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SHORT PAPER

Sobre o Short Paper, a ABNT (1989) diz o seguinte: é um pequeno artigo científico,
elaborado sobre determinado tema ou resultado de um projeto de pesquisa para comunicações
em congressos e reuniões científicas, sujeitos à sua aceitação por julgamento. Esse tipo de
trabalho acadêmico se apresenta no mesmo formato do artigo científico, ou seja, com os
mesmos elementos, porém com uma extensão reduzida (de 5 a 10 páginas). Apresentam-se a
seguir as etapas para a construção do Short Paper.
Os elementos pré-textuais são:
1. Título e subtítulo em língua vernácula (letra 12, caixa alta e negrito);
2. Nome e sobrenome do acadêmico, seguido de nota de rodapé com um minicurrículo
do autor;
3. Resumo e palavras-chave em língua vernácula (letra 12, espaço simples, sem abertura
de parágrafos. Devem ser destacados: o objetivo geral, problema da pesquisa, os
procedimentos metodológicos, principais resultados alcançados.
A seguir, apresenta-se o modelo da 2ª folha do Short Paper.
TÍTULO

SOBRENOME, Nome
RESUMO
O objetivo deste estudo é...O problema norteador da pesquisa é o seguinte:...Como procedimentos
metodológicos, utilizou-se...Os principais resultados obtidos foram...
Palavras-Chave: Desenvolvimento. Sustentabilidade. Meio ambiente.

Começar o texto

_______________
Acadêmico(a) da termoª fase do Curso de ______, ministrado pela Faculdade de Tecnologia “Júlio Julinho Marconde de
Moura”. Trabalho apresentado à Iniciação Científica e Tecnológica, orientado(a) pelo Prof. Fulano de Tal. E-mail (do
aluno):

Na introdução do Short Paper, é necessário:
1. Delimitarmos o tema;
2. Formular o problema da pesquisa;
3. Expor os objetivos (geral e específicos);
4. Salientar a justificativa da escolha do tema;
5. Mostrar as hipóteses (se houver);
6. Apresentar os procedimentos metodológicos (sem entrar em pormenores).
No desenvolvimento, é necessário:
1. Fundamentar o assunto;
2. Explicar os procedimentos metodológicos;
3. Analisar os dados-resultados;
4. Apresentar as considerações finais (síntese dos resultados alcançados no estudo).
Como elementos pós-textuais, tem-se os seguintes:
1. Título e subtítulo em língua estrangeira;
2. Resumo e palavras-chave em língua estrangeira;
3. Referências (somente o que foi citado no corpo do texto).

