
IV ENCONTRO CIENTÍFICO INTERDISCIPLINAR DA  

FACULDADE MARANHENSE SÃO JOSÉ DOS COCAIS  

Tema: Pesquisa científica: desafios para construção da ciência em busca 

da sustentabilidade social 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA RESENHA  

 

Sobre o envio dos artigos pelos participantes dos GT´s, destacam-se algumas 

informações para facilitar o processo de orientação dos alunos que submeterão trabalhos 

científicos: 

 

1. Resenha: É um texto que tem como objetivo apresentar um resumo crítico ou 

descritivo sobre uma obra, um capítulo de livro, um texto jornalístico ou um filme 

de modo que possa orientar o leitor sobre a obra resenhada; 

2. A resenha pode ser:   

a) Descritiva: quando apenas descreve o conteúdo trabalhado na obra; 

b) Crítica: também chamada de recensão crítica, além de apresentar um resumo do 

objeto resenhado faz um juízo sobre o mesmo apontando seus aspectos positivos 

e negativos. 

3. A estrutura da resenha deve constar: 

a) O título: pode ser original ou o próprio título da obra; 

b) A referência bibliográfica da obra:  

SOBRENOME, Nome. Título do livro. Edição. Local: Editora, Ano. Páginas. 

c) Introdução: Alguns dados bibliográficos do autor da obra resenhada: deve 

constar inicialmente uma introdução, situando o leitor sobre o seu conteúdo 

assim como a estrutura do texto resenhado; 

d) O resumo, ou síntese do conteúdo: apresentam-se os principais argumentos 

elencados em cada capítulo; 

e) A avaliação crítica: um juízo emitido pelo resenhista a partir da leitura crítica da 

obra, apontando seus pontos positivos e negativos assim como a recomendação 

ao público a quem a mesma deve interessar. 

4. Todos os trabalhos aprovados devem seguir a seguinte formatação:  

 Formato Word. Fonte: Arial, tamanho 12; espaçamento entre linhas de 1,5; entre 04 

e 08 páginas (com referências bibliográficas); 

 Margens: o texto deve estar justificado, dentro dos limites padronizados, de modo 

que a margem direita fique reta no sentido vertical, com as medidas, a saber: 

Superior: 3,0 cm da borda superior da folha; Esquerda: 3,0 cm da borda esquerda da 



folha; Direita: 2,0 cm da borda direita da folha; Inferior: 2,0 cm. da borda inferior 

da folha. 

IMPORTANTE: É necessário incluir a Página de rosto (CAPA), com as seguintes 

informações:  

 IV Encontro Científico da FMSJC. 17 e 18 de outubro de 2017, FMSJC, Timon-

MA; 

 Grupo de Trabalho: [INDICAR NOME DO GT, CONFORME DESCRITO NO 

ANEXO 1 DO EDITAL]; 

 Título do Trabalho [idêntico ao que foi registrado no momento da inscrição]; 

 Nome completo do (s) autor (es), titulação, instituição do(s) autor (es) e e-mail.  

.  

 

 


