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SINTESE DAS NORMAS DE ELABORAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO

1.FORMATAÇÃO DO TEXTO
1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
O texto deve ser digitalizado em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento
simples entre linhas, alinhamento justificado, margens superior, inferior, esquerda e direita de
3,0; 2,0; 3,0; e 2,0 cm, respectivamente. O manuscrito deve conter entre 12 e 20
páginas/laudas, incluindo tabelas, ilustrações e referências, com numeração contínua, em
algarismos arábicos, alinhado ao lado superior direito.

1.1.1 Citações no texto
As citações de autores no texto deverão seguir os exemplos seguintes que se baseiam
nas normas da ABNT NBR 10520/2002. Segundo a mesma a citação é a menção de
informações extraídas de outras fontes. As citações são classificadas como:
• citação direta: transcrição textual de parte da obra do autor consultado;
• citação indireta: texto baseado na obra do autor consultado;
•

citação de citação: citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao
original.
Para mais detalhes consulte o manual de normas da elaboração da Unigrad ou até

mesmo a NBR 10520/2002.

1.2 ELEMENTOS DA ESTRUTURA DO ARTIGO CIENTÍFICO

1.2.1 Elementos pré-textuais
Os elementos pré-textuais compõem-se das informações iniciais necessárias para uma
melhor caracterização e reconhecimento da origem e autoria do trabalho, descrevendo
também, sucinta e objetivamente, algumas informações importantes para os interessados
numa análise mais detalhada do tema:
• Título - obrigatório
• Título em outro idioma - opcional
• Autor (es) - obrigatório
•

Resumo no idioma do documento - obrigatório

• Resumo em outro idioma - opcional
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• Creditação autoral - obrigatório
1.2.2 Elementos textuais
Os elementos textuais são aqueles que constituem o núcleo do trabalho. É a parte onde
será apresentado o conteúdo de todo o trabalho, sendo composto por:
• Modelo para trabalho de pesquisa de campo - introdução, desenvolvimento
(caracterizado pelo aprofundamento e análise pormenorizada dos aspectos conceituais
mais importantes do assunto, sendo constituído normalmente por: material e métodos,
resultados e discussão), e considerações finais.
• Modelo para trabalho de pesquisa bibliográfica – introdução (a metodologia do estudo
deverá ser apresentada na introdução junto ao objetivo), desenvolvimento
(caracterizado pelo aprofundamento e análise pormenorizada dos aspectos conceituais
mais importantes do assunto), e considerações finais.

1.2.3 Elementos pós-textuais
Compreendem aqueles componentes que completam e enriquecem o trabalho, sendo
alguns opcionais, variando de acordo com a necessidade:
• Referências - elemento obrigatório, elaborado conforme ABNT NBR 6023/2018
• Glossário - opcional
• Anexos e Apêndices - elementos opcionais e não é aconselhável a sua utilização em
artigos científicos
• Agradecimentos - opcional

Abaixo segue um esboço do modelo a ser seguido conforme detalhamento das normas
supracitadas.

TÍTULO: subtítulo

Deve ser preciso, sucinto e
informativo, fonte Times New
Roman, tamanho 12, em negrito,
centralizado, em maiúsculo, sem
pontuação final.

TÍTULO: subtítulo (em inglês)
Nome dos Autores1 (Nomes dos autores separados por vírgula sendo o nome do
orientador o último nome).
RESUMO
Indica brevemente os principais assuntos abordados no trabalho científico. Deve ser
informativo contendo o (s) objetivo (s), material e métodos, resultados e conclusões, sem
citação bibliográfica ou abreviação não definida, e elaborado com o verbo na voz ativa e na
terceira pessoa do singular. Deve conter de 100 a 250 palavras, descritas em parágrafo único,
espaçamento simples começando por RESUMO, em negrito, centralizado e sem a enumeração
de tópicos.
Palavras-chave: São relacionadas de 03 a 06 palavras-chave, em ordem alfabética, separadas
por ponto, contendo a primeira letra em maiúsculo, que expressem as ideias centrais do texto,
podendo ser termos simples e compostos, ou expressões características.
ABSTRACT
Idem descrição do resumo em português.
Keywords: idem descrição anterior.
1 INTRODUÇÃO
Introduz a temática, apresenta os conceitos elementares para compreensão da mesma e
traz consigo a problematização e contextualização embasada com referencial teórico bem
estruturado e atualizado. O final da introdução deve assinalar para a importância e mérito
científico do estudo, sua relevância social e as implicações de possíveis resultados na melhor
compreensão de fenômenos expondo a finalidade e os objetivos do trabalho de modo que o
leitor tenha uma visão geral do tema abordado.
2 MATERIAL E MÉTODOS
Descrever de modo a permitir que o trabalho possa ser inteiramente repetido por
outros pesquisadores. Incluir todas as informações necessárias - ou fazer referências a artigos
publicados em outras revistas científicas - para permitir a replicabilidade dos dados coletados.
Recomenda-se fortemente que estudos de intervenção apresentem grupo controle e, quando
possível, aleatorização da amostra. Não esquecendo, no caso pesquisas envolvendo seres
humanos, informar os procedimentos éticos conforme resoluções 466/12 e 510/16 do CNS.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados devem ser apresentados de forma breve e concisa, relacionando aos
conhecimentos já existentes e disponíveis, principalmente àqueles que foram indicados na
Introdução do trabalho (Discussão). Tabelas, Figuras e Anexos podem ser incluídos quando
necessários (indicar, no texto, onde devem ser incluídos) para garantir melhor e mais efetiva
compreensão dos dados, desde que não ultrapassem o número de páginas permitido.
1
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Artigo apresentado como Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em ..... da Unigrad de Vitória da
Conquista-BA.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apresentação sintética dos alcances que os resultados da pesquisa permitiram obter,
destacando-se as contribuições e méritos. Os relatos devem ser breves, baseando-se apenas
nos dados comprovados, evitando repetir ou fazer mera transcrição dos resultados obtidos.
Recomenda-se acrescentar sempre que possíveis sugestões.
REFERÊNCIAS
As referências deverão ser apresentadas em ordem alfabética no final do artigo, de
acordo com as Normas ABNT/NBR-6023/2018.
• Após a Introdução, Material e Métodos, Resultados e Discussão, e Referencias incluir
(opcional):
GLOSSÁRIO
Deve ser elaborado em ordem alfabética.
APÊNDICE(s)
O(s) apêndice(s) são identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos
respectivos títulos.
ANEXO(s)
O(s) anexo(s) são identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos
respectivos títulos.
Agradecimentos
Texto sucinto e deve ser o último elemento pós-textual.

Forma e preparação dos manuscritos
Os dados completos sobre o Parecer do Comitê de Ética devem ser incluídos uma
cópia em anexo na versão final. Os manuscritos deverão ser digitados em espaçamento
simples entre linhas, tamanho 12, fonte Times New Roman, com margens (direita e inferior =
2,0 cm, superior e esquerda = 3,0 cm). O artigo deverá ter no mínimo 12 (doze) e no máximo
20 (vinte) páginas. A apresentação das seções deverá obedecer ao seguinte critério conforme
ABNT NBR 6024/2012 e, alinhadas à esquerda:
• Seção primária: MAIÚSCULO E EM NEGRITO
• Seção secundária: minúscula em negrito
• Demais seções: não deve ser dado nenhum destaque para os títulos das demais seções.
Deve-se limitar a numeração progressiva até a seção quinaria. Os títulos das seções
devem ser destacados tipograficamente, de forma hierárquica, da primária à quinaria.
Podem ser utilizados os recursos gráficos de maiúscula, negrito, itálico ou sublinhado
e outros.

