
 

 

Orientações para elaboração do resumo e escolha do título e 
das palavras-chave: 

 

O resumo é uma prévia do que será discutido no artigo e deve conter, portanto: 

- Um tema central. 

Qual será o tema abordado no artigo? Tente ser o mais específico possível, pois o artigo que 

será desenvolvido posteriormente deverá conter apenas 4 páginas.  

- Um objetivo. 

Geralmente começam com verbos: discutir a teoria x, abordar assunto x, comparar teorias x e 

y, dentre outros.  

- Um método. 

Como o tema central será discutido? A partir de alguma teoria específica? Coleta de dados, 

teorias utilizadas e os sujeitos envolvidos na pesquisa fazem parte do método. 

O resumo deve ser escrito na terceira pessoa do singular e sempre na norma culta. Palavras-

chave e o título devem representar de forma clara e objetiva o que foi discutido e serão muito 

importantes para que o seu texto circule pela internet em ferramentas de busca. Lembrando 

que as palavras não precisam ser únicas. Expressões como Software Livre e Política 

Econômica também identificam temas específicos. 

Segue um exemplo de resumo de artigo, título e palavras-chave de artigos já publicado no 

UEaDSL. Algumas marcações foram inseridas para identificar os elementos de um resumo. 

A utilização de softwares livres e acervos digitais no estudo das línguas clássicas na universidade 

Bruno Scomparin Pereira 

Resumo: TEMA E OBJETIVO - (O presente estudo pretende analisar os benefícios da utilização de softwares 

livres e acervos literários digitais para o aprendizado de línguas clássicas como o latim e o grego, levando em 

conta a relativa escassez de material didático e literário para o aprendizado e o contato com tais 

idiomas). MÉTODO - (Metodologicamente, serão identificados e analisados os instrumentos digitais voltados 

especificamente para o estudo das línguas clássicas, confrontando-os com o material de estudo 

tradicionalmente posto à disposição dos estudantes). OBJETIVO - (Objetiva-se, ao final, evidenciar as 

vantagens trazidas pela utilização dos referidos instrumentos digitais para o estudante universitário das línguas 

clássicas). 

Palavras-chave: Software livre. Acervo digital. Línguas clássicas. Aprendizado. Acesso. 

http://ueadsl.textolivre.pro.br/blog/?p=6290

