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ARTIGO CIENTÍFICO

Artigo científico é um texto com autoria declarada que apresenta e discute ideias,
métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento, e que faz parte
de uma publicação coletiva, com outros artigos e autores, segundo a NBR 6022/2003, da
ABNT. Este texto, dependendo da sua qualidade, é publicado em veículos como revista,
boletim, anuário, anais de eventos científicos, repositórios digitais etc., os quais, para serem
considerados periódicos científicos especializados da área, precisam ser objeto de Número
Padrão Internacional para Publicação Seriada (International Standard Serial Numering –
ISSN), na versão impressa e/ou online, serem indexados a bases de dados nacionais e/ou
internacionais e terem qualidade científica.
Pela NBR 6022/2003, há mais de um tipo de artigo científico: a) artigo original: texto
que apresenta temas ou abordagens originais, que podem ser relatos de pesquisa, relatos de
estudo de caso, comunicação, notas prévias etc.; b) artigo de revisão: texto que resume,
analisa e discute informações já publicadas.
Para as autoras Marconi e Lakatos (2009, p. 231), são pequenos estudos que tratam de
uma questão verdadeiramente científica e apresenta introdução (o assunto, o objetivo e a
metodologia adotada), desenvolvimento (consiste na exposição, explicação e demonstração da
matéria) e conclusão (expõe resumidamente os resultados). O estilo deve ser claro, conciso,
objetivo e a linguagem correta, precisa, coerente e simples. Adjetivos supérfluos, rodeios,
repetições e explicações devem ser evitados, assim como a forma excessivamente compacta,
que pode prejudicar a compreensão do texto. O título também merece atenção: precisa
corresponder de maneira adequada ao conteúdo.
1 Estrutura do artigo científico
1.1 Título do artigo: deve estar centralizado, em negrito, com letras maiúsculas, fonte 12.
1.2 Nome do autor (es) e/ou orientador: alinhado(s) à direita, com letra Times New Roman
ou Arial, tamanho 12, com primeira letra de cada nome em maiúscula e o restante em
minúsculo. Em nota de rodapé identificar a titulação/curso e a Instituição.
1.3 Resumo: Alinhamento centralizado, caixa alta, negrito e tamanho 12. O texto deverá
conter no mínimo 100 (cem) e no máximo 250 (duzentas e cinquenta) palavras em um
parágrafo. Exemplo:
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RESUMO
O resumo é um elemento obrigatório, constituído de uma sequência de frases concisas e objetivas (e não de uma
simples enumeração de tópicos), devendo apresentar em sua estrutura quatro elementos básicos: uma breve
introdução; objetivo do trabalho; procedimentos metodológicos e; principais resultados. Este deverá conter no
mínimo 100 (cem) e no máximo 250 (duzentas e cinquenta) palavras, formatado em espaço simples (Fonte:
Times New Roman, ou Arial; tamanho 10, justificado). Abaixo do resumo deverão constar as Palavras-chave
(Fonte: Times New Roman ou Arial, Tamanho: 10) com no mínimo 03 (três) ou no máximo 05 (cinco) palavras,
separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. As palavras-chave devem ser aquelas mais
representativas do conteúdo do trabalho, elaboradas de forma coesa e específica. Recomenda-se usar o verbo na
voz ativa e na terceira pessoa do singular, sem entrada de parágrafo. Logo após a apresentação do resumo, deixase uma linha em branco (espaço de 1,5 cm)
PALAVRAS-CHAVE: Artigo acadêmico. Metodologia científica. Normas para publicação.

1.4 Palavras-chave: Elemento obrigatório, as palavras-chave devem figurar logo abaixo do
resumo, antecedidas da expressão palavras-chave, separadas entre si por ponto e finalizadas
também por ponto. São usadas, normalmente, de 3 a 5 palavras-chave, que expressem as
ideias centrais do texto, podendo ser termos simples e compostos, ou expressões
características. Fonte tamanho 10.
1.5 Seções1
1.5.1 Títulos das seções: os títulos das seções do trabalho devem ser posicionados à esquerda,
em negrito, caixa alta, numerados com algarismos arábicos (1, 2, 3, etc.). Os mesmos deverão
ser separados do texto que os sucede ou que os precede por um espaço entre as linhas de 1,5
pts. Deve-se utilizar texto com fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, em negrito.
Não colocar ponto final nos títulos.
Na numeração das partes do desenvolvimento do artigo (títulos e subtítulos de seções),
determina a ABNT a numeração progressiva, a ser feita de acordo com a NBR 6024/2012.
Segundo essa norma, devem ser utilizados algarismos arábicos na numeração das partes do
artigo. O texto pode ser dividido em partes, denominadas seções, as quais podem ser:
primárias, secundárias, terciárias, quaternárias, quinárias, etc, não se devendo, porém, ir além
das quinárias. O título das seções deve ser colocado após o número indicativo da seção,
alinhado à margem esquerda, separado por um espaço.
O texto que o seguirá deve ser digitado na linha seguinte. Entre o algarismo da seção e
o seu título deve ser colocado apenas um espaço. Recomenda a ABNT não usar ponto,
travessão, parênteses ou qualquer outro sinal. As seções primárias devem ser indicadas por

1

Fundamenta-se em conformidade com a NBR 6024 de 01/12/2012. A seção é a parte em que se divide o texto
do trabalho acadêmico, que contém as matérias consideradas afins na exposição ordenada do assunto.
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números inteiros a partir de 1. Recomenda, ainda, a ABNT na NBR 6024 de 01/12/2012 que o
indicativo de uma seção secundária seja formado do número da seção primária à qual
pertence, seguido do número que lhe for atribuído na sequência do assunto e separado por
ponto, repetindo-se o mesmo processo em relação às demais seções.
Exemplo:
1 INTRODUÇÃO

1 INTRODUÇÃO

2 SEÇÃO PRIMÁRIA

2 LAZER: DIREITO SOCIAL CONSTITUCIONAL

2.1 Seção secundária

2.1 Previsão constitucional dos direitos sociais

2.1.1Seção terciária

2.1.1 O lazer como direito social constitucional

2.1.1.1 Seção quaternária

2.1.1.1 Conceitos e conteúdos do lazer

2.1.1.1.1 Seção quinária

2.1.1.1.1 Conceitos de lazer

Deve-se evitar subdividir demais as seções. Não se escrevem as palavras “Seção”
como títulos de uma parte, mas o título do assunto que será discutido.
1.5.2 Títulos sem indicativo numérico: São os seguintes, os títulos que não devem ser
numerados: resumo, referências, glossário, apêndice e anexo (se houver). Eles devem ser
centralizados na página e em caixa alta.
Quanto a utilização de alíneas, a disposição gráfica obedece às seguintes regras,
segundo a NBR 6024/2012:
a) o trecho final do texto correspondente, anterior às alíneas, termina em dois pontos;
b) as alíneas são ordenadas alfabeticamente;
c) as letras indicativas das alíneas são reentradas em relação à margem esquerda;
d) o texto da alínea começa por letra minúscula e termina em ponto-e-vírgula, exceto a
última que termina em ponto final.
Observe a formatação do texto acima como exemplo de explicação da disposição das
alíneas.
1.6 Elementos textuais: introdução, desenvolvimento e conclusão
Os títulos com indicativos numéricos (Introdução até Conclusão) devem ser alinhados
à esquerda, caixa alta, negrito, tamanho 12, sempre separados do texto que os sucede ou que
os precede por um espaço entre as linhas de 1,5 pts. As notas de rodapé (fonte 10,
espaçamento entre linhas simples, justificada) devem ser numeradas em algarismos arábicos e
em sequência.
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1.6.1 Na introdução, deve-se apresentar: a) uma breve contextualização do tema; b) as
justificativas que levaram a escolha do tema; c) o (s) problema(s) da pesquisa; c) a hipótese
(caso haja no estudo); d) os objetivos; e) a metodologia adotada na realização da pesquisa, de
maneira bem sucinta (o tipo de pesquisa, métodos, técnicas utilizadas, os sujeitos
participantes).
1.6.2 No desenvolvimento: organizar em seções, colocando os títulos. Na primeira parte,
discorre-se sobre a questão envolvida no tema, através da revisão bibliográfica
(fundamentação teórica) levantada durante a pesquisa. Na segunda parte, apresenta-se o
contexto da pesquisa, descrevendo detalhadamente o caminho metodológico, apresentam-se
os dados e a análise com os resultados.
1.6.3 A conclusão e/ou considerações finais: Segundo a ABNT, é a parte final do artigo,
onde são apresentadas as conclusões correspondentes aos objetivos. Na conclusão não devem
ser apresentadas ideias novas, nem deve ser feito um resumo do assunto abordado, mas
limitar-se a explicar as ideias que predominaram no texto, em função dos resultados
apresentados e das análises efetuadas. O autor pode, também, nessa parte, fazer algumas
considerações sobre novos estudos e sugestões sobre decisões urgentes.
1.6.4 Exemplo da estrutura:
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TÍTULO DO ARTIGO: DEVE ESTAR CENTRALIZADO, EM NEGRITO, COM
LETRAS MAIÚSCULAS, FONTE 12, ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS 1,5CM
Nome do autor do artigo 2
Nome do Professor (a) Orientador (a)3

RESUMO

PALAVRAS-CHAVE:

1 INTRODUÇÃO

2 TÍTULO DA SEÇÃO
2.1 Seção secundária (caso houver)
2.1.1 Seção terciária (caso houver)

3 TÍTULO DA SEÇÃO
3.1 Seção secundária (caso houver)
3.1.1 Seção terciária (caso houver)

4 CONCLUSÃO
REFERÊNCIAS
Deverá ser uma lista em ordem alfabética dos documentos efetivamente citados no texto, de
acordo com as Normas da ABNT (NBR 6023)

2

Acadêmico ( a ) do curso de Xxxxxxxxxxxxxxxxxx da Faculdade Católica Rainha da Paz (FCARP),
Araputanga, Mato Grosso. Artigo apresentado como Trabalho de Conclusão de Curso.
3
Colocar a formação do professor. Professor (a) da FCARP.
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2 FORMATAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO

O artigo deve ter no mínimo 10 páginas e no máximo de 20, necessariamente deverá
ter passado por revisão textual. Redigido em Folha A4, Margem Superior e Esquerda 3 cm e
Inferior e Direita 2 cm, Fonte Times New Roman ou Arial, Espaçamento entre Linhas 1,5,
tamanho 12 para o texto. Início de parágrafos 1,25 cm (1 Tab). As páginas devem ser
numeradas na margem superior direita (2 cm) de maneira corrida.
As citações com menos de três linhas integram o corpo do texto entre aspas, já as
citações com mais de três linhas irão separadas do corpo do texto, em tamanho 10, com recuo
de 4 cm da margem esquerda, espaço simples. As referências deverão estar próximas,
indicando o Sobrenome do Autor, ano e página; quando entre parênteses, o sobrenome irá em
caixa alta. Utilizar 1 (um) espaço antes e depois de citação.
As ilustrações e tabelas deverão constar no corpo do texto, claramente identificadas
(Ilustração 1, Tabela 1, Quadro 1, etc.), observando as normas da FCARP. No caso de
fotografias, somente aceitas em preto e branco, é necessário o nome do fotógrafo e
autorização para publicação, assim como a autorização das pessoas fotografadas. Tais
informações devem ser anexadas ao arquivo.
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REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022. Informação e
documentação- artigo em publicação periódica científica impressa: apresentação. Rio de
Janeiro, maio de 2003.
______. NBR 10520. Informação e documentação- citações em documentos- apresentação.
Rio de Janeiro, agosto de 2002.
______. NBR 6023. Informação e documentação- Referências- Elaboração. Rio de Janeiro:
agosto de 2002.
______ NBR 6028. Informação e Documentação- Resumo- Apresentação. Rio de Janeiro:
novembro de 2003.
______. NBR 6024. Informação e documentação- Numeração progressiva das seções de um
documento- Apresentação. Rio de Janeiro: 2012.
______. NBR 10719: Informação e documentação – relatório técnico e/ou científicoapresentação. Rio de Janeiro, jul. 2011.
______. NBR 14724: informações e documentação - trabalhos acadêmicos - apresentação.
Rio de Janeiro, mar. 2011a.
______. NBR 15287: informações e documentação – projeto de pesquisa - apresentação. Rio
de Janeiro, mar. 2011.
______. NBR 6024: informações e documentação - numeração progressiva das seções de um
documento - apresentação. Rio de Janeiro, maio 2003.
______. NBR 6027: informações e documentação - sumário –apresentação. Rio de Janeiro,
jan. 2013.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica. 5. ed. São
Paulo: Atlas, 2009.
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FACULDADE CATÓLICA RAINHA DA PAZ
CURSO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TITULO DO ARTIGO, LETRAS MAIÚSCULAS, CENTRALIZADO, NEGRITO,
FONTE 12, ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS 1,5 CM

NOME COMPLETO DO ACADÊMICO

Araputanga, MT
201X
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NOME COMPLETO DO ACADÊMICO

TITULO DO ARTIGO, LETRAS MAIÚSCULAS, CENTRALIZADO, NEGRITO,
FONTE 12, ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS 1,5 CM

Artigo apresentado como requisito parcial à
obtenção de menção na disciplina de Trabalho de
Conclusão de Curso - TCC, sob a orientação do(a)
professor(a) Xxxxx, xº semestre do curso de
Xxxxxxxxxxx da Faculdade Católica Rainha da Paz
(FCARP).

Araputanga, MT
201 X
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NOME DO ACADÊMICO

TITULO DO ARTIGO, LETRAS MAIÚSCULAS, CENTRALIZADO, NEGRITO,
FONTE 12, ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS 1,5 CM

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado para obtenção do grau de
Xxxxxxxxxx em Xxxxxxxxxxx e aprovado em sua forma final pela Coordenação do Curso de
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, da Faculdade Católica Rainha da Paz de Araputanga/MT.

Professor (a) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Coordenador(a) do Curso de Xxxxxxxxxxxxxxx

COMISSÃO EXAMINADORA

(Assinatura)
Prof. (titulação) Orientador (nome) - Sigla IES

(Assinatura)
Membro: Prof. (titulação e nome) - Sigla IES

(Assinatura)
Membro: Prof. (titulação e nome) - Sigla IES

Araputanga/MT, dia, mês e ano.
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TÍTULO DO ARTIGO: DEVE ESTAR CENTRALIZADO, EM NEGRITO, COM
LETRAS MAIÚSCULAS, FONTE 12, ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS 1,5 CM
Nome do autor do artigo 4
Nome do Professor (a) Orientador (a)5

RESUMO
ÚLTIMA PARTE A SER ESCRITA
O resumo é um elemento obrigatório, constituído de uma sequência de frases concisas e objetivas (e não de uma
simples enumeração de tópicos), devendo apresentar em sua estrutura quatro elementos básicos: uma breve
introdução; objetivo do trabalho; procedimentos metodológicos e; principais resultados. Este deverá conter no
mínimo 100 (cem) e no máximo 250 (duzentas e cinquenta) palavras, formatado em espaço simples (Fonte:
Times New Roman, ou Arial; tamanho 10, justificado). Abaixo do resumo deverão constar as Palavras-chave
(Fonte: Times New Roman ou Arial, Tamanho: 10) com no mínimo 03 (três) ou no máximo 05 (cinco) palavras,
separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. As palavras-chave devem ser aquelas mais
representativas do conteúdo do trabalho, elaboradas de forma coesa e específica. Recomenda-se usar o verbo na
voz ativa e na terceira pessoa do singular, sem entrada de parágrafo. Logo após a apresentação do resumo, deixase uma linha em branco (espaço de 1,5 cm)
PALAVRAS-CHAVE: Xxxxxxxxxxxxxxxx . Xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1 INTRODUÇÃO
ANTEPENULTIMA PARTE A SER ESCRITA
Deve-se apresentar:
a) uma breve contextualização do tema;
b) as justificativas que levaram a escolha do tema;
c) o (s) problema(s) da pesquisa;
d) os objetivos;
e) a metodologia adotada na realização da pesquisa, de maneira bem sucinta (o tipo de
pesquisa, métodos, técnicas utilizadas, os sujeitos participantes).
2 TÍTULO DA PRIMEIRA SEÇÃO

Organizar em seções, colocando os títulos. Na primeira parte/seção, discorre-se sobre
a questão envolvida no tema, através da revisão bibliográfica (fundamentação teórica) através
das citações indiretas e diretas dialogando com o problema e os autores.

4

Acadêmico ( a ) do curso de Xxxxxxxxxxxxxxxxxx da Faculdade Católica Rainha da Paz (FCARP),
Araputanga, Mato Grosso. Artigo apresentado como Trabalho de Conclusão de Curso.
5
Colocar a formação do professor. Professor (a) da FCARP.
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2.1 Seção secundária (caso houver)
2.1.1 Seção terciária (caso houver)

3 TÍTULO DA SEGUNDA SEÇÃO
Na segunda parte, apresenta-se o contexto da pesquisa, descrevendo detalhadamente o
caminho metodológico, apresentam-se os dados e a análise com os resultados. Trazer as ideias
dos autores em relação aos dados analisados.
3.1 Seção secundária (caso houver)
3.1.1 Seção terciária (caso houver)

4 CONCLUSÃO
Segundo a ABNT, é a parte final do artigo, onde são apresentadas as conclusões
correspondentes aos objetivos. Na conclusão não devem ser apresentadas ideias novas, nem
deve ser feito um resumo do assunto abordado, mas limitar-se a explicar as ideias que
predominaram no texto, em função dos resultados apresentados e das análises efetuadas. O
autor do artigo pode, também, nessa parte, fazer algumas considerações sobre novos estudos e
sugestões sobre decisões urgentes.
Dica importante: lembrar que na conclusão deve-se trazer a problematização e os
objetivos de modo a apresentar os resultados alcançados ao que foi proposto na pesquisa.
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REFERÊNCIAS

Colocar todas as referências/obras citadas no artigo, em ordem alfabética.
Entre as linhas de uma mesma referência, o espaçamento é simples e, entre uma referência e
outra, o espaçamento é duplo (podendo-se fazê-lo clicando duas vezes a tecla “enter”),
alinhamento é a esquerda.
Demais orientações sobre como elaborar uma referência, podem ser encontradas na
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), disponível no site da FCARP. Ver em:
http://www.fcarp.edu.br/servicos/normas-abnt-fcarp.

