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1. INTRODUÇÃO 

 Um artigo científico é um trabalho acadêmico feito pelo aluno, sob a assistência de um 

professor orientador, que apresenta os resultados sucintos de uma pesquisa realizada seguindo o 

método científico. 

 Como, neste caso, o artigo científico faz parte de um trabalho de conclusão de curso, ele 

assume algumas das características do trabalho acadêmico e, portanto, para apresentá-lo, o aluno 

deve seguir a padronização contida neste Manual. Tal padrão está baseado nas normas da 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), responsável, no Brasil, pelo 

desenvolvimento e pela divulgação de processos normativos de Documentação. 

 

 

2. CIÊNCIA, MÉTODO E PESQUISA 

 A ciência é a sistematização de conhecimentos a respeito de um fenômeno passível de ser 

submetido à verificação. Ao conjunto das atividades sistemáticas e racionais é dado o nome de 

método. A ciência se vale do método para explicar os fenômenos. 

 A pesquisa é um procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir 

novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento. É um trabalho de 

produção de conhecimento, não meramente repetitivo, mas produtivo, que faz avançar a área de 

conhecimento a qual se dedica. 

 

 

3. ETAPAS DO MÉTODO CIENTÍFICO  

 As etapas do método científico, descritas a seguir, devem ser cumpridas antes da elaboração 

do artigo. 

 

3.1  Tema  

 A primeira etapa do método científico, diz respeito à escolha do tema de estudo ou pesquisa. O 

tema é aquilo de que trata a pesquisa. É o aspecto mais genérico de um assunto dentro de uma área 

de conhecimento. Os principais fatores a serem considerados para a escolha do tema são: gosto 
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pessoal; tempo disponível para a realização do trabalho; limite da capacidade do pesquisador; 

significância e  interesse que o tema desperta; disponibilidade de material para consulta. 

 

 3.1.1 Delimitação do tema ou da pesquisa 

 Significa estabelecer os limites para a investigação. Ao ser delimitado, o tema deverá 

apresentar o enfoque (uma parte do todo), onde e quando será realizada a pesquisa.  

 

3.2  Problema de pesquisa 

 Escolhido o tema, o passo seguinte diz respeito à formulação do problema, pois toda 

investigação nasce de um problema. O problema surge de uma reflexão teórica sobre determinado 

fenômeno ou de uma dificuldade prática que necessita de investigação e que será respondida pelo 

trabalho. O problema diz, ao pesquisador, o que é relevante observar. Todo o processo de pesquisa vai 

girar em torno de sua solução, e, sendo assim, ele define a abrangência da pesquisa. O problema deve 

ser: apresentado como uma pergunta; formulado de modo restrito e preciso para expressar a questão 

que está na mente do pesquisador; expresso com redação clara e precisa, pois é o centro da pesquisa. 

O problema de pesquisa sinaliza para o leitor o que esperar do trabalho. Os fatores que determinam a 

formulação de um problema de pesquisa: relevância – quais benefícios a resposta ao problema trará 

para a sociedade, para o conhecimento?; viabilidade – existem os recursos necessários para a 

execução da pesquisa?; a formulação clara, concisa e objetiva do problema facilitará a construção da 

hipótese. 

 

3.3 Hipótese 

 É uma suposição admissível, uma afirmação categórica e provisória, que tenta explicar ou dar 

uma resposta ao problema. Ela orienta a busca de evidências, que comprovem, sustentem ou refutem 

a hipótese. A hipótese define até onde o pesquisador quer chegar e, por isso, direciona o processo de 

investigação. A hipótese deve ser: apresentada como uma afirmativa; uma suposição objetiva, 

específica, lógica e não uma mera opinião; embasada em teorias sólidas e dados consistentes da 

realidade observável; redigida de forma simples, clara, sem termos ou conceitos implícitos; verificável.  
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3.4 Objetivo 

 É a verificação, o esclarecimento ou a demonstração da hipótese. Nos trabalhos acadêmicos 

há os Objetivos: Geral e Específicos.  O Objetivo Geral determina o que o pesquisador quer atingir com 

a realização do trabalho de pesquisa. Os Objetivos Específicos esclarecem as metas intermediárias 

que serão cumpridas para se atingir o Objetivo Geral. Os objetivos devem ser: apresentados com 

verbos no infinitivo; expressos com redação clara, restrita e precisa para expressar o produto que será 

obtido. 

 

3.5 Justificativa 

É o convencimento de que a realização da pesquisa é fundamental. Ela esclarece as razões 

teóricas e os motivos de ordem prática que tornam importante a realização da pesquisa. A justificativa 

exalta a relevância do tema para a sociedade ou para área do conhecimento a que o trabalho está 

vinculado. 

 

3.6  Metodologia  

 É o caminho que será percorrido para alcançar o objetivo do estudo. Toda pesquisa implica ir 

às fontes para levantar os dados. Fontes: Pesquisa Bibliográfica  - diz respeito a toda a bibliografia já 

publicada a respeito do tema de estudo, tais como: livros, artigos científicos. A pesquisa bibliográfica 

não é a repetição do que já foi escrito, mas, o exame do tema sob um novo enfoque, um novo olhar do 

pesquisador, para chegar a conclusões inovadoras. A bibliografia pode ser indicada pelo orientador, 

mas o aluno tem papel ativo no levantamento bibliográfico, pois uma referência leva a outra; Pesquisa 

Documental - são os documentos de arquivos, contratos, diários, autobiografias, sites de 

organizações, relatos de viagens e outros; Pesquisa de campo – é o contato com pessoas que 

possam fornecer dados úteis para a pesquisa. A metodologia de pesquisa deve adequar-se: ao 

problema de estudo, às hipóteses levantadas, à delimitação do tema da pesquisa. Em geral não se 

utiliza apenas um método, mas todos os que forem apropriados ao estudo. Na maioria das vezes, há a 

combinação de dois ou mais métodos. 

 

3.7  Pesquisa  

 Inicia-se com o levantamento de dados em documentos e/ou pesquisa bibliográfica. 
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4. ARTIGO CIENTÍFICO E SEUS ELEMENTOS ESTRUTURAIS 

O artigo científico, uma das modalidades de trabalho acadêmico, é um texto sintético, que será 

submetido ao conselho editorial de um periódico, a quem cabe decidir sobre a relevância e adequação 

de sua publicação. O artigo científico é um meio rápido de divulgar o referencial teórico, a metodologia, 

os resultados obtidos e as principais dificuldades encontradas no processo de pesquisa científica. 

Assim como as demais modalidades de trabalho acadêmico (monografia, projeto, dissertação, tese), o 

artigo científico também compreende três grandes partes: elementos pré-textuais, elementos 

textuais e elementos pós-textuais, apresentados no QUADRO 1. 

Ainda que o artigo, para ser publicado em uma revista científica, não peça alguns elementos 

pré-textuais como: capa, lombada, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos e 

epígrafe, tais elementos identificadores são necessários para possibilitar a encadernação do trabalho, 

seu arquivamento e indexação na Biblioteca da Instituição. 

 

Quadro 1 – Estrutura do Trabalho Acadêmico 

Estrutura Elemento Opção 
Capa Obrigatório 
Lombada Obrigatório 
Folha de rosto Obrigatório 
Folha de aprovação Obrigatório 
Dedicatória Opcional 
Agradecimentos Opcional 
Epígrafe Opcional EL

EM
EN

TO
S 

PR
É-

TE
XT

U
A

IS
 

ID
EN

TI
FI

C
A

D
O

R
ES

 

Sumário Obrigatório 
Título do Artigo Obrigatório 
Autores Obrigatório 
Instituição e endereço Obrigatório 
Resumo Obrigatório 
Palavras-chave Obrigatório 
Abstract Obrigatório 

EL
EM

EN
TO

S 
PR

É-
 

TE
XT

U
A

IS
 

Key-words Obrigatório 
Introdução Obrigatório 
Material e Métodos Obrigatório 
Resultados Obrigatório 

EL
EM

EN
TO

S 
TE

XT
U

A
IS
 

Discussão Obrigatório 
Referências Bibliográficas Obrigatório 
Apêndices Opcional 

EL
EM

EN
TO

S 
PÓ

S-
TE

XT
U

A
I

S 

A
R

TI
G

O
 C

IE
N

TÍ
FI

C
O

 

Anexos Opcional 
 

 

4.1   Elementos pré-textuais  identificadores para indexação e aquivo na biblioteca da fipen 

 Fornecem informações para arquivo e indexação na Biblioteca da Instituição, permitindo a 

consulta da comunidade acadêmica. 
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4.1.1.  Capa e lombada 

Capa é a proteção externa do trabalho e sobre a qual se imprimem as informações indispensáveis à 

sua identificação. É elemento obrigatório e as informações são transcritas na seguinte ordem:  

a) Nome da instituição: fica na parte superior da capa, centralizado, a 3 cm da margem superior, 

com os seguintes dizeres: FACULDADE  INSTITUTO  PAULISTA  DE  ENSINO  - caixa alta, 

negrito, arial 16. 

b) Nome completo do(s) autor(es): deve(m) aparecer logo abaixo do nome da Instituição, 

centralizado, caixa alta e baixa, arial 14, dois espaços simples entre o nome da instituição e o 

primeiro nome do autor e espaço simples entre os nomes dos autores seguintes, se for o caso.  

c) Título do trabalho: vem abaixo dos nomes dos autores, no meio da página, aproximadamente 

com 3 espaços simples de distância, centralizado, em caixa alta, negrito, arial 14.   

d) Subtítulo (se houver): Deve ser precedido de dois pontos evidenciando a sua subordinação ao 

título, com espaço simples, centralizado, caixa alta, arial 14. 

e) Local (cidade) e sigla da unidade da Federação para cidades homônimas, ano (de depósito): 

aparece em seguida, no fim da página, centralizado, o nome da cidade da Instituição onde 

deve ser apresentado o trabalho, caixa alta e baixa, arial 14 e, logo abaixo, com espaçamento 

simples, também centralizado, o ano da entrega, arial 14, a 2 cm da margem inferior. 

Lombada reúne as margens internas das folhas, sejam elas costuradas, grampeadas, coladas ou 

mantidas juntas de outra maneira. Na encadernação final, em capa dura, cor azul royal, as informações 

devem ser gravadas em prateado, longitudinalmente e legível do alto para o pé da lombada. Quando 

houver mais de um autor só será impresso o último sobrenome de cada um, seguido, após vírgula, das 

iniciais do nome e pré-nome e separados entre si por um travessão. Seguir ordem alfabética dos 

sobrenomes. O autor e o título do trabalho vêm gravados longitudinalmente e legível do alto para o 

pé da lombada. Preferencialmente, utilize fonte arial 14, negrito. 
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Figura 1 - Modelo de capa  

 

 

 

 4.1.2. Folha de Rosto 

 Contém os elementos essenciais à identificação do trabalho. É a primeira folha impressa 

depois da capa. É elemento obrigatório e  as informações são transcritas na seguinte ordem: 

Anverso (frente da folha) 

a) Nome do(s) autor(es):  Na parte superior da folha de rosto, centralizado(s), a 2 cm da margem 

superior, negrito, caixa alta, arial 16, com espaçamento simples entre eles. 
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b) Título do trabalho: aparece na metade da página, centralizado, caixa alta, arial 14. 

c) Subtítulo (se houver): deve ser evidenciada sua subordinação ao título principal, precedido de 

dois pontos, logo abaixo ao título, com espaço simples. 

d) Nota descritiva: aparece em seguida ao título e subtítulo com recuo de aproximadamente 7 

cm da margem esquerda (alinhada ao meio da folha para a margem direita), e a 2 cm da 

margem direita, arial 12, espaço simples. 

e) Cidade e ano: aparece em seguida, no fim da página, centralizado, o nome da cidade da 

Instituição onde deve ser apresentado o trabalho e a sigla da unidade da Federação para 

cidades homônimas, caixa alta e baixa, arial 14 e, logo abaixo, com espaçamento simples, 

também centralizado, o ano da entrega, arial 14, a 3 cm da margem inferior. 

 

Figura 2 – Modelo de folha de rosto  
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Verso - O verso da folha de rosto deve conter os dados de catalogação-na-publicação, conforme o 

Código de Catalogação Anglo-Ameriano vigente. A elaboração da catalogação-na-publicação deve ser 

feita pela bibliotecária da instituição de ensino. 

 

 4.1.3. Folha de Aprovação  

- É a folha que contém os elementos essenciais à aprovação do trabalho. É o local onde os 

examinadores assinam e colocam a data da avaliação do trabalho. É um elemento obrigatório, sem 

título e sem indicativo numérico, colocado logo após a folha de rosto. É constituída pelos mesmos 

dados que compõem a folha de rosto e na mesma disposição e formatação, com exceção do(s) 

nome(s) do(s) orientador(es), que são substituídos pelo nome, titulação e assinatura dos componentes 

da banca examinadora. A data de aprovação e assinaturas dos componentes da banca são colocadas 

após a aprovação do trabalho, já em sua versão final (capa dura). 

                    Figura 3 - Modelo de folha de aprovação (ABNT NBR 14724/2011) 
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 4.1.4. Dedicatória  

É a folha em que o(s) autor(es) presta(m) homenagem(ns) ou dedica(m) seu trabalho a 

determinada(s) pessoa(s).  É um elemento opcional, sem título e sem indicativo numérico, colocado 

após a folha de aprovação. 

Figura 4 - Modelo de dedicatória (ABNT NBR 14724/2011) 

 

 

 

 4.1.5. Agradecimentos 

 É a folha em que são registrados os agradecimentos às pessoas e/ou instituições que, de uma 

forma ou de outra, contribuíram de maneira relevante à elaboração do trabalho. Devem ser expressos 

de maneira simples e sóbria, evitando-se os exageros e dando destaque ao orientador do trabalho. 

Agradecimentos são opcionais e vêm após a dedicatória. O título AGRADECIMENTOS, sem indicativo 

numérico, é centralizado, a 5 cm da margem superior da folha, conforme ABNT NBR 6024, caixa alta, 

negrito, arial 12. 
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Figura 5 – Modelo de agradecimentos (ABNT NBR 14724/2011) 

 

 

 

 4.1.6. Epígrafe –  

É a folha em que o(s) autor(es) apresenta(m) uma citação, frase ou pensamento conciso, 

seguidos de indicação de autoria, que mantém relação com o assunto tratado no trabalho. É um 

elemento opcional, sem título e sem indicativo numérico, colocado após os agradecimentos. Pode 

também constar epígrafes nas folhas ou páginas de abertura das seções primárias. 

 

Figura 6 – Modelo de epígrafe (ABNT NBR 10520/2002) 
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 4.1.7. Sumário  

 Elemento obrigatório. É a relação dos principais tópicos do trabalho e suas subdivisões, 

apresentada na ordem em que as matérias se sucedem no texto acompanhado do respectivo número 

da página. Não se deve confundir com índice (elemento pós-textual), que é a lista de assuntos, de 

autores, de nomes geográficos e de acontecimentos, apresentada – opcionalmente – no final de uma 

publicação, em ordem alfabética, com indicação de sua localização no texto.  No sumário, bem como 

no texto, os títulos das seções primárias devem aparecer em CAIXA ALTA e os das seções 

secundárias, em caixa alta e baixa. A numeração dos tópicos e das suas subdivisões, no sumário e no 

texto, deve ser progressiva, utilizando-se algarismos arábicos. O título SUMÁRIO, sem indicativo 

numérico, é centralizado a 5 cm da margem superior da folha, caixa alta, negrito, arial 12. 

 

4.2.  Elementos pré-textuais constituintes do artigo científico 

 São aqueles que antecedem o texto com informações indispensáveis à identificação do artigo 

científico. 

 

 4.2.1. Título do artigo  

O título deve corresponder ao conteúdo. O título é quase uma síntese dos objetivos do estudo. 

O título é mais abrangente; o subtítulo é a caracterização do título.  O título fica na parte superior da 

lauda, com alinhamento à esquerda, caixa alta, arial 12. O Subtítulo (se houver) deve ser precedido de 

dois pontos evidenciando a sua subordinação ao título, caixa alta, arial 12. 

 

 4.2.2. Autores 

 O mérito da autoria científica deve se restringir aos que efetivamente participaram do trabalho 

realizado. A seqüência dos nomes deve ser em ordem decrescente do mérito de participação dos 

autores no trabalho; o nome do autor que mais participou ocupará a primeira posição e assim 

sucessivamente. Usar & para ligar o último co-autor aos antecedentes. O nome completo do(s) 

autor(es) deve(m) aparecer, entre vírgulas, com dois espaços simples, logo abaixo do título do artigo, 

com alinhamento à esquerda, caixa alta e baixa, arial 12.  
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 4.2.3. Nome da Instituição e endereço  

 Refere-se ao local onde foi desenvolvida a pesquisa ou que a financiou. Deve figurar, com dois 

espaços simples abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es), à esquerda, caixa alta, arial 12. Após o nome, 

coloca-se uma vírgula e, na seqüência, o endereço completo (rua, número, bairro, CEP) da instituição. 

 

 4.2.4. Resumo  

É a apresentação concisa dos pontos relevantes do artigo, fornecendo uma visão rápida e clara 

dos itens seguintes: contextualização do problema investigado; objetivo do estudo; metodologia; 

resultados; conclusões da pesquisa; podem ainda apresentar a importância do trabalho para o meio 

acadêmico e/ou sociedade e as recomendações do autor.  No resumo, assim como no texto, deve ser 

evitado o uso de frases negativas ou de abreviaturas pouco comuns à literatura da área. Deve ser 

redigido com apenas um parágrafo e conter de 100 a 200 palavras. Deve figurar, com dois espaços 

simples, abaixo do nome da Instituição, à esquerda e justificado, caixa alta, arial 12. 

 

 4.2.5. Palavras-chave  

 São termos escolhidos pelos autores para indicar o conteúdo do trabalho. Devem fornecer de 

três a seis palavras-chave que serão usadas na indexação do trabalho. Deve figurar, com dois espaços 

simples, abaixo do resumo, à esquerda, caixa alta e baixa, arial 12. 

 

 4.2.6. Abstract  

 Contém as mesmas informações do resumo, observadas as características intrínsecas de cada 

língua. Deve figurar, com dois espaços simples, abaixo das palavras-chave, à esquerda e  justificado, 

caixa alta, arial 12. 

 

 4.2.7. Key-words  

 São os mesmos termos das palavras-chave vertidos para o idioma inglês. Deve figurar, com 

dois espaços simples, abaixo do abstract, justificado, caixa alta e baixa, arial 12. 

 



13 
 
4.3.  Elementos Textuais 

 Essa é a parte do artigo em que é exposta a matéria da pesquisa, ou seja, o texto. Os itens que 

compõem os elementos textuais serão apresentados a seguir: 

 

 4.3.1.  Introdução 

 Na Introdução, o autor deve: 

a) Fazer uma revisão da literatura, articulando um debate entre os autores pesquisados, com o 

objetivo de estabelecer o estado da arte, ou o ponto onde se encontram as pesquisas científicas sobre 

o tema investigado. Essa discussão, que define o ponto de vista adotado pelo autor para a realização 

da pesquisa, baseia-se em bibliografia atualizada que aborda o tema investigado, especialmente por 

meio do uso de periódicos científicos. O referencial teórico, apresentado na Introdução, constitui a 

lente, ou o quadro teórico de referência, por meio do qual o problema de pesquisa foi compreendido e 

investigado pelo autor. 

b) Apresentar, ao longo do texto, ou em seu final, a justificativa, expondo sucintamente as razões de 

ordem teórica e os motivos de ordem prática que tornaram importante a realização da pesquisa. 

c) Terminar com o objetivo geral do estudo, que antecipa para o leitor o que o pesquisador pretende 

atingir com a realização da pesquisa.  

A introdução deve figurar, com dois espaços simples, abaixo das key-words, com alinhamento à 

esquerda e justificado, com recuo da primeira linha dos parágrafos, caixa alta, arial 12.  

 

 4.3.2. Materiais e Métodos 

 Nessa parte do artigo, o pesquisador deve explicar em detalhes o caminho percorrido para 

atingir os objetivos da pesquisa, descrevendo os métodos, as técnicas e os instrumentos de coleta de 

dados. Deve figurar, com dois espaços simples, abaixo da INTRODUÇÃO, com alinhamento à 

esquerda e justificado, com recuo da primeira linha dos parágrafos, caixa alta, arial 12. Em se tratando 

de artigo teórico, pode-se omitir estar parte. 

 

 4.3.3. Resultados e Discussão 

 São apresentados os resultados da pesquisa e a discussão desses resultados. Deve conter 

ilustrações (desenho, gravura ou imagem), tabelas (próprio autor) e quadros (outros autores), contendo 

os dados estritamente necessários à compreensão, pelo leitor, do desenrolar do raciocínio do 

pesquisador. O pesquisador não pode se deixar dirigir pelo desejo de verem confirmadas as suas 
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previsões à custa de dados que as refutem. Todos os dados significativos devem ser apresentados, e 

se algum resultado for inconclusivo tem de ser apontado no texto. Deve figurar, com dois espaços 

simples, abaixo dos MATERIAIS E MÉTODOS, com alinhamento à esquerda e justificado, com recuo 

da primeira linha dos parágrafos, caixa alta, arial 12.  

Em se tratando de artigo teórico, pode-se omitir os RESULTADOS, passando direto para a 

DISCUSSÃO dos dados obtidos na revisão bibliográfica apresentada na INTRODUÇÃO. 

 

 A DISCUSSÃO - diz respeito à interpretação dos resultados da pesquisa.  O autor deve: 

a) Estabelecer relações e correlações (análise) entre os dados apresentados nos RESULTADOS;  

b) Interpretar os dados, correlacionando os resultados com o universo teórico feito na introdução, 

a fim de fundamentar e sustentar o que foi encontrado. O modelo teórico serve de embasamento à 

interpretação do significado dos dados. A interpretação dos resultados deve fornecer evidências que 

confirmem ou refutem as hipóteses. Quando os dados são irrelevantes, insuficientes, inconclusivos não 

se pode confirmar, nem refutar a hipótese e tal fato deve ser apontado;  

c) A análise dos dados e a interpretação dos resultados encaminham naturalmente para as 

conclusões, que devem sintetizar:  

•••• A relação entre os dados obtidos e as hipóteses enunciadas;  

•••• A interpretação dos resultados mais relevantes;  

•••• Se o objetivo geral estabelecido na introdução foi atingido e se a hipótese foi confirmada 

ou rejeitada;  

•••• A contribuição da pesquisa para o meio acadêmico e/ou sociedade. Nesse passo, a 

citação de conclusões a que outros autores chegaram permite salientar a contribuição da pesquisa 

realizada, demonstrar contradições, reafirmar comportamentos e atitudes. A confirmação de resultados 

obtidos e a enumeração das discrepâncias são de grande importância. 

•••• A conclusão pode ainda apresentar sugestões e recomendações para outros trabalhos.  

•••• Recomendações são indicações de ordem prática de intervenção na sociedade de acordo 

com o conteúdo da pesquisa.  

•••• Sugestões colaboram com o desenvolvimento da ciência apresentando problemas, novas 

temáticas, novas hipóteses a serem desenvolvidos em trabalhos futuros. 

 

 OS RESULTADOS E DISCUSSÃO devem figurar, com dois espaços simples, abaixo dos 

MATERIAIS E MÉTODOS, com alinhamento à esquerda e justificado, com recuo da primeira linha dos 

parágrafos, caixa alta, arial 12.  
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4.4.  Elementos pos-Textuais 

 Elementos pós-textuais são elementos que complementam o trabalho. Na modalidade artigo 

científico, esses elementos são: 

 

 4.4.1.  Referências Bibliográficas  

 Elemento obrigatório - Uma lista de referências, em ordem alfabética do sobrenome do  

primeiro autor (fonte 12), deve aparecer no final do artigo. Todas as referências na lista devem ser 

indicadas em algum ponto do texto e vice-versa. O último co-autor deve ser ligado aos demais por &. 

Há diferença entre referências bibliográficas e bibliografia. Referências bibliográficas indicam as obras 

efetivamente citadas no texto do artigo.  Já bibliografia indica todas as leituras feitas pelo pesquisador 

durante o processo de pesquisa. O título REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, sem indicativo numérico, 

deve figurar, à esquerda e justificado, com dois espaços simples, abaixo da Discussão, caixa alta, arial 

12. O espaçamento entrelinhas e entre as referências deve ser de 1,5 cm.  Seguem alguns modelos de 

referências bibliográficas: 

 

Quadro 2 – Modelos de Referências Bibliográficas 

FONTE MODELO 

Artigos de 

periódicos 

 

Mantovani, W. & Martins, F.R. 1988. Variações fenológicas das espécies do cerrado da 

Reserva Bilógica de Moji Guaçu, estado de São Paulo. Revista Brasileira de Botânica 

11: 101-112.  

Artigo de jornal Neves Júnior, E. 2002. Ecos da Eco + 10. Folha de São Paulo,  16 /09/02. 

Artigo de revista Costa, S. da. 1998. O salário em debate. Exame 4(6): 34-39. 

Dissertações e 

Teses 

 

Batalha, M.A. 1997. Análise da vegetação da ARIE Cerrado Pé-de-Gigante (Santa Rita do 

Passa Quatro, SP). Dissertação de mestrado, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

Chang, C.W. 1975. Effect of fluoride pollution on plants and cattle. PhD Thesis, Banaras 

Hindu University, Varanasi.  

Livros Massaud, M. 1974. A literatura portuguesa. Ed. Cultrix, São Paulo.  

Capítulos de 

livros 

Woody, R.W. 1974. Studies of theoretical circular dichroism of Polipeptides: contributions of 

B-turns. In: Blouts, E.R.; Tchov T.P. & Kouws A.Z. (Eds), Peptides, polypeptides and 

proteins. J Wiley & Sons, New York. pp. 338-350.  

Conferências 

 

Davison, A.W. 1982. Uptake, transport and accumulation of soil and airborne fluorides by 

vegetation. 6th International Fluoride Symposium, 1-3 May, Logan.  

Bohnenberger, J.C. 2001. Contaminação por esgotos domésticos e industriais. I Encontro 

de Preservação de Mananciais da Zona da Mata Mineira, 20-21 Junho, Viçosa.  

Enciclopédias, Enciclopédia Barsa. 1989. Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicações, Rio de 
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Dicionários e 

Obras literárias:  

Janeiro – São Paulo.  

Houaiss, A. & Villar, M.S. 2001. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva, 

Rio de Janeiro.  

Assis, M. Dom Casmurro. 28º edição, Ed. Ática, São Paulo.  

A Bíblia Sagrada. Traduzida pelo Pe. João Ferreira d'Almeida. Sociedade Bíblica do 

Brasil, Rio de Janeiro.  

Relatórios 

Técnicos 

Relatório de Sustentabilidade. 2006. Rodriguez, R.D. & Oyakawa, T. (Eds). Produtos 

Roche Químicos e Farmacêuticos S.A.  

Referência web MIT Enterprise Fórum, 2004. Disponível em: 

<http://web.mit.edu/entforum/www/Business_Plans>. Acesso em 22 dez. 2004. 

Entrevista Mello, E.C. de. 1998. O passado no presente. Veja (1528): 9-11, 12/09/98. 

Artigo de jornal 

em meio 

eletrônico 

Leis tributárias. 2002. O Norte, 27/08/02. Disponível em: <http://www.onorte.com.br>. 

Acesso em 26 set. 2002. 

Trabalho em 

meio eletrônico 

Vieira, F.S. O amor de mãe. 2000. Revista Neo interativa, 5. Seção Opinião. CD-ROM. 

 

 4.4.2. Apêndice(s)  

 É um elemento opcional e consiste em texto ou documento elaborado pelo(s) autor(es), a fim 

de complementar sua argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho. Como apêndice(s) 

podem ser incluídos: questionários, tabelas, quadros, gráficos e outras ilustrações preparadas pelo(s) 

autor(es). Devem figurar após as Referências Bibliográficas, e sua paginação deve ser contínua à do 

texto. Havendo mais de um apêndice, sua identificação é feita por letras maiúsculas consecutivas, 

travessão e pelos respectivos títulos.  

 

 4.4.3. Anexo(s)  

 Elemento opcional. Diferentemente do Apêndice, consiste em texto ou documento proveniente 

de outros autores estritamente necessário à fundamentação, comprovação e ilustração do trabalho. 

Quando há mais de um, cada anexo é identificado por letras maiúsculas consecutivas, travessão, e 

pelos respectivos títulos. Nessa subseção colocar todas as informações que julgar relevantes para o 

melhor entendimento do trabalho acadêmico. Não tem limite de páginas ou exigências a serem 

seguidas. Como anexo(s) poderão ser anexadas informações como fotos dos produtos, plantas de 

localização, roteiro e resultados completos de pesquisas de mercado realizadas, material de divulgação 
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do negócio, folders, catálogos, estatutos, contrato social da empresa, planilhas financeiras detalhadas, 

entre outras. 

 

 

5.  REGRAS DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS ACADÊMICOS 

5.1.  Número de páginas  

 O artigo deverá ter, no máximo, 25 páginas, incluindo tabelas e figuras, mais apêndices e/ou 

anexos. O trabalho total, somando os elementos identificadores necessários para possibilitar a 

encadernação do trabalho e seu arquivo na Biblioteca da Instituição, s não deverá exceder a 35 

páginas. 

 

5.2.  Formato  

 Os textos devem ser apresentados no formato A4 – 21,0cm X 29,7cm, em papel branco ou 

reciclado, com espaçamento e margens padronizados, no anverso e verso das folhas. Os textos devem 

ser digitados em cor preta, podendo utilizar outras cores somente para as ilustrações. 

 Os elementos pré-textuais devem iniciar no anverso da folha, com exceção dos dados 

internacionais de catalogação-na-publicação que devem vir no verso da folha de rosto. Recomenda-se 

que os elementos textuais e pós-textuais sejam digitados do anverso e verso das folhas. Recomenda-

se, quando digitado, a fonte tamanho 12 para todo o trabalho, inclusive capa, excetuando-se citações 

com mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação, dados internacionais de catalogação-na-publicação, 

legendas e fontes das ilustrações e das tabelas, que devem ser em tamanho menor e uniforme. 

 

5.3  Margens 
Quadro 3 – Especificação das margens 

MARGEM ESPECIFICAÇÃO 
Para o artigo científico seguir o padrão: 
Margem esquerda 
Margem direita e Margens Superior e Inferior 

3 cm 
2 cm 

Para os demais elementos seguir o padrão: 
Superior para elementos pré-textuais (anverso) 3 cm  
Esquerda e Inferior  – elementos pós-textuais (verso)  2 cm 
Direita e Superior  – elementos pós-textuais (verso) 3 cm 
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Início de Parágrafo Recuo de 1,5 cm da margem esquerda 
Citação Longa (com mais de 3 linhas)  Recuo de 4cm da margem esquerda (letra 

tamanho 10 e em itálico) 
Títulos de seção Alinhados à margem esquerda, sem recuo. 
Títulos de elementos sem indicativos numéricos Centralizados 
Dedicatória e Epígrafe Recuo de 7 cm da margem esquerda. 
 

5.4  Espaçamento 
Quadro 4 – Especificação do espaçamento 

ESPAÇAMENTO ESPECIFICAÇÃO 
Artigo científico Especificações dadas no item 3. 
Entre linhas de: Notas de rodapé; Indicação de fontes e tabelas; 
Legendas; Citações de mais de 3 linhas 

 
Simples 

Entre linhas: Digitação do texto em geral e AGRADECIMENTOS 1,5 
Folha de aprovação, dedicatória e epígrafe. 1,5 
 

5.5  Paginação 
Quadro 5 – Especificação da paginação 

PAGINAÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
Da folha de rosto até o 
sumário 

Devem ser contadas sequencialmente, mas não numeradas. 

Artigo científico Numeradas com algarismos arábicos, arial 10, no canto inferior direito 
da folha, a 2 cm da borda. 
A numeração contínua do número de folhas contadas da Folha de 
Rosto até o sumário. 

Apêndices e Anexos Numeração de maneira contínua. A paginação deve dar seguimento 
ao texto do artigo. 

 

5.6  Abreviatura e Siglas  

 Ao aparecem pela primeira vez no texto, a forma completa do nome precede a sigla, colocada 

entre parênteses. Ex.: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

5.7.  Ilustrações  

 Qualquer que seja o tipo de ilustração (desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, 

gráficos, organogramas, plantas, quadros e outros) sua identificação aparece na parte superior, 

precedida da palavra designativa, seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em 

algarismos arábicos, e do respectivo título. Após a ilustração, na parte inferior, indicar a fonte 
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consultada (elemento obrigatório, mesmo que seja produção do próprio autor), legenda explicativa de 

forma breve e clara, dispensando consulta ao texto e da fonte, notas e outras informações necessárias 

à sua compreensão (se houver).  A ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo 

possível do trecho a que se refere. Para citação no texto usa-se FIG. ou QUADRO mais o número. 

 

 

5.8.  Tabelas  

 As tabelas apresentam informações tratadas estatisticamente. São identificadas na parte 

superior precedida da palavra TABELA seguida de seu número arábico e seu título. São delimitadas 

apenas na parte superior e inferior por traços horizontais. Deve ser inserida o mais próximo possível do 

trecho a que se referem.  No texto, a referência se fará pela indicação TAB. e o número 

correspondente.  Se a tabela for muito extensa e tiver que ser interrompida por mudança de página, ela 

deve ficar aberta na parte inferior e o título será repetido na página seguinte. 

Obs: O que distingue um quadro de uma tabela é o fato de que somente a tabela pode ser 

transformada em gráfico. 

 

5.9.  Citações  

 São elementos essenciais para a fundamentação teórica de trabalhos técnico-científicos.  A 

identificação das fontes utilizadas no texto constitui-se ainda num princípio de probidade intelectual e 

ética profissional. Referências aos autores ao longo do texto devem ser citadas no local apropriado 

pelo(s) nome(s) do(s) autor(es) e ano. Por exemplo: Silva, 2009; Silva & Moreira, 1996; Silva et al., 

1997. Dois ou mais artigos do mesmo autor no mesmo ano devem ser distinguidos por letras. Por 

exemplo: Silva, 2004a; Silva, 2004b. Referências a teses, abstracts de reuniões, simpósios e artigos 
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em preparo ou submetidos, mas ainda não aceitos, podem ser citados no texto como: Silva, dados não 

publicados, e não devem ser incluídos na lista de referências. A citação de segunda mão (ou citação de 

citação lida em outro texto) deve vir precedida do termo apud. Por exemplo: Hirschhorn, 1984, apud 

Tenório, 2011. 

 

5.10. Notas de Rodapé  

 São considerações ou esclarecimentos não incluídos no texto para não interromper a 

sequência lógica da leitura. As notas devem aparecer na margem inferior da mesma página, separadas 

do texto por um espaço contínuo de 5 cm e digitadas em espaço entrelinhas simples e com fonte 

tamanho 10. 

 

5.11  Digitação 

Quadro 6 – Especificação do estilo da fonte na digitação do trabalho 
FONTE ESPECIFICAÇÃO 
Arial Para o texto dos elementos 
Itálico Usado para designar palavras ou locuções estrangeiras 

 

5.12 Tamanho da fonte 

Quadro 7 – Especificação do tamanho das fontes na digitação 
LETRA ESPECIFICAÇÃO 
Elementos Pré-textuais (nome da instituição, na capa) Tamanho 16 
Elementos Pré-textuais na capa (nome do autor, título do trabalho, subtítulo, 
identificação do trabalho, cidade e ano) 

Tamanho 14 

Texto total do artigo científico Tamanho 12 
Notas de rodapé, citações de mais de 3 linhas, paginação e legendas. Tamanho 10 

 

 

6. ESTILO  

 - Ao elaborar um artigo científico o estilo deve ser claro, conciso, objetivo; a linguagem, correta, 

precisa, coerente e simples. Adjetivos são supérfluos, rodeios e repetições ou explicações inúteis 

devem ser evitadas, assim como a forma excessivamente compacta, que pode prejudicar a 
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compreensão do texto. A informação em um artigo de pesquisa deve descrever e explicar, mas não 

tentar convencer. 

 

 

7. SUBMISSÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 

  - A submissão de artigos científicos implica que não tenham sido publicados, ou considerados 

para publicação em outra revista. A submissão deve seguir os procedimentos do periódico para o qual 

está sendo enviado o artigo. Embora os artigos possam ter o tamanho necessário para a apresentação 

concisa e discussão dos dados, artigos sucintos e cuidadosamente preparados têm preferência. 

 

 

8. CRONOGRAMA DAS ETAPAS DA PESQUISA Á REDAÇÃO DO ARTIGO 

 
Quadro 8 – Cronograma das etapas do trabalho acadêmico 

MESES ETAPAS 
J F M A M J J A S O N D 

Escolha e delimitação do tema de estudo.             
Formulação do problema de pesquisa.             
Enunciação da hipótese.             
Determinação dos objetivos: geral e específicos.             
Exposição da justificativa             
Definição da metodologia             
Pesquisa bibliográfica             
Composição do quadro teórico (Introdução)             
Elaboração do questionário (se houver pesquisa de 
campo) com base no quadro teórico 

            

Convite aos participantes para a pesquisa de campo             
Coleta de dados             
Recebimento, codificação e tabulação dos dados             
Tratamento estatístico             
Análise e interpretação dos resultados             
Redação do artigo             
 

 

9.  RECOMENDAÇÕES FINAIS 

 Antes de remeter um artigo, o autor deve relê-lo cuidadosamente, dando atenção aos itens 

seguintes: correção gramatical, correção na digitação, correspondência entre os trabalhos citados no 
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texto e os referidos na bibliografia, correspondência entre os números de tabelas e figuras citadas no 

texto e os referidos em cada um e posição correta das legendas.   
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