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APRESENTAÇÃO 

 
Caro graduando,  
 
 Em seu percurso pelo Ensino Médio, noções básicas relativas ao trabalho com a 
linguagem e com a metodologia científica foram-lhe apresentadas. Entretanto, agora, 
em uma circunstância de nível superior, tais concepções ganham aspectos mais 
específicos e voltados para um aperfeiçoamento da leitura, da escrita, da reflexão 
interpretativa e da organização de material de pesquisa e da divulgação de trabalhos 
efetuados em ambiente acadêmico e profissional.  
 É neste sentido que preocupado com a necessidade de integrar o estudante cada 
vez mais de modo eficiente ao estudo e ao ambiente científico, acadêmico e 
profissional, o Centro Universitário Padre Anchieta toma a iniciativa de, em um projeto 
conjunto da Diretoria de Graduação, Coordenações e docentes do curso de Letras e do 
Departamento de Desenvolvimento em Língua Portuguesa e Arte, criar este glossário 
como lugar de consulta das principais concepções presentes nas disciplinas de Leitura e 
Produção de Texto e Metodologia do Trabalho Científico. 
 Salientamos, porém, que como material de consulta e de referência, este 
glossário não tem a intenção de fechar definições, muito menos a de estereotipar formas 
textuais e modos de exposição oral, mas de, somado a outros dispositivos, servir de base 
e auxílio ao estudante de graduação em suas percepções dos conceitos e das questões 
que deverão ser ampliados e refletidos no trabalho efetivo de estudo, da profissão e da 
pesquisa.  Desse modo queremos oferecer-lhes possibilidades de bons estudos e de uma 
boa carreira no mundo universitário. 
 

Prof. Dr. Jaqueson Luiz da Silva 
Professor do curso de Letras e Coordenador do DDPA 



 
GLOSSÁRIO DE CONCEPÇÕES LINGUÍSTICAS E ACADÊMICAS 

 
ARTIGO CIENTÍFICO 
 
 O artigo é a apresentação sintetizada dos resultados de investigação ou estudo 
realizado sobre um tema. O objetivo fundamental do artigo é o de ser um meio de 
divulgação sucinto da questão pesquisada, utilizando referencial teórico (outros 
trabalhos que serviram de base para orientar a pesquisa e a metodologia empregada), 
sendo divulgado, principalmente, em revistas especializadas. Os assuntos abordados nos 
artigos são os mais variados possíveis, podendo ser questões já discutidas, bem como 
problemas teóricos ou práticos novos. Neste sentido, a escrita de um artigo científico é o 
desdobramento de um trabalho científico iniciado pela escolha do tema a ser estudado, 
ou seja, uma pergunta que ainda não tenha resposta na literatura de certa área, avaliando 
a relevância do assunto, sua viabilidade e sua importância para o meio acadêmico.  
 A literatura pesquisada muitas vezes auxilia como ponto de partida, visto que 
muitos estudos deixam algumas questões em aberto. A estrutura básica de um artigo é: 
título; resumo; palavras-chave; abstract; key words; conteúdo (introdução; justificativa, 
objetivos, material e métodos; resultados/discussão e conclusão) e referências. Para 
atingir o objetivo do artigo científico, a redação deve obedecer aos seguintes critérios: 
objetividade; linguagem técnica referente à metodologia e método da área; 
oportunamente, recursos ilustrativos, como gráficos e figuras, sempre com suas fontes 
citadas, segundo as normas vigentes. 
 
AULA 
 
 A aula caracteriza-se como uma das modalidades do trabalho do professor em 
que o aluno situa-se como aquele que interage em seu acontecimento. Ou seja, a 
participação do aluno tem a ver com uma preparação prévia em uma bibliografia e 
atividades indicadas, para que sua assistência seja efetiva no momento da exposição e 
discussão apresentadas pelo professor responsável. É neste sentido que o professor é 
aquele que ministra e o aluno, enquanto aquele que assiste à aula, o assistente. 
Encontrada no interior de um Plano de Ensino de uma disciplina da grade curricular de 
cursos de graduação, no caso em questão, a aula encerra-se em tópicos fundamentais de 
um determinado campo do conhecimento, entendidos como básicos e suportes para a 
ampliação e extensão em seminários, trabalhos monográficos, pesquisas e estudos de 
outras naturezas por parte do aluno. 
  
COMUNICAÇÃO 
 
 De forma geral, a comunicação é uma exposição breve em que se apresenta 
sinteticamente uma pesquisa em andamento ou resultados de um trabalho finalizado. A 
comunicação insere-se no interior de reuniões científicas de grande porte como 



congressos, seminários e simpósios, podendo ocorrer em modalidades individual, em 
grupo ou mesmo coordenada.  
 

CONFERÊNCIA 
 
 A palavra vem do latim com+ferre, ‘reunir’, ou seja, em uma conferência, o 
conferencista é um meio, e não um fim. Requer a presença de um presidente de mesa 
para condução dos trabalhos, sendo bem mais formal que uma palestra. Enquanto 
linguagem acadêmica, a conferência é uma exposição que geralmente situa-se na 
dianteira das discussões do evento no qual se integra; às vezes está na abertura, às vezes 
no encerramento. É de responsabilidade de uma autoridade na área, bastante 
conceituada por seus pares e por instituições de ensino, de pesquisa, e de 
desenvolvimento. Assim como a comunicação, geralmente, esta exposição situa-se no 
interior de um evento acadêmico, científico ou de áreas profissionais específicas, como 
congressos, simpósios ou mesmo seminários. 
 

CONGRESSO 
 
 A origem da palavra vem do latim com, ‘junto’, e gradi, ‘caminhar’. É uma 
reunião formal e periódica de profissionais que atuam numa mesma área, promovida por 
entidades associativas. Um encontro de entidades de classe ou associações para a 
apresentação de conferências, palestras e comunicações. Os congressos podem ser 
científicos ou técnicos. Têm como objetivos apresentar temas específicos, debater e 
apresentar resultados sobre esses mesmos objetivos. Nos congressos, os trabalhos 
devem ser apresentados por escrito e com a antecedência prevista, para que sejam 
reunidos em um documento que é entregue aos congressistas. 
 
ENSAIO 
 
 O ensaio, cuja base é a dissertação, é um texto em que as hipóteses e as análises 
são apresentadas, com propriedade pelo autor, em discussões que buscam avançar as 
questões da área do conhecimento em que se encontra. A ênfase na escrita do ensaio 
está mais nas possibilidades de interpretação e de discussão para uma determinada 
questão, do que em uma explicação conclusiva ou em uma pesquisa encerrada. Neste 
sentido, o ensaio é um bom espaço de exercício de posicionamento e de criação de 
hipóteses, bem como de reflexão sobre a área em que se atua. 
 
FICHAMENTO 
 
 Como forma de arquivar e organizar dados provenientes de leituras de textos 
acadêmicos, o fichamento constitui-se como ferramenta eficiente para sistematização de 
registros que poderão ser, posteriormente, acessados pelo pesquisador. Desse modo, 
esta técnica de leitura e pesquisa pode ser utilizada para organizar informações oriundas 
de diferentes conformidades textuais e a sua estrutura pode variar de acordo com a 
organização e o interesse de cada leitor. Por meio de um formato previamente 
estabelecido pelo pesquisador, no papel ou no computador, o fichamento busca arquivar 



dados sobre o autor do texto, referências bibliográficas, conteúdo, comentários e até 
mesmo a organização de citações por área de conhecimento, autor e/ou tema. 
Academicamente, o fichamento contribui para a elaboração de trabalhos monográficos, 
pois se torna um material de consulta permanente para a vida acadêmica e profissional.  
 
MEMORIAL 
 
 O memorial constitui uma autobiografia, configurando-se como uma narrativa 
simultaneamente histórica e reflexiva. Deve ser composto sob a forma de relato 
histórico, analítico e crítico, que apresente fatos e acontecimentos que constituíram a 
trajetória acadêmico-profissional de seu autor, de tal forma que o leitor possa ter uma 
informação completa e precisa do caminho percorrido. É importante na escrita do 
memorial destacar os próprios posicionamentos teóricos e práticos que foram assumidos 
a cada momento da vida.  
 Assim, o memorial deve descrever o processo, qualquer que tenha sido ele, que 
caracteriza a história do autor, sem, no entanto, ser apenas a apresentação de uma 
história de vida. Deve cobrir a fase de formação do autor, sintetizando os momentos 
menos marcantes e desenvolvendo os mais significativos, destacando investimentos e 
experiências no âmbito profissional e o amadurecimento intelectual. Encerra-se 
indicando os rumos que se pretende ou se está assumindo no momento atual e em curto 
prazo.  
 Academicamente, a escrita de um Memorial tem por finalidade a candidatura em 
concurso de ingresso e promoção na carreira universitária, em exames de seleção ou em 
qualificação em cursos de pós-graduação, em concursos de livre docência e avaliação da 
trajetória pessoal no âmbito acadêmico-profissional. 
 
NORMAS TÉCNICAS 
 
 Regras geralmente sugeridas por entidades e órgãos com ampla atuação em 
grandes regiões ou campos científicos e de pesquisa, as Normas Técnicas formalizam e 
organizam a divulgação e publicação de trabalhos da área da ciência, do trabalho 
acadêmico e dos institutos de pesquisa. As normas atualmente mais adotadas são 
prescritas pela Associação Nacional de Normas Técnicas (ABNT) e o Estilo de 
Vancouver para a área de saúde. 
 

SIMPÓSIO 
 
 O termo vem do grego symposium, palavra formada por syn, ‘junto’, e posis, 
‘beber’. É uma reunião de iniciativa de determinada classe técnica, artística ou 
científica, com o fim de debates ligados a um assunto específico e de discussão de tema 
afim. Neste sentido, o simpósio é o encontro de pares para discussão de temas de 
interesses comuns. Após as apresentações, a audiência participa com perguntas à mesa. 
Tem como objetivo analisar, discutir e estudar determinado assunto, sob diversos 
ângulos. 



 
PALESTRA 
 
 Oriundo do grego palaístra, o termo traz como algumas de suas acepções 
“exercícios de retórica”, “habilidade política ou oratória”, “falar com elegância”. 
Destarte, a palestra, como modalidade de conversação, pretende, em geral, expor, de 
maneira panorâmica e envolvente, um tema delimitado num tempo que não preceda 15 
minutos nem exceda duas horas. Comumente, é apresentada por um único indivíduo, 
que se comunica explorando técnicas oratórias e expedientes interativos, com o intuito 
de manter e cativar a atenção do público ouvinte.  
 Enquanto procedimento acadêmico, devido à tecnicidade de alguns assuntos que 
têm lugar na universidade, a palestra pode assumir uma exposição com nível de 
complexidade superior, o que acaba exigindo maior tempo da apresentação, que em 
geral costuma consumir algo em torno de 60 minutos. Facultativamente, após a 
conclusão do preletor, pode-se seguir um breve espaço para a apresentação de perguntas 
da plateia, visando à supressão de dúvidas, mas, independente da incursão desse 
momento no evento, a palestra deve primar sempre pelo estímulo à reflexão sobre o 
tema enfocado. 
 
PLANO DE ENSINO 
 
 Documento de caráter burocrático que organiza o trabalho do professor no 
transcorrer das aulas de uma disciplina, geralmente, durante um semestre. Também 
pode ser um lugar de organização dos estudos do aluno, no sentido de orientá-lo no 
percurso oferecido pelo professor. De outro modo, o Plano de Ensino caracteriza-se 
como material conceitual em que se encontram a metodologia, critérios de avaliação e 
concepções orientadas pelo professor e pela coordenação do curso às demandas da 
formação do graduando. 
 
PÔSTER 
 
 Oriundo da língua inglesa poster, o termo surgiu poucos anos após o 
reconhecimento da primeira fotografia moderna e significa originalmente “cartaz para 
se colocar em locais públicos”. A partir do século 19, a palavra assumiu um significado 
mais amplo e variado, aludindo às fotografias decorativas.  
 Embora o pôster possa ter dimensões variadas, necessariamente precisa ser 
grande o suficiente para anunciar com nitidez seu conteúdo. Seu tamanho não é 
padronizado, variando de acordo com a amplitude do ambiente de exposição e com a 
notoriedade pretendida, contudo, consensualmente, tem-se adotado a dimensão 90 cm x 
120 cm como referencial. O tamanho da letra dentro de um pôster, por sua vez, pode 
oscilar de acordo com a quantidade de texto, porém, recomenda-se jamais usar para o 
corpo do texto tamanho inferior a 20 (Times New Roman ou Arial), variando-se em 
escalas maiores outros elementos, como: título, tópicos, nomes da instituição e do autor, 
referências bibliográficas e outros cabíveis.  



 Enquanto veículo de apresentação acadêmica, de maneira parcimoniosa, o pôster 
comunica em espaço público os elementos essenciais de uma pesquisa (completa ou 
parcial), experiência, proposta ou atividade por meio de palavras, imagens, diagramas, e 
afins. Os tópicos elementares diferem de acordo com a área de atuação do pesquisador, 
mas em geral são comuns a introdução, os objetivos, a metodologia empregada, os 
resultados obtidos, a conclusão e a referência. Dada à economia textual desse tipo de 
exposição, em geral, requer-se a presença de seu autor no momento da exibição para 
esclarecimentos específicos, visando à supressão de dúvidas eventuais dos 
observadores. 
 
PROJETO 
 
 Num amplo sentido, projeto é um esforço temporário empreendido para criar um 
produto, realizar um serviço ou chegar a um resultado exclusivo, seja devido a uma 
demanda de mercado, a uma necessidade organizacional, à solicitação de um cliente, a 
um avanço tecnológico ou a um requisito legal. As principais características dos 
projetos são: temporariedade (possuem um início e um fim definidos); planejamento; 
execução e controle; e desenvolvimento em etapas (elaboração progressiva). Em suma, 
o projeto descreve a estrutura de um empreendimento a ser realizado. 
 
PROJETO DE PESQUISA 
 
 Quanto ao projeto de pesquisa, este compreende uma das fases de uma pesquisa, 
ou seja o início dela. O projeto de pesquisa deve especificar os objetivos da pesquisa, 
apresentar a justificativa de sua realização, definir a modalidade de pesquisa e 
determinar os procedimentos de coleta e análise de dados. Além disso, delimita o 
cronograma a ser seguido no desenvolvimento da pesquisa e indica os recursos 
humanos, financeiros e materiais necessários para que a pesquisa seja bem sucedida. É 
um texto que compreende geralmente o trabalho de um corpo acadêmico das 
universidades, centros e institutos de pesquisa.  
 
RELATÓRIO  
 

Relatório é um texto, cuja base dissertativa descreve a metodologia e os 
resultados obtidos em um estudo, experimento, prática ou análise laboratorial, ação 
prática, aplicação de um questionário etc. Este texto deve deixar em evidência a 
metodologia aplicada na pesquisa em questão; a discussão dos resultados obtidos, 
muitas vezes comparados a leis científicas ou postulados de outros pesquisadores; e a 
conclusão a qual o autor chegou ao analisar os resultados aferidos.  
 Ao leitor do relatório, deve-se dar a possibilidade de reproduzir fielmente toda a 
análise desenvolvida pelo autor, expediente que exige clareza e detalhamento. No caso 
de relatórios acadêmicos, deve-se, ainda, apresentar uma introdução, com a devida 
citação bibliográfica, externando os aspectos teóricos diretamente ligados à execução da 
pesquisa e aos objetivos que se espera chegar com tal estudo. 



 
 
 
RESENHA 
 
 A resenha tem por finalidade a leitura e interpretação de um determinado texto-
base. Mencionando os aspectos indicativos do autor do texto interpretado e de suas 
ações, a resenha exige um posicionamento do resenhista, tendo como base a ação 
dissertativa. Como exercício de redação, a resenha exige a verificação e a criação de 
argumentos. Academicamente, permite a seleção e a organização de ideias, pontos de 
vista, hipóteses de autores especializados para eventuais paráfrases, citações e 
discussões em trabalhos monográficos de maiores dimensões. Também, como exercício 
de análise, a resenha permite a leitura e a escrita especializadas, desdobrando-se em 
laudos, pareceres, apresentação e interpretação de trabalhos técnicos, científicos e 
acadêmicos. 
 
RESUMO 
 
 O resumo, enquanto síntese, busca sumarizar as questões mais importantes de 
um texto-base. Ao escrevê-lo, a menção ao autor deste texto e as ações por ele 
executadas dão ao resumo a sua organização textual. Linguisticamente, o resumo é um 
espaço de exercício dos elementos da criação e da organização do parágrafo, da frase, 
da oração e dos períodos, bem como da escolha de verbos e de conjunções. Por outro 
lado, enquanto procedimento acadêmico e de organização dos estudos, o resumo 
concentra a leitura para um determinado ponto de vista e questão a ser pesquisada. 
 
 
SEMINÁRIO 
 
 O seminário consiste na apresentação oral dos resultados de estudo e/ou 
pesquisa, seguida de discussão e apontamento de conclusões. Pode ser realizado 
individualmente ou em grupo. A fim de tornar o debate mais produtivo, recomenda-se 
que todos os participantes das sessões de apresentação (ou pelo menos parte deles, 
designada pelo coordenador da atividade) tenham contato prévio com o conteúdo a ser 
exposto.  
 No contexto acadêmico, como extensão de aula e de estudos, a temática 
geralmente abrange conteúdos fundamentais constantes do programa disciplinar, a fim 
de promover a pesquisa orientada, o estudo e a discussão que favoreçam a apropriação 
desses conteúdos pelos estudantes. Como reunião científica, o seminário é o evento que 
congrega pesquisadores de uma determinada área com o fim de fazê-la avançar, por 
meio de proposição, pesquisa e debate de temas novos, atuais ou carentes de 
atualização. Geralmente se apresenta em seções de 4 a 8 horas diárias e pode ter a 
duração de uma e até várias semanas. 
 



 
 
 
TEXTO 
 
 O texto é a elaboração da fala ou da escrita que pressupõe um autor com 
intenções discursivas, assim como a presença de um leitor e a ficção da plausibilidade 
da circunstância, argumento e causa a que se refere, conformando-se em uma 
textualidade narrativa, argumentativa ou persuasiva. É a base da prática de leitura e de 
escrita em que é posta em ação a habilidade interpretativa. Desse modo, dizer o que seja 
um texto não se reduz apenas a sua dimensão, podendo alcançar o desdobramento de 
centenas de páginas à polidez de uma frase, ou mesmo, o aspecto iconográfico.  
 Academica e cientificamente, é o ambiente em que circulam e se estabelecem 
metodologias, métodos, procedimentos, hipóteses, demonstrações e resultados de 
pesquisa das áreas humanas, biológicas, exatas e técnicas; bem como, documentos do 
setor administrativo das Instituições de Ensino Superior. 
 
TEXTO DISSERTATIVO (DISSERTAÇÃO) 
 
 A dissertação é um texto em que se expõe um ponto de vista encaminhado a uma 
demonstração em hipóteses analisadas em argumentos consistentes e finalizados em 
uma síntese, retomando seus principais pontos. Linguisticamente, a dissertação 
possibilita o estudo das classes gramaticais em prol da definição de conceitos, descrição 
e enumeração de aspectos de determinado tema; da mesma forma, no trabalho com 
parágrafos, frases e orações em benefício da organização da coerência dos argumentos e 
da coesão dos sentidos entre o ponto de vista, a argumentação e a síntese. 
 Academicamente, é o texto mais habitual, uma vez que estrutura e organiza a 
metodologia e o pensamento científico das áreas humanas, biológicas, exatas e técnicas, 
sendo base para outros textos conformados em dissertações de mestrado, ensaios, 
projetos, relatórios, resenhas, trabalhos monográficos, teses etc. 
 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) OU TRABALHO DE CURSO 
(TC)  
 
 É uma atividade acadêmica de sistematização do conhecimento a partir de um 
trabalho monográfico, desenvolvida no período de um ano ou mais, visando à 
articulação teórico-prática. É compreendido como uma forma de avaliação final dos 
graduandos, contemplando a diversidade dos aspectos de sua formação universitária. 
 Emprega-se linguagem científica e conta com padrão unificado de formatação de 
acordo com as normas instituídas pelo regulamento de cada curso. Ampara-se 
jurídicamente em diversas portarias emitidas pelo MEC (Ministério da Educação) para 
aprovação dos cursos superiores de graduação no Brasil. 
 Tem por finalidade fortalecer competências e organizar saberes adquiridos 
durante a graduação, contribuindo para análise e soluções criativas de uma 



problemática.  Desenvolve-se com o acompanhamento de um docente orientador, a 
partir de uma questão que se responde ao longo da pesquisa. Inicia-se com um projeto, 
base para a construção da parte escrita, sendo possível a apresentação em uma 
comunicação seguida de arguição por uma banca. 
 
TRABALHO MONOGRÁFICO 
  
 Trabalho monográfico é uma forma de apresentação dos resultados de uma 
investigação quando se utiliza método de casos ou análise intensiva. Na verdade, o 
trabalho monográfico pode ser entendido como uma dissertação ou tratado acerca de um 
ponto particular de uma ciência, arte etc. Em outras palavras, significa escrever a 
respeito de um único assunto. Sendo acadêmico, deve ser feito sob a orientação de um 
professor e engloba: Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), Trabalho de Graduação 
Interdisciplinar (TGI), trabalho de conclusão de curso de especialização e/ou 
aperfeiçoamento, dissertações de Mestrado e teses de Doutorado. 
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