
 PREFÁCIO

Parafraseando Paulo Freire, pesquisamos para constatar; constatando, intervimos; intervindo, 

educamos e nos educamos. Ao compreender e explicar fenômenos, a ciência possibilita a 

solução de problemas e, assim, proporciona a transformação socioambiental, a melhoria 

da qualidade de vida e a inclusão social.

Ainda, para o educador, pesquisamos para conhecer o que ainda não conhecemos e 

comunicar ou anunciar a novidade. Portanto, é fundamental o compartilhamento dos frutos 

da pesquisa científica, seja para contribuir com a formação de cidadãos éticos, críticos e 

inovadores; seja para promover o intercâmbio e o debate entre pesquisadores, estimulando 

a construção conjunta do conhecimento.

Na busca por esses objetivos, tão importante quanto a divulgação do saber científico 

em si é a sua divulgação de forma legível, objetiva e acessível a toda comunidade leitora 

interessada. O mesmo rigor metodológico e qualidade técnica que se espera do conteúdo 

de uma pesquisa também deve se aplicar à forma como ela é apresentada ao público.

Assim, é necessário que o pesquisador conheça e aplique as normas de apresentação 

do meio acadêmico, assegurando uma comunicação clara e padronizada dos achados 

e discussões. Nessa perspectiva, a publicação deste manual apresentado como livro, 

Normalização de publicações técnico-científicas da UEMG, constitui importante iniciativa, 

que servirá de guia para os pesquisadores da instituição na elaboração de seus trabalhos. 

Esta obra foi desenvolvida por membros da comunidade acadêmica com experiência na 

abordagem dos principais aspectos metodológicos da redação e da apresentação de 

publicações técnico-científicas. Além de questões normativas relativas aos diversos tipos 

de trabalhos acadêmicos, traz elementos de padronização para que a produção da univer-

sidade apresente uma identidade gráfica própria. Destina-se, principalmente, aos estudantes 

da graduação e da pós-graduação, mas também a todos aqueles que desejarem conhecer 

melhor as diretrizes e boas práticas de publicações técnico-científicas.

Lavínia Rosa Rodrigues 
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