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A revisão de literatura se trata de buscar recursos bibliográficos, com o objetivo de encontrar 

respostas para algum tipo de problema. As fontes, por excelência, desse tipo de pesquisa, são 

os documentos impressos. Segundo as normas da ABNT, os documentos bibliográficos 

podem ser: primários, que são dados coletados em primeira mão por pesquisas de campo, 

entrevistas, laboratório; secundários, quando coletados em livros, jornais, revistas; e terciários 

quando citados por outras pessoas. Nesse contexto o objetivo geral do Seminário de 

Investigação e Prática de Iniciação Científica (SIPIC) no 2° semestre é compreender os 

elementos que compõe uma revisão de literatura; e em equipe, exercer a prática de criar uma 

revisão de literatura. Quanto ao processo metodológico, para realizar esse trabalho, adota-se a 

atividade em grupo e etapas definidas para realização das ações. No primeiro passo a equipe 

definiu o tema; logo após foram definidos fontes de pesquisas secundárias e terciárias, quatro 

livros e cinco artigos; na terceira etapa foram definidos os tópicos a serem discutidos; na 

quarta etapa foi feito fichamentos de citação com base nas fontes bibliográficas; no quinto 

passo os fichamentos foram apresentados para orientadora; em seguida foi feita uma revisão 

de literatura com base nos fichamentos e nos documentos. Na última etapa, a revisão de 

literatura será apresentada oralmente para uma bancada. Nessa pesquisa o tema escolhido foi 

Empreendedorismo Feminino e os livros utilizados como base foram, Empreendedorismo: 

Transformando ideias em negócios, de José Dornelas; Inovação e Espírito Empreendedor: 

Prática e Princípios, de Peter Drucker; O empreendedor inovador: Faça diferente e conquiste seu 

espaço no mercado, de SoumodipSarkar; e Oficina do Empreendedor: a metodologia de ensino 

que ajuda transformar conhecimento em riqueza, de Fernando Dolabela. É importante ressaltar 

que o SIPIC no 2° semestre possui extrema importância, pois coloca os alunos em contato com 

várias fontes científicas e desenvolve a escrita e a capacidade de análise crítica dos discentes.  
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