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APRESENTAÇÃO 

 

 

Este documento consiste do manual de trabalhos acadêmicos do curso de Licenciatura em 

Educação do Campo, Campus de Rolim de Moura, Universidade Federal de Rondônia. O manual 

é um guia para formatação dos trabalhos de acordo com as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT).  

Inclui-se aqui diretrizes para formatação do projeto de pesquisa e trabalho de conclusão de 

curso (TCC) em formato de artigo científico. Para os demais trabalhos acadêmicos realizados ao 

longo das disciplinas, o acadêmico/a poderá seguir as normas estabelecidas nesse manual.  

Destaca-se que a respeito do projeto de pesquisa e TCC o documento base para elaboração 

é o Regulamento para o Trabalho de Conclusão de Curso do Departamento de Educação do Campo, 

enquanto este manual contempla apenas as normas de formatação do texto final. 
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1 ESTRUTURA DO PROJETO DE PESQUISA  

 O projeto de pesquisa a ser elaborado pelo/a acadêmico/a do curso de Licenciatura em 

Educação do Campo deve seguir o Anexo VIII do Regulamento para o Trabalho de Conclusão de 

Curso do Departamento de Educação do Campo.  

A estrutura básica antes de iniciar o projeto de pesquisa inclui: 

 1) Escolha do tema; 

 2) Revisão de literatura; 

 3) justificativa; 

 4) Formulação do problema; 

 5) Determinação de objetivos; 

 6) Metodologia. 

Na sequência será abordado cada um desses itens. 

1.1 Escolha do Tema 

Nesta etapa você deverá responder à pergunta: “O que pretendo abordar?” O tema é um 

aspecto ou uma área de interesse de um assunto que se deseja provar ou 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 sua observação do cotidiano, na vida 

profissional, em programas de pesquisa, em contato e relacionamento com especialistas, no 

feedback de pesquisas já realizadas e em estudo da literatura especializada. A escolha do tema de 

uma pesquisa, também deverá estar relacionada à linha de pesquisa à qual você está vinculado ou 

à linha de seu orientador. 

Você deverá levar em conta, para a escolha do tema, sua atualidade e relevância, seu 

conhecimento a respeito, sua preferência e sua aptidão pessoal para lidar com o tema escolhido. 

Definido isso, você irá levantar e analisar a literatura já publicada sobre o tema. 
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1.2 Revisão da Literatura 

Nesta fase você deverá responder às seguintes questões: quem já escreveu e o que já foi 

publicado sobre o assunto, que aspectos já foram abordados, 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, porque fornecerá elementos para você evitar a 

duplicação de pesquisas sobre o mesmo enfoque do tema. Favorecerá a definição de contornos 

mais precisos do problema a ser estudado. 

1.3 Justificativa 

Nesta etapa você irá refletir sobre “o porquê” da realização da pesquisa procurando 

identificar as razões da preferência pelo tema escolhido e sua importância em relação a outros 

temas. 

Pergunte a você mesmo: o tema é relevante e, se é, por quê? 

Quais os pontos positivos que você percebe na abordagem proposta? Que vantagens e 

benefícios você pressupõe que sua pesquisa irá proporcionar? A justificativa deverá convencer 

quem for ler o projeto, com relação à importância e à relevância da pesquisa proposta. 

1.4 Formulação do Problema 

Nesta etapa você irá refletir sobre o problema que pretende resolver na pesquisa, se é 

realmente um problema e se vale a pena tentar encontrar uma solução para ele. A pesquisa 

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

solução. 
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1.5 Determinação dos Objetivos 

Nesta etapa você pensará a respeito de sua intenção ao propor a pesquisa. Deverá sintetizar 

o que pretende alcançar com a pesquisa. Os objetivos devem estar coerentes com a justificativa e 

o problema proposto. O objetivo geral será a síntese do que se pretende alcançar, e os objetivos 

específicos explicitarão os detalhes e serão um desdobramento do objetivo geral. 

Os objetivos informarão para que você está propondo a pesquisa, isto é, quais os resultados 

que pretende alcançar ou qual a contribuição que sua pesquisa irá efetivamente proporcionar. 

Os enunciados dos objetivos devem começar com um verbo no infinitivo e este verbo deve 

indicar uma ação passível de mensuração. 

Como exemplos de verbos usados na formulação dos objetivos, podem-se citar para: 

a) determinar estágio cognitivo de conhecimento: os verbos apontar, arrolar, definir, enunciar, 

inscrever, registrar, relatar, repetir, sublinhar e nomear; 

b) determinar estágio cognitivo de compreensão: os verbos descrever, discutir, esclarecer, 

examinar, explicar, expressar, identificar, localizar, traduzir e transcrever; 

c) determinar estágio cognitivo de aplicação: os verbos aplicar, demonstrar, empregar, 

ilustrar, interpretar, inventariar, manipular, praticar, traçar e usar; 

d) determinar estágio cognitivo de análise: os verbos analisar, classificar, comparar, constatar, 

criticar, debater, diferenciar, distinguir, examinar, provar, investigar e experimentar; 

e) determinar estágio cognitivo de síntese: os verbos articular, compor, constituir, coordenar, 

reunir, organizar e esquematizar; 

f) determinar estágio cognitivo de avaliação: os verbos apreciar, avaliar, eliminar, escolher, 

estimar, julgar, preferir, selecionar, validar e valorizar. 

1.6 Metodologia 

Nesta etapa você irá definir onde e como será realizada a pesquisa. 

Definirá o tipo de pesquisa, a população (universo da pesquisa), a amostragem, os 

instrumentos de coleta de dados e a forma como pretende tabular e analisar seus dados. 
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População (ou universo da pesquisa) é a totalidade de indivíduos que possuem as mesmas 

características definidas para um determinado estudo. Amostra é parte da população ou do 

universo, selecionada de acordo com uma regra ou plano. A amostra pode ser probabilística e não-

probabilística. 

Após ter definido todas essas etapas você estará pronto para iniciar o seu projeto de 

pesquisa. A seguir indicar-se-á a Forma de Apresentação do projeto de pesquisa. 

2 APRESENTAÇÃO DO TEXTO FINAL DO PROJETO 

Os itens obrigatórios para o texto final do projeto de pesquisa são: 

1. Capa 

2. Folha de rosto 

3. Sumário 

4. Apresentação 

a. Tema 

5. Embasamento teórico ou revisão da literatura 

6. Objetivos 

a. Objetivo geral 

b. Objetivos específicos 

7. Justificativa 

8. Metodologia: área de estudo, método de procedimento, técnicas, delimitação do universo, 

análise de dados 

9. Cronograma 

10. Resultados esperados 

11. Referências bibliográficas 

Uma descrição do que corresponde cada item das alíneas também está disponível no Anexo 

VII do regimento.  
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2.1 Capa 

Deve conter elementos indispensáveis à identificação do projeto de pesquisa, contendo: 

entidade, título da pesquisa, responsável, data e local. 

A formatação das margens deve seguir: margens esquerda e superior com 3 centímetros, e 

margens direita e inferior com 2 centímetros. Utilizar fonte Times New Roman, tamanho 12. 

A capa não é enumerada e não deve ser considerada na contagem das páginas do 

documento. 

Veja a seguir um exemplo de capa. 

  



9 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ROLIM DE MOURA 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

 
 

 

Departamento de Educação do Campo 
Avenida Norte Sul, 7300 – Bairro Nova Morada, Rolim de Moura – Rondônia. CEP 76940-000 

Telefone: (69) 3449-3800 – e-mail:depecrm@unir.br 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Local 

Data (Dia de mês de ano)  
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2.2 Folha de Rosto (parte interna) 

Além de apresentar os itens da capa, também contém informações sobre a finalidade da 

elaboração do projeto e nome do orientador.  Dessa forma tem como itens obrigatórios: entidade, 

título, finalidade da elaboração, autor, orientador, data e local. 

Exemplo de folha de rosto: 

 

Fundação Universidade Federal de Rondônia 

Departamento de Educação do Campo 

Campus de Rolim de Moura 

 

 

 

 

 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA 

 

 

Projeto de pesquisa submetido como 

requisito parcial para aprovação na 

disciplina de TCC e produção da pesquisa 

de conclusão de curso. 

Acadêmico/a: Nome Completo  

Nº de matrícula: xxxxxxxxxx 

Orientador/a: Prof./a Nome Completo 

 

 

 

Local 

Data (Dia de mês de ano)  
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2.3 Sumário 

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

compõem o projeto de pesquisa com seus respectivos números de página. Para a formatação do 

sumário utilizar os aplicativos do Word®, conforme imagem abaixo: 

 

Figura 1. Inserção do sumário automático no campo referências do Word® do pacote Office 

Microsoft. 

Exemplo de sumário (veja o sumário deste manual). 

2.4 Embasamento Teórico ou Revisão da Literatura (Seção primária) 

É a apresentação da fundamentação teórica da pesquisa e a definição de todos os conceitos 

empregados. Toda pesquisa parte de algum embasamento teórico dos dados obtidos. Deve-se 
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realizar um levantamento bibliográfico das principais pesquisas/autores relacionados ao tema 

escolhido, além de apresentar as divergências entre os autores 

Exemplo de estrutura para o capítulo da revisão teórica: 

1 EDUCAÇÃO AGRÍCOLA: A PREOCUPAÇÃO COM O MERCADO  

1.1 Mudanças e possibilidades no ensino técnico e profissional  

2 O PRONERA COMO ALTERNATIVA DE SUPERAÇÃO DAS CONTRADIÇÕES 

EDUCACIONAIS NO CAMPO  

2.1 Educação no e do Campo: um Direito de se ter os Direitos Respeitados  

2.4.1 Regras gerais para alíneas 

Deve ser conforme as alíneas a seguir: 

a) os diversos assuntos que não possuam título próprio, dentro de uma mesma seção, devem 

ser subdivididos em alíneas;  

b) o texto que antecede as alíneas termina em dois pontos;  

c) as alíneas devem ser indicadas alfabeticamente, em letra minúscula, seguida de parêntese. 

Utilizam-se letras dobradas, quando esgotadas as letras do alfabeto;  

d) as letras indicativas das alíneas devem apresentar recuo em relação à margem esquerda;  

e) o texto da alínea deve começar por letra minúscula e terminar em ponto-e-vírgula, exceto 

a última alínea que termina em ponto final;  

f) o texto da alínea deve terminar em dois pontos, se houver subalínea; 

g) a segunda e as seguintes linhas do texto da alínea começam sob a primeira letra do texto 

da própria alínea. 

2.4.2 Regras gerais para subalíneas 

Deve ser conforme as alíneas a seguir: 



13 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ROLIM DE MOURA 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

 
 

 

Departamento de Educação do Campo 
Avenida Norte Sul, 7300 – Bairro Nova Morada, Rolim de Moura – Rondônia. CEP 76940-000 

Telefone: (69) 3449-3800 – e-mail:depecrm@unir.br 

 

a) as subalíneas devem começar por travessão seguido de espaço; 

b) as subalíneas devem apresentar recuo em relação à alínea; 

c) o texto da subalínea deve começar por letra minúscula e terminar em ponto-e-vírgula. A 

última subalínea deve terminar em ponto final, se não houver alínea subsequente; 

d) a segunda e as seguintes linhas do texto da subalínea começam sob a primeira letra do 

texto da própria subalínea. 

2.4.3 Exemplos de alíneas e subalíneas: 

 Algum princípio tem norteado uma efetiva abordagem agroecológica, em especial no caso 

Brasileiro, como: 

a) a crise sem precedentes do atual modelo de desenvolvimento urbano industrial e seus 

efeitos deletérios aos espaços agrários; 

b) a necessidade de valorização das lógicas familiares e comunais de produção de 

alimentos, 

 - conservação da biodiversidade, 

 - uso de sementes crioulas. 

c) a construção de uma concepção de ciência capaz de proporcionar um diálogo mais 

próximo das realidades especificidades.  

3 CITAÇÕES DE AUTORES 

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

devem 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 deve seguir a NBR 105:20 

de 2002.  
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Na citação indireta o autor elabora um texto baseado em ideias apresentadas por autores 

consultados, não ocorrendo a transcrição exata do texto consultado. É a melhor forma de citação a 

ser utilizada na elaboração do projeto de pesquisa e trabalho de conclusão de curso. 

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

3.1 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 ano entre parêntese. Ex.: De acordo com Ferreira (2012) texto texto texto texto texto texto... . 

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

maiúsculas seguido de vírgula e ano de publicação. Ex.: Texto texto texto texto texto texto 

(FERREIRA, 2012).  

3.2 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) texto texto texto texto... . 

Para autores não inseridos no texto, entre parênteses sobrenomes em letra maiúscula 

separados por ponto e vírgula, e segundo sobrenome separado do ano por vírgula. Ex.: Texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto... (FERREIRA; SILVA, 2013). 

3.3 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 

maiúsculta seguido de “et al.” e o ano da publicação entre parêntese. Ex.: Segundo Ferreita et al. 

(2011) texto texto texto texto texto texto... .   

 Autores não inseridos no texto, entre parêntese sobrenome do primeiro autor em 

maiúsculo seguido de “et al.,” e o ano de publicação. Ex.: Texto texto texto texto texto texto texto 

(FERRREIRA et a., 2011). 
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A segunda forma é a citação direta, em que há transcrição total de parte da obra consultada 

do autor, nesse caso é necessário citar o autor, ano de publicação e também a página onde se 

encontra o trecho.  

Para esse caso haverá duas formas de citação direta, caso o trecho da obra contenha até 

três linhas, a transcrição é entre aspas duplas e deve citar o número da página, autor e ano de onde 

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

No caso da citação direta em que o trecho citado apresentar mais de três linhas a citação 

direta longa é feita 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). 

3.4 Citação de Citação 

O terceiro e último tipo de citação apresentado aqui, é a citação de citação, em que o autor 

não tem acesso à obra original e utilizando a citação constante em outra obra. Não deve ser utilizada 

de forma frequente e apenas nos casos em que a obra é realmente fundamental e não foi possível 

ter acesso ao trabalho original, como por exemplo trabalhos clássicos muito antigos.  

Nesse tipo de citação é necessário citar o autor e também a obra onde foi encontrado o 

trecho utilizado, além de acrescentar uma nota no rodapé da folha onde se faz referência a obra não 

consultada. Dessa forma nas referências bibliográficas será adicionado a obra consultada.  

 

 

 

 

 

Recuo de 4 cm 

Fonte tamanho 10, 

espaçamento simples 
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 A citação de citação deve ser realizado das seguintes formas: 

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

texto texto texto texto.  

b) Autor não inserido no texto:  

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

(FERREIRA1, 1940 citado por SILVA, 2012). 

 E por fim uma nota de rodapé da referência não consultada em fonte arial, tamanho 10, 

alinhamento justificado, se mais de uma linha, espaçamento simples. Ex.: 

______________________ 

1Ferreira, J. Educação nas escolas do ensino infantil. São Paulo: Saberes, 1940. 150 p.  

 

3.5 Citação com indicação de parentesco 

Se o autor citado apresentar no nome indicação de parentesco, a citação e feita da seguinte 

forma: 

Segundo Almeida Júnior et al. (2010) texto texto texto texto texto... .    

Texto texto texto texto texto texto texto...  (ALMEIDA JÚNIOR et al., 2010).  

3.6 Sobrenome composto 

Em caso de sobrenome composto, este deve ser citado integralmente. Exemplos: 

De acordo com Castelo Branco e Silva (2015) texto texto texto texto texto... . 

Texto texto texto texto texto texto texto...  (CASTELO BRANCO; SILVA 2015).  

 

a) Citação indireta de uma ou mais obras de um mesmo autor e mesmo ano  

Para o caso de consulta de mais de uma obra de mesmo autor e mesmo ano, utiliza-se letra 

minúscula em ordem alfabética para diferenciar as obras logo após o ano, sem espaço. Exemplo: 
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Segundo Ferreira Filho (2014a) texto texto texto texto texto texto texto... . Entretanto Ferreira Filho 

(2014b) texto texto texto texto texto texto texto... . 

3.7 Citação indireta de várias obras de um mesmo autor e anos diferentes 

Nessa situação, cita-se o sobrenome do autor seguido dos anos das obras consultadas. 

Exemplos:  

Monte Castelo e Avelino (2001, 2009, 2012) texto texto texto texto ... . 

Texto texto texto texto texto texto texto texto (MONTE CASTELO, AVELINO, 2001, 2009, 2012). 

3.8 Entidades coletivas 

No caso do autor ser uma entidade coletiva, mencionar o nome em extenso na primeira 

situação, e no caso de uma segunda citação, utilizar apenas a sigla. Exemplo: 

Segundo o IBGE (2016) texto texto texto texto texto texto texto ... . 

4 OBJETIVOS  

4.1 Objetivo Geral 

É a visão global e abrangente do tema. Situa o projeto em uma agenda ampla de pesquisa. 

4.2 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”. 

É subdividido em alíneas (Ver subitem Regras gerais para alíneas no item Numeração 

progressiva de seções). 
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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 deve conter: 

a) O estágio teórico 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. 

6 METODOLOGIA 

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

análise de dados o/a acadêmico/a deve seguir o regimento geral de trabalho de conclusão de curso.  
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7 CRONOGRAMA 

 

Atividades a serem realizadas 

Ano de realização 2018 Ano de realização 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 

 

O cronograma deve ser inserido em uma página com orientação “paisagem”, enquanto as demais páginas tem orientação “retrato”, 

vide layout de página, orientação no menu do Word®. A seguir instruções para realização do procedimento. 
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Para adicionar uma página em orientação de paisagem entre duas de orientação retrato 

seguir as instruções no menu do Word®:  

a) No menu selecione no layout de página a opção quebras.  

b) Na opção “quebras de seção”, inserir na página anterior a do cronograma a opção 

“próxima página”. 

c) Na página do cronograma, inserir na opção “quebra de seção” a opção “próxima 

página” abaixo do quadro do cronograma, ou última frase da página.  

d) Por fim converter a orientação da página do cronograma de retrato para paisagem na 

opção orientação. 

 

Figura 2. Campo de inserção de quebra de páginas no menu do Word, pacote Office Microsoft. 

Inserir na página anterior ao 

cronograma, abaixo da última frase. 

Inserir na página do cronograma, na 

linha logo abaixo do quadro de 

atividades. 
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8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

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

devem ser relacionadas nesta seção. As referências bibliográficas deverão ser apresentadas em 

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

procedimentos das principais no Quadro 1. 

8.1 Referência de revistas 

ABRAMOVITCH, K.; RICE, D. D. Basic Principles of Cone Beam Computed Tomography. 

Dental Clinics, v. 58, n. 3, p. 463–484, 2014. 

LENGUAS SILVA, A. L. et al. Tomografía computerizada de haz cónico. Aplicaciones clínicas 

en odontología; comparación con otras técnicas. Cient D ent., v. 7, p. 147–159., 2010. 

8.2 Referência de Livro 

BLACKWELL, W.; SARMENT, D. Cone Beam Computed Tomography: Oral and 

Maxillofacial Diagnosis and Applications. Wiley-Blac ed. Hoboken, NJ - USZ: John Wiley & 

Sons, 2014. v. 1. 

PASLER, F. A.; VISSER, H. Radiologia odontológica procedimentos ilustrados. 2. ed. Porto 

Alegre, RS, Brasil: ArtMed, 2005.  

8.3 Referência de Capítulo ou parte de livro 

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. 

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. 
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8.4 Referência de Site 

COMMUNITY, E. A. E. Radiation protection: Cone Beam CT for dental and maxillofacial 

radiology SEDENTEX. Luxembourg: [s.n.]. Disponível em: <http://www.sedentexct.eu/files>. 

Acesso em: 12 mar. 2015. 

8.5 Referência de tese, dissertação e/ou monografia 

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.  
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9 REGRAS PARA FORMATAÇÃO DO TEXTO 

Essa seção visa apresentar as regras de formatação para maiores esclarecimentos dos 

autores. Observe que o título de nível primário (entrada com apenas um numeral) está em negrito, 

caixa alta, tamanho 12. O título em nível secundário (dois numerais separados por ponto) está em 

negrito, somente a primeira letra de cada palavra da sentença em maiúsculas. 

Destaque se faz para o título em nível terciário (três numerais separados por ponto), o qual 

se encontra sem destaque, iniciado somente pela primeira letra da sentença em maiúscula. 

Considerando-se o texto que se segue ao título, conforme NBR 14724 (ABNT, 2011), 

quanto às regras de formatação, geralmente utiliza-se as que serão citadas abaixo, porém, sempre 

é bom verificar as regras estipuladas por cada periódico não pertencente ao Curso de Educação do 

Campo, pois podem ser diferentes das aqui apresentadas: 

a) tipo de fonte: Times New Roman; 

b) papel formato: 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, referências; 

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

justificados, exceção nas referências que são alinhadas à esquerda; 

f) numeração de páginas: no canto superior direito; 

g) estruturas do parágrafo: iniciar sempre o parágrafo com uma tabulação para indicar o 

início (apor um recuo de 1,25 cm no começo do parágrafo); 

h) tamanho da fonte 12: no título do artigo (em letras maiúsculas e negrito), na redação 

do texto (introdução, desenvolvimento e conclusão) e nas referências; 

i) tamanho da fonte 10: notas de rodapé, citações com mais de três linhas, autor(es), 

resumo, palavras-chave, abstract, keywords; 
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j) 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; 

k) palavras não pertencentes à Língua Portuguesa: destacadas com o recurso do itálico. 

Exemplo: stress, workshop, outras; 

l) numeração de página: nas versões encadernadas em espiral deve iniciar a partir da 

primeira página do artigo, a qual conta, mas não numera. Nesse caso, a numeração 

aparecerá somente a partir da segunda página. Nas versões em capa dura, considere a 

inserção de capa, folha de rosto, folha de aprovação e o artigo propriamente dito. 

10 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, indicar a fonte consultada (elemento 

obrigatório, mesmo que seja produção do próprio autor), legenda, notas e outras informações 

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

próximo possível do trecho a que se refere. 

Tabela 110.1 – Comparação de valores de medição do kerma e PKA para protocolos de radiação 

com objetivos semelhantes 

Equipamento / FOV 

(cm²) 

Protocolo Ângulo 

(º) 

kV mA kerma 

(mGy) 

PKA 

(mGy.cm²) 

Gendex / Ø 8.5 × 8,5 P6 360 120 5 2,8 507,8 

Gendex / Ø 8,6 × 6 P5 360 120 5 2,8 385 



25 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ROLIM DE MOURA 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

 
 

 

Departamento de Educação do Campo 
Avenida Norte Sul, 7300 – Bairro Nova Morada, Rolim de Moura – Rondônia. CEP 76940-000 

Telefone: (69) 3449-3800 – e-mail:depecrm@unir.br 

 

CS 9000 3D / Ø 8 × 3.5 P10 360 70 8 8,9 523 

ProMax 3D / Ø 10 × 8 P11 210 84 12 11,9 1224,3 

 

Observação importante, ao inserir uma tabela no trabalho, ela precisa ser referenciada no 

texto. Note que o formato adequado para uma tabela científica apresenta apenas linhas horizontais 

separando o cabeçalho dos demais conteúdos, e uma linha horizontal na borda inferior. Além disso, 

a tabela não apresenta linhas verticais separando as colunas, as mesmas devem ser suprimidas. 

Ao apresentar uma ilustração, a mesma deve estar desde o título à fonte em uma mesma 

página, um exemplo dessa categoria é um quadro, como pode ser observado no exemplo a seguir. 

 

 

 

Quadro 1 - Simbologia correspondente às classes de aptidão agrícola das terras 

 

 

Classe de 

aptidão agrícola 

Tipo de utilização 

Lavoura Pastagem 

plantada 

Silvicultura Pastagem 

natural 

Nível de manejo Nível de manejo 

B 

Nível de manejo 

A 

Nível de manejo 

C 

Boa A B C P S N 

Regular a b c p s n 

Restrita (a) (b) (c) (p) (s) (n) 

Inapta - - - - - - 

Fonte: Ramalho Filho e Beek (1995). 

Algumas pessoas confundem tabelas com quadros, porém nos quadros constam textos e 

dados, sendo utilizado em dados qualitativos, sendo todas as extremidades limitadas pelas linhas 

verticais e horizontais. Já as tabelas possuem somente dados numéricos sendo, sua estrutura, 

delimitada, na parte superior e inferior e abertos, pelos traços verticais, nos extremos da tabela.  

É importante salientar que a tabela deve ser autoexplicativa, dessa forma se existem 

abreviações no corpo da tabela, deve ser adicionado uma nota de rodapé com os respectivos 

significados dos mesmos, veja o exemplo a seguir. 
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Tabela 2. Caracterização química e física dos perfis estudados no Estado do Acre 

Prof. 

  cm 

Ca  Mg  K  Al  Al+H  Argila Areia Silte Dp 

g cm-3 

CO  

dag kg-1 

Prem 

mg kg-1              cmolc kg-1    g kg-1 

Espodossolo Humilúvico 1 

0-25 0,57 0,21 0,18 0,45 2,53 33 807 160 2,64 0,42 42,54 

25-60 0,97 0,12 0,02 0,36 1,79 26 780 194 2,75 0,21 41,99 

60-100 0,52 0,12 0,00 0,09 0,73 28 786 186 2,78 0,12 52,69 

Latossolo Amarelo 2 

0-25 0,80 0,25 0,09 1,32 4,51 132 767 101 2,70 0,91 23,30 

25-60 0,50 0,12 0,02 1,87 4,1 224 666 110 2,77 0,45 8,20 

60-100 0,52 0,12 0,02 1,64 3,08 207 689 104 2,78 0,27 7,88 

Argissolo Vermelho plíntico 4 

 0-25 1,62 0,29 0,09 0,99 3,72 144 402 454 2,72 0,86 25,77 

25-60 0,75 0,16 0,05 3,76 5,52 262 330 408 2,76 0,54 9,24 

60-100 0,37 0,12 0,07 0,00 10,34 495 162 343 2,66 0,15 0,06 

Prof..: profundidade do solo; Dp: densidade do solo; CO: carbono orgânico; Prem: fósforo 

remanescente.  
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11 MARGENS E NÚMERO DE PÁGINAS 

O texto deverá ser redigido em papel formato A4, apresentar margem superior e esquerda 

de 3 cm, e margem direita e inferior de 2cm. As páginas devem apresentar numeração no canto 

direito superior em fonte Times New Roman e tamanho 10.  

11.1 Fonte e Espaçamento 

A formatação deve seguir formato do papel A4, fonte Times New Roman em tamanho 12 

e espaçamento 1,5 cm. O texto deverá ser disposto em coluna única, com alinhamento justificado.  

12 NUMERAÇÃO PROGRESSIVA DAS SEÇÕES   

As seções são as partes que dividem um trabalho, dessa forma as seções que resultam da 

primeira divisão do texto consistem das seções primárias. Essas, por sua vez, quando divididas, 

resultam em seções secundárias, e assim sucessivamente, limitando-se até a seção quinária.   

Também podem ser utilizadas alíneas, e subalíneas para os diversos assuntos que não 

possuam título próprio, dentro de uma mesma seção.  

De acordo com a NBR 6024:2012 cada seção deve ser indicada por um grupo numérico, 

utilizando-se algarismos arábicos, separados por pontos, com exceção do último algarismo que 

deverá ser separado do título apenas por um espaço em branco. Já as alíneas e subalíneas são 

indicadas alfabeticamente, em letra maiúscula, seguidas de parênteses.  

12.1.1 Regras gerais para seções 

Devem ser conforme as alíneas a seguir: 

a) devem ser utilizados algarismos arábicos na numeração; 

b) deve-se limitar a numeração progressiva até a seção quinária; 

c) o título das seções (primárias, secundárias, terciárias, quaternárias e quinárias) deve ser 

colocado após o indicativo de seção, alinhado à margem esquerda, separado por um espaço. 

d) O texto deve iniciar em outra linha; 
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e) ponto, hífen, travessão, parênteses ou qualquer sinal não podem ser utilizados entre o 

indicativo da seção e seu título;  

f) todas as seções devem conter um texto relacionado a elas; 

g) o indicativo das seções primárias deve ser grafado em números inteiros a partir de 1; 

h) o indicativo de uma seção secundária é constituído pelo número da seção primária a 

que pertence, seguido do número que lhe for atribuído na sequência do assunto e separado 

por ponto. 

i) Repete-se o mesmo processo em relação às demais seções; 

j) Exemplo de seções: 

13 ROTEIRO DE ELABORAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO  

13.1 Introdução  

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

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  A ABNT é o Fórum Nacional de 

Normalização e 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. 

13.2 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 
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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.  

14 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).  

14.1 Elementos pré-textuais 

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

na sua identificação e utilização. 

14.1.1.1 Título, e subtítulo (se houver) - O título e subtítulo (se houver) devem figurar na página 

de abertura do artigo, diferenciados tipograficamente ou separados por dois-pontos (:) e 

na língua do texto. 

 

 FORMATAÇÃO 

 O título deve ser inserido, 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 deve apresentar 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 

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

 

 

14.1.1.2 Nome dos(as) autores(as) – o nome do autor e do orientador deve vir acompanhado de 

breve currículo que os(as) qualifique na área de conhecimento do artigo. Os currículos, 

bem como o endereço eletrônico, devem aparecer 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 e 

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 

 

 

mailto:exemplo1@unir.br
mailto:exemplo2@unir.br
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14.1.1.3 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 forma sucinta, o resumo deve 

conter o objetivo geral, a metodologia, os principais resultados e a conclusão do trabalho. 

 

FORMATAÇÃO 

 O título (RESUMO), centralizado, em caixa alta e em negrito, deve figurar 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 também, 

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 (ABNT, 2003). 

 

14.1.1.4 Palavras-chave na língua do texto – elemento obrigatório, as palavras-chave devem 

figurar 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, deve figurar logo abaixo do resumo, alinhado à 

esquerda. Devem ser utilizadas entre três e cinco palavras-chave, iniciadas por letra maiúscula 

e separadas entre si por um ponto (.).  

 

MODELO 



32 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ROLIM DE MOURA 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

 
 

 

Departamento de Educação do Campo 
Avenida Norte Sul, 7300 – Bairro Nova Morada, Rolim de Moura – Rondônia. CEP 76940-000 

Telefone: (69) 3449-3800 – e-mail:depecrm@unir.br 

 

 

Palavras-chave: Referências. Documentação. ABNT. 

 

14.2 Elementos textuais 

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

14.2.1.1 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 situar o tema do artigo. É 

necessário que nela se definam conceitos e se apresente sucintamente conhecimentos já produzidos 

sobre o tema. A Introdução deve responder, basicamente, às seguintes perguntas: O que é a 

pesquisa? Por que se desenvolveu a pesquisa? Que linhas teóricas ou autores serviram de base 

para a pesquisa? O que se sabe sobre o tema? Como a pesquisa foi realizada? 

FORMATAÇÃO 

 O título (INTRODUÇÃO), em caixa alta e em negrito, deve figurar 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 

 

 

14.2.1.2 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. É onde serão apresentados e discutidos os 
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resultados obtidos com o desenvolvimento da pesquisa científica, seja ela de revisão ou 

experimental. 

14.2.1.3 Artigo de revisão  

Divide-se o texto em seções e subseções (se necessário), de acordo com os subtemas 

abordados. 

14.2.1.4 Artigo original 

a) Metodologia (Materiais e Métodos): tem como objetivo explicar claramente como a 

pesquisa foi realizada. Deve apresentar respostas às seguintes perguntas: Onde? Com quem? 

Como? Etc. 

b) Resultados – Apresentam-se os resultados obtidos com o desenvolvimento da 

pesquisa. 

c) Discussão - Confronta os resultados obtidos na pesquisa com as informações 

encontradas em na literatura. 

 

FORMATAÇÃO 

✓ Os títulos das seções e subseções devem ser elaborados conforme a NBR 6024.  

Basicamente, eles devem ser 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 AS SEÇÕES 

2.1 As subseções 

2.1.1 ... 
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14.2.1.5 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 deve responder 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. 

14.3 Elementos pós-textuais 

São os elementos que complementam o trabalho. 

14.4 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 deve ser inserido, 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 

 

14.4.1 Resumo em língua estrangeira  

Elemento obrigatório, versão do resumo na língua do texto, para idioma de divulgação 

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

francês Résumé, por exemplo). 
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FORMATAÇÃO 

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

deve figurar abaixo dos nomes dos(as) autores(as) em fonte Times New Roman 12 ou Arial 11 

e com espaçamento simples entre linhas. 

MODELO 

 

ABSTRACT 

 

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

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

guidelines presented here are based on the standard and for the presentation of scientific paper, 

the NBR 6022 (ABNT, 2003). 

 

 

14.4.1.1 Palavras-chave em língua estrangeira  

 Elemento obrigatório, versão das palavras-chave na língua do texto para a mesma língua 

do resumo 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, deve figurar logo abaixo do 

resumo, alinhado à esquerda. Devem ser utilizadas entre três e cinco palavras-chave, iniciadas 

por letra maiúscula e separadas entre si por um ponto (.). As palavras-chave não devem ser 

retiradas do título do trabalho. 

MODELO 

Keywords: References. Documents. ABNT. 
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14.5 Nota(s) explicativa(s)  

 A numeração das notas explicativas é feita em algarismos arábicos, devendo ser única e 

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

No texto 

Os pais estão sempre confrontados diante das duas alternativas: vinculação escolar ou 

vinculação profissional1. 

Na nota explicativa 

1 Sobre essa opção dramática, ver também Morice (1996, p. 269-290). 

15 REFERÊNCIAS  

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

devem ser relacionadas nesta seção. As referências bibliográficas deverão ser apresentadas em 

ordem alfabética.  

FORMATAÇÃO 

 Todas as referências devem estar 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 referenciar normas de apresentação e dicionários gerais que foram usados 

como suporte no decorrer do desenvolvimento do trabalho. 

 Apenas um espaço simples deve separar as referências e o alinhamento deve ser à 

esquerda 

 Títulos e Subtítulos devem ser 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. 
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As referências podem 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/roselysayao/2014/07

/1492646-ser-e-fazer.shtml. 

Acesso em: 30 jul. 2014. 

Artigo SOBRENOME, Nome. Título 

do artigo. Título da Revista, 

CASTRO, M.H.G. Avaliação 

do sistema educacional 
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(abreviado ou não) Local de 

Publicação, Número do 

Volume, Número do Fascículo, 

Páginas inicial-final, mês e ano. 

brasileiro: tendências e 

perspectivas. Ensaio: 

avaliação e políticas públicas 

em educação, Rio de Janeiro, 

v. 6, n. 20, p. 303- 364, jul./set. 

1998. 

Monografia, Dissertação 

e Tese 

SOBRENOME, Nome. Título. 

Ano de Apresentação. Número 

de Folhas. Categoria – 

Insitituição, 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. 

16 GLOSSÁRIO  

Elemento opcional, elaborado em ordem alfabética. 

17 APÊNDICE(S)  

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. 

17.1 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: 
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ANEXO A – Representação gráfica de contagem de células inflamatórias presentes nas 

caudas em regeneração. 

18 REGRAS GERAIS DE FORMATAÇÃO 

Exclusivamente para o artigo de conclusão do curso de Licenciatura em Educação do Campo 

na UNIR, as regras utilizadas serão:  

✓ Tamanho da folha: A4. 

✓ Margens esquerda, direita, superior e inferior: 2,5 cm. 

✓ Tabulação da primeira linha do parágrafo: 0,5 cm da margem esquerda 

✓ Espaço entre linhas: 1,5 cm. 

✓ Alinhamento do corpo do texto: justificado. 

✓ Fonte: Times New Roman 12 ou Arial 11, para títulos e corpo de texto, e 10 para citação 

direta longa recuada (recuo de 4 cm). 

✓ Número de páginas (laudas): no máximo 30 (trinta) páginas. 

18.1 Tabelas e Figuras 

✓ Tabelas - devem ser inseridos no lugar apropriado do texto. O título das tabelas deve ser 

posto acima delas, em fonte tamanho 10, negrito, centralizado. A fonte deve figurar abaixo 

da Tabela, alinhad à esquerda e seguindo a mesma formatação do título. 

✓ Quadros - devem ser inseridos no lugar apropriado do texto. O título dos quadros deve ser 

posto acima deles, em fonte tamanho 10, negrito, centralizado. A fonte deve figurar abaixo 

do Quadro, alinhada à esquerda e seguindo a mesma formatação do título. 

✓ Fotos, Figuras e Gráficos - Devem vir no texto após terem sido citados (as). Geralmente 

eles(as) recebem o nome de figuras e devem ser escritos na parte de baixo, em fonte 10, 

centralizados, negritados, numerados em arábico (por exemplo, Figura 1. Relação entre...,. 

Figura 2. Feira de...). Logo em seguida, deve-se informar a fonte. 
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18.2 Citações  

Vide a seção citação de autores, capítulo 3. 

19 MODELO COMPLETO 

 

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 também, 

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 (ABNT, 2003). 

 

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

19.1 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, 

                                                 
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


41 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ROLIM DE MOURA 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

 
 

 

Departamento de Educação do Campo 
Avenida Norte Sul, 7300 – Bairro Nova Morada, Rolim de Moura – Rondônia. CEP 76940-000 

Telefone: (69) 3449-3800 – e-mail:depecrm@unir.br 

 

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

obedecer as normas editoriais adotadas pela instituição.  

Além da NBR 6022, ao preparar um artigo científico deve-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 documentação: citação 

em documento; NBR14724: informação e documentação – trabalhos acadêmicos - apresentação. 

19.2 O 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”. 

19.3 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, onde devem constar 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). 

19.4 Figuras, Quadros e Tabelas  

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

numeração de todos deve ser 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 



42 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ROLIM DE MOURA 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

 
 

 

Departamento de Educação do Campo 
Avenida Norte Sul, 7300 – Bairro Nova Morada, Rolim de Moura – Rondônia. CEP 76940-000 

Telefone: (69) 3449-3800 – e-mail:depecrm@unir.br 

 

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 deve figurar o mais próximo possível do 

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

19.5 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 devem vir abaixo da figura (Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Exemplo de ilustração. Fonte: Site da UNIR. 2018. 

19.6 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 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2012) o número do quadro e o título 

vêm acima do quadro, e a fonte, deve vir abaixo, conforme o exemplo: 

Quadro 1 – Competências do Profissional 
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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) 

19.7 Tabelas 

A inclusão de tabelas no texto deve obedecer ao padrão das Normas de Apresentação 

Tabular (FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 1993) 

que prevê que as mesmas devem ter um número em algarismo arábico, sequencial, inscritos na 

parte superior, precedida da palavra Tabela. As tabelas devem conter título por extenso, escrito no 

topo da tabela, para indicar a natureza e abrangência de seu conteúdo. A fonte de onde foi extraída 

deve ser indicada imediatamente abaixo da tabela em letra maiúscula e minúscula para indicar a 

autoridade dos dados e/ ou informação da tabela. Precedida da palavra Fonte. 
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       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. 

19.8 Citações de autores 

Seguir o item 5 desse manual (página 12). 

19.9 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 also, in 

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

presented here are based on the standard and for the presentation of scientific paper, the NBR 6022 

(ABNT, 2003).  
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Keywords: Scientific Article. Standardization. ABNT 6022. Model. 
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