
Informes para elaboração de RESUMO 
 
 
 
O roteiro abaixo tem como objetivo orientar a elaboração de Resumo da 
Dissertação. Os indicadores (de 1 a 8) devem ser, na medida do possível, 
incorporados.  
 
(1) Nome do Aluno: Inicia-se com o sobrenome em caixa alta, tal qual indicação 
bibliográfica. É seguido pelo (2) Título da Dissertação, em negrito, e completado 
com as seguintes informações: Dissertação de Mestrado. Programa de Estudos 
Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária. Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, SP, Brasil, 2010. E, por último, pela quantidade de páginas. 
Exemplo: 
SILVA, Maria. Título da Dissertação. Dissertação de Mestrado. Programa de 
Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, SP, Brasil, 2010. 155p. 
 
 

Resumo 
 
 

(3) Objetivos da Pesquisa devem estar em consonância com a problemática em 
estudo; 
(4) Corpus deve ser apresentado, demonstrando sua relevância a partir da 
problemática selecionada para estudo; 
(5) Problema e Hipótese(s) devem ser apresentados com clareza e estar em 
harmonia com o Título daPesquisa e com os objetivos propostos; 
(6) Fundamentação Teórica deve estar em concordância com os conceitos 
fundamentais abordados no desenvolvimento do trabalho, os quais deram 
subsídios para a análise e interpretação do objeto estudado; 
(7) Considerações Finais devem salientar os resultados alcançados à luz dos 
objetivos delineados e da problematização investigada; 
(8) Palavras-chave não devem ser escolhidas de modo aleatório, pois são 
marcadores que abrem campos semânticos de investigação, por meio dos quais 
outros pesquisadores tomarão conhecimento da pesquisa. Recomenda-se, no 
máximo, seis. 
 
 
OBSERVAÇÕES: a) Texto Único: A partir do indicador 3, deve ser produzido um 
texto único, isto é, não se deve responder separadamente a cada item do roteiro; 
b) Extensão: o resumo deve ter, no máximo, 400 palavras e no mínimo 250 
palavras e ser redigido em fonte Arial, corpo 12, espaçamento duplo; c) Outras 
informações sobre a matéria podem ser encontradas na NBR 6028: Resumos, 
1987, editada pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
 


