
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

CAMPUS ROLIM DE MOURA  

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE ELABORAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Rolim de Moura - RO 

Maio de 2018  



 
 

1 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 3  

1 PROJETO DE PESQUISA ............................................................................................... 4  

1.1 Estrutura do projeto de pesquisa ..................................................................................... 4  

1.1.1 Parte externa: a capa .................................................................................................... 4  

1.1.2 Parte Interna: elementos pré-textuais …………………………....…………………... 5  

1.1.2.1 Folha de Rosto ……………………………………………………………….......... 5  

1.1.2.2 Sumário …………………………………………………………………………… 5  

1.1.3 Parte Interna: elementos textuais ……………………………………………………. 6  

1.1.3.1 Apresentação do tema …………………………………………………………...… 6  

1.1.3.2 Problema a ser abordado ………………………………………………………..… 7  

1.1.3.3 Referencial teórico .................................................................................................... 7  

1.1.3.4 Objetivos .................................................................................................................. 7  

1.1.3.5 Justificativa .............................................................................................................. 8  

1.1.3.6 Metodologia ............................................................................................................. 8  

1.1.3.7 Cronograma .............................................................................................................. 8  

1.1.3.8 Resultados esperados ................................................................................................ 8  

1.1.4 Parte interna: elementos pós-textuais ………………………………………...……… 9  

1.1.4.1 Referências ............................................................................................................... 9  

   

2 REGRAS GERAIS DE FORMATAÇÃO ………………………………………….…… 10  

2.1 Ilustrações e Tabelas ……………………………………………………………..…… 10  

2.2 Numeração progressiva das seções ……………………………………………….…… 11  

2.3 Citações ……………………………………….……………………………….……… 11  

2.4 Referências ……………………………………………………………………….…… 13  

   

3 ARTIGO CIENTÍFICO …………………………………………………………….…… 15  

3.1 Tipos de Artigos Científicos ………………………………………………...………… 15  

3.2 Estrutura ……………………………………………………………………………..... 15  

3.2.1 Elementos pré-textuais ……………………………………………………………… 15  

3.2.1.1 Título, e subtítulo (se houver) ………………………………………...…………… 15  

3.2.1.2 Nome dos(as) autores(as) …………………………………………………….…… 16  

3.2.1.3 Resumo na língua do texto ……………....………………………………………… 16  

3.2.1.4 Palavras-chave na língua do texto ……………………………………….....……… 17  

3.2.2 Elementos textuais ………………………………………………………………...… 17  

3.2.2.1 Introdução ………………………………………………………………………… 17  

3.2.2.2 Desenvolvimento ……………………………………………………………..…… 18  

3.2.2.3 Conclusão/ Considerações finais ……………………………………………......… 19  

3.2.3 Elementos pós-textuais ……………………………………………………………… 19  

3.2.3.1 Título, e subtítulo em língua estrangeira ………………………………………..…. 19  

3.2.3.2 Resumo em língua estrangeira ……..............……………………………………… 19  

3.2.3.3 Palavras-chave em língua estrangeira ……………………………………...……… 20  

3.2.3.4 Nota(s) explicativa(s) ……………………………………………………...……… 20  

3.2.3.5 Referências Bibliográficas ………………………………………………………… 20  



 
 

2 

 

3.2.3.6 Glossário …………………………..……………………………………………… 21  

3.2.3.7 Apêndice ………………………………………………………………………..… 21  

3.2.3.8 Anexo(s) ……………………………………………………………...…………… 21  

REFERÊNCIAS ……………………...…………………………………………………… 22  

ANEXO A - Modelo de capa …………………………………………………………...… 23  

ANEXO B  - Modelo de folha de rosto ……………..…………………………………...… 24  

ANEXO C - Modelo de Cronograma …..........................................................................… 25  

ANEXO D - Modelo completo do artigo científico …………………………...………...… 26  

  



 
 

3 

 

INTRODUÇÃO 

 

No Dicionário da Educação do Campo, Frigotto (2012), explica que ao longo de sua obra e 

de outros textos produzidos com Engels, Marx utiliza diferentes termos para caracterizar a 

concepção de educação ou instrução que interessa à classe trabalhadora e que, ao mesmo tempo, 

se opõe e transcende a forma fragmentária, unidimensional, adestradora de educação e instrução 

burguesa, a qual procura eternizar a divisão entre trabalho manual e intelectual ou entre a 

concepção e a execução do trabalho e, portanto, a cisão entre classes sociais. Nessa concepção, a 

maior contribuição da universidade para as classes camponesas, seria então, fornecer ferramentas 

teóricas e metodológicas para produção do trabalho intelectual como forma de acrescentar 

conteúdos à sua formação. Para melhor orientar essa elaboração, sugere-se o apoio de um “manual” 

que representa um guia de instruções que serve para o definer os procedimentos do trabalho 

científico.  

Este Manual de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos do Curso de Licenciatura em 

Educação do Campo, do Campus de Rolim de Moura, da Universidade Federal de Rondônia 

concebe um marco orientativo para o trabalho científico e segue as diretrizes da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

Trata-se de orientações básicas consideradas indispensáveis para a apresentação de 

trabalhos acadêmicos e científicos, em especial o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC (em 

formato de artigo científico conforme prevê o regulamento para TCC do presente curso), seguindo 

as normas padronizadas da ABNT.  

O principal objetivo do presente documento é, portanto, atender às necessidades e 

especificidades do curso acima mencionado no que se refere à elaboração de projeto de pesquisa e 

de artigos científicos, conforme prevê o Regulamento para o Trabalho de Conclusão de Curso do 

Departamento de Educação do Campo da UNIR.  

O presente documento está organizado em três capítulos, sem contar com esta breve 

introdução. No capítulo prmeiro, a seguir, apresentam-se as orientações a respeito da elaboração 

do projeto de pesquisa. No segundo capítulo, a atenção está inteiramente voltada à apresentação 

das regras de formatação e, por fim, no capítulo terceiro apresenta-se o roteiro para elaboração do 

artigo científico. 
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1 PROJETO DE PESQUISA  

Este roteiro foi construído com base na Norma Brasileira (NBR) 15287, de 2011, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  Esta Norma especifica os princípios gerais 

para a elaboração de projetos de pesquisa.  

De acordo com a ABNT (NBR 15287/2011), o projeto de pesquisa compreende uma das 

fases da pesquisa. É a descrição da sua estrutura. Normalmente, antes de elaborar o Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), o acadêmico precisa apresentar ao seu futuro orientador um projeto 

relacionado à pesquisa que pretende desenvolver ao finalizar seu curso de Graduação. O projeto de 

pesquisa a ser elaborado pelo acadêmico do curso de Licenciatura em Educação do Campo precisa 

seguir as orientações gerais de redação do Anexo VIII do Regulamento para o Trabalho de 

Conclusão de Curso do Departamento de Educação do Campo da UNIR.  

 

1.1 Estrutura do Projeto de Pesquisa 

A estrutura de um projeto de pesquisa compreende duas partes: a externa e a interna. De 

acordo com a NBR 15287 (2011), a parte externa é composta pela capa e pela lombada; e a parte 

interna pelos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. 

A capa é a proteção externa do trabalho sobre a qual se imprimem as informações 

indispensáveis à sua identificação. Já a lombada é a parte da capa do trabalho que reúne as margens 

internas das folhas, sejam elas costuradas, grampeadas, coladas ou mantidas juntas de outra 

maneira. Ambos a capa e a lombada são consideradas pela ABNT como elementos opcionais, no 

entanto, a capa é um elemento obrigatório na elaboração do projeto de pesquisa do Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo da UNIR. Por isso, daremos especial atenção a ela neste 

manual. 

 

1.1.1 Parte externa: a capa 

A capa contém elementos indispensáveis à identificação do projeto de pesquisa. As 

informações são, de acordo com a ABNT, apresentadas na seguinte ordem: 

a) nome da entidade para a qual será submetido; 

b) nome(s) do(s) autor(es); 

c) título; 

d) local (cidade) da entidade onde será apresentado; 
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e) ano de depósito (da entrega). 

As regras gerais de formatação serão explicitadas detalhadamente no capítulo seguinte. 

Contudo, ressalta-se que os textos sejam digitados em cor preta, no formato A4 (21 cm × 29,7 cm). 

Os elementos pré-textuais, como é o caso da capa, precisam iniciar no anverso (frente) da folha e 

as margens sejam: esquerda e superior de 3 cm e direita e inferior de 2 cm. Recomenda-se a 

utilização de fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12.  A capa não é enumerada e não é 

incluída na contagem das páginas do documento. Exemplo de capa se encontra no ANEXO A. 

 

1.1.2 Parte Interna: elementos pré-textuais 

Os elementos pré-textuais representam a parte que antecede o texto com informações que 

ajudam na identificação e utilização do trabalho. Eles compreendem, segundo a NBR 15287 

(2011), a folha de rosto, a lista de ilustrações, a lista de tabelas, a lista de abreviaturas e siglas, a 

lista de símbolos e o sumário. Aqui, levando em consideração as regras gerais de redação do projeto 

científico do Regulamento para TCC do Departamento de Educação do Campo daremos ênfase à 

elaboração da folha de rosto e do sumário. 

 

1.1.2.1 Folha de Rosto 

É a folha que contém os elementos essenciais à identificação do trabalho. Além de 

apresentar as informações da capa, a folha de rosto também contém informações sobre a finalidade 

da elaboração do projeto de pesquisa e o nome do orientador.  Um exemplo de folha de rosto pode 

ser verificado no ANEXO B. Considerada um elemento obrigatório apresenta as informações na 

seguinte ordem: 

a) nome(s) do(s) autor(es); 

b) título; 

c) tipo de projeto de pesquisa e nome da entidade a que será submetido; 

d) nome do orientador; 

e) local (cidade) da entidade onde será apresentado; 

f) ano de depósito (da entrega). 

 

1.1.2.2 Sumário 
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O Sumário, de acordo com a ABNT, é a enumeração das divisões, seções e outras partes do 

trabalho, na mesma ordem e grafia em que a matéria nele se sucede. Em outras palavras, ele 

consiste de um elemento pré-textual obrigatório que apresenta a relação das seções e subseções que 

compõem o projeto de pesquisa com seus respectivos números de páginas.  

 

1.1.3 Parte Interna: elementos textuais 

Os elementos textuais representam a parte em que é exposto o conteúdo do trabalho. O texto 

é constituído de uma parte introdutória, na qual expõem-se o tema do projeto, o problema a ser 

abordado, a(s) hipótese(s), quando couber(em), bem como o(s) objetivo(s) a ser(em) atingido(s) e 

a(s) justificativa(s). É necessário que sejam indicados o referencial teórico que o embasa, a 

metodologia a ser utilizada, assim como os recursos e o cronograma necessários à sua consecução 

(ABNT NBR 15287, 2011). 

De acordo com o Regulamento para o TCC do Curso de Licenciatura em Educação do 

Campo os elementos textuais obrigatórios são, nesta ordem: 

a) Apresentação do tema e do problema a ser abordado 

b) Embasamento teórico ou revisão da literatura 

c) Objetivos 

d) Objetivo geral 

e) Objetivos específicos 

f) Justificativa 

g) Metodologia: área de estudo, método de procedimento, técnicas, delimitação do 

universo, análise de dados 

h) Cronograma 

i) Resultados esperados 

 

1.1.3.1 Apresentação do tema 

O tema é um aspecto ou uma área de interesse que se deseja desenvolver. Escolher um tema 

significa eleger uma parcela delimitada de um assunto, estabelecendo limites ou restrições para o 

desenvolvimento da pesquisa pretendida. 

A definição do tema pode surgir com base na observação do cotidiano, na vida profissional, 

em programas de pesquisa, em contato e relacionamento com especialistas, no feedback de 
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pesquisas já realizadas e em estudos da literatura especializada. A escolha do tema de uma pesquisa, 

também pode estar relacionada à linha de pesquisa à qual o autor do projeto está vinculado ou à 

linha de seu orientador. Um bom tema é atual e relevante. Definido o tema, pode-se dar sequência 

a delimitação do problema a ser abordado. 

 

1.1.3.2 Problema a ser abordado 

O problema de pesquisa é o questionamento relativo ao tema. Na etapa de elaboração do 

problema a ser abordado reflete-se sobre o que se pretende resolver com a pesquisa. A pesquisa 

científica depende da formulação adequada do problema, isto porque objetiva buscar sua solução. 

 

1.1.3.3 Referencial teórico 

Nesta fase busca-se responder às seguintes questões:  

a) quem já escreveu e o que já foi publicado sobre o assunto? 

b) que aspectos já foram abordados? 

c) quais as lacunas existentes na literatura? 

Pode objetivar determinar o “estado da arte”, ser uma revisão teórica, ser uma revisão 

empírica ou ainda ser uma revisão histórica. A revisão de literatura é fundamental, pois fornece 

elementos que ajudam a evitar a duplicação de pesquisas sobre o mesmo enfoque do tema, além de 

favorecer a definição de contornos mais precisos do problema a ser estudado. 

 

1.1.3.4 Objetivos 

Nesta etapa pensa-se a respeito da intenção ao propor uma pesquisa e o que se pretende 

alcançar com ela. Os objetivos precisam estar coerentes com a justificativa e o problema proposto. 

O objetivo geral é a visão global e abrangente do tema. Situa o projeto em uma agenda ampla de 

pesquisa. Os objetivos específicos apresentam caráter mais concreto. Têm função intermediária e 

instrumental, permitindo, de um lado, atingir o objetivo geral e, de outro, aplicá-lo a situações 

particulares. 

Via de regra, os objetivos informam para que está sendo proposta a pesquisa, isto é, quais 

os resultados que pretende alcançar ou qual a contribuição que irá efetivamente proporcionar. Os 

enunciados dos objetivos geralmente se iniciam com um verbo no infinitivo e este verbo indica 

uma ação passível de mensuração.  

http://seuguiaperfeito.com.br/problema-de-pesquisa/
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1.1.3.5 Justificativa 

Na justificativa define-se a questão por quê? Consiste em uma exposição resumida e 

completa dos motivos de ordem teórica e prática que tornam importante a realização da pesquisa. 

A justificativa contém: 

a) estágio teórico em que o tema se encontra atualmente; 

b) as contribuições que a pesquisa pode trazer; 

c) a importância do tema do ponto de vista geral e particular; 

d) a possibilidade de sugerir modificações/transformações no âmbito da realidade 

abarcada pelo tema; 

e) sugestão de soluções para casos gerais e/ou particulares. 

A justificativa objetiva convencer o leitor sobre a importância e relevância da pesquisa 

proposta. 

 

1.1.3.6 Metodologia 

Nesta etapa define-se onde e como será realizada a pesquisa. Define-se, portanto, o tipo de 

pesquisa, a população (universo da pesquisa), a amostragem, os instrumentos de coleta de dados e 

a forma como se pretende tabular e analisar os dados. 

Os itens área de estudo, método de procedimento, técnicas, delimitação do universo e 

análise de dados estão definidos no já citado Anexo VIII do Regulamento para o Trabalho de 

Conclusão de Curso.  

 

1.1.3.7 Cronograma 

O cronograma divide a pesquisa em etapas e define períodos para a realização de cada parte, 

com uma previsão temporária, desde a apresentação do projeto até o seminário público de 

apresentação do artigo. Um exemplo de Cronograma é apresentado no ANEXO C. 

 

1.1.3.8 Resultados esperados 

Nesta, que é a última etapa dos elementos textuais, busca-se descrever os resultados que se 

espera alcançar quando o projeto for desenvolvido. 
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1.1.4 Parte Interna: elementos pós-textuais 

Os elementos pós-textuais compreendem a parte que sucede o texto e complementa o 

trabalho. Trata-se das referências bibliográficas, do glossário, dos apêndices, anexos e índice, nesta 

ordem. Neste manual, daremos destaque apenas à elaboração das referências bibliográficas, único 

dos elementos pós-textuais obrigatório. 

 

1.1.4.1 Referências 

As referências bibliográficas compõem um conjunto padronizado de elementos descritivos 

retirados de um documento, que permite sua identificação individual. Elas destinam-se a apresentar 

as leituras e fundamentos teóricos que embasam a proposta da pesquisa.  
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2 REGRAS GERAIS DE FORMATAÇÃO 

Neste capítulo são apresentadas as regras gerais de formatação do projeto de pesquisa e do 

artigo científico. Ressalta-se que essas normas também são utilizadas na elaboração dos demais 

trabalhos acadêmicos do curso de Licenciatura em Educação do Campo da UNIR. 

a) Tipo de fonte: Times New Roman ou Arial; 

b) Formato/tamanho do papel: A4 (210 mm x 297 mm); 

c) Margens: superior e esquerda 3 cm, inferior e direita 2 cm; 

d) Espaçamento: 1,5 entre as linhas, excetuando-se as citações de mais de três linhas, 

notas de rodapé e referências; 

e) Parágrafos: iniciando-se com um recuo de 1,25 cm a partir da margem esquerda, 

justificados, exceção nas referências que são alinhadas à esquerda; 

f) Numeração de páginas: no canto superior direito em fonte Times New Roman e 

tamanho 10; 

g) Tamanho da fonte: 12 no título (em letras maiúsculas e negrito), na redação do texto 

(introdução, desenvolvimento e conclusão) e nas referências; e 10 nas notas de rodapé, 

citações com mais de três linhas, autor(es), resumo, palavras-chave, abstract, 

keywords; 

h) Citação: citação curta, de até três linhas do mesmo parágrafo, entre aspas duplas utilizar 

um recuo de 4 cm, quando citação longa, com tamanho da fonte 10; espaço simples no 

parágrafo; conforme NBR 10520 (ABNT, 2002); após o sobrenome do autor, ano da 

publicação da obra e número de página; 

i) Palavras não pertencentes à Língua Portuguesa: destacadas com o recurso do itálico. 

Exemplos: stress, workshop. 

 

2.1 Ilustrações e Tabelas 

Existem diferenças entre ilustrações (quadros, fotos, mapas, desenhos, diagramas, gráficos, 

etc.) e tabelas. Segundo a NBR 14724 (ABNT, 2011), qualquer que seja o tipo de ilustração, sua 

identificação aparece na parte superior, precedida da palavra designativa (desenho, esquema, 

fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, entre 

outros), seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, travessão 

e do respectivo título. Após a ilustração, na parte inferior, indica-se a fonte consultada (elemento 
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obrigatório, mesmo que seja produção do próprio autor), legenda, notas e outras informações 

necessárias à sua compreensão (se houver). A ilustração é citada no texto e inserida o mais próximo 

possível do trecho a que se refere. 

As tabelas e os quadros são inseridas no lugar apropriado do texto. O título é posto acima 

da Tabela e/ou Quadro em fonte tamanho 10, negrito, centralizado. A fonte (referência) figura 

abaixo da Tabela e/ou Quadro, alinhada à esquerda e seguindo a mesma formatação do título. 

As Fotos, Figuras e Gráficos aparecem no texto após terem sido citados (as). Geralmente 

recebem o nome de figuras e têm seu título indicado na parte inferior, em fonte 10, centralizados, 

negritados e numerados em arábico. Logo em seguida, informa-se a fonte. 

 

2.2 Numeração progressiva das seções   

As seções são as partes que dividem um trabalho. As que resultam da primeira divisão do 

texto são as primárias. Essas, por sua vez, quando divididas, resultam em seções secundárias, e 

assim sucessivamente, limitando-se até a seção quinária.  Alíneas e subalíneas, para os diversos 

assuntos que não possuam título próprio, são utilizadas dentro de uma mesma seção. De acordo 

com a NBR 6024 (2012), cada seção é indicada por um grupo numérico, utilizando-se algarismos 

arábicos, separados por pontos, com exceção do último algarismo que será separado do título 

apenas por um espaço em branco.  

 

2.3 Citações 

As citações são menções no texto de uma informação extraída de outra fonte e, portanto, 

precisam conter o sobrenome do(s) autor(es) e ano de publicação.  As formas de citações mais 

utilizadas são: indireta, direta e a citação de citação. A padronização segue a NBR 10520 de 2002.  

Na citação indireta se elabora um texto baseado em ideias apresentadas por autores 

consultados, não ocorrendo a transcrição exata do texto consultado.  

Exemplos de formas de citações indiretas para um, dois e mais de dois autores: 

a) Citações indiretas de obras de apenas um autor: 

- se o autor está inserido no texto utiliza-se o sobrenome com apenas a letra inicial 

maiúscula e o ano entre parênteses. Ex.: De acordo com Ferreira (2012) ... 

- se o autor não está inserido no texto utiliza-se, entre parênteses, sobrenome em letras 

maiúsculas seguido de vírgula e ano de publicação. Ex.: ... (FERREIRA, 2012).  
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b) Citações indiretas de obras de dois autores: 

- autores inseridos no texto, sobrenomes com letra inicial maiúscula separados ela 

conjunção “e”. Ex.: De acordo com Ferreira e Silva (2013) ... 

- autores não inseridos no texto, coloca-se entre parênteses os sobrenomes em letra 

maiúscula separados por ponto e vírgula, e o segundo sobrenome separado do ano 

por vírgula. Ex.: ... (FERREIRA; SILVA, 2013). 

c) Citações indiretas de obras de três ou mais autores: 

- autores inseridos no texto, cita-se apenas o sobrenome do primeiro autor com a letra 

inicial maiúscula seguido de “et al.” e o ano da publicação entre parênteses. Ex.: 

Segundo Ferreira et al. (2011) ...   

- autores não inseridos no texto, coloca-se entre parênteses o sobrenome do primeiro 

autor em maiúsculo seguido de “et al.,” e o ano de publicação. Ex.: ... (FERRREIRA 

et al., 2011). 

Na citação direta há transcrição total de parte da obra consultada do autor. Neste caso é 

necessário citar o autor, ano de publicação e a página na qual se encontra o trecho transcrito. 

Existem duas formas de citação direta: 

a) caso o trecho da obra contenha até três linhas, a transcrição é feita entre aspas duplas e 

acompanhada da indicação do sobrenome do autor, do ano e número da página da qual foi 

retirada a citação. Ex.: Segundo Ferreira (2012, p. 78) “Texto texto texto texto texto texto 

texto.” 

b) no caso da citação direta em que o trecho citado apresentar mais de três linhas a citação 

direta longa é feita recuada do texto, da seguinte forma: 

Texto texto texto texto exto texto texto texto exto texto texto texto texto texto texto exto 

texto texto texto exto texto texto texto texto texto texto exto texto texto texto exto texto 

texto texto texto texto texto exto texto texto texto exto texto texto texto texto texto texto 

exto texto texto texto exto texto texto texto texto texto texto exto texto texto texto exto 

texto texto texto (FERREIRA, 2012, p. 78). 

 

A citação de citação é aquela em que o autor não tem acesso à obra original e utiliza a 

citação constante de outra obra. Ocorre, portanto, quando há citação de uma obra sem que se tenha 

tido acesso a ela. Indica-se o sobrenome do autor da obra – data – seguida da expressão latina apud 

(que significa citado por). E, em seguida, o sobrenome do autor consultado mais o ano da 

publicação e a página na qual se encontra o trecho transcrito. 
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A citação de citação é realizada das seguintes formas: 

a) autor inserido no texto: Segundo Ferreira1 (1940 apud SILVA et al., 2012) ... 

b) autor não inserido no texto, ... (FERREIRA1, 1940 apud SILVA, 2012). 

 

2.4 Referências  

Elemento obrigatório, elaborado conforme a NBR 6023. Todas as fontes citadas no projeto 

de pesquisa e no TCC são relacionadas nesta seção. As referências bibliográficas são apresentadas 

em ordem alfabética, podendo ser de livros, sites, artigos, dissertações, teses, etc. Veja os exemplos 

e procedimentos das principais no Quadro 1. 

Quadro 1. Principais tipos de referências, seus procedimentos e exemplos. 

Tipo de 

Referência 

Procedimento Exemplo 

Livros – 

Apenas 1 autor 

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo 

(se houver). Edição (se houver). Local de 

publicação: Editora, data de publicação 

da obra. 

QUEIRÓZ, E. O Primo Basílio. 25. ed. Rio 

de Janeiro: Ediouro, 1878. 

Livros – Até 3 

autores 

O procedimento é o mesmo que o 

anterior, porém, são escritos os nomes 

dos 3 autores separados por ponto e 

vírgula seguido de espaço. 

ADES, L.; KERBAUY, R. R. Análise 

sobre o Comportamento de Compra. 5. 

ed. São Paulo: Editora USP, 2002 

Livros – Mais 

de 3 autores  

Pode-se indicar apenas o primeiro autor, 

acrescentando-se a expressão “et alii” (= 

e outros) ou, de forma abreviada, “et al.”. 

SILVA, L. et al. Como a Poluição Afeta 

nossa Saúde. 1 ed. Curitiba: Editora Sol 

Nascente, 2002. 

Capítulo ou 

parte de livro 

Quando o capítulo ou parte do livro tiver 

título próprio e seu autor for diferente do 

autor ou organizador da obra como um 

todo, utiliza-se a expressão “In” 

(conforme se segue) e, no final, o n.º do 

capítulo e/ou intervalo de páginas ao 

qual corresponde essa parte. 

ROMANO, G. Imagens da juventude na 

era moderna. In: LEVI, G.; SCHMIDT, J. 

(Org.). História dos Jovens . São Paulo: 

Companhia das Letras, 1996. p. 7-16. 

Sites SOBRENOME, Nome. Título. Ano. 

Disponível em: link. Acesso em: data. 

SAYÃO, R. Ser e fazer. Folha de S. Paulo, 

São Paulo, 29 jul. 2014. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/rose

lysayao/2014/07/1492646-ser-e-

fazer.shtml. Acesso em: 30 jul. 2014. 

Artigo SOBRENOME, Nome. Título do artigo. 

Título da Revista, (abreviado ou não) 

Local de Publicação, Número do 

Volume, Número do Fascículo, Páginas 

inicial-final, mês e ano. 

CASTRO, M.H.G. Avaliação do sistema 

educacional brasileiro: tendências e 

perspectivas. Ensaio: avaliação e políticas 

públicas em educação, Rio de Janeiro, v. 6, 

n. 20, p. 303- 364, jul./set. 1998. 
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Monografia, 

Dissertação e 

Tese 

SOBRENOME, Nome. Título. Ano de 

Apresentação. Número de Folhas. 

Categoria – Instituição, Local, ano. 

NIEL, M. Anestesiologistas e uso de 

drogas: um estudo qualitativo. 2006. 149 f. 

Dissertação (Mestrado em Ciências) – 

Escola Paulista de Medicina, Universidade 

Federal de São Paulo, São Paulo, 2006. 

Fonte: Elaboração própria com base na NBR 6023. 2018. 
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3 ARTIGO CIENTÍFICO  

 

Este roteiro foi construído com base na Norma Brasileira (NBR) 6022, de Maio de 2003, 

da ABNT. Esta norma, em especial, estabelece um sistema para a apresentação dos elementos que 

constituem o artigo em publicação periódica científica impressa. 

O artigo é um gênero de texto científico que relata os resultados de uma pesquisa de maneira 

clara e concisa, sendo estas as suas principais características. De acordo com a ABNT (NBR 

6022/2003), o artigo científico é parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e 

discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. 

 

3.1 Tipos de Artigos Científicos 

Segundo a ABNT (NBR 6022/2003), o artigo pode ser original (relatos de experiência de 

pesquisa, estudo de caso etc.) ou de revisão. O artigo original apresenta dados originais obtidos 

com o desenvolvimento de estudos experimentais ou observacionais e estes partem de um 

referencial teórico de sustentação. Já o artigo de revisão apresenta um estudo aprofundado sobre 

determinado tema com o propósito de estabelecer um debate entre as ideias dos autores pesquisados 

e destas com as do autor do artigo. É uma síntese crítica de conhecimentos disponíveis sobre 

determinado tema, mediante a análise e interpretação de dados bibliográficos pertinentes.  

 

3.2 Estrutura 

A estrutura de um artigo é constituída de elementos pré-textuais (elementos que antecedem 

o texto com informações que ajudam na sua identificação e utilização), textuais (parte do trabalho 

em que é exposta a matéria) e pós-textuais (elementos que complementam o trabalho) (NBR 

6022/2003).  

 

3.2.1 Elementos pré-textuais 

Os elementos pré-textuais são aqueles que antecedem o texto com informações que ajudam 

na sua identificação e utilização. São eles: 

 

3.2.1.1 Título, e subtítulo (se houver)  
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O título e subtítulo (se houver) figuram na página de abertura do artigo, diferenciados 

tipograficamente ou separados por dois-pontos (:) e na língua do texto. 

FORMATAÇÃO 

O título, centralizado, no topo da página de abertura do artigo em fonte Times New 

Roman 12 ou Arial 11 e com espaçamento entre linhas de 1,5. 

O título apresenta nota de rodapé com a seguinte informação: 1artigo apresentado como 

requisito parcial à conclusão do curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade 

Federal de Rondônia – UNIR em fonte Times New Roman 11 ou Arial 10 e com espaçamento 

simples entre linhas. 

A paginação do artigo se inicia na página de abertura. O número de página, porém, só 

aparecerá a partir da segunda página, sempre no início da página e alinhados à direita. 

MODELO 

 

ELABORAÇÃO DE UM ARTIGO CIENTÍFICO: modelo1 

 

1 Artigo apresentado como requisito parcial à conclusão do curso de Licenciatura em Educação do 

Campo da Universidade Federal de Rondônia – UNIR. 

 

 

3.2.1.2 Nome dos(as) autores(as)  

O nome do autor e do orientador vêm acompanhado de breve currículo que os(as) qualifique 

na área de conhecimento do artigo. Os currículos, bem como o endereço eletrônico, aparecem em 

nota de rodapé na página de abertura do artigo. 

FORMATAÇÃO 

O nome do autor e do orientador aparece logo abaixo do título, um abaixo do outro, alinhados 

à direita e em negrito.  

MODELO 

 

Maria José da Silva2 

João Paulo dos Santos3 

 

2 Graduanda do Curso de Licenciatura em Educação do Campo na Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR). E-mail: exemplo1@unir.br 
3 Professor do Curso de Licenciatura em Educação do Campo na Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR). E-mail: exemplo2@unir.br 
 

 

3.2.1.3 Resumo na língua do texto 

Elemento obrigatório, constituído de uma sequência de frases concisas e objetivas e não de 

uma simples enumeração de tópicos, não ultrapassando 250 palavras. Em um único parágrafo, de 

mailto:exemplo1@unir.br
mailto:exemplo2@unir.br
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forma sucinta, o resumo contêm o objetivo geral, a metodologia, os principais resultados e a 

conclusão do trabalho. 

 

FORMATAÇÃO 

O título (RESUMO), centralizado, em caixa alta e em negrito, abaixo dos nomes dos(as) 

autores(as) em fonte Times New Roman 12 ou Arial 11 e com espaçamento simples entre 

linhas. 

MODELO 

 

RESUMO 

 

Este artigo apresenta os elementos que constituem a estrutura de um artigo científico e, de forma 

geral, as regras de apresentação, o resumo, a citação no texto e as referências. As orientações 

aqui apresentadas baseiam-se na Norma para Apresentação de Artigo Científico, a NBR 6022 

e também na Norma para Apresentação de Trabalhos Acadêmicos, a NBR 14724, ambas da 

Associação Brasileira de Normas e Técnicas. 

 

3.2.1.4 Palavras-chave na língua do texto 

Elemento obrigatório, as palavras-chave figuram logo abaixo do resumo, antecedidas da 

expressão “Palavras-chave:” separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.  

FORMATAÇÃO 

 

O título Palavras-chave: em negrito, logo abaixo do resumo, alinhado à esquerda. São 

utilizadas entre três e cinco palavras-chave, iniciadas por letra maiúscula e separadas entre si por 

um ponto (.).  

 

MODELO 

 

Palavras-chave: Referências. Documentação. ABNT. 

 

 

3.2.2 Elementos textuais 

Trata-se da parte do trabalho em que é exposta a matéria. 

 

3.2.2.1 Introdução 

A Introdução é a parte inicial do artigo. Nela consta a delimitação do assunto tratado, os 

objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do artigo. É necessário que 
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nela se definam conceitos e se apresente sucintamente conhecimentos já produzidos sobre o tema. 

A Introdução busca responder, basicamente, às seguintes perguntas:  

a) O que é a pesquisa?  

b) Por que se desenvolveu a pesquisa?  

c) Que linhas teóricas ou autores serviram de base para a pesquisa?  

d) O que se sabe sobre o tema?  

e) Como a pesquisa foi realizada? 

FORMATAÇÃO 

O título (INTRODUÇÃO), em caixa alta e em negrito, após as Palavras-chave, alinhado 

à esquerda, e com o mesmo recurso tipográfico utilizado nas seções primárias, ou seja,  fonte 

Times New Roman 12 ou Arial 11 e com espaçamento de 1,5 entre linhas. 

MODELO 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

3.2.2.2 Desenvolvimento  

O Desenvolvimento é a parte principal do artigo, que contém a exposição ordenada e 

pormenorizada do assunto tratado. Divide-se em seções e subseções, conforme a NBR 6024, que 

variam em função da abordagem do tema e do método. Neste bloco são apresentados e discutidos 

os resultados obtidos com o desenvolvimento da pesquisa científica, seja ela de revisão ou 

experimental. 

FORMATAÇÃO 

 

Os títulos das seções e subseções são elaborados conforme a NBR 6024.  Basicamente, 

eles são numerados em algarismos arábicos. O indicativo de seção precede o título, alinhado à 

esquerda e dele separado por um espaço de caractere. Não se utilizam ponto, hífen, travessão 

ou qualquer sinal após o indicativo de seção ou de seu título. Destacam-se gradativamente os 

títulos das seções, utilizando os recursos de negrito. 

 

MODELO 

 

2 SEÇÃO 

2.1 Subseção 

2.1.1 Seção terciária 

2.1.1.1 Seção quaternária 

2.1.1.1.1 Seção quinária 
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3.2.2.3 Conclusão/ Considerações finais 

Essa seção compreende a parte final do artigo, na qual se apresentam as conclusões 

correspondentes aos objetivos e hipóteses. Ela reforça, de forma concisa, os aspectos mais 

relevantes da pesquisa e responde ao objetivo geral do trabalho. A seção é chamada de Conclusão 

quando encerra a parte textual de um artigo original e de Considerações Finais quando conclui um 

artigo de revisão. 

 

3.2.3 Elementos pós-textuais 

São os elementos que complementam o trabalho. 

 

3.2.3.1 Título e subtítulo em língua estrangeira  

O título, e subtítulo (se houver) em língua estrangeira, diferenciados tipograficamente ou 

separados por dois pontos (:), precedem o resumo em língua estrangeira. 

 

FORMATAÇÃO 

O título, centralizado, logo após a conclusão/considerações finais em fonte Times New 

Roman 12 ou Arial 11 e com espaçamento entre linhas de 1,5. 

MODELO 

 

PREPARATION OF A SCIENTIFIC ARTICLE: model 

 

 

3.2.3.2 Resumo em língua estrangeira  

Elemento obrigatório, é a versão do resumo na língua do texto em idioma de divulgação 

internacional com as mesmas características (em inglês Abstract, em espanhol Resumen, em 

francês Résumé, por exemplo). 

 

FORMATAÇÃO 

O título (ABSTRACT, RESUMEN, RÉSUMÉ), centralizado, em caixa alta e em 

negrito, abaixo dos nomes dos(as) autores(as) em fonte Times New Roman 12 ou Arial 11 e 

com espaçamento simples entre linhas. 

 

MODELO 

 

ABSTRACT 
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This article introduces the elements that constitute the structure of a scientific paper and, in 

general, the rules of presentation, the summary, the in-text citation and references. The 

guidelines presented here are based on the Brazilian Association for Technical Standards. 

 

 

3.2.3.3 Palavras-chave em língua estrangeira  

 Elemento obrigatório. É a versão das palavras-chave na língua do texto em língua 

estrangeira (em inglês Keywords, em espanhol Palabras clave, em francês Mots-clés, por 

exemplo). 

 

FORMATAÇÃO 

O título Keywords/Palavras clave/Mots-clés:, em negrito, figura logo abaixo do resumo, 

alinhado à esquerda. São utilizadas entre três e cinco palavras-chave, iniciadas por letra 

maiúscula e separadas entre si por um ponto (.). As palavras-chave não são retiradas do título do 

trabalho. 

MODELO 

Keywords: References. Documents. ABNT. 

 

3.2.3.4 Nota(s) explicativa(s)  

 A numeração das notas explicativas é feita em algarismos arábicos, em ordem consecutiva 

para cada artigo. Não se inicia a numeração a cada página. Exemplo: 

a) No texto - Os pais estão sempre confrontados diante das duas alternativas: vinculação 

escolar ou vinculação profissional1. 

b) Na nota explicativa - Sobre essa opção dramática, ver também Morice (1996, p. 269-290). 

 

3.2.3.5 Referências Bibliográficas 

Elemento obrigatório, elaborado conforme a NBR 6023. Todas as fontes citadas no artigo 

precisam ser relacionadas nesta seção. As referências bibliográficas são apresentadas em ordem 

alfabética.  

 

FORMATAÇÃO 

Todas as referências são  listadas em ordem alfabética (autor-data). E seguem a normativa 

NBR 6023, atualmente em vigor. 

Nesta listagem entra apenas o que for citado na monografia ou TCC. Sendo assim, não 

há necessidade de referenciar o que foi apenas lido ou consultado. Também não se faz necessário 
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referenciar normas de apresentação e dicionários gerais que foram usados como suporte no 

decorrer do desenvolvimento do trabalho. 

Apenas um espaço simples separa as referências e o alinhamento é à esquerda. 

Títulos e Subtítulos são separados usando-se dois pontos. 

No título da obra emprega-se o itálico ou o negrito; quando houver subtítulo, este ficará 

em corpo normal, sendo antecedido por dois pontos. 

 

3.2.3.6 Glossário 

Elemento opcional, elaborado em ordem alfabética. 

3.2.3.7 Apêndice 

Elemento opcional. O(s) apêndice(s) são identificados por letras maiúsculas consecutivas, 

travessão e pelos respectivos títulos. Excepcionalmente utilizam-se letras maiúsculas dobradas, na 

identificação dos apêndices, quando esgotadas as 23 letras do alfabeto. Exemplo: 

APÊNDICE A – Avaliação numérica de células inflamatórias totais aos quatro dias de evolução. 

 

3.2.3.8 Anexo(s)  

Elemento opcional. O(s) anexo(s) são identificados por letras maiúsculas consecutivas, 

travessão e pelos respectivos títulos. Excepcionalmente utilizam-se letras maiúsculas dobradas, na 

identificação dos anexos, quando esgotadas as 23 letras do alfabeto. Exemplo: 

ANEXO A – Representação gráfica de contagem de células inflamatórias presentes nas caudas em 

regeneração. 

Um modelo completo do artigo científico é apresentado no ANEXO D. 
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ANEXO A – Modelo de capa  

 

 

Fundação Universidade Federal de Rondônia 

Departamento de Educação do Campo 

Campus de Rolim de Moura 

 

 

 

 

 

 

 

NOME COMPLETO DO/A ACADÊMICO/A 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

Rolim de Moura 

Ano 
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ANEXO B – Modelo de folha de rosto 

 

NOME COMPLETO DO/A ACADÊMICO/A 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA 

 

 

 

 

 

Projeto de pesquisa submetido como 

requisito parcial à obtenção dos 

créditos da disciplina “TCC e 

produção da pesquisa de conclusão 

de curso” do Curso de Licenciatura 

em Educação do Campo da 

Universidade Federal de Rondônia. 

 

Orientador/a: Prof./a Nome Completo 

 

 

 

 

 

 

Rolim de Moura 

Ano 
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ANEXO C – Modelo de Cronograma 

 

Atividades a serem realizadas 2018 2019 
Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

Revisão de literatura X X X X X X X X     

Redação do projeto de pesquisa X X X          

Implantação de experimento de 

campo 
   X         

Coleta de dados     X X       

Análise de dados       X X     

Redação do trabalho de 

conclusão de curso 
      X X X X   

Entrega do trabalho para banca 

examinadora 
          X  

Apresentação final            X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 

 

 

 

ANEXO D - Modelo completo do artigo científico 

ELABORAÇÃO DE UM ARTIGO CIENTÍFICO: modelo1 

Maria José da Silva2 

João Paulo dos Santos (orientador)3 

 

RESUMO 

 

Este artigo apresenta os elementos que constituem a estrutura de um artigo científico e, de forma 

geral, as regras de apresentação, o resumo, a citação no texto e as referências. As orientações aqui 

apresentadas baseiam-se na Norma para Apresentação de Artigo Científico, a NBR 6022, e na 

Norma para Apresentação de Trabalhos Acadêmicos, a NBR 14724, ambas da Associação 

Brasileira de Normas e Técnicas. 

 

Palavras-chave: Artigo científico. Normalização. NBR 6022. Modelo. 

 

INTRODUÇÃO 

As orientações aqui apresentadas são baseadas na NBR 6022, de 2003 para apresentação de 

artigos científicos. Essa norma apresenta os elementos que constituem um artigo cientifico. O autor, 

porém, ao submeter um artigo científico à aprovação de uma publicação periódica científica precisa 

obedecer as normas editoriais adotadas pela instituição.  

Além da NBR 6022, ao preparar um artigo científico recomenda-se consultar as seguintes 

normas: NBR6023/2002: Elaboração de referências; NBR6024/2003: numeração progressiva das 

seções de um documento; NBR6028/2003: resumos; NBR10520/2002: informação e 

                                                 
1  Artigo apresentado como requisito parcial à conclusão do curso de Licenciatura em Educação do Campo da 

Universidade Federal de Rondônia – UNIR. 
2 Graduanda do Curso de Licenciatura em Educação do Campo na Universidade Federal de Rondônia (UNIR). E-mail: 

exemplo1@unir.br 
3 Professor Curso de Licenciatura em Educação do Campo na Universidade Federal de Rondônia (UNIR). E-mail: 

exemplo2@unir.br 

mailto:exemplo1@unir.br
mailto:exemplo2@unir.br
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documentação: citação em documento; NBR14724: informação e documentação – trabalhos 

acadêmicos - apresentação. 

 

1 DESENVOLVIMENTO DO 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”. 

 

1.1 Organização estrutural 

O Artigo Científico tem a estrutura similar aos demais textos científicos e apresenta 

elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós- textuais. 

Os Elementos Pré-textuais antecedem o texto com informações que ajudam na sua 

identificação e utilização. Os Elementos Textuais são a introdução, o desenvolvimento e a 

conclusão. A introdução é a parte inicial do artigo, em que consta a delimitação do assunto tratado, 

os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do artigo. Os elementos 

pós-textuais são constituídos de: título, e subtítulo (se houver) em língua estrangeira; resumo em 

língua estrangeira; palavras-chave em língua estrangeira; nota(s) explicativa(s); referências; 

glossário; apêndice(s); e anexo(s). 

 

1.2 Figuras, Quadros e Tabelas  

As normas ABNT especificam a formatação e a citação de quadros, figuras e tabelas. A 

numeração de todos é sequencial, do início ao fim do trabalho. Sua identificação aparece na parte 

inferior, precedida da palavra designativa, seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, 

em algarismos arábicos, do respectivo título e/ou legenda explicativa de forma breve e clara, 

dispensando consulta ao texto, e da fonte. A ilustração figura o mais próximo possível do texto a 

que se refere. (ABNT. NBR 6022, 2003, p.5). 

 

1.3 Figuras 

Nessa categoria incluem-se gráficos, ilustrações, desenhos, fotos, e qualquer outro material 

que não seja classificado como quadro nem tabela. Pode ser usado em qualquer ponto do trabalho. 

O número da figura e o título e a fonte vem abaixo da figura (Figura 1). 
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Figura 1 - Exemplo de ilustração. Fonte: Site da UNIR. 2018. 

 

1.4 Quadros 

O quadro é formado por linhas horizontais e verticais, sendo, portanto “fechado”. 

Normalmente é usado para apresentar dados secundários, e geralmente vem no “referencial 

teórico”. Nada impede, porém, que um quadro apresente resultados da pesquisa. Um quadro 

normalmente apresenta resultados qualitativos (textos). Pode usar espaçamento e fontes de letras 

com tamanhos menores que o do texto (não precisa seguir o mesmo padrão). Geralmente se o texto 

usa fonte Times New Roman 12, o quadro pode ser feito em fonte 11. Conforme NBR 14724 

(ABNT, 2012) o número do quadro e o título vêm acima do quadro, e a fonte abaixo (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Competências do Profissional 

Saberes Conceituações 

Saber agir Saber o que e por que faz. Saber julgar, escolher e decidir. 

Saber mobilizar 
Saber mobilizar recursos de pessoas, financeiros, materiais, criando 

sinergia entre eles.  

Saber comunicar 
Compreender, processar, transmitir informações e conhecimentos, 

assegurando o entendimento da mensagem pelo outro. 

Saber aprender 
Trabalhar o conhecimento e a experiência. Rever modelos mentais. 

Saber desenvolver-se e propiciar o desenvolvimento dos outros. 

Saber 

comprometer-se 
Saber engajar-se e comprometer-se com os objetivos da organização. 

Saber assumir 

responsabilidades 

Ser responsável, assumindo riscos e as consequências de suas ações, e 

ser, por isto, reconhecido. 

Ter visão 

estratégica 

Conhecer e entender o negócio da organização, seu ambiente, 

identificando oportunidades e alternativas.  
Fonte: Fleury & Fleury (2001, p.22) 

 

1.5 Tabelas 
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A inclusão de tabelas no texto obedece ao padrão das Normas de Apresentação Tabular 

(IBGE, 1993) que prevê que as mesmas tenham um número em algarismo arábico, sequencial, 

inscritos na parte superior, precedida da palavra Tabela. As tabelas precisam conter título por 

extenso, escrito no topo da tabela, para indicar a natureza e abrangência de seu conteúdo. A fonte 

da qual foi extraída é indicada imediatamente abaixo da tabela (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Pesquisa de uso de obras na Biblioteca do TJSC 

Item Quantidade Percentual 

Direito penal 22 7,9% 

Direito civil 34 12,3% 

Direito administrativo 54 19,5% 

Direito constitucional 124 44,8% 

Direito processual 33 11,9% 

Outros  10 3,6% 

    Fonte: Silva e Rocchetti, 2018. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como propósito oferecer, de forma sintética e objetiva, uma compreensão 

dos principais cuidados a serem observados ao se escrever um artigo científico. Para consecução 

deste objetivo, optou-se por uma descrição sequencial dos componentes típicos de um documento 

desta natureza. Espera-se que as informações aqui expostas possam contribuir para a elaboração da 

parte técnica de um artigo científico. 

 

PREPARATION OF A SCIENTIFIC ARTICLE: model 

 

ABSTRACT 

This article introduces the elements that constitute the structure of a scientific paper and, in general, 

the rules of presentation, the summary, the in-text citation and references. The guidelines presented 

here are based on the Brazilian Association for Technical Standards. 

Keywords: Scientific Article. Standardization. ABNT 6022. Model. 
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