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Resumo, resenha, fichamento

Curso Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo: 
noções práticas de Metodologia 

Curso de Arquitetura e Urbanismo | UFJF

Módulo 4 

Klaus Chaves Alberto

Objetivo

• Apresentar os conceitos de resumo, resenha e 
fichamento. Debater maneiras de elaboração 

destes elementos de forma a torná-los úteis para 
a vida acadêmica.

Estrutura

• O que é um resumo?
▫ como fazer  um bom resumo?

• O que é uma resenha?
▫ variações nos tipos de resenha
▫ características de uma boa resenha

• O que é um fichamento
▫ Tipos de fichamento
▫ Características de um bom fichamento
▫ formas de se fazer fichamento
▫ Recursos digitais para fichamento

Gerais

• O que é um resumo?
▫ Apresentação brevíssimo de todo o conteúdo de um 

artigo

• Virtudes principais
▫ objetivo
▫ fácil leitura: frases em ordem direta

• Elaboração
▫ rascunhos+texto final + testagem do texto com um 

leitor

RESUMO

Resumo

• Conteúdo:
▫ 1. INTRODUÇÃO (2-3 sentenças): verbo no tempo presente.

..... Dê a informação básica, defina o(s) objetivo(s), identifique sua(s) 
hipótese(s).

▫ 2. MÉTODOS (1-2 sentenças): verbo no tempo pretérito.
..... Explique os procedimentos usados para testar sua(s) hipótese(s).

▫ 3. RESULTADOS (3-4 sentenças): verbo no tempo pretérito.
..... Descreva seus resultados mais importantes (Nós encontramos, 
observamos, medimos...)

▫ 4. DISCUSSÃO (1-2 sentenças): verbo no tempo presente.
..... Discuta seus resultados mais importantes (Nossos resultados 
indicam, demonstram, sugerem...)

▫ 5. CONCLUSÕES (1-2 sentenças): verbo no tempo presente. Evite 
especulações.

• Fazendo um Resumo Científico. Disponível em 
http://www.dep.ufsc.br/pibic/Resumo_como_fazer.htm acesso em 20 dezembro 2009

RESUMO

Resumo

• Conteúdo:
▫ 1. INTRODUÇÃO / OBJETIVOS (2-3 sentenças): verbo no tempo 

presente.
..... Dê a informação básica, defina o(s) objetivo(s), identifique sua(s) 
hipótese(s).

▫ 2. MÉTODOS (1-2 sentenças): verbo no tempo pretérito.
..... Explique os procedimentos usados para testar sua(s) hipótese(s).

▫ 3. RESULTADOS (3-4 sentenças): verbo no tempo pretérito.
..... Descreva seus resultados mais importantes (Nós encontramos, 
observamos, medimos...)

▫ 4. DISCUSSÃO (1-2 sentenças): verbo no tempo presente.
..... Discuta seus resultados mais importantes (Nossos resultados 
indicam, demonstram, sugerem...)

▫ 5. CONCLUSÕES (1-2 sentenças): verbo no tempo presente. Evite 
especulações.

• Fazendo um Resumo Científico. Disponível em 
http://www.dep.ufsc.br/pibic/Resumo_como_fazer.htm acesso em 20 dezembro 2009

Resumo
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Exemplo

• VIABILIDADE DO SÊMEN SUÍNO 

ARMAZENADO A 5ºC APÓS INCUBAÇÃO A 

17ºC OU RESFRIAMENTO LENTO. Luiz F. 

Lecznieski, Lia H. Katzer, Adriana Padilha, Ivo 

Wentz, Fernando P. Bortolozzo, Mari L. Bernardi

(Setor de Suínos, FAVET; Deptº de Zootecnia, 

FAGRO- UFRGS).

Resumo

Exemplo

• Introdução / Objetivos
▫ Um problema considerável na inseminação artificial 

de suínos com sêmen resfriado é o de como prolongar 
a viabilidade espermática além de três dias de 
armazenamento a 17ºC. Teori-camente, a redução da 
temperatura possibi-litaria um aumento do período de 
conservação das doses de sêmen, devido ao seu efeito 
de desaceleração dos processos metabólicos celulares. 
O objetivo deste experimento foi  avaliar o efeito da 
incubação por 24h a 17ºC e da descida lenta da 
temperatura sobre a viabilidade do sêmen armazenado 
a 5ºC.

Exemplo

• Metodologia

▫ Foram coletados 5 ejaculados de cada um dos 6 
machos, sendo o sêmen diluído a 35ºC, em BTS. Os 30 
ejaculados diluídos foram fracionados em amostras de 
100mL, contendo 3 x 109 espermato-zóides, que foram 
distribuídas nos seguintes trata-mentos: T1-
armazenamento direto a 17ºC; T2- in-cubação por 24h 
a 17ºC e posterior armazenamen-to a 5°C; T3-
armazenamento a 5ºC, sendo as amostras colocadas 
em recipiente com água a 20ºC, dentro de uma 
incubadora a 5ºC, de modo a obter uma queda lenta de 
temperatura. As amos-tras foram avaliadas, em 
termos de motilidade (Mot), integridade de membrana 
(IM) e acrosso-mas normais (NAR), a cada 24h, a 
partir de 48h de armazenamento, durante 120h. 

RESUMO

Exemplo

• Resultados

▫ Apesar do NAR ter sido similar para todos 
os tratamentos, a Mot e a IM foram 
superiores (P<0,05) para o armazenamen-
to a 17ºC, não havendo diferença entre os 
tratamentos cujas amostras foram arma-
zenadas a 5ºC. Isto mostra que, quando 
armazenado a 5ºC, o sêmen pode ser 
incubado a 17°C por 24h ou ser resfriado 
lentamente. 

RESUMO

Exemplo

• Conclusão

▫ A constatação de que a viabilidade do 
sêmen mantido a 17ºC é superior à do 
mantido a 5ºC indica a necessidade de 
otimizar o resfriamento até 5ºC ou de se 
investigar a viabilidade do armaze-
namento em temperaturas entre 5 e 
17ºC. 

RESUMO

Boas maneiras

• Título deve ser claro e chamativo

• Referências e tabelas não devem ser 
utilizadas no resumo

• Mesmo sem resultados você pode fazer um 
bom resumo desde de que esclareça a 
situação atual da pesquisa

RESUMO
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O que é?

• É uma fase da pesquisa bibliográfica na 
qual organizamos os conteúdos relevantes 
de cada referência

FICHAMENTO

Caminhos

• Ler o texto se questionando todo o tempo 
se está entendendo o conteúdo

• Possivelmente apenas uma leitura não 
será necessário para fazer um fichamento 
coerente

• Demarcar o conteúdo para evitar uma 
leitura completa futura

• O fichamento deve conter referência 
bibliográfica

FICHAMENTO

Tipos

• Fichamento textual 

• Fichamento de conteúdo

FICHAMENTO

Tipos

• Quanto ao objetivo

▫ Fichamento textual 

▫ Fichamento de conteúdo

• Quanto à forma

▫ Fichamento formal (para outros lerem)

▫ Fichamento informal

FICHAMENTO

Formas de fazer

• Fichamento formal e Informal: resumo
▫ Formal: em fichas ou arquivos digitais

(devem constar a página referente ao texto)
▫ Informal: canto do livro, Posts, atrás do 

livro…

• Resumos
▫ parágrafo por parágrafo
▫ grupos de parágrafos
▫ capítulos

FICHAMENTO

Digital

• Acrobat ou Foxit Reader
▫ Utilizar recursos para marcar o texto e fazer 

comentários

FICHAMENTO
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O que é?

• Resenha-resumo
▫ É um texto que se limita a resumir o conteúdo de um 

livro, de um capítulo, de um filme, de uma peça de 
teatro ou de um espetáculo, sem qualquer crítica ou 
julgamento de valor. Trata-se de um texto informativo, 
pois o objetivo principal é informar o leitor.

• Resenha-crítica
▫ É um texto que, além de resumir o objeto, faz uma avaliação 

sobre ele, uma crítica, apontando os aspectos positivos e 
negativos. Trata-se, portanto, de um texto de informação e 
de opinião, também denominado de recensão crítica.

RESENHA

Exercício

• Alguém já leu uma resenha?

• O que ela ajudou?

RESENHA

Tipos

• Não há um padrão!

RESENHA

Conteúdos

• Minimamente a resenha deve ter 

▫ O título

▫ A referência bibliográfica da obra

▫ Dados bibliográficos do autor 

▫ Resumo das principais idéias

▫ A avaliação crítica

▫ Breve conclusão

RESENHA

Bibliografia

• Fazendo um Resumo Científico. Disponível em 
http://www.dep.ufsc.br/pibic/Resumo_como_fazer.htm 
acesso em 20 dezembro 2009


