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APRESENTAÇÃO 
 

Caro leitor 

 

Vamos juntos desvendar os passos para elaborar 
um texto técnico e/ou científico, seguindo um roteiro 
que é cheio de regras, normas e pequenos detalhes! 
Esse livro pretende ser seu guia na hora de escrever 
e formatar esse tipo de texto. Esperamos que seja 
muito útil e que você tenha sucesso! 

Não se esqueça de fazer os exercícios de fixação e 
a avaliação após o final de cada eixo. 

Acompanhe-nos! 
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PREFÁCIO 
 

Ao buscar respostas para um problema, estamos 
fazendo “pesquisa”. Desde que, ao buscar o 
conhecimento, empreguemos um “método”, isso 
configura uma pesquisa científica. 

O método científico é o que dá credibilidade às 
respostas encontradas, tornando-as passíveis de 
corroboração e reprodução. 

Um conhecimento adquirido através de uma 
pesquisa cientifica deve ser publicado. Tal fato é a 
razão do avanço cientifico e tecnológico da 
humanidade. Ao publicar, o pesquisador torna de 
domínio publico seus resultados e conclusões, e 
com isso, favorece a disseminação do 
conhecimento. 

Escrever auxilia na organização das ideias, no 
desenho dos experimentos, na compreensão dos 
princípios sob investigação, além da organização 
dos resultados, sua interpretação e conclusões. 
Também tem o propósito de divulgar ao público, 
leigo ou especialista, os resultados obtidos. 

Entretanto, as normas para a escrita de um trabalho 
técnico ou cientifico são diferentes de uma redação 
feita na escola, ou uma carta, seja ela pessoal ou 
comercial. Existe um estilo próprio e regras para o 
aspecto e estrutura dos vários tipos de trabalhos. 
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No Brasil, as regras de normatização dos trabalhos 
técnicos e científicos são especificadas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou 
ABNT (www.abnt.org.br). 

A Escrita técnico-científica deve ser utilizada ao 
produzir: 

- Projetos 
- Relatórios 
- Pareceres 
- Monografias 
- Trabalhos de conclusão de curso (TCC) 
- Dissertação de Mestrado, 
- Tese de Doutorado, 
- Resumos para apresentação em congressos, 
- Livros e capítulos de livros, 
- Artigos científicos. 

Cada um desses trabalhos tem uma estrutura 
básica, mas alguns tópicos são comuns a todos eles. 
Veremos mais a seguir. 

Ao redigir um trabalho científico, você deve se 
lembrar de alguns pontos: 

- Siga uma ordem lógica; 
- Tente ser claro, conciso e completo; 
- Use frases e parágrafos curtos; 
- Não use gíria, seja de laboratório ou de rua 
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- Cite apenas referências relevantes e 
necessárias; 

- Inclua apenas tabelas e figuras necessárias; 
- Revise gramaticalmente o texto; 
- Confira a digitação. 

 

Além disso, lembre-se: NUNCA apresente parte de 
livros ou artigos, ou ainda ideias de outros autores 
como suas – isso é plágio e é um crime intelectual. 
Sempre credite cada afirmação ou opinião que 
escrever! 

Este livro, que acomoda o conteúdo em 3 eixos, 
aborda primeiramente a redação do texto técnico-
científico e a elaboração dos elementos principais 
que compõem o trabalho científico (eixo 1). O 
segundo eixo ensina como citar e referenciar, um 
aspecto essencial do trabalho científico. Finalmente, 
o eixo 3 abrange a estrutura e formatação dos 
documentos. A publicação em revistas científicas 
também é abordada neste módulo. No final deste 
eixo, é apresentada uma lista de bibliografias 
recomendadas para consulta e/ou aprofundamento 
do tema. 
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CAPÍTULO 1 – NORMAS PARA A 
REDAÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA 

 

O estilo literário de escrever textos técnicos e 
científicos é um tanto diferente do coloquial, e segue 
regras mais específicas. Deve-se ter em mente 
alguns critérios e características ao escrever textos 
deste tipo, como veremos em seguida. Após esse 
tópico, você pode testar sua compreensão fazendo 
as tarefas pedidas.  

Vamos lá. O que você deve considerar ao escrever 
um texto técnico ou científico? 

 

Transparência 

O texto deve ser simples. Ponto. 

O seu objetivo deve estar visível e óbvio, sem que o 
leitor tenha que ler nas “entrelinhas” nem adivinhar o 
que você quer dizer com o texto. 

Não complique, não use palavras “rebuscadas” ou 
gírias. Use jargão técnico apenas quando 
indispensável, pois ter que pegar o dicionário a cada 
frase deixa o texto cansativo e o leitor desanimado. 
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Faça seu texto de tal forma que o leitor tenha uma 
clara ideia do que você quer dizer. 

 

Objetividade 

Essa é uma qualidade essencial do texto técnico-
científico. 

A linguagem deve ser informativa, técnica e racional, 
com frases curtas e simples. O vocabulário deve ser 
adequado, sem abusar de termos técnicos e/ou 
expressões em língua estrangeira. 

 

Impessoalidade 

A impessoalidade contribui diretamente para a 
objetividade da redação.  

Assim, fuja de expressões tais como: meu trabalho, 
eu acredito, em minha opinião, etc..  Ao invés 
dessas, pode-se usar: o presente trabalho, neste 
trabalho, etc.. 

Também é recomendável o uso de verbos 
impessoais: tal informação foi obtida, a pesquisa 
realizada, o método adotado, etc..; também é 
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adequado o uso do pronome impessoal se ( 
procedeu-se ao..., procurou-se..., realizou-se...) 

Tome muito cuidado com o “plural de modéstia” (isto 
é, usar o nós como primeira pessoa do singular), 
pois isso pode deixar fazer seu texto parecer 
pedante e antiquado, além de dificultar a 
concordância. Deve-se tomar bastante cuidado para 
não misturar formas pronominais (pronome se com 
eu ou nós na mesma frase). 

 

Estilo 

Textos científicos e técnicos requerem estilos 
simples, evitando-se o excesso de retórica, o uso de 
muitos detalhes desnecessários ou termos arcaicos, 
ou ainda, vocábulos ou expressões que tornam a 
sintaxe complicada. 

Neste intuito, evite o excesso de adjetivos e as 
repetições próximas e frequentes de conjunções ou 
expressões.  

Além disso, não empregue gírias ou expressões 
deselegantes, jamais! Utilize uma linguagem culta ou 
um coloquial cuidadoso. 

Importante: simplicidade não exclui correção 
gramatical! 
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Clareza e concisão 

Ideias claramente definidas devem ser expressas 
através de frases e palavras claras! 

Portanto, escreva frases curtas, em ordem direta, 
com sintaxe simples. Subdividir frases longas 
também auxilia na clareza do texto. 

A linha de raciocínio abordada deve ser clara e 
coerente, ligando as ideias e informações de 
maneira lógica e precisa. 

Lembre-se: cada parágrafo deve apresentar apenas 
uma ideia principal, a partir da qual são 
apresentadas as ideias secundárias e os detalhes 
importantes. 

A clareza deve ser parceira da concisão: um texto 
repetitivo, que apresenta a mesma ideia de novo e 
de novo, torna-se cansativo. Evite prolongar a 
explanação de um ponto já esclarecido, bem como a 
repetição de detalhes que não sejam relevantes. 

 

Modéstia e cortesia 

Ninguém é “dono da verdade”. A modéstia deve ser 
uma qualidade inerente do autor técnico-científico, 
que evidencia o reconhecimento de seus próprios 
limites. 
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Aliado à modéstia devemos praticar a cortesia, pois 
a discussão de seus resultados certamente vai 
discordar ou concordar com ideias e opiniões de 
outros autores. Logo, usar de diplomacia e cortesia 
ao fazer críticas é uma atitude sábia e louvável. 

A cortesia também é indispensável no momento de 
agradecer às contribuições recebidas. Toda 
colaboração significativa merece um agradecimento 
singelo, sem afetação nem exageros. 

 

 
Lembrar de fazer nos trabalhos científicos: 
 

Ø Siga uma ordem lógica 
Ø Tente ser claro, conciso e completo 
Ø Cite apenas referências relevantes e 

necessárias 
Ø Inclua apenas tabelas e figuras 

necessárias 
Ø Confira a digitação e a gramática 

 
Lembrar de NÃO fazer: 

 
Ø Não use gíria ou expressões “chulas” 
Ø Não escreva sentenças ou parágrafos 

muito longos 
Ø Nunca apresente parte de livros ou 

idéias da literatura como suas - é plágio e é um crime 
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intelectual.
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CAPÍTULO 2 – ELABORAÇÃO DE TEXTO 
TÉCNICO-CIENTÍFICO 

 

Os elementos de um documento técnico ou científico 
devem ter uma abordagem cuidadosa, levando em 
consideração os itens mencionados anteriormente.  

Existem elementos que são imprescindíveis à todo 
trabalho cientifico, tais como título, resumo, sumário, 
introdução, desenvolvimento, conclusão e 
referência. Pode-se variar o modo de apresentação, 
mas certamente eles estarão presentes. 

Em seguida vamos descrever o que deve conter 
cada um desses elementos. 

 

Título e Autoria 

O título deve ser claro e preciso, identificando o 
conteúdo abordado pelo texto, possibilitando a 
indexação e recuperação rápida da informação. 
Assim: 

- Um bom título descreve o conteúdo do trabalho; 
- Tem a função de atrair a atenção do leitor; 
- O título deve enfatizar seus resultados sempre 

que possível; 
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- Procure usar palavras ou termos específicos 
fortemente associados com as palavras-chave. 
 

Quanto à autoria: 

Todos os autores devem estar aptos a 
apresentar/discutir/defender o trabalho. 

Os nomes dos autores segue uma sequência: 

- 1º nome: pesquisador/autor que fez o trabalho; 
pesquisador junior/orientando. 

- Nomes do meio: todos que contribuíram 
intelectualmente para o trabalho. 

- Ultimo nome: pesquisador responsável pala 
pesquisa/orientador/líder do grupo/pesquisador 
sênior. 

 

Resumo e Abstract 

Todo documento técnico ou científico deve 
apresentar um resumo na língua vernácula (língua 
em que é apresentado o trabalho).  

Os resumos são normatizados pela ABNT NBR 6028 
que descreve o resumo científico como “a 
apresentação concisa dos pontos relevantes de um 
documento segundo uma estrutura definida onde se 
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expõe uma apresentação concisa das principais 
ideias do texto/autor, ressaltando o objetivo, o 
método, os resultados e as conclusões do(s) 
mesmo(s)”. São classificados como: 

- Resumo crítico ou resenha: análise crítica de 
um documento, elaborada por especialistas. 

- Resumo indicativo: Indica apenas os pontos 
principais do documento, não apresentando 
dados qualitativos, quantitativos etc. De modo 
geral, não dispensa a consulta ao original. 

- Resumo informativo: Informa ao leitor 
finalidades, metodologia, resultados e 
conclusões do documento, de tal forma que 
este possa, inclusive, dispensar a consulta ao 
original. 
 

O Abstract é a tradução literal do resumo para a 
língua inglesa e segue as mesmas regras e formas. 

O resumo geralmente é a ultima parte a ser escrita, 
pois é repetitivo: deve dar ênfase aos resultados 
obtidos e às conclusões. É também a parte mais 
importante na publicidade do trabalho, ou seja, é o 
elemento que irá ajudar o leitor a decidir se vale a 
pena ou não ler o trabalho todo. 

Ao escrever o resumo, deve-se usar o verbo na voz 
ativa e na terceira pessoa do singular. Também é 
aconselhável evitar siglas e fórmulas e não se 
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devem colocar elementos visuais, tais como figuras, 
quadros e tabelas. 

A redação se dá, preferencialmente, em um único 
parágrafo, com frases curtas e concisas, sem usar 
tópicos. A primeira frase dá conta do tema, e as 
seguintes vão complementando o texto seguindo a 
seguinte ordem: 

ü Contextualização do tema 
ü Justificativa 
ü Objetivos 
ü Metodologia 
ü Resultados 
ü Conclusões 

 

Veja agora a identificação de cada um destes 
elementos no resumo abaixo: 

 

 

1 - Identificação 
ü Título, participantes, local de execução 

(lotação) 
2 - Introdução 
ü Qual a pergunta que você está 

fazendo, e por que vale a pena fazê-la? 
ü Rápida introdução ao assunto 
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ü Objetivo(s) 
3 - Material e Métodos 
ü Descreva de forma breve, mas 

compreensível, como você procedeu para responder 
a questão levantada. 

4 - Resultados 
ü Quais as respostas que você 

encontrou? 
5 Discussão/Conclusões 
ü Descreva de forma sucinta o que estas 

respostas significam. 
6 Palavras-chave 
ü Cite os descritores separados por 

ponto. 
 

 

No resumo abaixo, esses tópicos estão identificados 
pelas cores usadas: 

Avaliação do Nível de Ruído Ocupacional em Fábrica 
Têxtil em um Município do Estado do Paraná 

ALMEIDA, MLRB; QUINTILIO, MSV 
Faculdade de Fonoaudiologia – Unoeste – Presidente 

Prudente – SP 
 
Um ambiente de trabalho ruidoso, onde o tempo de 
exposição é longo, pode ser muito prejudicial à 
saúde e ao desempenho do indivíduo. A perda 
auditiva é a consequência principal. Entretanto, o 
organismo sofre outras alterações importantes, tais 
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como hipertensão, cefaleias, insônia e tonturas. Em 
fábricas e usinas, devido ao grande numero de 
máquinas em funcionamento e à exposição diária e 
prolongada dos trabalhadores, é importante 
diagnosticar e prevenir e/ou controlar os ruídos. A 
legislação brasileira recomenda a implementação de 
um Programa de Conservação Auditiva (PCA) e o 
uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 
específicos de cada ambiente ocupacional, para a 
prevenção e redução dos efeitos nocivos do ruído. 
Assim, este estudo teve por objetivo medir e analisar 
o nível do ruído ocupacional em ambientes ruidosos 
e propor um PCA. A amostra constituiu-se por quatro 
fábricas de confecção de roupas, que empregam 
muitos funcionários e utilizam equipamentos 
elétricos ruidosos. O nível de pressão sonora (NPS) 
foi medido com o uso de um Decibelímetro, calibrado 
segundo as normas regulamentadoras, em cinco 
pontos diferentes em cada local: um central e 
quatros cardeais. As medidas foram tomadas 
diariamente em cada local, com as máquinas 
funcionando, durante uma semana. O NPS médio de 
todas as medidas foi de 63,44 dB(A). Verificou-se 
que o NPS médio de cada local não ultrapassou os 
75 dB(A) diários permitidos pela legislação brasileira. 
A fabrica mais ruidosa, com NPS médio de 73,22 
dB(A), também era a maior da amostra, com 60 
máquinas funcionando. No entanto, os funcionários 
desta já se utilizavam de EPIs. Concluiu-se que, para 
a amostra estudada, o ruído não ultrapassou a valor 
médio diário permitido pela NR 15 e, portanto, não 
há necessidade de medidas de controle, mas 
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apenas de prevenção. A moderna tecnologia, que 
busca diminuir o ruído dos aparelhos e máquinas 
elétricas, parece ser realmente eficaz na redução do 
ruído operacional.  
 
Palavras-chave: Ruído ocupacional. PAIR. Fábrica têxtil. 
Conservação Auditiva. 

 

Sumário 

De acordo com a ABNT NBR 6027, sumário é um 
texto que enumera as divisões, seções e outros 
elementos de um texto, na mesma ordem e grafia em 
que aparecem. 

Não confundir com Índice, pois este se trata de uma 
lista de palavras ou frases, organizadas 
normalmente em ordem alfabética, que remete para 
informações contidas no texto. Por isso geralmente 
usa-se o termo Índice Remissivo! 

Exemplo de Sumário: 



25 

 

Introdução 

A introdução tem o objetivo de situar o leitor sobre o 
tema. É neste tópico que você deve fazer a Revisão 
Bibliográfica, descrever os objetivos do trabalho, as 
hipóteses e os métodos empregados. Deve-se 
seguir uma ordem lógica. Alguns autores preferem 
escrever a introdução por último. 

Vamos lá, siga o roteiro abaixo. 

- Forneça um background sobre o assunto (qual é 
o tema?) 

- Comece com uma visão geral 
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- Chegue até a hipótese (que pergunta pretende 
responder? Qual é o problema?). 

- Por que... 
• Esta questão é importante? Qual é a 

relevância? 
• Escolheu este problema? É viável? 

- O que se sabe sobre a questão? – Aqui se faz a 
revisão bibliográfica 
◦ Descreva o “Estado da Arte” (panorama, 

quadro geral) 
◦ Utilize referências recentes 

- Como escrever: 
• Conhecer os fatos relevantes da literatura 

científica 
• Cite-os 
• Coloque em uma ordem lógica 
• Inicie amplo e focalize no problema 

- Qual é a metodologia escolhida? 
- Qual a hipótese testada? 
• Deixar clara a hipótese testada 
• Ter certeza de que os métodos utilizados são 

adequados ao problema 
- Objetivos 
• Se quiser, use tópicos. 
• Defina um objetivo geral (similar à hipótese) 
• Especifique os passos nos objetivos 

específicos 
 
 
IMPORTANTE: Mantenha suas referências 
anotadas!! 
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Resumindo... 

 
Ø Situe o leitor 
Ø Introduza os métodos 
Ø Introduza a hipótese 
Ø Defina os objetivos 

 

 
 

Veja no esquema o “caminho” da Introdução: 

 

  

 
 

Seu trabalho 

Sua área 
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Métodos 

Aqui você vai descrever os recursos utilizados e 
como você obteve os dados, qual o processo 
seguido, isto é, qual foi a metodologia adotada.  

A metodologia dever ser detalhada de tal forma que 
outro pesquisador poderia seguir o seu texto e 
repetir o seu procedimento. Entretanto, se você usou 
uma técnica rotineira e bem documentada, você 
pode apenas citá-la e referenciá-la. Se você alterou 
a técnica, aí deve detalhar o que fez e por que. 

 

Faça um roteiro para lembrar o que escrever 
 
Materiais 

Ø Quais foram usados? De onde vieram? 
Ø Quais equipamentos (fabricante, modelo...) 
Ø Foram usados Programas de computador 

específico? (autores, versão, distribuidor...) 
 
Métodos/Procedimentos 

Ø Como os dados foram obtidos? 
Ø Referencie os métodos e análises  
Ø Detalhe o procedimento adotado 
Ø Justifique-o 

 
Análise dos dados 

Ø Método usado para tratamento e análise dos 
dados 
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Resultados 

A Introdução mostrou a proposta de seu trabalho; a 
metodologia mostrou como você fez o trabalho; aqui 
você vai relatar os resultados obteve. 

A apresentação dos resultados é o núcleo do 
trabalho. Você pode optar por apresenta-los em 
tabelas ou gráficos (mas não apresente o mesmo 
resultado das duas maneiras). Lembre-se que as 
ilustrações devem ser citadas e referidas no texto e 
inseridas o mais próximo possível. 

Ao construir gráficos, tenha cuidado com as 
unidades, legendas e escalas. Esteja seguro de 
escolher o tipo mais adequado à apresentação dos 
seus dados. Deve-se ter o mesmo cuidado ao 
elaborar tabelas: preste atenção aos detalhes. A 
seção 3 aborda este tema um pouco mais 
profundamente. 

O texto construído deve ser claro e sucinto. Não se 
esqueça de usar o tempo passado (você já fez tudo 
isso!) 

Ah, atenção com as referências: nesta parte do 
trabalho são apresentados os resultados que VOCÊ 
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obteve! A comparação com resultados de outros 
autores se faz na Discussão (veremos a seguir). 

 

Discussão 

Aqui é onde você “defende” seus achados. Trata-se 
da parte central do trabalho, juntamente com a 
apresentação dos resultados. Se preferir, pode-se 
fazer um único tópico agregando os resultados e a 
discussão. 

A discussão mostra a capacidade de análise e 
síntese do pesquisador. Deve-se responder às 
questões: 

Ø O que significam os resultados? 
Ø Qual é a sua interpretação? 
Ø Os resultados apoiam ou refutam a hipótese? 

Seja verdadeiro: uma contra-hipótese também 
vale! 

Ø Que mudanças gerariam melhores resultados? 
(ou outros?) 

Ø Compare com a literatura 
Ø Admita falhas 
Ø Não acuse nem assuma culpa, apenas relate e 

analise! 
Ø Termine com conclusões 
Ø Relacione com a introdução 
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Ø Se adequado, sugira novos 
procedimentos/experimentos. 

 

Conclusões 

Essa é a essência do trabalho científico: o que você 
“tira” de todo esse procedimento! 

As conclusões devem ser claras e breves, 
geralmente apresentadas em um parágrafo que 
resume os resultados. 

Ao contrário da Introdução, as conclusões partem do 
específico para o geral. 
 

A figura abaixo mostra o esquema da conclusão. 
Compare com a figura da introdução! 
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Referências 

As referências são a identificação das obras que 
você citou para embasar ou corroborar seu texto e 
conclusões. Os modos para citar e referenciar serão 
abordados com muito mais detalhe no Módulo 2 
(Seção 4).  

O primeiro passo ao elaborar a lista de referências é 
escolher o sistema de chamada (autor-data ou 
numérico) e a normatização (ABNT, Vancouver....) e 
uniformizá-las em todo o documento. Existem regras 
específicas e padronizadas para a citação e 
apresentação de referências. Seja consistente! 

A lista de Referências deve conter TODOS E 
SOMENTE os trabalhos citados no texto. 
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Cuidado com o plágio: dê sempre o 
reconhecimento intelectual a quem é devido! 

Veja o que dizem as regras (disponíveis no Portal da 
FAPESP: http://www.fapesp.br/ ) 
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CAPÍTULO 3 – ILUSTRAÇÕES: FIGURAS 
E TABELAS 

 

A NBR 14724 (2011) fornece a formatação das 
ilustrações apresentadas em trabalhos técnico-
científicos. 

O termo ilustrações inclui gráficos, fórmulas, 
lâminas, figuras (desenhos, gravuras, mapas, 
quadros, fotografias ou qualquer outra forma) 
necessárias à complementação e melhor 
visualização do texto.  

Sua identificação deve situar-se na parte superior, 
seguida de seu número de ordem no texto em 
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algarismo arábico, travessão e do respectivo título. 
Abaixo da ilustração, deve-se indicar a fonte 
consultada (elemento obrigatório, mesmo que seja 
produção do próprio autor), legenda, notas e outras 
informações necessárias à sua compreensão (se 
houver).  

As ilustrações devem ser sempre citadas e/ou 
apresentadas no texto e devem ser inseridas o mais 
próximo possível. A numeração pode conter o 
número do capítulo e, neste caso, reinicia-se a cada 
capítulo. 

Lembre-se: escolha apresentar seus 
dados/resultados sob a forma de tabela ou figura, 
mas nunca use os dois para a mesma informação. 

 

Figuras e Gráficos 

Esses elementos conseguem expor informações de 
forma que sua visualização é muito mais imediata e 
compreensível. 

O termo Figura designa desenhos, esquemas, 
fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, 
organogramas, plantas, quadros, retratos, figuras, 
imagens, etc.. 

Relembrando, a identificação aparece na parte 
superior, precedida do tipo, número de ordem de 
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ocorrência no texto, em algarismos arábicos, 
travessão e título. Embaixo da ilustração, deve-se 
indicar a fonte, inclusive se for produção do próprio 
auto, legenda, notas e outras informações, se 
houver, com letras de tamanho menor que as do 
texto. 

Deve-se referir à ilustração no corpo do texto e 
inseri-la o mais próximo possível. Veja o exemplo: 

 

 

O gráfico é uma figura construída por linhas e 
pontos, usada para demonstrar ou comparar dados. 
Tem vários tipos (barras, linhas, circulares...) que 
são escolhidos de acordo com a finalidade desejada. 
Assim, por exemplo: 
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- Gráficos de linhas são usados para demonstrar 
(de)crescimento, enfatizam o movimento e 
fornecem a tendência dos resultados; 

- Gráficos de barras são usados para estudos 
temporais e dados comparativos de diferentes 
variáveis; 

- Gráficos de setores, também chamados de 
pizza, são usados para dados proporcionais. 

Os gráficos representam dinamicamente os dados 
das tabelas, sendo mais eficientes na sinalização de 
tendências, e, se bem construído pode substituir de 
forma simples, rápida e atraente, dados que seriam 
de difícil compreensão na forma de tabelas. Abaixo 
um exemplo de como se apresenta um gráfico. 

 
Figura 9 - Distribuição dos registros da produção 
brasileira em saúde pública da base de dados 
Lilacs-SP* Brasil, por ano de publicação. 
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FONTE: CASTRO, 2003 
* Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde, 
subconjunto Saúde Pública 
Fonte: Disponível em: 
http://www.biblioteca.fsp.usp.br/~biblioteca/guia/img/cap4fg09.
jpg 

 

Tabelas e Quadros 

As tabelas são utilizadas para apresentação de 
dados numéricos, principalmente quando 
compreendem valores comparativos e/ou 
estatísticos. Elas devem ser elaboradas de tal forma 
que o leitor não precise voltar ao texto para sua 
compreensão.  

Assim como a figuras, as tabelas devem ser 
inseridas o mais próximo possível do texto a que se 
referem, para que tenha sentido normal de leitura e 
padronizadas conforme o IBGE: tabelas são 
“abertas”, sem linhas verticais nos lados direito e 
esquerdo. Entretanto, as partes superior e inferior 
são sempre fechadas.  

O tamanho da letra utilizado nas tabelas é, 
preferencialmente, igual ao do texto, podendo ser 
diminuído até o limite que não prejudique a leitura. 
Não se deve utilizar letra de tamanho maior que o 
texto. O título, precedido da identificação e número, 
é colocado acima da tabela. 
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A identificação da fonte da qual foram extraídos os 
dados utilizados na construção das tabelas deve vir 
logo após, na parte inferior, precedido da palavra 
"Fonte". Legendas ou notas também são colocadas 
aí. As letras devem ser 2 pontos menores que o 
texto. 

Exemplo: 

 
Disponível em: 
https://bibliotecafea.files.wordpress.com/2012/09/modelo-de-
tabela1.jpg 

 

 

Os quadros são definidos como um arranjo 
predominante de palavras dispostas em linhas e 
colunas, com ou sem indicação de dados numéricos. 
São diferentes das tabelas porque são descritivos e 



40 

esquemáticos, mas podem apresentar números 
também, apenas não têm significados estatísticos. 

A apresentação dos quadros é semelhante à das 
tabelas, exceto pela colocação dos traços verticais 
em suas laterais e na separação das casas. Veja 
como fica: 

Fonte: Disponível em: 
https://bibliotecafea.files.wordpress.com/2012/09/modelo-de-
quadro1.jpg 
 
 
 

Equações 

Ao se escrever fórmulas e equações, estas podem 
ser destacadas no texto e, se necessário, 
numeradas com algarismos arábicos entre 
parênteses, alinhados à direita. Esse recurso torna 
mais fácil sua visualização. 
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Na sequência normal do texto é permitido o uso de 
uma entrelinha maior que comporte seus elementos 
(expoentes, índices, entre outros) (ABNT, 2011). 
Assim: 

 
𝑥 = #$±√$'#()*

+)
                                                       (1) 

 
𝐴 = 𝜋𝑟+                                                                 (2) 

 

Sempre é bom lembrar: usar o editor de equações 
(ao invés dos caracteres do teclado) deixa seu 
trabalho com melhor aspecto visual, facilitando a 
inserção de símbolos e caracteres especiais. 
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EIXO 2 – REFERENCIANDO.... 
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CAPÍTULO 4 – REFERÊNCIAS E 
CITAÇÕES 

 

Com certeza você já leu um texto científico e notou 
que, várias vezes, o autor cita outros autores ou 
obras após uma afirmação ou constatação. As 
citações referenciadas são características básicas 
de textos técnicos e científicos, onde as informações 
elencadas são respaldadas por outros estudos. 

Assim, uma citação tem por finalidade exemplificar, 
esclarecer, confirmar ou documentar a interpretação 
de ideias contidas no texto. São também chamadas 
“testemunho de autoridade”.  

De acordo com Figueiredo (2004), as citações 
bibliográficas – alusões de informações retiradas de 
outras fontes – são meios de afirmação, reafirmação, 
confirmação e explicação de diversos conceitos e 
pensamentos. As citações formam a sustentação do 
que foi dito, possibilitando a argumentação. Ao 
citarmos diversos autores, estabelecemos um elo 
com o contemporâneo e reconhecemos as 
contribuições desses indivíduos para a construção 
do conhecimento. 

Assim, a citação bibliográfica corresponde a 
transcrever no trabalho um trecho com a opinião de 
uma autoridade no assunto, retirado da bibliografia 
consultada. 
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A regra mais importante é não exagerar, nem no 
tamanho nem na quantidade, pois um texto 
composto por muitas citações dará a impressão de 
uma “colcha de retalhos”, evidenciando uma redação 
deficiente de difícil leitura e compreensão. 

As citações devem ter no máximo 200 palavras e 
podem ser textuais ou conceituais, ou ainda, pode 
ser uma citação de citação: 

- Citação textual ou direta, também chamada 
literal: é a transcrição exata, até mesmo de eventuais 
erros de ortografia ou concordância, do trecho 
original. Se o erro for muito evidente, pode-se anotar 
diante dele, entre parênteses (sic), que significa: 
está assim mesmo, no original. 

- Citação conceitual ou indireta, ou ainda 
citação livre: resumo de um trecho de determinada 
obra. Muito usada quando o trecho é muito longo 
para a transcrição literal ou quando se deseja retirar 
do texto apenas as idéias fundamentais. 

- Citação de citação: quando se usa uma 
citação de um autor que foi citado por outro, visto que 
não se teve acesso à obra original. Recomenda-se 
não abusar desse tipo, pois você estará dizendo algo 
que o Fulano disse que o Ciclano disse... 

A normatização de citações é feita através da ABNT 
NBR 10520, e as normas para as referências, pela 
ABNT NBR 6023. 
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Outro ponto a ser ressaltado é que somente as obras 
citadas devem ser listadas nas Referências 
Bibliográficas. Se quiser listar as obras e autores 
estudados, mas não citados, utilize outra listagem, 
como por exemplo, Bibliografia Consultada ou 
Sugerida, que deve seguir as mesmas normas das 
Referências. 

 

Autoria da citação 

Como devemos, então, usar uma citação dentro de 
um texto? Vejamos a seguir vários modos de 
referenciar o “testemunho de autoridade” que 
citamos a fim de embasar alguma informação. 

a) Quando a citação estiver incluída nas sentenças: 

Segundo Fulano (2017, p. 20) ... 

Fulano e Ciclano (2010) afirmam que ... 

O Ministério da Educação (2011) ... 

b) Quando a autoria da citação estiver no final da 
sentença, deve estar entre parênteses e com 
letras maiúsculas: 

A docência é um sacerdócio. (FULANO, 2018, p. 
11) 
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O fumo prejudica a saúde (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 1998) 

c) Páginas, volumes e secções, se houverem, 
devem ser especificados depois da data, 
separados por vírgulas e precedidos de 
designativos: 

Ciclano e Beltrano (2011, v.3, p. 15-23) definem 
a docência [...]. 

d) Quando houver coincidências de sobrenome e 
data: acrescentar iniciais dos prenomes; se 
ainda persistir a coincidência, escrever por 
extenso: 

(FULANO, M., 2010) (FULANO, V., 2010) 

(CICLANO, Marcos, 2001) (CICLANO, Maria, 
2001) 

e) Citações de vários documentos de um mesmo 
autor, publicados num mesmo ano:  

(BELTRANO, 2012a)  (BELTRANO, 2012b) 

f) Citações de diversos documentos de um mesmo 
autor, de anos diferentes e citados ao mesmo 
tempo: datas separadas por vírgulas: 
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Para o autor, o procedimento ....... (FULANO, 
1983, 1994, 2000). 

g) Citações de vários autores num mesmo ano, 
mencionados juntamente (note que, neste caso, 
são obras diferentes): 

(FULANO; CICLANO; BELTRANO; DECLANO, 
1997). 

h) Citações de vários autores, de anos diferentes, 
mencionados ao mesmo tempo: separados por 
ponto e vírgula: 

Diversos autores concordam que... (FULANO, 
1998; CICLANO, 2001; BELTRANO, 2006; 
DECLANO, 2012). 

 

Tipos de citações 

Você deve sempre tomar cuidado com o modo de 
referenciar a obra citada. Como vimos, ao fazer uma 
citação, a referência à fonte é obrigatória: autor, obra 
e página da obra de onde foi retirado o trecho 
transcrito, são informações que devem ser listadas 
de acordo com as normas especificadas. O número 
da página pode ser omitido quando a citação refere-
se à obra como um todo. 
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Ao fazer uma citação em língua estrangeira é 
obrigatória a tradução em nota de rodapé ou vice-
versa: citação traduzida, original no rodapé. 

Para se destacar uma palavra ou frases, que não 
estão grifadas no original, usa-se a expressão: “grifo 
meu” ou “grifo nosso”. 

Vejamos como construir as citações: 

 

4.1.1 Citação Direta (ou literal ou textual) 
- Se a citação tem até 3 linhas, o trecho é 

apresentado entre aspas duplas. 
- É obrigatório indicar autor, ano da publicação e 

a página. 
- Quando um trecho da citação for omitido, usa-

se (...). 
- Quando houver aspas no interior do trecho 

transcrito, usa-se ‘aaa’. 
- Se houver necessidade de acrescentar alguma 

palavra para a compreensão do texto 
transcrito, usa-se [aaa].  

- Exemplo: 
 

Freire e Macedo (1990, p.7) propõem a 
alfabetização como “a relação entre o educando e o 
mundo, mediada pela prática transformadora deste 
mundo.” 
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O aprendizado da escrita é um processo 
complexo que é iniciado para criança “muito antes 
da primeira vez que o professor coloca um lápis em 
sua mão e mostra como formar letras.” (VYGOTSKY, 
1988, p.143). 

 

De acordo com Oliveira (1995, p. 3), “o ato de 
cuidar nos permite transpor as ‘limitações de nosso 
próprio eu’, nos colocando no lugar do outro.” 

 
- Quando a citação direta ultrapassa 3 linhas, 

deve-se construir outro parágrafo com letra 
menor que a do texto (geralmente tamanho 10), 
sem aspas, em espaço simples e recuo de 4 
cm da margem esquerda. Exemplo: 
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Citação indireta ou conceitual 

- Também conhecida como paráfrase. 
- É a citação livre de um pensamento ou ideia de 

outro autor, expresso com nossas palavras. 
- Para a citação indireta não se usa aspas, mas 

é obrigatória a indicação da fonte, entretanto, a 
página é opcional.  

- A indicação das fontes pode ser feita no 
rodapé, mas a ABNT recomenda fazê-lo no 

Segundo Soares (1998, p.48), a alfabetização: 
... é o processo pelo qual se adquire o 
domínio de um código e das habilidades de 
utilizá-lo para ler e escrever, ou seja: o 
domínio da tecnologia, técnicas para 
exercer a arte e ciência da escrita. A 
alfabetização é um processo no qual o 
indivíduo assimila o aprendizado do 
alfabeto e a sua utilização como código de 
comunicação. Esse processo não se deve 
resumir apenas na aquisição dessas 
habilidades mecânicas (codificação e 
decodificação) do ato de ler, mas na 
capacidade de interpretar, compreender, 
criticar e produzir conhecimento. A 
alfabetização envolve também o 
desenvolvimento de novas formas de 
compreensão e uso da linguagem de uma 
maneira geral. 

4 cm 
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corpo do trabalho: fica tecnicamente mais 
simples e mais fácil. 

Veja os exemplos: 

De acordo com Russo (1988), a deficiência 
auditiva no idoso promove distúrbios da 
comunicação humana, impedindo-o de 
desempenhar plenamente o seu papel na 
sociedade. 

 

A deficiência auditiva no idoso promove 
distúrbios da comunicação humana, impedindo-o de 
desempenhar plenamente o seu papel na 
sociedade. (RUSSO 1988) 

 

Citação de citação 

- Quando não se tem acesso a um texto original, 
pode-se usá-lo através da citação no texto de 
outro autor. 

- Deve ser utilizado o mínimo possível, e 
somente em casos onde o documento original 
não pode ser recuperado (documentos muito 
antigos, fonte com dados incompletos, etc.), 
pois pode induzir interpretações errôneas. 
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- Para distingui-la da citação direta ou indireta, 
utiliza-se a expressão em latim apud que 
significa citado por. 

Exemplo: 

Segundo Ferreiro (2001 apud JUDAI et al. 2013), 
estimular aspectos motores, cognitivos e afetivos é 
importante, mas, vinculado ao contexto da realidade 
sociocultural dos alunos. 

 
Note: Judai  citou Ferreiro em seu trabalho, e 
você citou Judai. A obra consultada (Judai) 
deverá ser listada na Lista de Referências. É 
opcional referenciar a obra que não se teve 
acesso (Ferreira) no rodapé. 
 

Sistemas de Chamadas 

As citações são inseridas no texto a partir de um 
sistema de chamadas, que pode ser numérico ou 
alfabético (tipo autor-data). Esse sistema determina 
como as referências são apresentadas na lista 
própria no final do trabalho (é um elemento pós-
textual). Entretanto, dependendo do sistema 
escolhido e do número de citações, podem-se 
apresentar as referências sob a forma de notas de 
rodapé. O método adotado deve ser consistente ao 
longo do trabalho. 



53 

 

Sistema numérico 

As referências são numeradas na ordem em que 
aparecem no texto. A numeração deve seguir uma 
ordem numérica única, sequencial, crescente e 
homogênea, em algarismos arábicos. A Lista de 
Referências, ao final do texto, deve ser apresentada 
na ordem em que aparecem no texto. Se houver 
notas de rodapé, estas devem ter indicadores 
distintos. 

A numeração pode ser feita usando-se parênteses, 
alinhada ao texto ou ainda, sobrescrita (expoente), 
após a pontuação. O autor e a data podem ou não 
ser mencionados no texto: 

Exemplos de citações: 

O estudo da evolução química de uma estrela 
responde a muitas dúvidas sobre a origem dos 
átomos e a formação do planeta Terra. (5) 

De acordo com Clayton, o estudo da evolução 
química de uma estrela responde a muitas dúvidas 
sobre a origem dos átomos e a formação do planeta 
Terra. (5) 
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O estudo da evolução química de uma estrela 
responde a muitas dúvidas sobre a origem dos 
átomos e a formação do planeta Terra.5 

 

A identificação da obra na Lista de Referências é 
feita pelo número correspondente: 

5 Clayton, D. D. Principles of stellar evolution 
and nucleosynthesis. New York: McGraw-Hill 
Book Company, 1968. 

 

SISTEMA AUTOR-DATA  

A fonte da informação é indicada pelo sobrenome do 
autor ou da instituição responsável, seguido do ano 
de publicação (como vimos até agora!). Devem ser 
escritas em letras minúsculas, sendo a 1ª letra 
maiúscula, e, quando apresentada entre parênteses, 
deve ser escrita em CAIXA ALTA. Para evitar a 
interrupção na sequencia do texto, é aconselhável 
coloca-la no final da citação. 

De acordo com Fulano (2017), o método 
utilizado... 
A metodologia utilizada.... (FULANO, 2017) 

Veja: 
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O ensino de Física, através do processo ensino-
aprendizagem, vem mantendo, basicamente, as 
mesmas características desde que foi instituído 
como disciplina do currículo escolar brasileiro, em 
1837. (MEGID NETO; PACHECO, 1998) 

Megid Neto e Pacheco (1998) afirmam que o ensino 
de Física vem mantendo, basicamente, as mesmas 
características desde que foi instituído como 
disciplina do currículo escolar brasileiro, em 1837, 
através do processo ensino-aprendizagem. 

 

Na Lista de Referências: 

Megid Neto, J.; pacheco, D. Pesquisas sobre o 
ensino de física do 2º grau no Brasil. In: Nardi, R. 
(org.) Pesquisas em ensino de física. São Paulo: 
Escrituras, 1998. 

 

Normas para a Apresentação das 
Referências Bibliográficas (de acordo com 

a ABNT NBR6023) 

Já foi dito que as referências podem ser 
apresentadas através de notas de rodapé ou em 
uma lista de referências, como elemento pós-textual 
(este é o modo mais recomendado pela ABNT para 
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trabalhos científicos).  Podem ser apresentadas 
também ao final de cada capítulo, seguindo as 
mesmas regras.  

Devemos ressaltar que as regras que serão 
apresentadas aqui são aquelas normatizadas pela 
ABNT. Entretanto, outra normatização pode ser 
requerida, de acordo com as exigências da revista 
ou instituição onde será publicado ou entregue o 
texto. 

Por exemplo, um estilo (normatização) bastante 
utilizado em revistas internacionais, especialmente 
na área da saúde, é o estilo Vancouver, criado nos 
Estados Unidos em 1978. As diferenças são sutis e 
deve-se ter bastante cuidado na hora de escolher 
entre eles. O estilo Vancouver pode utilizar um 
sistema de chamada numérico (o mais comum) ou 
autor-data (como a ABNT). 

Vejamos agora como apresentar a Lista de 
Referências, segundo a NBR 6023. (Sempre é bom 
indicar a normatização seguida!) 

FORMATAÇÃO 

- As referências deverão ser alinhadas à margem 
esquerda do texto; 

- Elas deverão ser digitadas em espaço simples, 
separadas entre si por uma linha em branco de 
espaço duplo; 

- O recurso (negrito, grifo ou itálico) utilizado para 



57 

destacar o elemento título deve ser o mesmo em 
todas as referencias de um mesmo documento. 

- Dar um espaço após o uso de pontuação. 
- Pontuação: 

• Ponto - após o nome do autor/autores, após 
o título, edição e no final da referência; 

• Dois pontos - são usados antes do subtítulo, 
antes da editora e depois do termo In:; 

• Vírgula - é usada após o sobrenome dos 
autores, após a editora, entre o volume e o 
número, página da revista e após o título da 
revista; 

• Ponto e vírgula – seguido de espaço é usado 
para separar os autores; 

• Hífen - é utilizado entre páginas (ex: p. 10-15) 
e, entre datas de fascículos sequenciais (ex: 
1998-1999); 

• Colchete - é usado para indicar os elementos 
de referência que não aparecem na obra 
referenciada, porém são conhecidos (Ex: 
[1991]); 

• Parênteses - é usado para indicar série, grau 
(nas monografias de conclusão de curso e 
especialização, teses e dissertações) e para o 
título que caracteriza a função e/ou 
responsabilidade, de forma abreviada. 
(Coord., Org., Comp., Ed.). Ex: BOSI, Alfredo 
(Org.) 

• Reticências - são usadas para indicar 
supressão de títulos. Ex: Anais... . 

- Maiúsculas: usam-se maiúsculas ou caixa alta 
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para: 
• Sobrenome do autor; 
• Primeira palavra do título quando esta inicia a 

referência; 
• Entidades coletivas; 
• Nomes geográficos; 
• Títulos de eventos. 

- Negrito para: 
• Título das obras que não iniciam a referência; 
• Título dos periódicos; 
• Nomes científicos, conforme norma própria. 

 

Importante: as referencias devem ser apresentadas 
de forma homogênea, seguindo o mesmo padrão de 
destaque.  
Cuidado com abreviações dos nomes das obras: se 
um título em uma referência for abreviado, todos 
deverão estar abreviados nas outras referências. 

 

Autoria – Regras de entrada 

Como escrever o nome do autor da obra citada ou 
especificar sua autoria? Vamos a isso. 

- 1 autor: inicia-se a entrada pelo último 
sobrenome, em letras maiúsculas, seguido 
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pelo(s) prenome(s) abreviado(s) ou não. 
Emprega-se vírgula entre o sobrenome e o 
prenome. 

FULANO, Paulo.  

FULANO, P. 

CICLANO, M.P. 

FULANO-BELTRANO, A. (Sobrenomes ligados por 
hífen) 

FULANO FILHO, A. B. (Sobrenomes que indicam 
parentesco) 

CICLANO JUNIOR, C. 

- Até 3 autores, faz-se a referência de todos, na 
ordem em que aparecem na publicação, 
separados por ponto e vírgula (;),  

FULANO, A.B.; CICLANO, C.D.; BELTRANO, E.F.  

- Mais de 3 autores, indica-se apenas o primeiro, 
acrescentando a expressão et al. 

BELTRANO, A. C. et al.  

- Obra constituída por vários trabalhos ou 
contribuição de vários autores: entrada pelo 
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responsável intelectual com maior destaque 
(organizador, coordenador, tradutor, editor, etc.) 

FULANO, A. (Org.) 

BELTRANO, B. (Ed.) 

- - Autoria desconhecida ou não assinada, entra-
se diretamente pelo título. Neste caso a primeira 
palavra significativa do título escreve-se sempre 
em maiúscula (CAIXA ALTA). 

AVALIAÇÃO da Universidade, Poder e Democracia. 

- Obras de autoria coletiva: entidades ou 
instituições: tem entrada pelo próprio nome por 
extenso e em maiúsculo. Em caso de 
ambiguidade, indica-se entre parênteses, o 
nome do país, estado ou município. 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil) 

- Quando a autoria coletiva tem uma 
denominação genérica, o seu nome é precedido 
do nome do órgão superior. 

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anisio Teixeira (Inep).  
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SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. 

 

Composição da Referência 

O padrão ABNT pede os seguintes elementos: 

a) Elementos essenciais: informações que 
identificam o documento. São obrigatórias. 

- Autoria – os autores são indicados pelo último 
sobrenome, em letras maiúsculas, seguidos 
dos prenomes e outros sobrenomes, 
abreviados ou não.  

- Título – negrito; subtítulo: normal. 
- Edição – 2. ed. – 3. ed. rev. – 4. ed. aum. – 5. 

ed. rev. e amp. 
- Local – como na fonte: Belém. Homônimos: 

Viçosa, MG. Desconhecido: [S.l.] (Sine loco). 
- Editora – como na fonte: Atlas. 
- Data: como na fonte: 1997. desconhecida: s/d 

ou [sem data] 

b) Elementos complementares: informações que 
permitem uma melhor caracterização do 
documento. 

- Descrição física: 205 p., p. 127-42 ou p.34-45. 
- Ilustrações: 308 p., il. 
- Dimensões: 408 p., il., 15 cm x 23 cm. 
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- Séries e coleções: 208 p., il., 22 cm (Primeiros 
Passos, n. 3) 

c) Notas complementares: 

- No prelo – aceito mas não publicado. 
- ISBN 38-7164-352 – International Standard 

Book Numbering. 
- ISSN 0034-723X – International Standard 

Serial Number. 
- Apostilado. 
- Não publicado. 

Atenção: para referências que indiquem parte de 
uma obra, o autor e o título devem ser seguidos da 
expressão “In:” e da referencia completa no todo. 
Essa expressão também é utilizada antes de títulos 
de eventos. 

Os elementos essenciais e complementares são 
retirados do próprio documento. Quando isso não for 
possível, utilizam-se outras fontes de informação, 
indicando-se os dados assim obtidos entre 
colchetes. 

Vejamos agora como indicar cada elemento na 
composição da referência. 

 

Livros 
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- Livro no todo 

SOBRENOME, Prenome do autor. Título do livro: 
subtítulo. Edição. Cidade de publicação: Editora, 
ano. Número de páginas/volumes. 

RUSSO, Ieda Chaves Pacheco. Acústica e 
Psicoacústica Aplicadas à Fonoaudiologia. 2. 
ed. rev. e amp. São Paulo: Lovise, 1999. 263 p. 

ASSUNÇÃO, E. J.; COELHO, M. T. Problemas de 
Aprendizagem. 12. ed. São Paulo: Ática, 2002. 

NUDELMAN, A.A. et al. PAIR-Perda Auditiva 
Induzida por Ruído. Rio de Janeiro: Revinter, 
2001, v. 2. 

 

- Livro em formato eletrônico 
 

SOBRENOME, Prenome do autor. Título do livro: 
subtítulo. Edição. Cidade de publicação: Editora, 
ano. Número de páginas/volumes. Disponível em: 
<endereço eletrônico>. Acesso em: dia mês 
abreviado. Ano. 

ZILIO, S. C. Óptica Moderna: Fundamentos e 
Aplicações. São Paulo, 2009. Disponível em 
<http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosU
SP/catalog/book/96>. Acesso em 25 jul. 2018. 
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- Organizador (Org.), compilador (Comp.), editor 
(Ed.), adaptador (Adap.), Tradutor (Trad.), etc.: 

FORMIGONI, L..G.; GOBBI, A.F. (coord.). 
Otoneurologia: fatos e experiências práticas. São 
Paulo: Sarvier, 1999. 

 

- Parte de livro (Inclui capítulo, volume, fragmento 
e outras partes de uma obra, com autor(es) e/ou 
títulos próprios) 

AUTOR. Título da parte. In: AUTOR. Título da 
obra: subtítulo. Edição. Cidade de publicação: 
Editora, ano. número do capítulo se houver, 
páginas da parte consultada. 

CAPELLINI, S. A. Distúrbio de aprendizagem 
versus Dislexia. In: FERREIRA, L. P. Tratado de 
Fonoaudiologia. São Paulo: Rocca, 2004. 

RICARDO, E.C. Problematização e 
contextualização no ensino de física. In: 
CARVALHO et al. (org). Ensino de Física. Coleção 
Ideias em Ação. São Paulo: Cengage Learning, 
2010. 
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Artigo em periódico 

AUTOR do artigo. Título do artigo. Título do 
Periódico, cidade de publicação, v. seguido do 
número do volume, n. seguido do número do 
fascículo, p. seguido dos números da página inicial 
e final, separados entre si por hífen, mês abreviado 
(se houver), ano. 

MACAU, E.E.N.; GREBOGI, C. Surfando no Caos. 
Ciência Hoje, São Paulo, v.34, n.204, mai. 2004. 

CORDEIRO, R.; LIMA-FILHO, E.C.; NASCIMENTO, 
L. C. R. Associação da Perda Auditiva Induzida 
pelo Ruído como Tempo Acumulado de Trabalho 
entre Motoristas e Cobradores. Cad. Saúde Públ., 
Rio de Janeiro, v. 10, n. 2, p. 210-221, abr/jun, 
1994.  

INFORME metodológico: modificação do cálculo do 
subitem cursos formais. Indicadores IBGE, Rio de 
Janeiro: IBGE, v. 8, n. 2, p. 109, fev. 1989.  

 

- Artigos em formato eletrônico 

AUTOR do artigo. Título do artigo. Título do 
Periódico, cidade de publicação, v. seguido do 
número do volume, n. seguido do número do 
fascículo, p. seguido dos números da página inicial 
e final, separados entre si por hífen (se houver), 
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mês abreviado (se houver), Ano. Disponível em: 
<endereço eletrônico>. Acesso em: dia mês 
abreviado. Ano. 

QUINTILIO, M.S.; ALCARÁS, P.A.S.; MARTINS, 
L.S. Avaliação do ruído ocupacional em um 
restaurante num município do Mato Grosso do SUL, 
Rev. Colloq. Exactarium , Presidente Prudente, 
v.4, n.1, Jan/Jun. 2012. Disponível em: 
<http://revistas.unoeste.br/revistas/ojs/index.php/ce/
article/view/732/937>. Acesso em: 14 de agosto de 
2013. 

 

- Artigo de jornal 

Título do artigo. Título do Jornal, local de 
publicação, dia mês abreviado. ano. Caderno, 
seção ou suplemento, página. 

PEREIRA, Carlos Frederico de Oliveira; SARAIVA, 
Alexandre José de Barros Leal. Cocaína em avião 
da FAB, caso para a justiça militar. Correio 
Braziliense, Brasília, 23 ago. 1999. Caderno 
Direito & Justiça, p. 7. 
MARIZ, Moreira. Senado aprova lei contra maus-
tratos a crianças. Jornal do Senado, Brasília, ano 
20, n. 4.099, p. 5, 5 jun. 2014. Disponível em: 
<http://www12.senado.gov.br/jornal/edicoes/2014/0
6/05/jornal.pdf#page=1>. Acesso em: 5 jun. 2014. 
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Trabalho apresentado em evento e 
publicado em anais 

AUTOR(ES). Título do Trabalho apresentado: 
subtítulo. In: NOME DO EVENTO, numeração do 
evento (se houver), ano de realização, cidade de 
realização. Título da publicação. Cidade de 
publicação: Editora, data de publicação. Página 
inicial-página final. 

NARDI, R.; BOZELLI, F. C. O papel da Observação 
na Ciência: Uma Interpretação a partir de Relatos 
Escritos de Licenciados de Física. In: Encontro 
Nacional de Didática e Prática de Ensino, 14., 
2008, Porto Alegre. Anais do XIV ENDIPE. Porto 
Alegre: IDIPUCRS, 2008. v. 1. p. 1-3. 

NISHIMOTO, M.T.; MOURA, P.D.; QUINTILIO, 
M.S.V.; ALVES, V.C. Análise da curiosidade 
científica em alunos de ciências no ensino 
fundamental, In: Simpósio Nacional de Ensino de 
Física, 17., 2007, São Luís. Anais... São Paulo - 
SP: Sociedade Brasileira de Física, 2007. 
Disponível em: 
<http://www.sbf1.sbfisica.org.br/eventos/snef/xvii/>. 
Acesso em: 09 dez. 2009. 

 

Tese, Dissertação, TCC. 
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Deve-se classificar o trabalho, de acordo com o 
grau: 
- Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) 
- Monografia (Especialização) 
- Dissertação (Mestrado) 
- Tese (Doutorado, Livre-Docência e Exame de 

Titularidade) 

AUTOR. Título: subtítulo. Ano. Número de volumes 
ou folhas. Categoria (Grau e área de concentração) 
- Nome da Escola. Universidade. Local. Ano. 

BASTOS, N. R. Mapeamento Acústico de Ruído 
Ambiental em uma Usina de Reciclagem. 2012, 40 
f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Fonoaudilogia) – Faculdade de Fonoaudiologia, 
Universidade do Oeste Paulista, 2012. 

VACELI, Maria Salete. Estudo Empírico de 
Linhas de Emissão em Núcleos Ativos de 
Galáxias. 1992. 109 f. Dissertação (Mestrado em 
Ciências/Astronomia) – Instituto Astronômico e 
Geofísico, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
1992. 

WIEZZEL, Andréia Cristiane Silva. A Formação de 
professores universitários nos cursos de pós-
graduação em educação das universidades 
estaduais paulistas: políticas e práticas. 2005. 2 v. 
Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de 
Filosofia e Ciências, Universidade Estadual 
Paulista, Marília, 2005. Disponível em: 
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<http://hdl.handle.net/11449/102254>. Acesso em 
01 ago 2018. 

 

Documentos jurídicos: Leis, Decretos, 
Portarias, Normas 

NOME DO PAÍS, ESTADO ou MUNICÍPIO. 
(Estado) ou (Cidade) se homônimos. Lei ou Decreto 
n., dia mês por extenso e ano. Descrição da Lei ou 
decreto. Título da publicação: subtítulo, Cidade de 
publicação, v., p., ano. (Série ou Coleção). Notas. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da 
República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p. 

BRASIL. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Diário Oficial da União. Brasília, DF, v. 
134, n. 248, p. 27833-841, 23 dez. 1996. 

RECIFE. Lei Orgânica do Município do Recife, 
promulgada em 04 de abril de 1990. Recife: 
Câmara Municipal, 1990. Disponível em: 
<www.recife.pe.gov.br/pr/çeis/Leiorg.doc>. 

BRASIL. Decreto n. 5.622, de 19 de dezembro de 
2005. Regulamenta o art. 80 da Lei n. 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes 
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e bases da educação nacional. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 20 dez. 2005. 

BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Portaria 
n.1024, de 11 de maio de 2006. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 12 dez. 2006. Seção 1, n. 90, 
p. 12. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e 
documentação: Referências. Rio de Janeiro, p. 
24. 2002. 

 

Documentos de acesso exclusivo em meio 
eletrônico (programa de computador, redes 
sociais, mensagem eletrônica, internet, etc.) 

Gonçalves, G. A. Efeitos do ruído no perfil 
auditivo e saúde geral em odontólogos de 
Curitiba. Curitiba, Universidade Tuiuti do Paraná, 
2010. Disponível em: <http://www.utp.br/revista-ic-
online/n_3_2011/resumos%202009-
2010/res_13_efeitos.pdf> Acesso em: 15 de agosto 
de 2013. 

 

- Programa (software): 
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AUTOR. Título: subtítulo. Versão. Cidade de 
publicação: Empresa, ano. Número de CD-ROM 
(ou) Número de DVD. Notas. 

MICROSOFT Project for Windows 95, version 4.1: 
project planning software. [S.l.]: Microsoft 
Corporation, 1995. Conjunto de programas. 1 CD-
ROM.  

 

- Blog 

CAIBO, S. R. Século XX – Astronomia e 
astronáutica a evolução estelar. 2001. Disponível 
em: < 
http://www.cdcc.usp.br/cda/sessaoastronomia/secul
oxx/textos/a-evolucaoestelar.htm >. Acesso em: 28 
dez. 2011. 

CASTRO, R. Como funciona a alquimia das 
estrelas? A nucleossíntese dos elementos 
químicos no Universo. In: Blog Eternos Aprendizes. 
2010. Disponível em: 
<http://eternosaprendizes.com/2010/08/17/comofun
ciona-a-alquimia-das-estrelas-a-nucleossintese-
dos-elementos-quimicos-nouniverso/>. Acesso em: 
28 fev. 2012. 
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Notas de rodapé 

As Notas são usadas quando pretender fornecer: 

- Indicações de textos paralelos, para reforçar 
citações textuais ou fazer referências a outros 
trechos ou outras obras. 

- Transcrição de textos originais e traduzidos. 
- Observações pertinentes. Para não sobrecarregar 

o texto com muitas referências ou para não 
quebrar a sequência da leitura, assim como 
definição de termos ou conceitos utilizados. 

- Indicação das fontes das citações, quando não é 
feita no corpo do trabalho. 

- A Numeração das notas deve ser em algarismos 
arábicos, em ordem crescente que pode se 
reiniciar no começo de cada capítulo ou parte do 
trabalho. 

- As notas de rodapé devem ser separadas do texto 
por uma linha horizontal de 3cm, a partir da 
margem esquerda, digitadas em espaço simples 
e fonte tamanho 8. São separadas por espaço 
simples e a 2ª linha é iniciada abaixo da 1ª letra 
da 1ª linha. 

Podem ser: 

Notas de referência 

- Usadas para indicar fonte bibliográfica, contendo 
a referência completa. 
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- A abreviatura cf. (confira) pode ser usada ao fazer 
referência a trabalhos de outros autores sobre o 
mesmo tema ou notas explicativas do mesmo 
trabalho. (Seria algo como veja também) 

Notas explicativas 

- Usadas para comentários, esclarecimentos ou 
explanações que não possam ser incluídas no 
texto. Incluem comentários ou informações 
pessoais.  

- Também podem incluir traduções de citações em 
língua estrangeira ou transcrição em língua 
original de citações traduzidas. 

 

A ABNT recomenda utilizar o sistema autor-data 
para as citações no texto e o numérico para as notas 
explicativas. 
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EIXO 3 – FORMATAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
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CAPÍTULO 5 – ESTRUTURA DO 
TRABALHO CIENTÍFICO 

 

Agora que você já aprendeu a referenciar seu texto, 
vamos ver como construí-los, pois cada tipo de 
documento científico tem sua estrutura própria, 
entretanto existem elementos comuns a cada um e 
a formatação segue uma regra geral. Apesar de que, 
cada instituição ou periódico pode requisitar uma 
formatação específica, desde que caiba dentro dos 
limites normatizados. 

Novamente, ressaltamos que as definições e regras 
que abordamos aqui vêm das normas da ABNT. 
Sempre que possível, explicitamos a norma técnica 
que rege o tópico em questão. 

 

Tipos de Textos Científicos 

Quais os tipos de documentos que devemos 
elaborar como um texto científico? Todos eles são 
normatizados por regras específicas. Vejamos a 
seguir. 

 

- Projeto de Pesquisa – NBR 15287 (2011) 



76 

É uma parte essencial da pesquisa. O projeto 
descreve as intenções do trabalho, o problema a 
ser estudado, assim como a metodologia que 
será empregada na busca de soluções. Além 
disso, também inclui os recursos necessários à 
pesquisa e o cronograma que será seguido. 

- Relatórios – NBR 10719 (2015) 
O relatório técnico-cientifico descreve 
formalmente o progresso ou os resultados de 
uma pesquisa científica, a qual foi 
descrita/prevista num projeto de pesquisa. 

- Monografia e Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC) – NBR 14724 (2011) 
Trata-se de um documento que apresenta o 
resultado de um estudo ou investigação sobre 
um tema específico. O autor deve mostrar 
conhecimento do assunto e da metodologia 
científica. É realizada mediante a coordenação 
de um orientador, vinculada à uma disciplina, 
módulo, curso ou programa institucional. 

- Dissertação de Mestrado – NBR 14724 (2011) 
Documento que apresenta o resultado de um 
trabalho experimental ou exposição de um 
estudo científico retrospectivo, de tema único e 
bem delimitado em sua extensão, com o objetivo 
de reunir, analisar e interpretar informações. 
Deve evidenciar o conhecimento de literatura 
existente sobre o assunto e a capacidade de 
sistematização do candidato. É feito sob a 
coordenação de um orientador (doutor), visando 
à obtenção do título de mestre. 

- Tese de Doutoramento – NBR 14724 (2011) 
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Documento que apresenta o resultado de um 
trabalho experimental ou exposição de um 
estudo científico de tema único e bem 
delimitado. Deve ser elaborado com base em 
investigação original, constituindo-se em real 
contribuição para a especialidade em questão. É 
feito sob a coordenação de um orientador 
(doutor) e visa a obtenção do título de doutor, ou 
similar. 

- Artigos Científicos – NBR 6022 (2003) 
É definido como uma publicação de autoria 
explícita que apresenta e discute ideias, 
métodos, técnicas, processos e resultados em 
qualquer área de conhecimento. Pode ser: 
Artigo de revisão: publicação que resume, 
analisa e discute informações já publicadas. 
Artigo original: publicação que apresenta tema 
ou abordagem originais. 

- Resumos Científicos – NBR 6028 (..) 
O resumo científico é a apresentação concisa 
dos pontos relevantes de um documento. Pode 
ser: 
Resumo crítico ou resenha: análise crítica de um 
documento, elaborada por especialistas. 
Resumo indicativo: Indica apenas os pontos 
principais do documento, não apresentando 
dados qualitativos, quantitativos etc. De modo 
geral, não dispensa a consulta ao original. 
Resumo informativo: Informa ao leitor 
finalidades, metodologia, resultados e 
conclusões do documento, de tal forma que este 
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possa, inclusive, dispensar a consulta ao 
original. 

 

Apresentação Gráfica –Formatação  

 

Vamos ver agora os principais tópicos, 
regulamentados pela ABNT, no quesito formatação 
do texto. Pode haver variações, exclusões ou 
inclusões, de acordo com a instituição ou revista 
onde o trabalho será submetido. 

- PAPEL: Os trabalhos devem ser apresentados 
em papel A4 (21,0 cm x 29,7 cm), branco ou 
reciclado; 

- MARGENS: As margens superior e esquerda 
devem ter 3 cm e as margens inferior e direita, 2 
cm. Se houver impressão no verso da folha, as 
margens superior e direita terão 3 cm e as 
margens inferior e esquerda terão 2cm. 

- TIPO DE LETRA: A fonte da letra pode ser Arial 
ou Times (exceto quando é especificada), e deve 
ser a mesma no trabalho todo; já a cor da fonte 
deve ser preta em todo o trabalho. As ilustrações 
são os únicos elementos que podem ser 
coloridos. 

- TAMANHO DA LETRA: Tamanho da fonte do 
corpo do texto: 12 pts (inclusive capa) e tamanho 
menor (fonte 10 ou 11) para citações longas, 
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notas de rodapé, paginação, ficha catalográfica, 
legendas e fontes das figuras e tabelas.  

- PARÁGRAFO: Recuo de primeira linha dos 
parágrafos: 2 cm (exceto quando especificado) 

- ESPAÇAMENTO: O espaçamento entre linhas 
deve ser 1,5 para todo corpo do texto e de 1,0 
(simples) para citações diretas (mais de 3 linhas); 
notas de rodapé; legendas de ilustrações e 
tabelas. 
- As referências são separadas entre si por um 

espaço simples em branco. 
- Os títulos das seções primárias e das 

subseções devem ser separados do texto por 
um espaço de 1,5. 

- PAGINAÇÃO: a partir da folha de rosto, devem 
ser contadas sequencialmente (a capa não é 
contada). As folhas pré-textuais são contadas 
mas não numeradas. A partir da Introdução, as 
folhas são numeradas, continuando a contagem, 
em algarismos arábicos, a 2 cm da borda superior 
direita da folha. 

 

 

Elementos Pré-textuais 
As folhas são contadas a partir da Folha de Rosto, 

mas os números não aparecem. 
 

Elementos Textuais 
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A contagem continua e agora os números 
aparecem. 

Os títulos das seções são escolhidos pelo autor 
 

Elementos Pós-textuais 
Sem indicativo de seção. 

A contagem das páginas continua e os números 
aparecem 

 

 
 

- SEÇÕES E TÍUTLOS: As Seções devem ser 
destacadas através de recursos gráficos, de 
forma hierárquica, como letras maiúsculas, 
negrito, itálico, sublinhado ou outro. O mesmo 
destaque deve ser repetido no Sumário. 
- As seções são numeradas hierarquicamente 

de forma progressiva  
- Os títulos das seções são posicionados após o 

seu indicativo (número), alinhados à esquerda, 
separados por um espaço (sem ponto ou traço). 
- Seções primárias (Capítulos) – em maiúsculo, 

negrito, justificado, sem recuo (parágrafo). 
- Seções secundárias - em maiúsculos, sem 

negrito, justificado, sem recuo. 
- Seções terciárias – em minúsculas, negrito, 

justificado sem recuo. 
- Seções quartenárias – em minúsculas, sem 

negrito, justificado, sem recuo. 
- Demais seções, iguais à quartenárias. 
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- Os títulos sem indicativo numérico (Errata, 
Agradecimento, Lista de ilustrações, Lista de 
tabelas, Resumos, Sumário, Referências, 
Glossário, Apêndice(s), Anexo(s) e Índice(s)) 
devem ser centralizados e não numerados. 
Devem ter o mesmo destaque tipográfico das 
seções primárias. 

Veja um esquema ilustrando a subordinação das 
seções: 
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Elementos de compõem um Documento 
Científico 

Segundo a ABNT NBR 14724 (2011), o trabalho 
científico é composto por duas partes, a Externa e a 
Interna. 

A parte externa compõe-se de Capa e Lombada e a 
parte interna se subdivide em elementos pré-
textuais, textuais e pós-textuais. 

Vamos ver a seguir a estrutura básica de cada 
elemento. Lembre-se que a inclusão ou exclusão de 
elementos varia de acordo com o tipo de documento 
e com a instituição ou revista pra onde é destinado. 
Assim, resumos científicos não inseridos no 
documento, aqueles, por exemplo, destinados à 
eventos, e artigos diferem da estrutura básica e 
serão tratados separadamente. 

 

Parte externa – capa e lombada 

A Capa é elemento obrigatório, é a proteção física 
do trabalho. As informações devem ser 
apresentadas na seguinte ordem: 

a. Nome da instituição (opcional) – fonte 12, 
maiúscula, negrito, centralizado, disposto na 
margem superior; 
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b. Nome do autor – fonte 12, maiúscula, negrito, 
centralizado, disposto no centro do espaço 
existente entre a identificação da instituição e o 
título do trabalho; 

c. Título – deve ser claro e preciso (fonte 12, 
maiúscula, negrito, centralizado, disposto no 
centro da página); 

d. Subtítulo, se houver, precedido de dois pontos; 
pode ser diferente quando tiver mais de um 
volume (fonte 12, maiúscula, negrito, 
centralizado); 

e. Número do volume – se houver mais de um, 
deve constar em cada capa a especificação do 
respectivo volume (fonte 12, palavra volume com 
a inicial maiúscula ou abreviado (Vol.), seguido 
do numeral arábico, logo após o título do 
trabalho); 

f. Local (cidade) da instituição – se necessário, 
indicar a sigla do estado) (fonte 12, maiúscula, 
negrito, centralizado, disposto logo acimado ano 
de entrega); 

g. Ano – fonte 12, maiúscula, negrito, centralizado, 
disposto na margem inferior. 
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A Lombada é elemento opcional e deve ser 
elaborada de acordo com a NBR 12225. Consiste na 
parte da capa do trabalho que reúne as margens 
internas das folhas, sejam elas costuradas, 
grampeadas, coladas ou mantidas juntas de outra 
maneira. As informações são impressas na seguinte 
ordem: 

a.  Nome completo do autor, abreviando-se o(s) 
prenome(s) quando necessário, impresso 
longitudinalmente e legível do alto para o pé da 
lombada; 
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b.  Título: impresso da mesma forma que o nome 
do autor, quando necessário abreviado pelas 
cinco primeiras palavras significativas seguidas 
de reticências; 

c.  Elementos alfanuméricos de identificação.  

Cada instituição fixa seus padrões. O espaço em 
branco ao pé da lombada é destinado à catalogação 
bibliotecária. Veja alguns exemplos: 

      

 

Parte interna:  
Elementos pré-textuais 
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São os elementos de identificação e apresentação 
do trabalho. São compostos por: 

Folha de rosto 

A folha de rosto é elemento obrigatório em quase 
todos os trabalhos científicos. As informações 
variam de acordo com o tipo de documento. 

É neste item que se identifica o trabalho, o autor (ou 
equipe), local a que se destina, etc. As informações 
são apresentadas na seguinte ordem: 

a. Nome do Autor: fonte 12, maiúscula, negrito, 
centralizado, disposto na margem superior; 

b. Título e subtítulo do Trabalho: fonte 12, 
maiúscula, negrito, centralizado, disposto no 
centro da página; 

c. Número de Volumes: se houver mais de um, 
deve constar em cada capa a especificação do 
respectivo volume (fonte 12, palavra volume com 
a inicial maiúscula ou abreviado (Vol.), seguido 
do numeral arábico, logo após o título do 
trabalho); 

d. Natureza do Trabalho: fonte 12, espaçamento 
simples, sem negrito, alinhado do meio da 
página para a margem direita justificado, 
contendo: tipo do trabalho (tese, dissertação, 
TCC, trabalho acadêmico de sala de aula); 
objetivo (aprovação em disciplina, grau 
pretendido, outros); nome da instituição a que é 
submetido; área de concentração; 
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e. Nome do Orientador: precedido da palavra 
“Orientador”, seguido pela titulação abreviada e 
pelo nome do professor (fonte 12, espaçamento 
simples, alinhado do meio da página para a 
margem direita, separado da natureza do 
trabalho por um espaço simples); 

f. Nome do Coorientador: se houver, deve ser 
precedido da palavra “Coorientador” seguido 
pela titulação abreviada e pelo nome do 
professor (fonte 12, espaçamento simples, 
alinhado do meio da página para a margem 
direita, logo abaixo da identificação do 
orientador); 

g. Local (cidade) da Instituição: no caso de 
cidades homônimas recomenda-se o acréscimo 
da sigla da unidade da federação (fonte 12, 
maiúscula, negrito, centralizado, disposto logo 
acimado ano de entrega); 

h. Ano de Entrega: fonte 12, maiúscula, negrito, 
centralizado, disposto na margem inferior. 
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Folha de aprovação 

A folha de aprovação é um elemento obrigatório. 
Deve conter os mesmos elementos da folha de rosto, 
com o acréscimo da data de aprovação e a nominata 
dos membros da banca examinadora, com a 
respectiva titulação e instituição a qual está 
vinculado. Também deve constar espaço para a 
coleta de assinatura dos componentes da banca, 
após aprovação. É inserida após a folha de rosto. 
Constituída por: 
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a. Nome do Autor: fonte 12, maiúscula, negrito, 
centralizado, disposto na margem superior; 

b. Título e subtítulo do Trabalho: fonte 12, 
maiúscula, negrito, centralizado; 

c. Natureza do Trabalho: fonte 12, espaçamento 
simples, sem negrito, alinhado do meio da 
página para a margem direita justificado, 
contendo as informações: 
− tipo do trabalho (tese, dissertação, TCC, 
trabalho acadêmico de salade aula); 
− objetivo (aprovação em disciplina, grau 
pretendido, outros); 
− nome da instituição a que é submetido; 
− área de concentração.  

d. Expressão “Aprovado(a) em” seguida da 
data (dia, mês e ano): fonte 12,negrito, alinhado 
do meio da página para a margem direita, 
separado da natureza do trabalho por dois 
espaços simples;  

e. Expressão “Banca Examinadora”: fonte 12, 
negrito, abaixo da expressão “Aprovado(a) em”, 
rente à margem esquerda; 

f. Membros da Banca: primeiramente deve 
constar o nome do orientador, posteriormente os 
demais membros da banca, com a respectiva 
credencial e titulação (Ex.: Prof. Dr.). Na linha 
seguinte, deve figurar o nome da instituição à 
qual está vinculado (fonte 12, sem negrito, 
abaixo da expressão “Banca Examinadora”). 

Deve ser datada e assinada apenas após a 
defesa/aprovação do trabalho.  
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Opcionais 

Você pode optar, ou necessitar, dos seguintes 
elementos: 

 

- Errata - Apresenta-se geralmente em papel 
avulso ou encartado, sendo anexado à obra 
depois de impresso. Consiste em uma lista de 
erros tipográficos ou de outra natureza, com as 
devidas correções e indicações das folhas e 
linha em que aparecem. Deve ser inserida logo 
após a folha de rosto. 
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- Dedicatória - É um elemento opcional, no qual o 
autor presta homenagem ou dedica seu trabalho 
a outras pessoas, como amigos, parentes etc. 

a. Texto da Dedicatória: fonte 12; entrelinhas 
1,5; alinhamento justificado; texto no final da 
página com recuo de 8 cm da margem 
esquerda. 
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- Agradecimentos - Elemento opcional, são 
dirigidos àqueles que realmente contribuíram de 
maneira relevante à elaboração do trabalho, 
(empresas ou organizações que fizeram parte da 
pesquisa) ou pessoas (profissionais, 
pesquisadores, orientador, bibliotecário, 
bolsistas, etc.) que colaboraram efetivamente 
para o trabalho. Sugere-se colocar os 
agradecimentos em ordem hierárquica de 
importância. 

a. Título: caixa alta, negrito, fonte tamanho 12, 
centralizado, entrelinhas de 1,5  

b. Texto: fonte tamanho 12; entrelinhas de 1,5; 
alinhamento justificado, recuo do parágrafo 
1,25. 
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- Epígrafe – Citação relacionada ao tema tratado, 
seguida da identificação do autor da citação. As 
epígrafes também podem constar nas folhas de 
abertura das sessões primárias; é normatizada 
pela NBR 10520  

a. Texto: fonte 12 e itálico; espaçamento de 1,5 
entrelinhas; recuo de 7,5 cm da margem 
esquerda; alinhamento justificado  

b. Autor: O autor da citação deve estar entre 
parênteses e alinhado à direita.  
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Resumo e Abstract 

São elementos obrigatórios, redigidos de acordo 
com a NBR 6028. 

Resumo na língua do trabalho: deve ser redigido em 
um único bloco (parágrafo) e contendo de 150 a 500 
palavras.  

Logo abaixo do resumo indica-se os descritores 
(unitermos ou palavras-chave), antecedido pela 
expressão (Palavras-chave:) separadas entre si por 
ponto e finalizadas também por ponto. Podem ser 
livres ou de acordo com o Vocabulário Controlado de 
cada área do conhecimento/instituição (neste caso, 
colocar a referência logo abaixo). 
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O Abstract segue as mesmas normas, geralmente 
uma tradução literal do Resumo. 

      

 
Listas 

São elementos opcionais, entretanto, se houver mais 
que cinco elementos, recomenda-se a apresentação 
uma lista. São elaboradas de acordo com a ordem 
em que aparecem no texto, exceto a lista de 
abreviaturas e siglas, que deve ser alfabética, 
usando-se fonte tamanho 12, espaçamento de 1,5 e 
alinhamento justificado. Devem ser apresentadas na 
seguinte ordem: 

- Lista de Ilustrações - elaborada seguindo a 
ordem que cada item é apresentado no texto. 
Cada ilustração deve ser designada por seu 
nome específico, travessão, título e 
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respectivo número da folha ou página. 
Quando necessário, recomenda-se a 
elaboração de uma lista própria para cada tipo 
de ilustração (figuras, quadros, 
organogramas, plantas, fotografias, gráficos, 
fluxogramas e outros).  
 

 
 

- Lista de Tabelas - Elemento opcional que 
exibe a lista de tabelas, de acordo com a 
ordem apresentada no texto, seguidas dos 
números de suas respectivas páginas. 
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- Lista de Abreviaturas e Siglas - Elemento 
opcional que apresenta, em ordem alfabética, 
as abreviaturas e siglas utilizadas no trabalho, 
seguidas das correspondentes palavras ou 
expressões, por extenso. Recomenda-se 
uma lista para siglas e outra para 
abreviaturas, quando forem extensas. 
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- Lista de Símbolos - Elemento opcional, no 

qual, os símbolos e seus respectivos 
significados são apresentados, de acordo 
com a ordem em que aparecem no texto. 
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Sumário 

É o ultimo elemento pré-textual apresentado. O 
sumário é obrigatório e é normatizado pela NBR 
6027. 

O sumário é a relação de títulos e subtítulos do 
trabalho: as partes, isto é, os capítulos, seções e 
subseções, com a indicação da página inicial, na 
mesma ordem e grafia em que aparece no texto. 
Índice não é a mesma coisa que sumário, nem lista. 
Veja:  

a) índice: lista de palavras ou frases, organizadas 
normalmente em ordem alfabética, que remete para 
informações contidas no texto. O índice é inserido no 
final do trabalho; 

b) lista: enumeração de elementos selecionados do 
texto, como, por exemplo, lista de ilustrações, 
inserida antes do sumário. 

Devemos observar as seguintes normas: 

- É o último elemento pré-textual. 
- Trabalhos com menos de 10 páginas não 

necessitam de sumário. 
- Os elementos pré-textuais não aparecem no 

sumário. 
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- A palavra Sumário deve ser centralizada e com 
a mesma tipologia da fonte utilizada para as 
seções primárias (capítulos). 

- Todos os itens devem ser destacados pela 
apresentação tipográfica utilizada no texto, 
inclusive os indicativos de subordinação (seções 
e subseções) 

- As seções devem ser numeradas em algarismos 
arábicos, da introdução até a conclusão; 

- Os indicativos de capítulos e seções devem ser 
alinhados à esquerda, com a paginação à direita.  

- Quando houver mais de um volume, deve ser 
incluído o sumário de toda a obra em todos os 
volumes, de forma que se tenha conhecimento 
do conteúdo, independente do volume 
consultado. 

- Referências, apêndices e anexos não são 
considerados capítulos, por isso não recebem 
numeração de seção;  

- Recomenda-se que os títulos sejam alinhados 
pela margem do título indicativo mais extenso;  

- Recomenda-se a utilização da fonte tamanho 12, 
espaçamento 1,5 entrelinhas e alinhamento 
justificado. 
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Elementos Textuais 
Corpo do Texto 

O corpo do texto é constituído por introdução, 
desenvolvimento e conclusões. O autor pode 
renomear e acrescentar subitens a seu critério, com 
a única exigência de que os elementos requeridos 
pra cada seção estejam presentes. São eles: 

 

Introdução 
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Esta parte introduz o tema e é muito importante para 
situar o leitor. Nela deve-se fornecer um panorama 
geral/histórico/cultural do que já foi feito acerca deste 
assunto, a revisão bibliográfica. Assim, a Introdução: 

- anuncia e delimita o tema do trabalho; 
- aponta os objetivos do trabalho, fornecendo 

um prelúdio do desenvolvimento. 
- evidencia a relevância do trabalho, ou seja, a 

justificativa do por que foi feito. 
- faz referência às teorias, conceitos ou ideias 

que embasam o desenvolvimento ou 
argumentação. 

- indica os trabalhos importantes do mesmo 
gênero: revisão da bibliografia existente sobre 
o assunto. 

 

Desenvolvimento 

É a parte central do trabalho, a mais extensa. 
Compõe-se de 2 ou 3 capítulos e contem, além da 
análise ou descrição dos fatos, toda a argumentação 
pertinente a eles. Fundamentalmente, constam do 
desenvolvimento: 

- Exposição – processo através do qual são 
descritos e analisados os fatos ou apresentadas 
as ideias; isto é, descrever a metodologia. 

- Argumentação – defende-se a validade das 
ideias através de argumentos, raciocínio lógico e 
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evidências, classificando e hierarquizando os 
fatos; 

- Discussão – comparação das ideias: refutam-se 
ou confirmam-se os argumentos apresentados, 
mediante a interpretação dos fatos ou ideias 
demonstradas. 

 

Conclusão 

- Consiste na síntese interpretativa dos 
argumentos ou elementos contidos no 
desenvolvimento. Não admite nenhuma ideia, 
fato ou argumento novo. 

- Deve ser breve, exata, concisa e objetiva, já que 
a qualidade básica de um trabalho científico é a 
objetividade. Portanto, a dedução lógica e 
objetiva dos fatos apresentados é que levará às 
conclusões. 

- No caso do trabalho não ser conclusivo, intitula-
se a parte final de “Considerações Finais”. 

- Deve haver um entrosamento entre introdução, 
desenvolvimento e conclusão. 

 

Elementos Pós-Textuais 

São partes complementares do trabalho e contêm 
documentos ilustrativos do texto. O único elemento 
obrigatório é a Lista de Referências. 
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Lista de Referências 

Todo trabalho cientifico é fundamentado na pesquisa 
bibliográfica. É indispensável a apresentação da lista 
de obras citadas no texto. 

- As referências são normatizadas pela NBR 6023 
- A referência pode aparecer no rodapé, no fim do 

texto ou do capítulo ou ainda numa lista de 
referências. 

- As referências devem ser apresentadas em 
sequencia padronizada e uniforme ao longo do 
trabalho. As regras para compor cada uma foram 
apresentadas na seção 4. 

- O alinhamento deve ser à esquerda, em 
espaçamento simples. Cada referência deve ser 
separada da seguinte por um espaçamento 
duplo. 

- Quando aparecem em notas de rodapé, devem 
ser alinhadas a partir da 2ª linha da mesma 
referência, abaixo da 1ª letra da 1ª palavra e sem 
espaço entre elas. 

- O destaque tipográfico (negrito, grifo ou itálico) 
deve ser o mesmo em todas as referências de 
um mesmo documento. 

- O requisito básico é a padronização. 
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GLOSSÁRIO 

É uma lista das palavras técnicas de uso restrito 
(jargão) utilizadas no texto, acompanhadas das 
respectivas definições. Os termos devem estar em 
ordem alfabética e seguir as regras: 

- O alinhamento na margem esquerda;  
- As palavras com a primeira letra maiúscula;  
- A separação das palavras do significado por dois 

pontos e um espaço;  
- O significado por extenso com a primeira letra 

em maiúsculo;  
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- Um espaço simples entre os termos. 
 

 

Apêndices 

Neles se apresentam os documentos da autoria de 
quem redigiu o trabalho, tais como entrevistas, 
questionários, resumos e tabelas, fotografias ou 
ilustrações, que complementam o texto principal. 
Deve ser citado no texto, grafado com a inicial 
maiúscula e seguido pela respectiva letra de 
identificação (Apêndice A, Apêndice B,...) 

Na apresentação, o termo apêndice deve ser escrito 
em letras maiúsculas, centralizado e em negrito. É 
identificado por letras alfabéticas maiúsculas 
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consecutivas, seguido de travessão e do respectivo 
título. 

Sugere-se que o título também seja escrito em letras 
maiúsculas, centralizado e em negrito. Utilizam-se 
letras maiúsculas dobradas na identificação dos 
apêndices, quando esgotadas as letras do alfabeto. 

 
 

Anexos 

Abrangem documentos de autoria distinta: estatutos, 
transcrições de leis, gráficos, tabelas, estatísticas 
(de autoria alheia), recortes de jornais e revistas, etc. 
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Seu objetivo é dar suporte à argumentação, 
fundamentação, ilustração ou comprovação. 

O termo anexo deve ser escrito em letras 
maiúsculas, centralizado e em negrito, na página 
que dá seguimento aos mesmos. É identificado por 
letras alfabéticas maiúsculas consecutivas, seguido 
pelo travessão e pelo respectivo título (escrito em 
letras maiúsculas, centralizado e em negrito). 

Utilizam-se letras maiúsculas dobradas na 
identificação dos anexos, quando esgotadas as 
letras do alfabeto. Lembra-se que os títulos dos 
anexos utilizados no trabalho devem constar no 
sumário.  
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Índice 

É uma lista de palavras ou frases ordenadas 
alfabeticamente (por auto, título ou assunto) ou 
sistematicamente (ordenação por classes, numérica 
ou, ainda, cronológica); localiza e remete às 
informações contidas no texto. É normatizado pela 
NBR 6034. 

Não confunda índice com sumário: o sumário 
apresenta os itens na ordem e grafia em que estes 
são apresentados no trabalho; o índice é uma lista 
de palavras ou frases ordenadas segundo 
determinado critério (autor, assunto, etc.), que 
localiza e remete para as informações contidas no 
texto.  

 

 

Estrutura de Monografias, Dissertações e 
Teses 

As monografias, dissertações e teses seguem a 
estrutura esquematizada na figura 1, e são 
normatizadas pela ABNT NBR 14724. Já vimos 
todos esses elementos no item 5.2. A formatação 
dos elementos varia conforme a instituição onde 
será apresentada. 
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Figura 1 – Esquema da Estrutura de Trabalhos 
Científicos. 
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Fonte: ABNT, NBR 14724 (2011). (1) Os títulos dos elementos 
textuais é escolha do autor. 

 

 

Estrutura do Resumo  

O resumo é parte de todo e qualquer trabalho técnico 
e/ou científico. Sua forma e estrutura diferem um 
pouco dos resumos acadêmicos e literários que 
estamos acostumados a fazer na escola ou ler em 
livros. 

Vale relembrar que o Resumo Científico já foi 
abordado no cap. 2 e no item 5.2.2.3. 

O resumo deve ser precedido da referência do 
documento, com exceção do resumo inserido no 
próprio documento. (veja exemplo) 

É escrito em um só parágrafo, composto de frases 
concisas e afirmativas, sem uso de numeração ou 
tópicos, na voz ativa e ordem direta, na terceira 
pessoal do singular. A primeira frase deve indicar o 
tema principal do documento, seguida da informação 
sobre a categoria do tratamento (estudo de caso, 
análise, memória, etc..). 

As palavras-chave vêm logo abaixo do texto, 
separadas entre si por ponto. Lembrando que a 
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palavra-chave é um termo descritor do conteúdo do 
documento, e pode ser livre ou, preferencialmente, 
de vocabulário controlado. 

O formato e tamanho (em geral definido em número 
de palavras) são determinados pelas regras fixadas 
pelo órgão ao qual o resumo é destinado e de acordo 
com a área de conhecimento. A ABNT sugere: 

a) de 150 a 500 palavras os de trabalhos 
acadêmicos (teses, dissertações e outros) e 
relatórios técnico-científicos; 

b) de 100 a 250 palavras os de artigos de periódicos; 

c) de 50 a 100 palavras os destinados a indicações 
breves. 

Os resumos críticos (resenha) não tem limite de 
palavras, devido a seu caráter e estrutura especiais. 

Assim, sua estrutura básica é: 

1 – Identificação 
2 - Introdução 
3 - Metodologia 
4 - Resultados 
5 - Discussão / Conclusões 
6 – Apoio 

 



113 

 

 

Estrutura de Artigos Científicos 

De acordo com a atualização da ABNT NBR 6022, 
vigente a partir de maio/2018, as partes que 
compõem um artigo são mostradas na Figura 2: 

 

Figura 2 – Esquema dos elementos estruturais de 
um artigo 

 

Fonte: ABNT NBR 6022/2018 
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Vejamos a descrição destes elementos, cuja 
apresentação é um tanto diferente daquela usada na 
monografia. 

Título 

O título do artigo e o subtítulo (se houver) devem 
figurar na página de abertura do artigo, diferenciados 
tipograficamente ou separados por dois-pontos (:) e 
no idioma do texto. 

Opcionalmente, pode-se incluir o título em outro 
idioma, inserido logo abaixo do título no idioma do 
texto. 

 

Autoria (nome e qualificação) 

O nome do autor deve ser inserido de forma direta: 
prenome (abreviado ou não) e sobrenome. 

Para mais de um autor, os nomes podem ser 
grafados na mesma linha, separados por vírgula, ou 
em linhas distintas. 

Deve constar o currículo sucinto de cada autor, com 
vinculação corporativa e endereço de contato, em 
nota de rodapé, com numeração própria, diferente 
do sistema adotado para citações no texto. 
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Resumo  

Item obrigatório, o Resumo é constituído de uma 
sequencia de frases concisas e objetivas em um 
parágrafo, expondo: objetivos, metodologia e 
conclusões. 

Deve ter, no máximo, 250 palavras e seguido pelas 
Palavras-chaves e/ou descritores (vocabulário livre 
ou controlado), separadas entre si por ponto. 

Se houver resumo em outro idioma, valem as 
mesmas normas. 

 

Datas de submissão e aprovação 

Devem ser indicadas as datas (dia, mês e ano) de 
submissão e aprovação do artigo para publicação. 

 

Identificação e responsabilidade 

Esta é uma nova informação que pode ser acrescida 
ao artigo. Pode ser indicado o endereço eletrônico, 
DOI suportes e outras informações relativas ao 
acesso do documento. 
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Corpo do texto 

A nomenclatura dos títulos de cada seção 
(Introdução, Desenvolvimento e Considerações 
Finais) fica a critério do autor. 

- Introdução 

Parte inicial do artigo na qual se expõe o tema, os 
objetivos, a finalidade e a metodologia. 

- Desenvolvimento 

Parte principal do artigo, que contém a exposição 
ordenada e pormenorizada do assunto tratado. 
Divide-se em seções e subseções, conforme a 
ABNT NBR 6024. Aborda resultados, análise e 
discussão. 

- Considerações finais 

Parte final do artigo, na qual se apresentam as 
considerações correspondentes aos objetivos e/ou 
hipóteses. Sintetiza os resultados obtidos e destaca 
a reflexão conclusiva do autor. 
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Pós-texto 

Apenas as Referências são obrigatórias. Segue as 
normas da NBR 6023. 

Glossário, Apêndices (escritos pelo autor) e Anexos 
são incluídos de acordo com a necessidade. 
Seguem as normas já descritas. 

Os Agradecimentos, se necessários, devem ser 
simples e diretos. 

 

Formatação 

O projeto gráfico está a cargo do editor da revista e 
deve seguir a estrutura básica dada pela ABNT ou 
outro órgão de normatização. Verifique sempre as 
instruções aos autores, que fornece todas as normas 
para o periódico em questão. 

 

Estrutura de Relatórios 

O Relatório tem, basicamente, a mesma estrutura da 
Monografia. Entretanto, existem informações 
específicas que são necessárias e devem ser 
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incluídas na capa e folha de rosto. É regido pela 
ABNT NBR-10719/2011. Veja a figura 3. Os 
elementos em comum com as monografias podem 
ser vistos no item 2.4. 

 

Figura 3 – Esquema dos elementos estruturais de 
um relatório 

 
Fonte: ABNT NBR-10719/2011 

 

Parte externa – é constituída pela capa e lombada. 
São elementos opcionais. 
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Primeira capa  

Nome e endereço da instituição responsável; 
número do relatório; ISSN (se houver, elaborado 
conforme a ABNT NBR 10525); título e subtítulo  (se 
houver); classificação de segurança (se houver). 

Segunda, terceira e quarta Capas 

Em branco 

 

Lombada 

Opcional, segue as normas da ABNT NBR 12225. 
Pode aparecer impresso longitudinalmente e legível 
do alto para o pé, ao lado da lombada (ver figura 4) 

Figura 4 – Título de Margem de Capa 

 
Fonte: ABNT NBR 12225 
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Parte interna: pré-texto 

Elaborado da mesma maneira que a monografia, 
entretanto existem informações diferentes. 

 

Folha de rosto  

Obrigatória. As informações são dispostas na 
seguinte ordem: 

a) nome do órgão ou entidade responsável que 
solicitou ou gerou o relatório; 

b) título do projeto, programa ou plano que o 
relatório está relacionado; 

c) título do relatório; 
d) subtítulo, se houver, deve ser precedido de dois 

pontos, evidenciando a sua subordinação ao 
título. O relatório em vários volumes deve ter 
um título geral. Além deste, cada volume pode 
ter um título específico; 

e) número do volume, se houver mais de um, 
deve constar em cada folha de rosto a 
especificação do respectivo volume, em 
algarismo arábico; 

f) código de identificação, se houver, recomenda-
se que seja formado pela sigla da instituição, 
indicação da categoria do relatório, data, 
indicação do assunto e número sequencial do 
relatório na série; 
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g) classificação de segurança. Todos os órgãos, 
privados ou públicos, que desenvolvam 
pesquisa de interesse nacional de conteúdo 
sigiloso, devem informar a classificação 
adequada, conforme a legislação em vigor; 

h) nome do autor ou autor-entidade. O título e a 
qualificação ou a função do autor podem ser 
incluídos, pois servem para indicar sua 
autoridade no assunto. Caso a instituição que 
solicitou o relatório seja a mesma que o gerou, 
suprime-se o nome da instituição no campo de 
autoria; 

i) local (cidade) da instituição responsável e/ou 
solicitante; NOTA No caso de cidades 
homônimas, recomenda-se o acréscimo da 
sigla da unidade da federação. 

j) ano de publicação, de acordo com o calendário 
universal (gregoriano), deve ser apresentado 
em algarismos arábicos. 

 
Verso ou segunda folha de rosto 

a) equipe técnica, elemento opcional, indica a 
comissão de estudo, colaboradores, 
coordenação geral entre outros. O título e a 
qualificação ou a função do autor podem ser 
incluídos, pois servem para indicar sua 
autoridade no assunto; 

b) dados internacionais de catalogação-na-
publicação, elemento opcional, deve conter os 
dados de catalogação-na-publicação, conforme 
o Código de Catalogação Anglo-Americano 
vigente. Os dados internacionais de 
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catalogação-na-publicação serão obrigatórios 
quando não utilizado o formulário de 
identificação. 

 

Errata 

Se necessário, deve ser inserida logo após a folha 
de rosto, constituído pela referência da publicação e 
pelo texto da errata. Apresentada em papel avulso 
ou encartado, acrescida ao relatório depois de 
impresso. Veja exemplo. 

 

Agradecimento 

Opcional. 

 

Resumo 

Obrigatório. Segue as normas já vistas no item 2.3 

 

Listas 

Opcionais. Seguem as normas já vistas no item 2.4 
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Sumário 

Elemento obrigatório. Mesmas regras vistas em 2.4 

 

 

Parte interna: corpo do texto 
 

Introdução 

Qual a pergunta que você está fazendo e porque 
vale a pena faze-la? 

- Introdução ao assunto: bem geral 
- Informações da literatura: mais específica 
- Questão estudada: especificar os objetivos 
- Atividades desenvolvidas: dar uma idéia geral 

 

Material e Métodos 

O que você utilizou e o que você fez para responder 
à questão. 
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- Materiais: citar os equipamentos, reagentes e 
outros itens utilizados, informando tipo, modelo, 
fabricante ou fornecedor. 

- Métodos: descrever os procedimentos 
detalhadamente. 

 

Resultados 

Quais as respostas que você encontrou? 

- Descrição: deve ser clara e objetiva 
- Ilustrações: O uso de tabelas e figuras, quando 

bem elaboradas, auxilia muito na visualização e 
entendimento de seus resultados. Seguem as 
mesmas normas já expostas. Ver cap. 3 para 
maiores detalhes.  

 

Discussão e Conclusões 

- O que estas respostas significam? 
- Como elas ajudam a resolver o problema? 
- Quais as principais dificuldades encontradas? 
- Quais as perspectivas de continuidade do 

trabalho? 
- Incluir: 
- Descrição dos dados à luz da literatura; 
- Descrição de possíveis fontes de erros e seu 

efeito sobre os dados 
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- Se seus experimentos falharam, quais as 
sugestões para corrigir o problema? 

 
Matéria encaminhada para publicação 

Quando houver, referir resumos e/ou artigos 
científicos publicados, no prelo ou encaminhados. 

 

Perspectivas ou desdobramento 

O projeto foi concluído ou será continuado? 

 

Elementos pós-textuais 

Percorrem as mesmas regras da Monografia. 

Referências  

Lembrar-se de definir o formato e manter o padrão.  

- NÃO LISTAR SE NÃO CITAR 

- NÃO CITAR SE NÃO LISTAR 

Glossário 

Opcional. 
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Apêndice  

Opcional.  

Anexo 

Opcional. 

ÍNDICE 

Opcional.  

Formulário de identificação 

Obrigatório quando não utilizados os dados 
internacionais de catalogação na publicação.  
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CAPÍTULO 6 – PUBLICAÇÃO DO 
DOCUMENTO: REVISTAS/PERIÓDICOS 

CIENTÍFICOS 

 

A divulgação e publicação da pesquisa é o objetivo 
de todo cientista. Através do conhecimento e 
discussão das descobertas e resultados de 
pesquisadores e cientistas, a Ciência evolui e 
possibilita novas descobertas e novas tecnologia. 

Conhecimento é essencial na ciência e na 
sociedade.  

Os cientistas já se comunicavam por cartas desde a 
época mais antiga. Mas foi somente em 1665 que foi 
criada a primeira revista periódica científica: The 
Philosophical Transactions of the Royal Society (As 
Transações Filosóficas da Sociedade Real) 

Esse novo veículo para discussão e disseminação 
de ideias levou ao desenvolvimento de um novo 
gênero literário: O artigo científico. 

Mas, para quem eram escritos esses artigos 
científicos?  

Essa “plateia” conta com revistas altamente técnicas 
e outras menos especializadas, mais acessíveis à 
leigos e principiantes. Agora, você pode, e deve, 
escolher qual delas serve a seu propósito! 
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Lembrando que claridade e concisão são as 
palavras chave ao escrever um artigo científico: 
relate seus resultados com clareza e use o mínimo 
de palavras necessárias. 

Outro ponto importante: as referências! Toda 
informação ou ideia deve ser referenciada! Incluindo 
seu próprio trabalho. Dê crédito a quem tem direito. 

Você vai precisar considerar alguns pontos na hora 
de escolher uma revista (também chamada 
“periódico”) para publicar seu artigo. Sempre leia as 
"Instruções aos Autores" a fim de  determinar se seu 
trabalho atende ao escopo da revista, e vice-versa! 

Outro ponto importante, NUNCA submeta um artigo 
simultaneamente a mais de uma revista! É prática 
antiética, e você deve assinar  um termo de 
exclusividade quando seu trabalho é aceito para 
publicação. Não vai mentir agora, não é? 

Assim, você deve considerar alguns pontos: 

a. Escolha uma revista cujo tema e área do 
conhecimento atinjam o público-alvo para o qual 
você pretende divulgar seu trabalho. 

b. Se os resultados de sua pesquisa são 
generalizáveis, procure uma revista que tenha 
um processo aprofundado de avaliação. 

c. Dê preferência às revistas indexadas por Bases 
nacionais e internacionais, com critérios rígidos 
de qualidade e regularidade.  
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d. Se os resultados da pesquisa forem de interesse 
internacional, invista seus esforços numa revista 
nacional ou estrangeira indexada em bases 
internacionais e reconhecidas. No caso de 
revistas nacionais, você pode querer dar 
preferência àquelas que publicam artigos em 
inglês, pois terão alcance maior. 

e. Se informe sobre a política editorial da revista, 
seu processo de avaliação de trabalhos e a 
competência do seu corpo editorial antes de 
submeter um artigo para avaliação. Na sua 
maioria, as revistas científicas trazem as 
instruções ou informações aos colaboradores.  

f. Procure conhecer como a revista escolhida 
mantém o contato com o autor. Este ponto é 
muito importante para prevenir contratempos, 
sobretudo atrasos nas decisões, nem sempre 
justificados.  

g. Observe se a revista escolhida mantém 
periodicidade regular de publicação. 

h. Caso seja de seu interesse, verifique o impacto 
científico do periódico, medido pelo número de 
citações de seus artigos. Essa medida é feita 
internacionalmente pelo Institute for Scientific 
Information (ISI/Thomson) e, nacionalmente, 
pela SciELO (BIREME).  

Concluindo, escolher onde publicar um artigo 
científico requer esforço e consideração à política 
editorial de cada revista cogitada. Nem sempre a 
resposta do editor é favorável, o que não deve lhe 
desanimar. Você pode aceitar graciosamente as 
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críticas, corrigir seu trabalho e submetê-lo 
novamente, nesta ou em outra revista. 

Transformar sua dissertação ou tese em artigo 
científico não é uma tarefa fácil, e exige capacidade 
de síntese na redação e cuidado com os detalhes da 
estrutura e formatação. Muita calma nesta hora! 

 

Sistema Qualis/Capes 

O Qualis é um sistema de avaliação de periódicos, 
desenvolvido em 1998 no Brasil pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), que relaciona e classifica os veículos 
utilizados para a divulgação da produção intelectual 
dos programas de pós-graduação "stricto sensu" 
(mestrado e doutorado), quanto à circulação (local, 
nacional ou internacional) e à qualidade (A, B, C), 
por área de conhecimento. 

O sistema Qualis pode ser entendido como o 
“conjunto de procedimentos utilizados pela Capes 
para estratificação da qualidade da produção 
intelectual dos programas de pós-graduação” 
(CAPES, 1998), estabelecendo critérios para 
avaliação de periódicos, livros e obras artísticas. Seu 
objetivo é atender a necessidade de se avaliar a 
produção intelectual produzida nos programas de 
pós-graduação “stricto sensu” brasileiros. A análise 
desse conhecimento é realizada de forma indireta, 
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de modo que a qualidade de um artigo é avaliada a 
partir da qualidade do veículo de divulgação na qual 
ele foi publicado. 

Cada periódico é avaliado anualmente segundo os 
critérios definidos para cada área de conhecimento. 
Alguns desses critérios são a periodicidade, o 
número de exemplares circulando, fator de impacto, 
número de citações, o número e o tipo de base onde 
está indexado (se estiver), a presença de corpo 
editorial, a porcentagem de autores não vinculados 
à instituição editora, a titulação dos autores, etc.. É 
bastante critério! 

Como resultado dessa avaliação, a revista/periódico 
recebe um “estrato” que pode ser A1, A2, B1, B2, B3, 
B4, B5 e C. 

Esses estratos significam aspectos diferentes para 
cada área de conhecimento e são definidos por um 
documento para cada uma. (Leia, por exemplo, 
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/
artigos/Artigo_10_08_07.pdf ) 

 

Em geral, podemos intuir que: 

A1 e A2 (Excelência internacional), revistas 
indexadas em bases internacionais e publicadas 
geralmente em inglês e corpo editorial internacional. 
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B1 e B2 (Excelência nacional), publicadas em língua 
portuguesa, são indexadas em bases nacionais, 
possuem comitê editorial e tem periodicidade 
regular. 

B3 e B4 (relevância média), publicação nacional 
semelhante à anterior, mas com menor impacto. 

B4 - Principais periódicos de divulgação científica, 
com corpo de revisores localizado em um número 
restrito de instituições e de circulação nacional não 
indexados. Podem ser ainda revistas publicadas por 
sociedades científicas com circulação nacional. 

B5 - Periódicos científicos de abrangência local. 
Periódicos de divulgação científica. 

C (baixa relevância) – revistas comerciais ou sem 
corpo editorial. 

Para conhecer um pouco mais sobre o assunto, leia 
o artigo no link: 

http://ojs.rbpg.capes.gov.br/index.php/rbpg/article/vi
ew/947 . 
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