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1 INTRODUÇÃO 

 
Esta publicação do Centro Universitário La Salle - Unilasalle/Lucas         

apresenta um manual com orientações para apresentação e formatação de artigos           
científicos, baseadas nas normas de informação e documentação da Associação          
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Um artigo científico é uma parte de uma publicação com autoria declarada,            
onde são apresentadas e discutidas ideias, métodos, técnicas, processos e          
resultados nas diversas áreas do conhecimento. O artigo pode ser original (que            
apresenta temas ou abordagens originais, através de relatos de experiência de           
pesquisa, estudo de caso, etc.) ou de revisão (que resume, analisa e discute             
informações já publicadas). 

A estrutura deste trabalho foi elaborada com base na norma ABNT NBR            
6022/2018, “Informação e documentação - Artigo em publicação periódica técnica          
e/ou científica - Apresentação”, além das normas específicas para cada tópico           
tratado. 

Como a norma ABNT NBR 6022 não contempla detalhadamente uma          
padronização para apresentação de artigos no que se refere a formato de digitação,             
tamanho de fonte, margens, paginação e espaçamento, entre outros (uma vez que            
estes dados irão depender da política editorial de cada título de periódico para onde              
os artigos serão submetidos), foi utilizada a norma ABNT NBR 14724 para estes             
casos. Além das já citadas, todas as demais normas consultadas estão elencadas            
na lista de referências. 

Para os casos omissos neste manual, recomenda-se utilizar as normas          
específicas para cada assunto. 

Este documento poderá sofrer atualizações quando da alteração das normas          
ou complementação de informações. 

Pretende-se, com esta publicação, disponibilizar aos acadêmicos do        
Unilasalle/Lucas uma ferramenta de auxílio na elaboração e uniformização de seus           
artigos científicos, com a certeza de que os mesmos estarão em consonância com             
os padrões adotados em nível nacional. 

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste          
documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para          
referências não datadas aplicam-se as edições mais recentes do referido          
documento (incluindo emendas). 

ABNT NBR 6023, Informação e documentação – Referências - Elaboração. 
ABNT NBR 6024, Informação e documentação – Numeração progressiva das          

seções de um documento – Apresentação.  
ABNT NBR 6028, Resumos - Procedimento. 
ABNT NBR 10520, Informação e documentação – Citações em documentos          

– Apresentação.  
IBGE – Normas de apresentação tabulação. 3. ed. Rio de Janeiro, 1993. 
AACR2- Código de Catalogação Anglo-Americano 2. ed. 
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2 ESTRUTURA 
 

A estrutura de um artigo científico é formada pelos seguintes elementos:           
elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais, conforme        
segue: 

a) elementos pré-textuais: 
 
 
 
 
 

b) elementos textuais: 
 
 
 
 
 

c) elementos pós-textuais:  
 
 
 
 
 
 
2.1 Elementos pré-textuais 
 

Elementos pré-textuais são os elementos que antecedem o texto com          
informações que ajudam na identificação e utilização do trabalho e sua           
apresentação deve figurar conforme o exemplo de página inicial de artigo1: 

1 Dados extraídos e adaptados de GOES, Andreia Boldori de; DURANTE, Marisa Claudia             
Jacometo. O poder da resiliência em organizações alicerçadas espiritualmente: uma análise           
bibliográfica. Cadernos de Pesquisa e Extensão, Lucas do Rio Verde - MT, v. 09, n. 09, p.                
12-33, nov. 2017. Anual. 
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2.2 Elementos textuais 
 

Os elementos textuais são constituídos de três partes fundamentais:         
introdução, desenvolvimento e conclusão. Para verificação de detalhes relacionados         
à apresentação do texto, consultar o item “Regras gerais de apresentação”. 
 
2.2.1 Introdução 

 

A introdução é a parte inicial do artigo, onde devem constar a delimitação do              
assunto tratado, os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para           
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situar o tema do artigo e não deve apresentar dados conclusivos. A apresentação             
deve ser concisa e sugere-se que os verbos sejam utilizados no presente ou futuro.  

Por ser o primeiro elemento textual, a introdução do trabalho é numerada de             
acordo com a norma ABNT NBR 6024, “Informação e documentação: numeração           
progressiva das seções de um documento escrito: apresentação”. 

 
2.2.2 Desenvolvimento 

 

Parte principal do artigo, que contém a exposição ordenada e pormenorizada           
do assunto tratado. É a parte mais extensa do artigo, podendo ter várias seções e               
subseções, variando em função da abordagem do tema e do método. Ao elaborar o              
desenvolvimento, assim como na introdução e na conclusão, recomenda-se que          
não sejam usados destaques como negrito, itálico, sublinhado, etc., a fim de evitar             
interpretações subjetivas. A exceção são as expressões estrangeiras que devem          
ser grafadas em itálico. 
 
2.2.3 Resultados e Discussão  

 

Ao escrever os resultados e discussão, este deverá conter as análises           
realizadas para a finalização dos objetivos, as tabelas e gráficos que apresentem os             
resultados da experimentação, assim como demais elementos que comprovem os          
resultados obtidos. A discussão deve ser elaborada a partir dos resultados,           
auxiliando a compreensão do leitor, com referências que corroborem ou não com os             
resultados obtidos, mas que dê suporte a pesquisa.  

 

2.2.4 Conclusão 

 
Parte final do artigo, onde são apresentadas as conclusões correspondentes          

aos objetivos ou hipóteses e sugestões relativas ao estudo. Na conclusão,           
recapitulam-se de forma sintética os resultados da pesquisa, apresentando somente          
dados comprovados e possíveis vinculações futuras. Deve-se também evitar         
quadros, tabelas, etc., pois a conclusão deve trazer apenas dados qualitativos. 
 
2.3 Elementos pós-textuais 
 

São os elementos que complementam o trabalho e aparecem após a           
conclusão e não recebem numeração progressiva das seções (títulos). 
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2.3.1 Notas explicativas 

 

São notas usadas para comentários, esclarecimentos ou explicações, que não          
possam ser incluídos no texto. A numeração das notas explicativas é feita em             
algarismos arábicos, devendo ser única e consecutiva. Não se inicia a numeração            
das notas em cada página. 

A norma ABNT NBR 10520 indica o uso do sistema autor-data para as             
citações no texto e o sistema numérico para as notas explicativas, sistema este que              
não deve ser utilizado quando há notas de rodapé.  
 
2.3.2 Referências 

 
Elemento obrigatório, as referências são um conjunto padronizado de         

elementos descritivos retirados de um documento, permitindo sua identificação         
individual. São elaboradas conforme a norma ABNT NBR 6023 e, nos casos em             
que não constam exemplos nessa norma, é utilizado o Código de Catalogação            
Anglo-Americano (AACR) vigente. 

A referência é constituída de elementos essenciais e, quando necessário,          
acrescida de elementos complementares. Os elementos essenciais são as         
informações indispensáveis à identificação do documento e variam conforme o tipo           
de suporte documental. São exemplos de elementos essenciais: autor, título,          
edição, local, editora e data. Os elementos complementares são as informações           
que, acrescentadas aos elementos essenciais, permitem uma melhor        
caracterização dos documentos. São exemplos de elementos complementares:        
descrição física, dimensão, série e notas. 

Regras gerais de apresentação: 
a) os elementos essenciais e complementares devem ser apresentados em         

sequência padronizada em ordem alfabética; 
b) para compor cada referência, deve-se obedecer a sequência dos         

elementos, apresentada em cada tipo de documento; 
c) o recurso tipográfico (para efeito deste manual será utilizado o negrito)           

utilizado para destacar o título deve ser uniforme em todas as referências,            
com exceção das obras sem indicação de autoria, onde o título é            
destacado pelo uso de letras maiúsculas na primeira palavra; 

d) ao optar pela utilização de elementos complementares, estes devem ser          
incluídos em todas as referências. 

Exemplo de referências devem ser: 
O título REFERÊNCIAS deve ser centralizado, em caixa alta e negrito,           

tamanho de letra 12, localizado a 3 cm da borda superior da folha. O espaçamento               
entre o título e a primeira referência é de um espaço 1,5. As regras para as                
Referências estão na ABNT NBR 6023 vigente. O modelo de paginação das            
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referências pode ser consultado “Manual para Apresentação de Trabalhos         
Acadêmicos do Centro Universitário La Salle – Lucas do Rio Verde”. 
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2.3.3 Glossário 

 

Elemento opcional, o glossário consiste em uma lista em ordem alfabética de            
palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de sentido obscuro, utilizadas            
no texto, acompanhadas das respectivas definições. 

O título GLOSSÁRIO deve ser centralizado, em caixa alta e negrito, tamanho            
de letra 12, localizado logo abaixo das referências, separado destas por um espaço             
em branco de 1,5. O espaçamento entre o título e o texto é de um espaço 1,5 e                  
entrelinhas deve ser de 1,5. Recomenda-se separar um termo do outro por um             
espaço em branco de 1,5. As palavras ou expressões devem ser separadas de             
suas definições por dois pontos. 
 
2.3.4 Apêndice 

 

Elemento opcional, onde constam textos ou documentos elaborados pelo         
próprio autor, a fim de complementar sua argumentação, sem prejuízo da           
apresentação e desenvolvimento normal do texto. O apêndice deve começar em           
nova folha ou página. No caso de artigos digitados em anverso e verso, deve              
começar em página ímpar. 

Para verificação da forma de apresentação do apêndice consultar o “Manual           
para Apresentação de Trabalhos Acadêmicos do Centro Universitário La Salle –           
Lucas do Rio Verde”. 
 
2.3.5 Anexo 

 

Elemento opcional onde se apresentam textos e documentos não elaborados          
pelo autor, mas que servem para fundamentar, comprovar ou ilustrar as ideias do             
trabalho, sem prejuízo da apresentação nem do desenvolvimento do texto. O anexo            
deve começar em nova folha ou página. No caso de artigos digitados em anverso e               
verso, deve começar em página ímpar. 

Para verificação da forma de apresentação do anexo consultar o “Manual para            
apresentação de trabalhos acadêmicos do Centro Universitário La Salle – Lucas do            
Rio Verde”. 
2.3.6 Agradecimentos 

 
Elemento opcional, em que o autor agradece às pessoas ou instituições que            

contribuíram de alguma forma na elaboração do trabalho. 
O título AGRADECIMENTOS deve ser centralizado, em caixa alta e negrito,           

tamanho de letra 12, localizado logo abaixo das referências, ou do glossário, do             
apêndice e do anexo (quando houver), separado destes por um espaço em branco             
de 1,5. O espaçamento entre o título e o texto é de um espaço 1,5. 
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3 REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO 
 

A elaboração dos artigos deve seguir as especificações tratadas nas seções           
abaixo. 

 
3.1 Formato 

 
Os textos devem ser apresentados em formato A4 (21 cm x 29,7 cm),             

digitados em cor preta, podendo utilizar outras cores somente para as ilustrações.            
Recomenda-se a utilização de Arial ou Times New Roman para o estilo da fonte. 

O tamanho de fonte recomendado é 12 para todo o artigo, excetuando-se            
citações com mais de três linhas, notas explicativas, paginação, legendas e fontes            
das ilustrações e das tabelas, que devem ser digitadas em tamanho menor e             
uniforme (tamanho 10). 

As margens dos artigos devem ser configuradas da seguinte maneira: para o            
anverso, margens esquerda e superior de 3 cm e margens direita e inferior de 2 cm;                
para o verso, margens direita e superior de 3 cm e margens esquerda e inferior de 2                 
cm. 

Com relação à paginação, a numeração deve figurar a 2 cm da borda superior              
e a 2 cm das bordas direita (para o anverso) ou esquerda (para o verso). Mais                
detalhes relacionados à paginação encontram-se no item “Paginação” deste manual. 
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Exemplo de margens e paginação. 
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3.2 Espaçamento  
 
Todo o texto deve ser digitado com espaçamento 1,5 entrelinhas, com           

exceção das citações longas (com mais de três linhas), notas explicativas,           
referências, legendas das ilustrações e das tabelas, que devem ser digitados em            
espaço simples. As referências devem ser separadas entre si por um espaço            
simples em branco. 

Os títulos das seções e subseções devem ser separados do texto que os             
precede e que os sucede por um espaço em branco de 1,5 entre as linhas (não                
começam em nova folha ou página). Somente apêndices e anexos começam em            
nova folha ou página. 

Esse manual recomenda recuo de 1 cm para as entradas de parágrafos e             
sem espaço entre os mesmos. No caso de citações de mais de três linhas, deve-se               
observar um recuo de 4 cm da margem esquerda. 

Exemplo de espaçamento: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
3.2.1   Indicativos de seção 
 

O indicativo numérico (em algarismo arábico) de uma seção precede seu           
título, alinhado à esquerda e separado por um espaço de caractere. Títulos que             
ocupem mais de uma linha devem ser, a partir da segunda linha, alinhados abaixo              
da primeira letra da primeira palavra do título. 
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Exemplo de indicativo numérico: 

1 INTRODUÇÃO 
 

2 REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO 
 

2.2 Títulos sem indicativo numérico 

 

Os títulos sem indicativo numérico são: resumos, notas explicativas,         
referências, glossário, apêndice(s), anexo(s) e agradecimentos. A apresentação        
desses títulos está descrita em cada seção relacionada aos mesmos neste manual. 
 
3.3 Paginação 
 

O artigo deve apresentar entre 15 e 25 páginas contadas sequencialmente,           
para artigos apresentados para a obtenção de títulos como parte integrante do curso             
de graduação, este deve apresentar a capa e a folha de rosto conforme o modelo               
apresentado no Manual para Apresentação de Trabalhos Acadêmicos do Centro          
Universitário La Salle. 

A numeração deve figurar a partir da primeira folha ou página2 do artigo, em              
algarismos arábicos, tamanho de letra 10 e deve manter uma sequência única de             
paginação. Se houver apêndice e anexo, suas folhas ou páginas devem ser            
numeradas de maneira contínua e sua paginação deve dar seguimento à do texto             
principal. 
 
3.4 Numeração progressiva 
 

A numeração progressiva é utilizada nos documentos escritos,        
independentemente do suporte, de forma a expor numa sequência lógica o           
inter-relacionamento da matéria permitindo sua localização. Para elaborá-la, deve-se         
seguir as orientações da norma ABNT NBR 6024. 

Ao utilizar numeração progressiva para ordenar o texto, a ABNT recomenda           
que todas as seções devem conter um texto relacionado a elas. 

Os títulos das seções e subseções devem ser diferenciados utilizando-se os           
recursos tipográficos de negrito, itálico ou sublinhado e outros. A numeração           
progressiva não deve ultrapassar a seção quinária. Para efeito deste manual,           
recomenda-se a utilização dos recursos apresentados no exemplo a seguir. 

2 Considera-se o Manual para Apresentação de Trabalhos Acadêmicos do Centro Universitário            
La Salle Lucas do Rio Verde. 
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Exemplo de numeração progressiva: 

 

1   CAPÍTULO PRIMEIRO (letra maiúscula e negrito) 

1.1 Seção secundária (letra minúscula e negrito) 

1.1.1 Seção terciária (letra minúscula e itálico) 

1.1.1.1 Seção quaternária (letra minúscula e normal) 

1.1.1.1. Seção quinária (letra minúscula e normal) 

Exemplo: 

1 CAPÍTULO 
1.1 Seção secundária 
1.1.1 Seção terciária 
1.2 Seção secundária 

 

3.4.1 Alíneas 

 

Quando for necessário enumerar diversos assuntos de uma seção que não           
possua título, esta deve ser subdividida em alíneas, e apresentadas segundo           
recomendações da norma ABNT NBR 6024: 

a) o trecho final do texto anterior às alíneas termina em dois pontos ( : ); 
b) as letras indicativas das alíneas são ordenadas alfabeticamente e         

reentradas em relação à margem esquerda; 
c) o texto da alínea começa por letra minúscula e termina em ponto-e-vírgula            

( ; ), exceto a última que termina em ponto ( . ) e, no caso em que seguem                   
subalíneas, estas terminam em vírgula ( , ) exceto a última que termina em              
ponto e vírgula; 

d) a segunda e as seguintes linhas do texto da alínea começam sob a             
primeira letra do texto da própria alínea. 

Exemplo de alíneas e subalíneas: 
 

a) mmmmmmmmmm; 
b) mmmmmmmmmm: 
- nnnnnnnnnnnn, 
- nnnnnnnnnnnn; 
c) mmmmmmmmmmm. 
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3.5 Citações, siglas, equações e fórmulas, ilustrações e tabelas 
 

Para verificação da forma de apresentação de citações, siglas, equações e           
fórmulas, ilustrações e tabelas consultar o “Manual para Apresentação de Trabalhos           
Acadêmicos do Centro Universitário La Salle – Lucas do Rio Verde''. 
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