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RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE



I. Orientações
* Pontos recorrentes
* Dicas

II. Documentário
* Amazonas clandestino
* Debate



Avisos prévios

• O documentário exibido hoje precederá um debate sobre o 
desmatamento na Amazônia; 

• Deverá ser feita uma resenha, no seguinte formato:
 No máximo 2 páginas;

 Não é necessário o uso de referências bibliográficas (com exceção do 
documentário);

 Entrega deverá ser feita pelo Moodle até sexta-feira, dia 20, às 23h59;

• O documentário está disponível na plataforma de 
streaming Netflix;



ORIENTAÇÕES

1. Cabeçalho

2. ABNT

3. Bibliografia

4. Plágio

5. Redação ou resumo crítico

6. Dúvidas e orientações



1. Cabeçalho
Nome: Nº USP: xxxxxxx

Disciplina: RNMA Período: noturno

Nome: 

Nº USP: xxxxxxx

Disciplina: RNMA

Período: noturno

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES

Grupo: Aluno 1 [Nº USP]; Aluno 2 [Nº USP]; Aluno 3 [Nº USP];

Disciplina: ...



2. ABNT
 Normas de escrita (Padrão)

 Texto: Arial/Times, tam. 12, espaçamento 1,5, justificado, margens 
3 e 2,5;

 citação indireta: tamanho 10, espaçamento simples, recuo 6;

 Citação (cap. 3)

 Citação direta;

 Citação indireta;

 Citação de citação;

 Referências (cap. 2.3.1)

 quais e como usar?



Citação

A. Citação direta;

B. Citação indireta;

C. Citações de citação;

Citação direta

ABNT, 2002.

É a transcrição textual dos conceitos de um autor

consultado.



Citação

A. Citação direta;

B. Citação indireta;

C. Citações de citação;

Citação indireta

ABNT, 2002.

É a transcrição livre do texto do autor consultado. As

citações indiretas ou parafraseadas dispensam o uso

de aspas duplas e do número de páginas.



Citação

A. Citação direta;

B. Citação indireta;

C. Citações de citação;

Citação de citação

ABNT, 2002.

É citação direta ou indireta de um documento ao 

qual não se teve acesso ao original.

ou



Referências

• É o conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de

um documento, que permite a sua identificação individual;

• A bibliografia deve conter apenas as referências que foram

citadas no desenvolvimento do trabalho;

• Cada tipo de documento possui uma maneira padronizada de

ser referenciada;
▪ Livros: SOBRENOME, A. Nome. edição. Cidade: Editora, ano;

▪ Artigo: SOBRENOME, A; SOBRENOME, B. Nome. Veículo de publicação, Cidade, 
volume, número, páginas, ano;

▪ Internet: SOBRENOME, A. Título: subtítulo (se houver). Data da publicação. 
Disponível em: <www.RNMA.com>. Acesso em: data (18 set. 2019). 

▪ Etc.

ABNT, 2002.



Não se rebate ciência com opinião

3. Bibliografia

• Bibliografia básica;

• Outras bibliografias;

• Scielo/Google Acadêmico/Biblioteca (SiBi)...

No meio acadêmico, a presença de citações e de fontes é 
fundamental, pois, sem elas, o texto adquire caráter ficcional, ou 
seja, não é considerado científico.



4. Plágio

3 tipos de plágio: 

• Integral: cópia deliberada de um

trabalho sem o referenciar;

• Parcial: ocorre quando o trabalho é

um “mosaico” de parágrafos e frases

de vários autores;

• Conceitual: utilização da ideia do

autor escrevendo de outra forma;

IACS, s.d.



5. Redação ou resumo crítico

- Introdução;

- Desenvolvimento;

- Conclusão
ou

- Apresentação de argumentos de 

base crível;

- Réplicas;

- Ligação com outros pontos de 

vista;

 Organizem as ideias e os assuntos que desejam abordar;

 Revisem e, se possível, peçam para outras pessoas lerem;



• Tirem dúvidas, estamos aqui para ajudar;

• De preferência, com antecedência;

Contato com os monitores:

• Pessoalmente;

• Via email;

yara.fernandes.silva@usp.br

lucasdpaula@up.br

* Não serão respondidas dúvidas por mensagem.

6. Duvidas e orientações 

mailto:yara.fernandes.silva@usp.br
mailto:lucasdpaula@up.br


II. Documentário
Amazonas clandestino (2015)

Episódio 3: O desmatamento

https://www.netflix.com/watch/80161023?trackId=13752289&tctx=0%
2C2%2Ce812d12e-8724-40f9-8c1e-4ead66790836-44609894%2C%2C

https://www.netflix.com/watch/80161023?trackId=13752289&tctx=0%2C2%2Ce812d12e-8724-40f9-8c1e-4ead66790836-44609894%2C%2C

