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RESUMO

Este projeto tem como propósito ensinar, de forma prática, a aplicar as normas da ABNT relacionadas à elaboração de trabalhos acadêmicos utilizando-se o software Microsoft

Office Word. Visando a troca de saberes entre Universidade e comunidade, o objetivo geral dessa iniciativa é a capacitação dos graduandos das universidades de João

Monlevade (MG) possibilitando, assim, o aumento de produtividade para a elaboração de trabalhos acadêmicos, além de, através da aplicação das normas da ABNT,

proporcionar novas oportunidades acadêmicas na pós-graduação. O projeto se justifica a partir dos benefícios que os universitários monlevadenses receberão com esta

capacitação, fortalecendo a cidadania e contribuindo para o aumento da produtividade das atividades acadêmicas. Os participantes poderão consolidar sua formação profissional

e também social uma vez que se fortalecerão para um competitivo mercado de trabalho. Para a efetivação deste projeto foram utilizadas as seguintes normas ABNT que auxiliam

a elaboração de documentos acadêmicos: NBR 6023:2002, NBR 6027:2012, NBR 14724:2011 e NBR 10520:2002.  As aulas para alunos da Uemg, Faculdade Doctum de João

Monlevade e Universidade Federal de Ouro Preto (campus Monlevade) estão sendo ministradas no laboratório de informática da Faculdade de Engenharia da UEMG. Os

encontros são realizados duas vezes por semana com carga horária total de 4 horas. Em um primeiro momento, são apresentadas as Normas ABNT. Na parte prática, são

apresentadas as ferramentas especiais do Word para a elaboração de trabalhos acadêmicos. Como resultados parciais, a partir de um questionário que foi aplicado aos

participantes, percebe-se que houve diminuição no tempo gasto para a estruturação de trabalhos acadêmicos. Além disso, houve estimulo para realização de atividades de

ensino, pesquisa e extensão na Uemg em parceria com outras instituições.
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