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RESUMO 

 

Resumos são constituídos de um só paragrafo, podendo ter entre 100 a 250 palavras. Devem 

apresentar os objetivos e o assunto geral do texto de forma clara e concisa; podem ser críticos 

indicativos ou informativos. A primeira frase deve explicar o tema do artigo, dando 

preferência ao uso da terceira pessoa do singular na voz ativa. (NBR 6028, 2003). 

Palavras–chave: Artigo Científico. Normalização. ABNT.  

 

ABSTRACT 

 

The summary consists of a single paragraph, may be between 100 to 250 words. Should 

present the objectives and the general subject of the text in a concise, critical summary can be 

indicative or informative. The first sentence should explain the topic of the article, giving 

preference to the use of third person singular in the active voice. 

Keywords: Scientific Article. Standart. ABNT 
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MODELO DE ARTIGO CIENTÍFICO 

1 INTRODUÇÃO (tamanho 12 e em destaque) 

Artigos científicos tratam de temas novos e descobertas, devem ser claros, concisos e 

objetivos, oferecendo soluções para questões controversas, de acordo com a NBR 6022 (2003, 

p. 02) o Artigo Científico é “parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e 

discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento”. 

Para Marconi e Lakatos (2005, p. 261-264) ele pode ser de revisão ou original, a estrutura é 

constituída de elementos:  

a) pré-textuais; 

 título e subtítulo (se houver) 

 nome do autor ou autores 

 resumo na língua do texto 

 palavras-chave na língua do texto 

 resumo em língua estrangeira 

 palavras-chave em língua estrangeira 

b) textuais 

 introdução  

 desenvolvimento; 

 conclusão; 

c) pós-textuais; 

 referências 

 apêndice ou anexo (se houver necessidade) 

 agradecimentos (opcional) 

O artigo original apresenta temas ou abordagens originais e podem ser: relatos de caso, 

comunicação ou notas prévias. O de revisão analisa e discute trabalhos já publicados. 

2 DESENVOLVIMENTO 

 Parte importante de um artigo, onde é exposta de forma ordenada toda fundamentação 

teórica. Divide-se em seções e subseções, conforme a NBR 6024, que variam em função da 

abordagem do tema e do método. 
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2.1. ALGUMAS REGRAS DE FORMATAÇÃO (tamanho 12 e em destaque) 

As seções secundárias como o 2.1, acima, devem ser em letras maiúsculas e 

minúsculas, em negrito, porém as demais seções, em letras normais e sem qualquer destaque. 

2.1.1 Tamanho da Letra nos Títulos (tamanho 12 e sem destaque) 

 O texto deverá ser digitado em papel A4, fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 

12. Margem superior e esquerda 3 cm e inferior e direita 2 cm. Alinhamento justificado e 

espaçamento Entre Linhas: 1,5. 

2.1.1.1 Ilustrações e tabelas 

 Existem diferenças entre ilustrações (quadros, fotos, mapas, desenhos, diagramas, 

gráficos, etc) e tabelas. As ilustrações recebem a denominação de figuras com numeração 

sequencial e situam-se, em sua identificação, o título na parte superior da figura e a fonte na 

parte inferior, em letra menor do que a do texto. Nos quadros constam textos e dados, sendo 

utilizados em dados qualitativos, fechando todas as células. 

Quadro1- Algumas formas de comércio eletrônico 

Abreviação Nome completo Exemplo 

B2C Business-to-consumer Pedidos de livros on-line 

B2B 

 
Business-to-business 

Fabricantes de automóveis solicitando pneus a um 

fornecedor 

G2C 
Government-to-

consumer 

Governo distribuindo eletronicamente formulários de 

impostos 

C2C  Consumer-to-consumer Leilões on-line de produtos usados 

P2P Peer-to-peer Compartilhamento de arquivos 

Fonte: Tanenbaum, 2003, p. 10. 

  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) define a tabela como forma 

não discursiva de apresentar informações, das quais o dado numérico se destaca como 

informação central. Devendo ser delimitadas, no alto e em baixo por traços horizontais, e 

somente traços no interior da tabela e não devem ser delimitadas pôr traços verticais externos, 

recomenda-se que uma tabela seja elaborada de forma a ser apresentada em uma única página.  
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Tabela 1 – Valor da Cesta Básica no mês de Agosto 

Produto Supermercado A Supermercado B 

Arroz 5kg R$ 7,59 R$ 7,50 

Feijão 2kg R$ 6,15 R$ 6,45 

Açúcar 5kg R$ 7,69 R$ 6,89 

Óleo 1l R$ 1,84 R$ 1,67 

Farinha 1 kg R$ 1,98 R$ 2,10 

Total R$ 25,25 R$ 24,61 

Fonte: Pesquisa do autor 

2.1.2 Entendendo as Citações 

 As citações devem ser feitas de acordo com a NBR 10520, e podem ser de dois tipos: 

 Diretas: transcrita da forma como consta no texto; 

 Indireta: quando se usa palavras próprias para expressar a ideia do autor; 

Se a citação tiver mais de três linhas ela deve ter um recuo de 4 cm, a partir da margem 

esquerda, fonte 10, justificado, com espaçamento simples e sem aspas.  

São motivos para a elaboração de um artigo científico: existência de aspectos de um 

assunto que não foram estudados suficientemente ou foram superficialmente; 

necessidade de esclarecer uma questão antiga; inexistência de um livro sobre o 

assunto; aparecimento de um erro. (MEDEIROS, 2005, p.244). 

De acordo com a regra, “Para enfatizar trechos da citação, deve-se destaca-los indicando 

esta alteração com a expressão grifo nosso entre parêntese, após a chamada da citação, ou 

grifo do autor, caso o destaque já faça parte da obra.” (NBR 10520, 2002, p. 03, grifo nosso). 

No caso de citação de citação usa-se o termo apud que significa: citado por, conforme ou 

segundo. 

“O técnico ou cientista procura descobrir e provar a verdadeira natureza do assunto e das 

relações entre suas partes” (SIQUEIRA, 1969, p. 61 apud MARCONI; LAKATOS, 2005, p. 

263). 

 As citações diretas devem ser escritas da forma como aparecem no texto, inclusive 

com os possíveis erros gramaticais que possa ter. Nesse caso após a frase citada, pode-se 

escrever [sic] que significa tal e qual está escrito. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Artigos científicos apresentam resultados de estudos e pesquisas, portanto devem ser 

objetivos quanto ao tema tratado e seu desenvolvimento. Pretende-se com essas diretrizes 

auxiliar aqueles que tenham dúvidas em relação ao formato de um artigo científico, bem como 

padronizar o formato aplicado em trabalhos de disciplinas e trabalhos substitutivos ao do 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC. 
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