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Introdução  

Primeiramente, gostaria de agradecer por você ter 
depositado um voto de confiança e baixado este 
material.  

Espero fortemente que ele possa ser útil e agregue 
algum valor a sua jornada acadêmica.  

Geralmente, um TCC é visto como um verdadeiro 
monstro, mas, felizmente, essa realidade está mudando.  

Você só precisa das ferramentas certas para ter sucesso 
nesta jornada.  
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Conheça Um Pouco Mais O Meu Bloco – 
De Anotações 

Caso queira conhecer um pouco mais sobre o Meu Bloco 
(De Anotações), fique à vontade para acessar os links 
abaixo e fazer uma pequena visita:  

 

 
Blog  → Clique Aqui 

 
YouTube → Clique Aqui 

 
Instagram → Clique Aqui 

 
Pinterest → Clique Aqui 

 
Twitter → Clique Aqui 

  

https://meubloco.com/
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https://meubloco.com/youtube
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Detalhes Que Poucas Pessoas 
Conhecem 

Certamente, você sabe que um trabalho acadêmico não 
pode ser escrito de qualquer maneira, não é verdade?  

Um TCC representa bem mais que apenas um trabalho.  

No entanto, é preciso ficar atendo com relação a alguns 
pontos importantes, como você vai ver a seguir.  

Mas antes de continuar, vale relembrar alguns conceitos 
básicos:  

O Que é Um TCC  

Resumidamente, o TCC significa Trabalho de Conclusão 
de Curso.  

Como o próprio nome sugere, ele representa um 
trabalho de conclusão.  

Esse trabalho faz parte de uma etapa obrigatória para 
quem busca obter um diploma de curso de formação 
superior.  

Caso você tenha interesse, tem um artigo completo 
falando sobre TCC – Clique Aqui Para Acessar Agora.  
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Tipos de TCC  

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) representa um 
gênero.  

Ou seja, significa que existem vários trabalhos que são 
elaborados e apresentados como trabalho de conclusão.  

Dentre eles, tem o Artigo Científico, e é exatamente 
sobre ele que vamos falar agora.  

TCC 
➥ 

Monografia 

➥ 
Dissertação 

➥ 
Tese 

➥ Artigo Científico 
 

O Que é Um Artigo Científico  

Primeiramente é importante reforçar, que não é qualquer 
texto que pode ser considerado um Artigo Científico.  

Para não restar dúvida, veja a definição criada pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):  

“O artigo científico é uma publicação com autoria 
declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, 
técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do 
conhecimento”.  

Ou seja, o artigo científico é uma publicação que 
apresenta os resultados sucintos de uma pesquisa.  
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Essa pesquisa será submetida a um exame realizado por 
outros pesquisadores, que vão verificar as informações, a 
metodologia e a precisão lógico-metodológica dos 
resultados obtidos.  

Para fins acadêmicos, o Artigo Científico é considerado 
uma fonte extremamente importante que vai contribuir e 
disseminar a democratização do conhecimento.  

Em resumo, é esse tipo de artigo que vai fazer o trabalho 
de um pesquisador da área ser reconhecido.  

Observação Importante Sobre Artigo 
Científico  

Vale ressaltar também, que um artigo científico só será 
considerado, de fato, científico se ele for publicado em 
uma revista especializada.  

Ou seja, significa que publicar nas Redes Sociais não vale.  

Dicas Para Escrita De Um Artigo Científico  

Agora, veja algumas dicas importantes que você precisa 
levar em consideração na hora de escrever o seu Artigo 
Científico:  

Linguagem Usada no Texto 

Um trabalho científico deve ter uma linguagem técnica.  

Essa característica deve ser fundamental no texto.  

Embora tenha uma linguagem técnica, a sua audiência 
deve entender o que você pretende dizer de maneira 
rápida.  
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Sendo assim, evite ao máximo o uso de termos 
imprecisos, vagos e ambíguos, mesmo que tenha que 
utilizar a linguagem natural.  

Resumindo, você não precisa ser um “Monteiro Lobato” 
para escrever o seu artigo.  

Eu ou Nós? Eis A Questão 

Uma dúvida corrente: o estudante deve produzir seu 
texto na primeira pessoa do singular ("eu acredito que...") 
ou na primeira do plural ("nós pensamos que...")?  

A comunicação científica deve ter um caráter formal e 
impessoal.  

Por conta disso, deve-se evitar a construção da oração 
na primeira pessoa do singular.  

Sendo assim, evite usar expressões como “eu penso”, 
“parece-me”, “como todo mundo sabe”, etc.  

O correto é escrever:  

 Este trabalho procura demonstrar.  
 Este trabalho procura abordar.  
 Esta monografia tem como objetivo.  
 O objetivo deste trabalho.  
 Este trabalho tem o intuito de.  
 O presente trabalho visa mostrar.  
 Este trabalho foi elaborado para testar.  
 O capitulo I descreve / mostra / analisa / examina / 

investiga / procura demonstrar.  

O mais adequado é construí-la com o "nós" ou utilizar-
se de recursos que tornem o texto impessoal.  

Assim, por exemplo, as seguintes expressões:  
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 Conclui-se que.  
 Percebe-se pela leitura do texto.  
 Válido supor.  
 Ter-se-ia de dizer.  
 Verificar-se-á.  
 Etc.  

Não é necessário, portanto, dizer:  

 Conforme vimos no item anterior.  
 Dissemos que.  

Diz-se:  

 Conforme visto no item anterior.  
 Foi dito que.  

Apesar do uso do "nós" ou da expressão impessoal ser o 
mais indicado, pode acontecer de em determinados 
trechos do trabalho você ter de utilizar o "eu" para não 
prejudicar o entendimento.  

Variar-se-á, nesse caso, a forma para salvar a 
comunicação. (NUNES, 2000:62). 

Dicas Importantes 

Acompanhe mais algumas dicas, que certamente vão 
facilitar na hora da sua escrita:  

 Antes de começar a escrever, faça um plano, ou 
seja, separe os assuntos em capítulos e seções.  

 Escreva com substantivos e verbos.  
 Tente usar frases curtas.  
 Observe os tempos verbais.  

Um texto acadêmico deve transmitir com rigor formal as 
reflexões e considerações finais do(s) seu(s) autor(es).  

https://meubloco.com/
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Para isso deve possuir: 

Clareza, Precisão, Objetividade e Consistência  

Utilização correta de terminologia e apresentação clara 
das ideias; 

Concisão  

Observação da objetividade na escrita, evitando-se 
repetições e abordagem direta do assunto.  

Lembrar que os parágrafos devem ser curtos (em torno 
de 7 a 14 linhas) e que exprimem uma unidade de 
raciocínio e quando esta muda, deve-se abrir um novo 
parágrafo; 

Impessoalidade  

Elaboração do texto utilizando-se de preferência 
a terceira pessoa no singular e verbo na voz ativa (sabe-
se, entende-se, recomenda-se). 

 

Fonte: Instituto Federal Santa Catarina – Campus São José.  

 

↓ 
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Considerações Finais  

Antes de concluir, gostaria de agradecer por você ter 
chegado até aqui.  

Também gostaria de compartilhar mais algumas 
informações importantes. 

Primeiramente:   

 O seu TCC seria mais fácil se você não precisasse se 
preocupar com as normas da ABNT?  
 

 Seria mais fácil se você tivesse um roteiro de cada 
etapa que precisa escrever?  
 

 Ficaria mais fácil se você tivesse ferramentas que te 
ajudassem a saber se está no caminho certo?  
 

 Você sentiria mais segurança se pudesse contar 
com ajuda de um orientador exclusivo (24 horas 
por dia) sempre que necessário for? 

Se a sua resposta foi “Sim” para qualquer uma dessas 
perguntas, saiba que já tem uma ferramenta que foi 
criada sob medida para você.  

Sim! Estou falando do Monografis Orientador TCC! 

 

 

O Monografis, trata-se de uma ferramenta que auxilia na 
elaboração de qualquer tipo de TCC. 

Funciona de forma 100% online, sendo assim, você não 
precisa instalar nada no seu computador. 

ACESSAR AGORA 

https://meubloco.com/
https://meubloco.com/monografis-pagina-oficial
https://meubloco.com/monografis-pagina-oficial
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O Monografis funciona como assistente de escrita na 
elaboração do TCC. 

Além de auxiliar no desenvolvimento do trabalho, o 
Monografis também vai aumentar a sua velocidade. 

Por meio do Monografis, você será orientado durante 
toda a escrita de forma embasada e argumentativa. 

Os parágrafos serão separados em blocos, para dar 
noção da forma correta da sequência de ideias. 

Você só precisa seguir a sequência lógica apresentada 
pela ferramenta. 

Além disso, o trabalho já fica totalmente formatado 
conforme as Normas da ABNT. 

Sendo assim, você só vai precisar exportar o trabalho 
para um documento Word.  

No final, o projeto estará perfeitamente como deve estar. 

... 

Muitos acadêmicos conseguiram terminar o TCC em 
tempo recorde, variando entre 7 e 30 dias.  

Mas isso pode variar conforme o empenho de cada 
pessoa.  

Se você está começando agora, o Monografis vai 
orientá-lo completamente passo a passo, desde o início 
até o final. 

E se você já tem algo pronto, essa ferramenta também 
serve como revisor. 

https://meubloco.com/
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Ou seja, todo o seu trabalho será revisado e você poderá 
detectar e corrigir qualquer tipo de falha. 

Além de ganhar um roteiro e saber exatamente como 
continuar, também poderá validar o que você já tem 
pronto. 

O Monografis já mudou a vida de mais de 25 mil 
acadêmicos em todo o Brasil.  

Isso mesmo, são mais de 25 mil pessoas que 
acreditaram no poder dessa ferramenta.  

Além disso, uma boa parte desses alunos foram 
aprovados com nota máxima na apresentação do TCC.  

Sim!  

E você também pode fazer parte desse seleto grupo de 
vencedores.  

E tem mais, o Professor Tybel, criador do Monografis, 
também é representante de banca.  

Sendo assim, ele sabe exatamente tudo que é cobrado 
em um TCC.  

 Ao adquirir o Monografis, você terá acesso a um 
treinamento completo mostrando como fazer um 
TCC por meio da ferramenta.  

 Suporte total.  
 Acesso vitalício, ou seja, poderá usá-lo em toda a 

sua trajetória acadêmica (Graduação, Pós 
Graduação, Mestrado e Doutorado). 

 E mais uma lista de bônus para você.... 
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Além disso, você também terá uma garantia 
incondicional, oferecida pelo professor Tybel, que 
poderá usar para testar todos os recursos da ferramenta.  

Clique no botão abaixo para conhecer e aproveitar o 
Monografis ainda hoje.  

Uma ferramenta revolucionária que já mudou a vida de 
mais 25 mil acadêmicos em todo o Brasil. 

 
 

  

ACESSAR AGORA 
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Lembre-se, De Acompanhar O Meu 
Bloco Nas Redes Sociais.  

É só clicar em qualquer um dos links abaixo que 
você será redirecionado automaticamente para a 
referida página.  

 

 Blog  → Clique Aqui 

 
YouTube → Clique Aqui 

 
Instagram → Clique Aqui 

 
Pinterest → Clique Aqui 

 
Twitter → Clique Aqui 
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https://meubloco.com/
https://meubloco.com/youtube
https://www.instagram.com/meubloco20/
https://br.pinterest.com/meubloco20/
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