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Resumo 
A Pesquisa aborda a importância da normalização de trabalhos acadêmicos visando 
à qualidade da produção científica na Universidade Federal do Ceará. Através da 
elaboração do Guia de Normalização de Trabalhos Acadêmicos e da realização de 
treinamentos sobre normalização buscou-se capacitar a comunidade universitária no 
que tange à padronização de seus trabalhos. A metodologia utilizada foi pesquisa 
bibliográfica e a aplicação de questionários. Observou-se que a normalização de 
trabalhos científicos mostra-se relevante e que os 218 participantes dos 
treinamentos de normalização que responderam ao questionário consideram que 
tais ações são importantes e necessárias para que a comunidade acadêmica 
compreenda e utilize as normas de documentação da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas. 
 
Palavras-Chave:  
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Abstract 
This research approaches the importance of standardization of academic work 
aiming the quality of the scientific production at the Federal University of Ceará. The 
elaboration of the Manual of Academic Writing Standards and Norms and the 
promotion of training programs aimed at qualifying the university community as to the 
standardization of their academic production. The methodology used in the present 
study consisted of bibliographical research and questionnaire administration. 
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Through the data collected, it was observed that the standardization of scientific work 
is relevant, and the 218 participants who took part both in the training programs and 
the questionnaire administration believe that such actions are essential so that the 
academic community is able to understand and make use of the documentation 
Brazilian National Standards Organization norms.     
 
Keywords: 
Standardization; Academic work; Universidade Federal do Ceará. 
 
 
1 Introdução 

 
A elaboração de um trabalho científico provoca em seu autor um 

brainstorming1

Visando orientar alunos, professores e pesquisadores a utilizar as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) referente a trabalhos 
acadêmicos, a Comissão de Normalização da Biblioteca Universitária da 
Universidade Federal do Ceará (UFC) elaborou o Guia de Normalização de 
Trabalhos Acadêmicos. Através do Guia oferece-se uma interface mais amigável do 
que a norma, ampliando suas aplicações de modo mais didático.  

 que posteriormente torna necessário uma análise, reflexão crítica, 
síntese e por fim um aprofundamento de ideias, a partir de determinado objeto de 
estudo. A elaboração de trabalhos acadêmicos deve seguir normas apropriadas para 
sua apresentação, de modo que se padronizem os elementos pré-textuais, textuais e 
pós-textuais, conforme normas técnicas que estabelecem prescrições para a 
elaboração dos vários tipos de trabalhos acadêmicos e bibliográficos, tais como: 
monografias, trabalhos de conclusão de curso (TCCs), dissertações, teses, artigos e 
livros. 

Além da elaboração do Guia de Normalização  foram realizadas capacitações 
sistemáticas para os usuários, com a finalidade de instruí-los a usar corretamente as 
normas e dirimir  as demais dúvidas provenientes da aplicação das normas da ABNT 
e do Guia de Normalização de Trabalhos Acadêmicos.  

O objetivo da produção deste artigo é elaborar uma análise tendo em vista a 
percepção das dificuldades apresentadas pelos alunos de graduação e pós-
graduação em normalizar seus trabalhos acadêmicos, além de observar se através 
dessas capacitações a comunidade acadêmica compreende a importância dessa 
padronização para melhorar a qualidade da produção científica de trabalhos 
acadêmicos apresentados na UFC. 
 
2 A Padronização dos Trabalhos Acadêmicos 

 
No mundo contemporâneo competitivo, de produção em larga escala e de 

amplitude produtiva global, torna-se necessário criar mecanismos internacionais 
normativos que subsidiarão serviços e produtos a atingirem a máxima utilização e 
qualidade. Para isso, existem padrões internacionais bem conhecidos, tais como os 
padrões ISO 9000. Esses padrões internacionais possuem como objetivo principal o 

                                            
1 Brainstorming ou “tempestade ideias” é uma técnica ligada a área de Administração de Pessoas e 

que faz menção ao fomento expressivo de várias ideias sobre determinado tema até que se 
encontre uma variável comum.  

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&biw=1440&bih=799&sa=X&ei=ZMNgT83bN8rgggfe66H2Bw&sqi=2&ved=0CCYQvwUoAA&q=brainstorming&spell=1�
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intercâmbio e a cooperação mundial, de modo que a qualidade seja condição para a 
execução de todas as atividades organizacionais.  

No campo informacional da produção científica não é diferente, pois já sendo  
um campo com um discurso instaurado, com suas próprias normas que o justificam 
e o identificam, torna-se necessário, dentro de um contexto mundial de otimização e 
compartilhamento de informações via web, que haja mecanismos de padronização 
inerentes à produção científica.  

Em nível mundial, é possível identificar vários órgãos devidamente habilitados 
para a padronização de produtos e serviços, como a Association Française de 
Normalisation (AFNOR), American Psychological Association (APA), Vancouver2

A importância da normalização de trabalhos acadêmicos recai em premissas 
básicas relacionadas à produção e disseminação do conhecimento, tais como: 
garantir a veracidade e segurança das informações; facilitar a circulação de 
informações (dados) em diversas fontes de informação (primárias, secundárias ou 
terciárias); e evitar a duplicidade de fontes. 

, 
dentre outros. No Brasil, o órgão responsável pela produção de normas técnicas é a 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que foi fundada em 1940 no 
intuito de contribuir para o desenvolvimento tecnológico brasileiro. 

Segundo Mendonça, Andrade e Sampaio (2012), para dar credibilidade aos 
trabalhos desenvolvidos no ambiente acadêmico, os autores devem obedecer a 
diretrizes e normas de apresentação que, no Brasil, como já dito acima, são editadas 
pela ABNT e adotadas pelas instituições de ensino superior (IES) através de 
manuais publicados e adaptados para realidade dos cursos por elas oferecidos. 

O padrão de apresentação de trabalhos acadêmicos na visão de Rampazzo 
(2002), necessariamente deve apresentar uma sequência lógica rigorosa 
determinada pela estrutura do discurso. Segundo o supracitado autor, a 
fundamentação lógica de qualquer estudo deve ser exposta de forma a explicar, 
discutir e demonstrar o problema levantado. Por isso, deve obedecer às orientações 
das técnicas de redação: a) estrutura do trabalho acadêmico; b) a forma gráfica do 
texto; c) as citações; d) as notas de rodapé; d) as referências utilizadas no corpo do 
trabalho.  

Corroboramos com Braga e Roitman (2001) quando afirmam que não existe 
uma forma universalmente aceita de padronização de trabalhos. As instituições e até 
mesmo seus orientadores têm suas próprias preferências, utilizando-se de diferentes 
normas. Acredita-se que tal fato persiste pela pluralidade de normas, como as que 
foram citadas acima, e pela possibilidade de cada instituição de ensino superior, 
mesmo optando por admitir as normas da ABNT como padrão para seus trabalhos 
acadêmicos, persistirem em elaborar suas próprias normas muitas vezes baseadas 
em orientações desatualizadas de edições da ABNT. Há ainda instituições que 
elaboram seus próprios manuais desconsiderando os padrões sugeridos pela ABNT. 

O fato é que a padronização prima pela qualidade e as universidades buscam 
por esse objetivo. Recomendar as regras da ABNT na realização dos trabalhos 
acadêmicos é um dos fatores importantes na universidade para obtenção da 
qualidade na sua produção científica. Além do que, quando se impõe uma regra para 
formatar, unificar e obedecer a conceitos facilita-se para o aluno e para o professor 
na correção do trabalho.  

Podemos inferir com Dias (2003) que normalizar é uma das principais 

                                            
2 A norma de VANCOUVER é utilizada com muita frequência na área da Saúde. 
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características da atividade humana desde o inicio da civilização. Essa padronização 
facilita as barreiras de comunicação como diversidade de línguas, culturas e 
realidades sócio-históricas e requer que se estabeleçam normas para facilitar a 
disseminação, o acesso, a leitura e a compreensão de textos científicos tornando 
possível a materialização do conhecimento, que registrado fora da memória 
biológica do homem, pode ultrapassar os limites geográficos e de tempo fazendo 
com que a interlocução se dê entre sujeitos de contextos sociais e históricos 
distintos (GOMES, 1999). 

Na visão de Rodrigues, Lima e Garcia (1998) todo esse processo de criação 
desenvolvido na universidade requer uma padronização. Para as autoras o uso das 
normas é de fundamental importância para os cientistas que precisam comunicar 
adequada e amplamente o produto de seu trabalho possibilitando assim a 
comunicação, a circulação e o intercâmbio de ideias. 

Vale ainda ressaltar que, de acordo com Rocha (2006), a normalização de 
trabalhos acadêmicos é recomendada pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) 
na questão da avaliação de IES que atravessam por processos de autorização, 
reconhecimento de cursos, credenciamento, recredenciamento e avaliação das 
condições de ensino.  

Portanto, podemos compreender que a normalização não só agrega valor e 
qualidade aos documentos produzidos como “[...] facilita as operações documentais 
e diminui o custo e o tempo necessário para realizá-las, viabilizando o intercâmbio e 
a recuperação de informações.” (CURTY; BOCATTO, 2005, p. 96). Além disso, reduz 
esforços quanto ao tratamento informacional, ao ponto de facilitar sua troca, 
reduzindo dificuldades econômicas e técnicas inerentes à livre circulação de 
informações. (FERNANDES; SANTOS, 2006). 

 
3 Materiais e Métodos 

 
Para a elaboração do presente estudo foram utilizados dados primários. 

Trata-se de uma pesquisa de cunho quantitativo, muito embora utilize ferramentas 
como dados numéricos e percentuais obtidos na avaliação. Os dados primários 
foram obtidos mediante aplicação de questionários durante os treinamentos sobre 
normalização que ocorreram nas seguintes bibliotecas: Biblioteca de Ciências e 
Tecnologia (BCT), Biblioteca de Ciências Humanas (BCH) e Biblioteca da Faculdade 
de Economia, Administração, Atuaria e Contabilidade (BFEAAC). 

A população analisada foram alunos de graduação, alunos de pós-graduação, 
professores e servidores técnicos administrativos da UFC durante os treinamentos 
de normalização ministrados nas referidas bibliotecas. Dos 320 presentes ao 
treinamento, 218 responderam ao questionário, resultando em uma amostra de 
68,1% dos participantes.  

 
4 Análise dos Dados 

 
Considerando que o interesse na pesquisa foi analisar a importância da 

padronização dos trabalhos acadêmicos para comunidade acadêmica da UFC, 
entende-se ser importante saber quais as categorias de usuários tinham mais 
interesse em aprender como normalizar a produção cientifica da instituição, a fim de 
que possamos ter subsídios que contribuam para melhor embasar a interpretação 
aqui proposta. 
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a) Caracterização dos respondentes 
 
Na primeira questão proposta, relativa ao questionário aplicado, busca-se 

identificar essa categoria de usuários. Assim, obteve-se um total de 218 
respondentes, sendo 91 alunos de graduação, 109 alunos de pós-graduação, 4 
professores, 6 servidores técnico-administrativos e 8 usuários de outras instituições 
(Gráfico 1).  

 
 

Gráfico 1 – Caracterização dos respondentes 

 
                   Fonte: Dados da pesquisa de opinião. 

 
Como se pode observar, mais de 50% dos participantes são estudantes de 

pós-graduação, e isso pode ser explicado porque, efetivamente, essa categoria de 
usuários preocupa-se muito com a elaboração de seus trabalhos devido à exigência 
das coordenações da pós-graduação. Por outro lado, um dado que também merece 
atenção é a pouca participação dos docentes que contribuindo com apenas 2,8% de 
respostas. Acredita-se que esse baixo percentual se deve ao fato dessa categoria 
considerar já possuir uma intensa prática e conhecimento das normas em questão. 
Observa-se ainda um número expressivo de alunos de graduação, que somaram 
41% dos respondentes. Pode-se atribuir a esse percentual elevado ao aumento nos 
números de treinamentos sobre normalização ocorridos no ano de 2011, na qual os 
bibliotecários enfatizaram a importância da utilização do Guia de Normalização da 
UFC. Além disso, acredita-se que alunos de graduação sejam o público que carrega 
deficiências em relação ao uso de normas para padronização de trabalhos 
acadêmicos, e acreditamos que eles já trazem essa deficiência do ensino 
fundamental e médio. 

 
b) Atribuições para o grau de importância para normalização dos trabalhos 

acadêmicos. 
 
Inicia-se a análise dessa categoria procurando analisar o grau de importância 
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da normalização dos trabalhos acadêmicos para os respondentes. Entende-se que 
isso se faz necessário porque, conhecendo esses atributos, é possível se perceber 
se os usuários consideram essa padronização como fator importante para a 
qualidade dos seus trabalhos. Assim, listam-se no questionário as atribuições ditas 
importantes para essa padronização, solicitando-lhes que as indicassem, por ordem 
de importância. O que mais chama atenção é o percentual. 97,7% dos respondentes 
acharem muito importante a normalização dos trabalhos acadêmicos, conforme 
podemos observar no Gráfico 2.  

 
Gráfico 2 – Atribuições para o grau de importância para 
normalização dos Trabalhos acadêmicos. 

 
                Fonte: Dados da pesquisa de opinião. 

 
Esse percentual elevado permite acreditar que os treinamentos de usuários 

estão surtindo efeito, pois, afinal, essa opção demonstra que os usuários da 
Biblioteca Universitária da UFC compreendem a importância da normalização para a 
confecção de seus trabalhos acadêmicos. Por outro lado, percebe-se que 2,3% dos 
respondentes ainda não compreendem que a padronização eleva a qualidade da 
produção intelectual de uma instituição. Isso significa dizer que se precisa trabalhar 
mais com essa população através de treinamentos, ou formulando outras atividades 
que explicitem de forma instrutiva e educativa o uso das normas.  

Sabe-se, eventualmente, que a não compreensão do uso de padrões em 
trabalhos acadêmicos deriva fortemente da ausência do uso de padrões de 
apresentação de trabalhos no ensino fundamental e médio, algo que é enfocado 
principalmente quando se discute competência informacional em escolas.  

Dessa forma, acredita-se que a elaboração de um bom programa em 
competência informacional por parte da biblioteca, perpassando os treinamentos em 
normalização, é de primordial relevância para a conscientização de alunos, 
professores e pesquisadores  

 
c) Avaliação dos conhecimentos antes do treinamento de normalização 
 
Buscamos observar se os usuários já tinham alguma noção de normalização 

antes dos treinamentos com o objetivo de comparar o antes e o depois. Percebe-se, 
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no entanto que, na analise do Gráfico 3 as respostas são conflitantes pois 47,2% 
dos usuários informaram que já possuíam conhecimentos acerca de normalização 
antes do treinamento é médio. 

 
Gráfico 3 – Avaliação dos conhecimentos antes do treinamento 

 
Fonte: Dados da pesquisa de opinião  

 
Isto significa dizer que, somando-se os 30,3% com os 47,2% das respostas 

percebemos que 77, 5% dos avaliados consideraram que já conheciam as normas 
antes dos treinamentos.  

No entanto, podemos compreender com base nessas respostas e na nossa 
experiência como bibliotecários que os respondentes se acham aptos para 
normalizar suas produções acadêmicas tendo em vista os conhecimentos obtidos ao 
longo de sua vida acadêmica.  

 
d) Avaliação dos conhecimentos após o treinamento de normalização 
 
As bibliotecas universitárias buscam a eficácia no atendimento e devem 

conhecer estratégias para melhorar a qualidade dos seus serviços; portanto torna-se 
necessário oferecer a seus usuários noções de elaboração dos trabalhos 
acadêmicos. Buscou-se avaliar se os usuários, após receber esses treinamentos, 
conseguiram ampliar os seus conhecimentos a respeito do assunto.  

Nessa análise, podemos observar que 59,6% informaram que o treinamento 
foi positivo. Conforme o Gráfico 4: 
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Gráfico 4 – Avaliação dos conhecimentos sobre normalização após 
os treinamentos 

 
                Fonte: Dados da pesquisa de opinião 

 
Observa-se ainda na análise do gráfico, que essa atribuição de 59,6% dos 

respondentes que optaram pelo item “bom” deve-se ao fato de que os treinamentos 
estão atingindo seus objetivos. Somando-se 24,3% que selecionaram a opção de 
“excelente”, pode-se perceber que a grande maioria dos respondentes considera 
que, após a realização dos treinamentos melhoraram seus conhecimentos acerca de 
normalização. 

Salientamos que, para se publicar artigos em revistas científicas é necessário 
que se conheça e saiba utilizar as normas da ABNT. Sendo assim, esses 
treinamentos contribuem para que os alunos e pesquisadores pouco a pouco 
diminuam qualquer resistência em relação a normalização de trabalhos acadêmicos.  

Por outro lado confirma-se a interpretação positiva em relação aos 
treinamentos pelo fato de que apenas 1,4% consideraram que seus conhecimentos 
não melhoraram em nada com os mesmos. 

 
e) A adoção de um formato único de normalização de trabalhos acadêmicos 
 
No que se refere ao questionamento sobre a apreciação dos respondentes 

acerca da adoção de um formato único de normalização de trabalhos acadêmicos na 
UFC, podemos perceber que 91,7% dos respondentes opinaram que é muito 
importante para a padronização da produção intelectual da instituição.  
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Gráfico 5 – Adoção de um formato único para apresentação dos 
trabalhos academicos 

 
                Fonte: Dados da pesquisa de opinião. 

 
Na análise do Gráfico 5 pode-se inferir que a maioria dos respondentes 

percebem que a padronização dos trabalhos acadêmicos é muito importante para 
apresentação dos trabalhos. Atribui-se a esse elevado percentual à percepção de 
que normalizar é extremamente importante para se produzir um trabalho intelectual 
de qualidade.  

Pode-se inferir também que essa percepção apresentada nesse item, motiva 
a equipe de bibliotecários para que continuem a reiterar treinamentos de 
normalização, além de abrir espaços para a elaboração de outras atividades que 
contribuam para alunos, professores e pesquisadores conheçam os recursos 
informacionais disponíveis nas bibliotecas da UFC.  

 
5 Considerações Finais 

 
No decorrer deste estudo, foi exposta a importância da normalização dos 

trabalhos acadêmicos para padronização da produção intelectual na UFC. 
Percebeu-se que os usuários reconhecem essa importância e que a metodologia 
dos treinamentos de normalização é capaz de melhorar o rendimento de alunos, 
professores e pesquisadores no que tange à aplicação das normas da ABNT. 

A confecção de um guia de normalização de trabalhos acadêmicos, numa 
linguagem clara e objetiva, com complementos ilustrativos, é importante para que as 
normas sejam compreendidas e melhor assimiladas, diminuindo resistências e 
fazendo constante a utilização de um instrumento informacional criado pelos 
bibliotecários para auxiliar seus usuários. 

Com essas análises, conclui-se que de um modo geral os treinamentos 
agregam valor e qualidade ao trabalho científico, permitindo ainda que a 
comunidade acadêmica exponha suas dúvidas que persistem mesmo após a leitura 
das normas da ABNT e do Guia de Normalização. Essas ações permitem um feed-
back com os usuários, possibilitando aos bibliotecários perceberem quais os  
conteúdos das normas que precisam ser mais enfaticamente abordados e 
esclarecidos. Além disso, pode-se concluir que , ao seguir as normas da ABNT 
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melhora-se  o processo de produção e comunicação científica. 
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