disciplinas que você estudou no curso;

• É importante que você seja especifico na escolha então escolha um conteúdo 
dentro dessa disciplina de interesse

• Você poderá utilizar a sua vivência / experiência (já trabalhou no comercio ou 
outra organização? Tem alguma afinidade com algum trabalho administrativo?)

• Você só não poderá fugir dos conteúdos trabalhados ao longo do nosso curso 
técnico
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• TEMA 1: Novas ferramentas para gestão de fluxo de caixa de uma distribuidora
de alimentos

• TEMA 2: Gestão de Pessoas: Recompensando pessoas em uma cooperativa de
transporte

• TEMA 3: A importância de líderes para o processo de motivação

• TEMA 4: Modelos de fluxo operacional visando a melhoria da qualidade de
serviços em uma empresa de estética

*Consulte as aulas anteriores para elaboração do OBJETIVO, ele será importante
para construção do seu Relatório.
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O Google Scholar ou Google 
Acadêmico

https://scholar.google.com/

https://scholar.google.com/
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SciELO

https://scielo.org/

https://scielo.org/
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• As citações são elementos retirados dos documentos dos autores pesquisados
durante a leitura da documentação;

• É obrigatório ao autor do trabalho, indicar dados completos das fontes de onde
foram extraídas as citações;

• As citações são feitas para apoiar uma hipótese, sustentar uma ideia ou ilustrar
um raciocínio por meio das menções de trechos citados na bibliografia
consultada;

• As citações têm uma grande importância para a comunicação científica e para
uma escrita eficaz
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CITAÇÃO 
DIRETA

CITAÇÃO 
INDIRETA
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• Transcrição textual dos conceitos do autor consultado;

• Utiliza as próprias palavras do autor

• A transcrição é literal e textual de parte da obra do autor consultado

• As citações diretas com até três (3) linhas devem aparecer no texto incorporadas
ao parágrafo e entre “aspas duplas” com indicação da(s) fonte(s) de onde foram
retiradas com o número da(s) página(s)

ABNT
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As citações diretas com mais de 
três linhas devem aparecer 

destacadas no texto, citado com 
recuo de 4 cm da margem 
esquerda, em parágrafo 

independente, com letra menor 
que a do texto utilizado, com 
espaçamento simples entre 

linhas, e sem aspas e sem itálico, 
com indicações das fontes de 

onde foram retiradas
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• É a transcrição das ideias de um autor usando as próprias palavras

• Ao contrário da citação direta, a citação indireta deve ser encorajada,
pois é a maneira que o pesquisador tem de ler, compreender e gerar
conhecimento a partir do conhecimento de outros autores
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CITAÇÃO NO FIM DO TEXTO

CITAÇÃO NO INICIO DO TEXTO
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Todos os textos citados para construção do seu relatório TCO precisa ser
referenciado.

Essa é uma forma para que outras pessoas possam encontrar e consultar os
textos que foram lidos por você.

Para construção das referências você precisará anotar as seguintes informações:

• Nome do Autor;

• Nome do Livro / Revista / Site onde foi publicado;

• Título do Texto / Artigo / Capítulo do livro;

• Ano de Publicação

• Editora (Se for livro)
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1. Assinale a alternativa incorreta quanto a introdução:

(a) No final da introdução deve haver uma breve síntese dos capítulos que
compõem o trabalho, possibilitando ao leitor ter uma noção geral deste

(b) A introdução não deve ser longa, pois detalhamentos não são pertinentes a
este capítulo, uma vez que os capítulos subsequentes terão mais detalhes e
aprofundamento necessário

(c) A justificativa do trabalho corresponde a uma breve descrição da sua
importância, respaldado pela literatura, e deve estar presente na introdução

(d) Na introdução deve ser formulada a oportunidade de realização do trabalho

(e) A introdução é meramente pró-forma, tendo a função somente de iniciar o
trabalho antes de entrar nas suas partes mais importantes
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2. Vamos dar continuidade à escrita de nosso relatório. Com base na
escolha do tema, da atividade do dia 08/09/2020, vamos estrutura a
justificativa do seu relatório. Escreva em um paragrafo o porquê da
investigação que pretende fazer.

Algumas dicas para sua construção:

• Ressalte a importância do tema proposto e a necessidade de um
estudo mais aprofundado;

• Não prolongue muito a sua justificativa: apenas pontue as principais
características do tema proposto e a sua relevância


