
DOCUMENTOS 

CIENTÍFICOS 

Antonio Castelnou 



Introdução 

• CIÊNCIA (do latim scientia = 
conhecimento) trata-se do 

conjunto organizado               
de saberes relativos a 

determinada área e que é 
caracterizado por uma 

metodologia específica. 
  

• Toda ciência envolve tanto 
conhecimentos teóricos 

como práticos (habilidades) 
para serem usados para 

uma certa finalidade.  

 



• As ciências são geralmente 
classificadas em: 
 

HUMANAS, que objetivam estudar 
o homem e seus comportamentos 

individuais e/ou coletivos 
(Antropologia, Psicologia)  

 

SOCIAIS, que estudam as 
sociedades humanas, sua cultura e 

evolução (Sociologia, História) 
 

NATURAIS, cujo objeto de estudo 
é a natureza (Biologia, Geografia)  

 

OBJETIVAS ou EXATAS, cujas 
teorias são confirmadas pela 

experiência direta e exata 
(Matemática, Física) 



• A palavra TECNOLOGIA 
tem origem grega e resulta 

da junção dos termos 
tekhno (= mestria ou arte)  

e logos (= conhecimento ou 
saber) e significa a ciência 
aplicada às artes e ofícios, 

o “saber fazer”.  
 

• Refere-se ao conjunto de 
conhecimentos aplicados 

– ou técnicas –, que é 
utilizado para a se fazer 

algo e depende de teorias  
e descobertas científicas. 



• Atualmente, os ramos da 

TECNOLOGIA são subdivididos 

levando-se em consideração seus 

elementos integrantes e seus 

problemas inerentes.  
 

• Entre suas áreas atuais, cita-se: 
 

TECNOLOGIA AGRÁRIA                       
(Agronomia, Zootecnia) 

 

TECNOLOGIA DA SAÚDE                                 

(Medicina, Odontologia) 
 

TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO                     

(Engenharia Civil, Eletrotécnica) 
 

TECNOLOGIA DO ESPAÇO                         

(Arquitetura, Urbanismo) 

 



• No Brasil, a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior), que é uma Fundação 

vinculada ao Ministério da Educação (MEC) divide o 

conhecimento em 08 grandes áreas e subáreas: 
 

 

1 – Ciências Exatas e da Terra 

2 – Ciências Biológicas 

3 – Engenharias 

4 – Ciências da Saúde 

5 – Ciências Agrárias 

6 -  Ciências Sociais Aplicadas 

7 – Ciências Humanas 

8 – Linguística, Letras e Artes  

6.1 – Direito 

6.2 – Administração 

6.3 – Economia 

6.4 – Arquitetura e Urbanismo 

6.5 – Planejamento Urbano e 

Regional 

6.6 – Demografia 

6.7 – Ciência da Informação 

6.8 – Museologia 

6.9 – Comunicação 

6.10 – Serviço Social 

6.11 – Economia Doméstica 

6.12 – Desenho Industrial 

6.13 - Turismo 



Documentos Científicos 

• São documentos que 
apresentam o resultado de    

um estudo científico de tema 
específico e bem delimitado, 

baseado em uma investigação 
(PESQUISA) e redigido em 

linguagem científica. 
 

• Pesquisas podem ser 
exploratórias ou 

experimentais, as quais se 
baseiam em metodologias 
próprias e normatizadas. 



• Documentos científicos podem ser classificados em: 
 

• TESE: Documento baseado em uma pesquisa original de um tema 

único (stricto sensu), que se constitui em uma real contribuição àquela 

especialidade de conhecimento (Doutorado, Ph.D., Pós-Doc) 
 

• DISSERTAÇÃO: Documento baseado na investigação sobre um 

assunto específico (stricto sensu), o qual é sintetizado e aplicado a um 

caso de interesse particular (Mestrado Acadêmico ou Profissional) 
 

• MONOGRAFIA: Documento baseado em um estudo científico de 

um problema mais amplo (lato sensu) abordado em pós-graduação ou 

ainda exposto em graduação (MBA, Especialização, TCCs, TFGs) 
 

• PAPER: Documento sintético baseado em procedimentos científicos 

(relatos, experimentos, analogias, vistorias, surveys, etc.), que visam 

treinamento, capacitação e/ou divulgação (Artigos, Relatórios de IC/IT)  



Monografias de Cursos de Graduação 

• Trabalho de 
Conclusão de Curso 

• Monografia Científica 
(Exploratória ou Experimental) 

TCC 

• Trabalho Final                   
de Graduação 

• Monografia Científico-
Tecnológica (Exploratória) 

TFG 



Objetivos da Monografia do TFG 

• Desenvolver a capacidade de pesquisa (investigação e  

coleta de fontes web-bibliográficas e/ou outras) sobre um 

assunto proposto, enfocado sob vários ângulos e com o 

auxílio de diversas bases de informações (livros e artigos 

publicados, textos disponíveis on line, levantamentos in 

loco, entrevistas, etc.) 
 

•  Avaliar a capacidade de organização (sistematização e 

seleção de fontes web-bibliográficas e/ou outras) e síntese 

(resumo) de informações a respeito de determinado tema, 

de modo a fundamentar o desenvolvimento de uma 

proposta arquitetônica (Projeto de Arquitetura, de 

Paisagismo ou de Urbanismo), ou seja, de sua aplicação. 



Partes constituintes (Doc.03) 

• FOLHAS PRÉ-TEXTUAIS 
Obrigatórias e Não-Obrigatórias 

 

• FOLHAS TEXTUAIS ou CORPO DO TRABALHO 
Introdução (Termo de Referência) 

Conceituação Temática 

Estudo de Casos 

Interpretação da Realidade 

Diretrizes Gerais de Projeto 
 

• FOLHAS PÓS-TEXTUAIS 
Obrigatórias e Não-Obrigatórias 

 

• CD-ROM (Arquivo da Biblioteca) 

 



Termo de Referência (Doc.02) 

• Trata-se de um documento elaborado junto ao professor-

orientador e com base na Carta de Intenções (Doc.01), 

que consiste em uma espécie de PRÉ-PROJETO DE 

PESQUISA, no qual devem constar: 
 

Dados do aluno e do professor (Nomes, telefones e e-mails), 

além do dia, horário e local das orientações semanais  

Delimitação do tema (Título do TFG) 

Objetivos Geral e Específicos 

Justificativas 

Metodologia de Pesquisa 

Cronograma de Atividades 

Fontes de Consulta (Web-Bibliografia de Apoio) 

 

 





 Dicas 
• Na Delimitação do Tema, procurar limitá-lo no TEMPO (Estudo ou 

Proposta Preliminar, Anteprojeto, Projeto, etc.) e no ESPAÇO (Local 

da proposta, isto é, cidade, região, área, etc.); 

• O Objetivo Geral é sempre o de fundamentar – ou dar bases ao –              

o  desenvolvimento do tema do TFG com vistas à definição 

(proposição/construção) de DIRETRIZES gerais de projeto; 

• Os Objetivos Específicos referem-se às etapas (ESTRATÉGIAS) 

para se atingir o Objetivo Geral da pesquisa e corresponderão aos 

capítulos da Monografia  Definir no máximo 04 (quatro);  

• Nas Justificativas, sempre incluir o INTERESSE PESSOAL na área 

específica, assim como a existência de um PROBLEMA a solucionar; 

•  Na Metodologia, sempre indicar que se trata de uma pesquisa de 

CARÁTER TEÓRICO-CONCEITUAL e CUNHO EXPLORATÓRIO, 

baseada em coleta e seleção de fontes, estudos de casos, visitas in 

loco e entrevistas. 



Fontes de Consulta 
• ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 

NBR 14724 – Trabalhos acadêmicos: Apresentação 
(2011). 

• DAU – DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA 
UFPR. Normatização do Trabalho Final de Graduação – 
TFG. Curitiba: UFPR, Docs. 01/02/03, 2009.  

• MATHIAS-PEREIRA, J. Manual de metodologia da 
pesquisa científica. São Paulo: Atlas, 2007.  

• UFPR – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Teses, 
dissertações, monografias e outros trabalhos 
acadêmicos. Curitiba: UFPR, Normas para Apresentação 
de Documentos Científicos, v. 2, 2007. 

• USP – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Diretrizes para 
apresentação de dissertações e teses da USP (2009). 
Disponível em:<http://www.usp.br/prolam/ABNT_2011.pdf>.  
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