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Orientações para realização e apresentação dos trabalhos (AB1) 

 

Como previsto no PPP do curso de nutrição e em seu Plano de Ensino, a disciplina de Filosofia e 

Metodologia tem entre seus objetivos a discussão de conceitos filosóficos e metodológicos 

relacionados à construção do conhecimento, em particular, do científico, essenciais em nossa 

formação seja como cidadãos quanto profissionais e pesquisadores da área da saúde. Nesse 

contexto, nossa disciplina foi estruturada em dois blocos, que procuram de forma introdutória 

abranger os conteúdos indicados na ementa e instigá-los quanto à importância e aplicação 

desses temas na área de estudo que estão adentrando. 

Este documento apresenta algumas considerações sobre o trabalho escrito e a apresentação 

que serão parte da avaliação que será realizada na primeira parte da disciplina e irá compor a 

AB1. Essas atividades serão desenvolvidas a partir de seleção aleatória de textos indicados pelos 

docentes entre os grupos organizados no primeiro encontro assíncrono. O cronograma das 

apresentações e entrega do trabalho escrito está indicado no Plano de Ensino. 

Para tanto, cada grupo irá ler o artigo correspondente e elaborar um resumo de até três páginas 

dando ênfase aos principais pontos considerados pelo grupo. Ao final, deverá constar de forma 

obrigatória uma sessão intitulada “Considerações Finais”, onde deverão ser expostas uma breve 

exposição das discussões que ocorreram entre os membros do grupo e suas percepções sobre 

o artigo. Como complemento, o grupo deverá elaborar uma apresentação do trabalho com 

duração máxima de 20 minutos. 

O resumo deverá ser entregue até as 12h do dia da apresentação através do email 

gabriel.badue@fanut.ufal.br. O trabalho deve ter a seguinte estrutura: capa, folha de rosto, 

desenvolvimento e referências, devendo seguir as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), que estão sintetizadas em http://www.tccmonografiaseartigos.com.br/ 

regras-normas-formatacao-tcc-monografias-artigos-abnt. As referências devem conter no 

mínimo o artigo que está sendo resumido, sendo considerado positivamente na avaliação a 

utilização de outras bibliografias.   
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