
MATRIZ PARA ELABORAÇÃO DE RESUMO INFORMATIVO 

ITEM QUESTIONAMENTOS 
(baseados na NORMA NBR 12.676) ONDE BUSCAR CONTEÚDO 

DADOS DO DOCUMENTO PARA 
ELABORAÇÃO DO RESUMO* 

TEMA Qual o assunto de que trata a pesquisa?  INTRODUÇÃO  

OBJETO 
Qual o objeto empírico do estudo em questão? O que está sob estudo da 

pesquisa? 
INTRODUÇÃO (PROBLEMA/ JUSTIFICATIVA/ 

OBJETIVOS) 
 

ESCOPO 
O que pretende a pesquisa, de forma geral e específica, que seja relevante 

determinar? Com o que a pesquisa trabalha? 
INTRODUÇÃO (PROBLEMA/ JUSTIFICATIVA/ 

OBJETIVOS) 
 

AMBIENTAÇÃO 
O tema, objeto e/ou ação são considerados no contexto de um lugar específico 

ou ambiente? 
INTRODUÇÃO (PROBLEMA/ JUSTIFICATIVA/ 

OBJETIVOS) 
 

TIPO DE 
PESQUISA 

Qual a classificação do tipo de pesquisa realizada, em relação à natureza 
(básica, aplicada), à abordagem (quantitativa, qualitativa), aos objetivos 
(exploratória, descritiva, explicativa), ou em relação aos procedimentos 

(bibliográfica, experimental, documental, estudo de caso, pesquisa-ação, 
levantamento, expost-facto, participante), que qualificam a pesquisa? Obs.: 

Indicar mais de um tipo, quando for o caso. 

METODOLOGIA / RESULTADOS; DISCUSSÃO 
DE RESULTADOS  

 

COLETA DE 
DADOS 

Quais instrumentos específicos (questionários, entrevistas, registros áudios-
visuais, coleta de documentos, etc.) foram utilizados para realizar a ação?  

METODOLOGIA  

MÉTODOS 

Quais os modos exclusivos para realizar a ação (por exemplo, técnicas ou 
métodos) foram utilizados para o tratamento dos dados (que podem ser do tipo, 

por ex.: modelagem estatística, análise estrutural, codificação, análise de 
conteúdo, indexação, análise semiótica, retórica ou de discurso)? 

METODOLOGIA  

FUNDAMENTO 
TEÓRICO 

Como se estuda o assunto em termos de teorias, hipóteses, pressupostos, etc., 
que fundamentam a pesquisa? Houve alguma corrente ou abordagem teórica 

particular (teorias, hipóteses, pressupostos etc.) utilizada em função da 
natureza do objeto a ser pesquisado e dos objetivos pretendidos?  

REVISÃO DE LITERATURA; 
FUNDAMENTAÇÃO  

 

FUNDAMENTO 
HISTÓRICO / 

CONTEXTUAL 

Quais temas foram tratados e revisados na pesquisa para contextualizar o 
assunto de forma profunda e relevante? 

REVISÃO DE LITERATURA; 
FUNDAMENTAÇÃO  

 

PONTO DE 
VISTA DO 

AUTOR 

O assunto foi considerado de um ponto de vista pessoal ou de algum autor ou 
linha de pensamento exclusivo? 

INTRODUÇÃO/CONCLUSÕES  

CAUSA E 
EFEITO 

Podem ser identificadas algumas variáveis dependentes (que o investigador 
pretende avaliar) ou independentes (condições experimentais que são 

manipuladas e modificadas pelo investigador)? 

RESULTADOS; DISCUSSÃO DE 
RESULTADOS; CONCLUSÕES 

 

RESULTADOS  
Quais resultados a pesquisa alcançou? Houve formulação de teoria, criação de 

um método, modelo ou de um produto? 
RESULTADOS; DISCUSSÃO DE 

RESULTADOS 
 

Fonte: MACULAN, Benildes C. M. dos S. (2011) 
*O Resumo Informativo de teses e dissertações deve conter até 500 palavras, e ser elaborado em bloco (parágrafo) único, em espaço simples, sem recuo e 
acompanhado de 3 a 5 palavras-chave. 


