
COMO ELABORAR UM POSITION PAPER

1.O que é um position paper (PP)?
É um artigo em que de forma contextualizada e resumida o(s) autor(es) se 
posiciona(m) a respeito de um tema ou questão, ou seja,  fornece(m) ideias 
próprias  e/ou  argumentos  para  solucionar  ou  -tratar  um  problema  ou  uma 
questão. 

2.Como deve ser um position paper (PP)?
O  position  paper deve ser  objetivo  e  simples,  porém deve conter  a  devida 
contextualização da questão de forma a ser compreendido por pessoas que 
não  sejam  da  área  de  conhecimento.  O  PP  deve  ser  escrito  de  forma  a 
fornecer um panorama sobre a resposta que o autor está oferecendo para a 
questão. É importante considerar que o PP é um texto cuja abordagem pode 
ser  usada  para  auxiliar  a  tomada  de  decisões  importantes  sobre  um 
determinado assunto ou questão.

3. Estrutura e organização do position paper (PP)?
Não existe um formato único para o PP. No entanto, o PP assim como qualquer 
texto, deve ser elaborado em três partes básicas: introdução, desenvolvimento 
e  conclusão.  Especificamente  para  o  presente  concurso,  o  position  paper 
deverá focar os seguintes tópicos:

- contextualização e importância estratégica do tema
- contribuições do participante no tema
- visão de futuro

3.1.Importância estratégica do tema
O objetivo é introduzir a questão ou tema tratado no PP, sua importância e seu 
escopo.

3.2.Contextualização
O  autor  deverá  apresentar  seus  argumentos  e  ideias.  É  imprescindível 
organizar o desenvolvimento para apresentar e fundamentar o seu ponto de 
vista. Sobretudo, o texto deve ser bem articulado do ponto de vista lógico e 
fundamentado na literatura científica.

3.3.Visão de futuro
O autor deve apresentar uma visão clara sobre o atendimento aos objetivos 
iniciais propostos, deve ser breve e pode ser considerado como uma resposta 
final.

3.4.Contribuições do participante no tema
Deve conter um breve resumo da trajetória do candidato no tema, bem como, 
um breve texto sobre o perfil profissional do candidato abordando sua formação 
e experiência. Além disso, deverão ser relacionados, os principais resultados 
(tecnologia, processo ou produto desenvolvido, serviço ou conhecimento 
relacionado à área temática escolhida do Concurso) de seu trabalho. Em 
outras  palavras,  apresentar de  forma  quantificada  e  qualificada  quais  os 
impactos econômicos, sociais e ambientais que estes resultados representam 
para agropecuária e sociedade, especialmente relacionada à linha temática do 



Concurso.  Salienta-se  que  o  arquivo  que  contem  o  PP  não  deve  possuir 
nenhum tipo de marca ou sinal que possibilite a identificação do autor do texto.
3.5.Documentação
Fazer a citação bibliográfica conforme as normas estabelecidas na ABNT.

4.Formato
O  position  paper  deverá  ser  redigido  em  língua  portuguesa,  fonte  Arial, 
tamanho 12, espaço simples, com no máximo 25 laudas. O limite máximo para 
o tamanho do arquivo é de 20 MB (vinte mega bytes). 

5. Revisão Final
Sugere-se que os seguintes pontos sejam observados após a finalização do 

documento:

 O foco foi  mantido  do início  ao  fim,  traçando uma linha coerente de 
raciocínio;

 Delimitou claramente o/a problema/questão identificado(a);
 Desenvolveu  seus  argumentos  de  forma  organizada,  empregando  a 

lógica e/ou a cronologia quando necessária;
 Foi  simples  e  objetivo?  É  importante  evitar  as  repetições  e  palavras 

desnecessárias;
 Explorou  os  argumentos  disponíveis  e  pertinentes,  demonstrando 

claramente  as  razões  que  suportam  as  afirmações.  Lembre-se  que 
argumentos ambíguos ou subjetivos devem ser evitados;

 É importante que os argumentos expostos sejam reais,  apoiados em 
dados, estatísticas, fatos, opiniões de especialistas. Assim, é necessário 
citar as referências bibliográficas usadas corretamente (ABNT);

 Verifique se sua posição sobre o assunto está devidamente apresentada 
de forma clara e compreensível;

 Verifique  quanto  ao  emprego  correto  da  gramática  portuguesa  com 
conectores entre as ideias para que o texto seja fluido;

 Antes de enviá-lo releia e se for possível, peça para alguém opinar sobre 
a compreensão do texto;

 A apresentação do texto deve ser formal, evite ser prolixo.


