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Na língua portuguesa existe diferentes gêneros textuais, dentre eles, selecionamos fichamento 

e o resumo como instrumentos de estudo para o Seminário Interdisciplinar de Práticas e 

Investigação Científica do 1º semestre da Faculdade Maria Milza. Salientamos que este 

trabalho é de grande relevância para o aprimoramento da leitura e escrita na graduação, pois 

contribui para o desenvolvimento crítico do aluno. A finalidade do fichamento e do resumo é 

sintetizar as ideias principais de um texto. Quanto aos tipos os fichamentos são definidos 

como de citação, conteúdo, bibliográfico e analítico. Já o resumo é classificado como 

informativo, indicativo e crítico. Neste trabalho o produto final é a construção de um resumo 

informativo.  Sendo assim o objetivo geral do SIPIC no 1º semestre é aprimorar a capacidade 

dos estudantes na realização de trabalhos acadêmicos, através da construção de resumo e 

fichamento. O percurso metodológico para o desenvolvimento dessa atividade é realizado em 

cinco etapas. Inicialmente os alunos buscam artigos através de descritores relacionados ao 

tema Empreendedorismo através das bases de dados eletrônicas; selecionam e ficham quatro 

artigos; socializam os fichamentos com o grupo e orientador, e, a partir daí, escolhem um dos 

artigos fichados para construção de um resumo informativo, o qual será apresentado para uma 

banca de professores.  Essa atividade é suma importância para formação discente, uma vez 

que aproxima o aluno das produções científicas, bem como aprimora sua leitura e escrita em 

trabalhos acadêmicos, proporcionando o contato dos estudantes com as normas da ABNT, 

aproximando-os dos gêneros textuais utilizadas na acadêmica.  

Palavras-chave: Oratória. ABNT. Artigos Científicos. Leitura.  
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