ORIENTAÇÕES PARA OS AUTORES
ARTIGO CIENTÍFICO
Segundo a ABNT (NBR 6022, 2003, p. 2), o artigo científico pode ser definido como a
“publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas,
processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento”

ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO
FORMATAÇÃO
Papel: A4
Margens: Direita: 2 cm
Esquerda: 3 cm
Superior: 3 cm
Inferior: 2 cm
Fonte: Arial 12
Parágrafos: 1,25 cm
Negrito: Para títulos, itens e subitens e nas Referências nos títulos de livros e
periódicos.
Itálico: usado para formatação de palavras em língua estrangeira.
Aspas: somente para citações diretas, com até três linhas, no texto.
Citações de texto: de acordo com as Normas da ABNT. Evitar o uso de notas de
rodapé.
Siglas: quando aparecem pela primeira vez no texto, a forma completa do nome
precede a Sigla, entre parênteses.
Linguagem: usar linguagem impessoal. Não usar 1ª pessoa do singular ou plural.
Espaçamento entrelinhas e entre parágrafos: espaço 1,5.
Número de páginas: a partir do Resumo até as Referências o trabalho deve conter no
mínimo 10 páginas e no máximo 15 páginas.
Anexos e Apêndices: devem ser suprimidos do corpo do texto, quando forem
essenciais deverão ser incorporados em forma de quadros ou tabelas. (Ver Orientações
para apresentação de figuras, quadros e tabelas)
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ESTRUTUTURA DO ARTIGO
Elementos Pré-textuais
TÍTULO e Subtítulo
TÍTULO e Subtítulo em inglês (usar itálico)
Nome dos autores, titulação, e-mail e nome da Instituição.
RESUMO e palavras-chave (Resumo com no máximo 1.100 caracteres com espaço)
ABSTRACT – É o Resumo em inglês com as palavras-chave (usar itálico)
Elementos Textuais
INTRODUÇÃO (Centralizado sem numeração)
DESENVOLVIMENTO (Itens e subitens numerados – Numeração Progressiva – ABNT)
CONCLUSÃO (Centralizado sem numeração)
Elementos Pós-textuais
REFERÊNCIAS (De acordo com as normas da ABNT. Espaço simples entrelinhas).
DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS
RESUMO
(O título RESUMO deve estar centralizado na página)
Texto com no máximo 1.100 caracteres com espaço e, no mínimo 700 caracteres com
espaço, espaço simples entrelinhas, parágrafo único. Texto onde se expõe o objetivo do
artigo, a metodologia utilizada para solucionar o problema e os resultados alcançados.
PALAVRAS-CHAVE (Logo abaixo do resumo)
No mínimo 3 e no máximo 5 palavras-chave separadas entre si por ponto e finalizadas
por ponto. As palavras-chave podem ser compostas por mais de um vocábulo. EX:
Palavras-chave: Responsabilidade Social. Fisioterapia Preventiva. Musculação.
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INTRODUÇÃO
(O título INTRODUÇÃO deve estar centralizado na página)
Delimitação do assunto, objetivos da pesquisa e a metodologia empregada. Deve-se dar
destaque ao problema de estudo (dúvida investigada).
DESENVOLVIMENTO (Corpo do Artigo, dividido em itens e subitens)
Os itens e subitens devem ser numerados e estar na margem esquerda. EX:
1 RESPONSABILIDADE SOCIAL
1.1 A Legislação
Constitui a descrição, ao longo de vários parágrafos de todos os pontos relevantes do
trabalho realizado. O corpo do artigo é divido em títulos e subtítulos (usar Numeração
Progressiva), o que torna o texto mais preciso e sua leitura e compreensão mais
agradável.
As citações devem ser apresentadas de acordo com a ABNT. (Evitar o uso de notas de
rodapé, somente se necessário)
CONCLUSÃO
(O título CONCLUSÃO deve estar centralizado na página)
Devem ser enunciadas claramente, devendo conter:
1) O que é que o artigo conseguiu, e qual a sua relevância;
2) As vantagens e limitações das propostas que o artigo apresenta;
3) Referência e eventuais aplicações dos resultados obtidos.
REFERÊNCIAS
(O título REFERÊNCIAS deve estar centralizado na página)
– Em ordem alfabética e espaço simples entrelinhas, de acordo com as Normas da ABNT. (Ver
texto complementar de orientação específico para Referências e Citações)
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TITULO DO ARTIGO
TÍTULO EM INGLÊS
Autores – e-mail dos autores
Titulação e Instituição
Prof. Orientado – Instituição – e-mail

RESUMO
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Palavras-chave: ______________.__________________.______________.

ABSTRACT
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Keywords: _______________._____________________.___________________

INTRODUÇÃO
.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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ITENS DO DESENVOLVIMENTO
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CONCLUSÃO
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REFERÊNCIAS
Em ordem alfabética e de acordo com as Normas da ABNT.
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