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Resumo 
 

Elemento obrigatório, é a apresentação concisa dos pontos relevantes de um           

documento. O resumo deve ressaltar de forma clara, direta e sintética a natureza e              

o objetivo do trabalho, a metodologia utilizada, os resultados obtidos e as            

conclusões. O resumo deve ser apresentado em único parágrafo e ter entre 100             

e,  no máximo, 250 palavras. 

 

Palavras-Chave:  Resumo. Artigo científico. Normas técnicas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A introdução é a parte inicial do artigo, onde devem constar a delimitação do              

assunto tratado, os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para           

situar o tema do artigo.  

Os artigos podem ser : científico, de revisão e original. 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.          

Artigo de revisão é a publicação que resume, analisa e discute informações já             

publicadas. Artigo original é a uma publicação que apresenta temas ou           

abordagens originais.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 
 

O desenvolvimento é a parte principal do artigo, que contém a exposição ordenada e  
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pormenorizada do assunto tratado, podendo ser divido em seções e subseções. 

 

 

EXEMPLO: 

 

1 SEÇÃO PRIMÁRIA 
1.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA 

1.1.1 Seção terciária 
1.1.1.1.1 Seção quinária 

2 SEÇÃO PRIMÁRIA 
2.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA 

2.1.1 Seção terciária  
          REFERÊNCIAS 

 

Para a apresentação do artigo utilizar papel branco ou reciclado, formato A4            

(21,0 x 29,7 cm), digitar o texto na cor preta e fonte tamanho 12 para o texto e fonte                   

tamanho 10 para citações longas, notas de rodapé, legendas e fontes (identificação)            

das ilustrações e tabelas e paginação; optar por fontes arredondadas (Times New            

Roman  ou Arial ).  

As margens devem ser de 3 cm (esquerda e superior) e 2 cm (direita e               

inferior).A primeira linha do parágrafo com recuo de 2 cm a partir da margem              

esquerda. Citação longa (com mais de três linhas) com recuo de 4 cm a partir da                

margem esquerda. As nota(s) de rodapé digitada dentro das margens indicadas,           

devendo ficar separada do texto por um traço de 5 cm a partir da margem esquerda. 

O espaçamento deve ser de 1,5 para todo o texto e para citações longas,              

para os títulos das seções e subseções do texto que os precede e que os sucedem.  

O espaçamento simples para citações longas, notas de rodapé, referências, legenda           

e fonte das ilustrações e tabelas, natureza do trabalho e entre uma referência e              

outra, na lista de referências ao final do trabalho. 

A estrutura do artigo é constituída de elementos pré-textuais, textuais e 

pós-textuais. Conforme esquema abaixo: 



 

 

                   FIGURA 1 - ESTRUTURA DO ARTIGO 

 
              Fonte: Elaboração própria, 2016. 
 

3 CONCLUSÃO 
 

A conclusão/considerações finais é a parte final do artigo, na qual se            

apresentam as conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses.  

 

 

 

TITLE OF THE PAPER: 

SUBTITLE OF THE PAPER 

 

Abstract: É a versão do resumo em língua estrangeira (inglês). 
 

Keywords:  Article. Abstract. Words. 
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APÊNDICE A – Título 

 

Os apêndices são textos e/ou documentos elaborados pelo próprio autor          

para  complementar  o  texto  principal.  

 

ANEXO A – Título 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm


 

O anexo é um “texto ou documento não elaborado pelo autor, que            

serve  de  fundamentação,  comprovação  e  ilustração” . 

 

 

 


