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Resumo 
 
Para este resumo deve-se ter entre 150 a 250 palavras sintetizando o tema em 

questão, objetivo do estudo, a justificativa, a metodologia e as considerações finais a 

que se chegou. Não se recorre a citações ou uso de qualquer tipo de ilustração 

(gráfico, tabela, fórmulas). O resumo deve ser composto de uma sequência de frases 

concisas (e não de enumeração de tópicos), em um parágrafo único. Utilizar Fonte 

Arial Tamanho 12. Entrelinhas simples. 

 
Palavras-chave: Artigo Científico. Metodologia. Normas. 
Palavras-chave: de 3 a 5 palavras separadas por ponto. 
 
 
 
Introdução 

Este documento está escrito de acordo com o modelo indicado para o gênero 

artigo, assim, serve de referência, ao mesmo tempo em que comenta os diversos 

aspectos da formatação. Observe as instruções e formate seu artigo de acordo com 

este padrão. O tópico introdução não deverá ser numerado. O texto produzido deverá 

ter entre 06 a 10 páginas e não deverá ser paginado. 

As margens devem ter: 3,0 cm superior e esquerda e 2,0 cm inferior e direita. O 

tamanho de página deve ser A4, com fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 

entrelinhas 1,5. Título: deve estar centralizado, em negrito, com letras maiúsculas. A 

Introdução inicia-se com três espaços após o Resumo. 

Os nomes dos autores devem estar alinhados na margem direita, uma linha 

abaixo do título, em negrito, fonte Arial e tamanho 12. Apenas o sobrenome deverá vir 

em caixa alta. 

O texto pode ser de autoria de um ou até, no máximo, 03 autores. 

Títulos das sessões: os títulos das sessões do trabalho devem ser posicionados 

à esquerda, em caixa baixa (cada título apenas a primeira letra deve vir em 

maiúscula), em negrito, numerados com algarismos arábicos (1, 2, 3, etc.). Não 

coloque ponto final nos títulos. 
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1 Formatação geral 

Comece sempre o texto do tópico uma linha após o título. Um trabalho deve 

conter partes pré-textuais (título, autoria, resumo, palavras-chave), partes textuais 

(introdução, desenvolvimento e considerações finais) e as partes pós-textuais, que 

neste formato restringe-se às referências bibliográficas (de obras citadas durante o 

texto). Na sequência este modelo apresenta cada uma dessas partes. 

Na introdução, deve-se apresentar o tema do trabalho mostrando sua 

relevância e a problemática em que se insere. Também se deve apresentar como a 

pesquisa foi e/ou está sendo realizada para discussão do tema-problema, além dos 

objetivos da pesquisa.  No desenvolvimento e em seus subitens, discorre-se sobre 

a questão envolvida no tema, recorrendo às referências teóricas levantadas durante 

a pesquisa. As considerações finais tratam do fechamento do tema, podendo-se 

pontuar a necessidade de novas investigações. 

 

2 Formatação de tabelas e figuras 

Figuras e tabelas são opcionais e quando usadas devem possuir títulos 

(cabeçalhos) localizados acima das mesmas e fontes localizadas abaixo. 

Desta forma, torna-se obrigatória a inclusão de um comentário sobre a ilustração 

ou a tabela no texto. A NBR 15287:2011 reforça este fato quando diz que “a ilustração 

deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere” 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011, p. 8). 

 

3 Citações 

As citações devem estar de acordo com a norma ABNT NBR 10520:2002 

(Citações). Segundo as normas da ABNT “o recurso das citações contribui para 

explicitação das referências teóricas adotadas na construção do trabalho, as quais 

introduzem os autores com que o texto manterá seu diálogo. A chamada de autores 

deverá ser feita pelo sistema AUTOR-data”.  

Reparem que a citação de autores ao longo do texto é feita em letras minúsculas, 

enquanto que a citação de autores entre parênteses, ao final do parágrafo, deve ser 

feita em letra maiúscula, conforme indicado no próximo parágrafo.  

Segundo Freire (1987, p. 20) “.........”.  

Ou: 

 



[...] ao entrar na cultura, a criança não apenas toma algo dela, adquire 
algo, incute em si algo de fora, mas também a própria cultura reelabora 
todo o comportamento natural da criança e refaz de modo novo todo 
o curso do desenvolvimento. A distinção de dois planos de 
desenvolvimento no comportamento (o natural e o cultural) torna-se o 
ponto de partida para uma nova teoria da educação (VIGOTSKI, 2011, 
p. 866). 

 

As citações diretas, no texto, de até três linhas, devem estar contidas entre aspas 

duplas. As aspas simples são utilizadas para indicar citação no interior da citação. 

As citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem ser destacadas 

com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor (fonte 11) que a do texto 

utilizado, sem as aspas e com espaçamento simples acompanhados do autor, data e 

página (quando houver) ao final entre parênteses, como no exemplo: (FREIRE, 1987, 

p. 30). 

As citações indiretas são as transcrições livres do texto, isto é, usamos nossas 

próprias palavras para expor a ideia do autor sem haver transcrição das próprias 

palavras do autor consultado. Podemos, ainda, se o trecho for muito longo, interpretar 

a ideia do autor e fazermos uma síntese. Nesse tipo de citação, não se utiliza as 

aspas; mas o autor e a data de publicação devem ser citados, como no exemplo: 

(FREIRE, 1987). 

 

Referências 

Esta seção deve descrever as fontes consultadas durante a elaboração da 

escrita do texto, seguindo a norma técnica pertinente, a saber a NBR 6028:2003. Deve 

conter apenas as obras citadas no texto, ou seja, “não liste se não citar” e “não cite se 

não listar”.  

“As referências são alinhadas somente à margem esquerda do texto e de forma 

a se identificar individualmente cada documento, em espaço simples e separadas 

entre si por uma linha em branco de espaço simples” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE NORMAS TÉCNICAS, 2018, p. 5). 

Segue alguns exemplos logo abaixo. 
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