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Utilize o formato a seguir (ou algo semelhante) para gravar eletronicamente as suas anotações 

e poder acessá-las facilmente no futuro. Você pode pensar que se lembrará de tudo o que leu, 

mas detalhes escaparão de sua memória. O tempo dedicado para o preenchimento do 

presente modelo o ajudará a entender o que leu e o poupará do trabalho de releituras quando 

precisar escrever uma revisão de literatura ou qualquer outra seção de um trabalho 

acadêmico. Coloque sempre aspas entre expressões exatas que você copiou do trabalho que 

leu. Desta forma você evitará o plagio acidental quando citar o artigo futuramente. Programas 

de gestão bibliográfica gratuitos como o Zotero (www.zotero.org) podem facilitar 

enormemente a tarefa de preenchimento do modelo. 

 Se acesso web: URL, data de acesso. 

 Palavras-chave: (não precisa ser necessariamente as palavras usadas pelos autores do 

trabalho. Podem ser palavras-chave que ajudem você a organizar as suas ideias e a sua 

coleção de fichas). 

 Tema geral: 

 Tema específico: 

 Hipóteses dos autores: 

 Metodologia: 

 Resultados: 

 Evidência: 

 Sumário de pontos mais importantes: 

 Contexto e interelações: (como este trabalho se relaciona com outros trabalhos do 

campo de conhecimento; como ele se relaciona com as questões-chave e as 

conclusões de outros trabalhos, inclusive com o seu); 

 Significância: (ao campo de pesquisa; em relação ao seu próprio trabalho); 

 Figuras e/ou tabelas importantes: (breve descrição; n° da página); 

 Referências citadas no trabalho para acompanhar: (cite aquelas obviamente 

relacionadas ao seu tema e qualquer artigo ou obra frequentemente citado por outros 

autores, porque essas obras podem muito bem vir a ser essenciais para você 

desenvolver o seu próprio trabalho); 

 Seus comentários avaliativos sobre o trabalho: 


