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O fichamento de citação e o resumo informativo são métodos de pesquisas utilizados pelos 

acadêmicos para estudo e no processo de revisão e literatura. O fichamento de citação é uma 

reprodução na íntegra dos trechos que se pretende usar como citação, destacando a 

importância das principais ideias, de forma que mantenha a coerência do artigo, enfim é um 

procedimento para elaboração de fichas de leitura onde são descritas informações relevantes 

do texto fichado. Já o resumo informativo, tem como objetivo informar os principais pontos 

destacados do texto, expondo os objetivos, métodos, resultados e conclusões, de forma que se 

tenha uma ideia geral do que se trata, utilizando em ambos as normas da ABNT/NBR 6023. 

Nesse sentido, a Faculdade Maria Milza idealizou o Seminário de Integrado de Práticas de 

Investigação Científica (SIPIC) envolvendo os estudantes de todos os cursos matriculados 

entre o 1º e 4º para apresentação das suas produções acadêmicas. O presente estudo tem por 

objetivo familiarizar e preparar os discentes para realização de trabalhos científicos. Quanto 

ao percurso metodológico, utilizados para os estudantes do 1º semestre, a primeira etapa, o 

levantamento de artigos em base de dados na área da administração como Revista de 

Administração Contemporânea (RAC) e Revista de Administração de empresa (RAE), na 

segunda etapa, os discentes realizam a leitura de diversos artigos, depois seleção de quatro 

artigos científicos, na terceira etapa a elaboração de quatro fichamentos dos artigos 

selecionados, na quarta etapa, a escolha de um dos artigos fichados para realização de um 

resumo informativo e, por fim, desempenhado a apresentação do resumo acerca do artigo 

escolhido. Nesse estudo, vários elementos são considerados importantes para os discentes do 

1º semestre, como a temática estudada - Empreendedorismo, a aproximação dos alunos do 

mundo acadêmico, o incentivo a literatura de forma mais específica, a elaboração e trabalhos 

científicos de acordo com as normas da ABNT, além do conhecimento adquirido durante o 

percurso do seminário. 
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