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1 INTRODUÇÃO 

 

A introdução é o primeiro elemento da parte textual. O seu caráter é didático e deve 

apresentar ao leitor o tema abordado. O autor deve “indicar a delimitação do assunto tratado, 

os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do trabalho” 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2011, p. 28).  

A introdução deve conter a informação essencial à compreensão do trabalho. 

Em trabalhos como monografias, dissertações e teses, além dos pontos indicados 

acima, também são apresentados outros elementos, como: justificativas, metodologia, 

referencial teórico e hipóteses.  

A citação direta, com até três linhas, deve vir 

inserida no corpo do texto entre aspas. A 

indicação da fonte deve ser feita da seguinte 

forma: (Autor, ano, página). 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

É a parte principal do trabalho, onde o assunto é apresentado de forma coerente e 

clara. Caso seja necessário, esta parte poderá ser dividida conforme indica a norma referente a 

apresentação de relatórios técnico-científicos. 

Assim, o aluno deverá ordenar e descrever de forma lógica estruturada cada 

atividade desenvolvida. 

 

[a apresentação] deve ser dividida em tantas seções e subseções 

quantas forem necessárias para o detalhamento da pesquisa e/ou 

estudo realizado (descrição de métodos, teorias, procedimentos 

experimentais, discussão de resultados, etc.) (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1989, p.5). 

 

Assim, caso seja necessário a divisão do trabalho em partes, isto é, capítulos, seções 

e/ou subseções, deverá ser levando em consideração a unidade do trabalho. Cada início de 

capítulo deverá iniciar em uma folha distinta.  

Veja abaixo um exemplo de sumário: 

 

1 AS CIÊNCIAS ATUARIAIS 

1.1 SOBRE A TEORIA DA PROBABILIDADE  

1.2 A TEORIA DA PROBABILIDADE APLICADA AS CIÊNCIAS ATUARIAIS 

1.2.1 Estudo de caso 1 

1.2.2 Estudo de caso 2 

2 A PREVIDÊNCIA PRIVADA BRASILEIRA 

2.1 HISTÓRICO  

2.2 REGIMES PREVIDENCIÁRIOS 

Em citações diretas com mais de 

três linhas, é necessário fazer um 

parágrafo a parte. A indicação da 

fonte deve ser feita da seguinte 

forma: (Autor, ano, página). 
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3 CONCLUSÃO 

 

A conclusão é a parte final da seção textual do relatório, onde é apresentado o 

resultado final ou parcial do trabalho. Aqui, há a retomada de elementos apresentados 

anteriormente e a apresentação de resultados ou levantamentos feitos no decorrer do trabalho. 

O autor deve sumarizar as principais conclusões obtidas no decurso do trabalho 

realizado. 
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