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ANEXO IX

ROTEIRO DE ELABORAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO

1 Introdução 
Este roteiro é baseado na NBR 6022/2003 da ABNT.

2 Definição
O artigo científico 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 Associação
Brasileira de Normas Técnicas, “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. ” (NBR 6022/2003).

3 Tipos de artigos científicos

3.1 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 Artigo original

Apresenta  dados  originais  obtidos  com  o  desenvolvimento  de  estudos  experimentais  ou
observacionais. Estes partem de um referencial teórico de sustentação.

4 Estrutura

4.1 Elementos pré-textuais
✓ Nome da instituição e do curso - negrito, centralizado, caixa alta.
✓ Título – negrito, centralizado, caixa alta.
✓ Nome do autor/discente – à direita, letra normal. Convencionou-se (nas principais revistas 

científicas) em colocar o nome do orientador como o último nome do autor.
✓ Credenciais do autor/aluno – nota de rodapé.
✓ Resumo – entre 100 e 200 palavras, contendo, em um único parágrafo, de forma sucinta, o 

objetivo geral, a metodologia, os principais resultados e a conclusão do trabalho. Espaço 
simples entre linhas.

✓ Três a cinco palavras-chave – separadas por ponto e vírgula.
4.2 Elementos textuais
4.3 Introdução

Deve  apresentar  o  tema  e  sua  delimitação.  É  necessário  que  se  definam  conceitos  e  se
apresentam 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 foirealizada?
4.4 Desenvolvimento 

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

Divide-se o texto em seções e subseções (se necessário), de acordo com ossubtemas abordados.
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4.6 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.

4.7 Conclusão/ Considerações finais: 
Reforça,  de  forma  concisa,  os  aspectos  mais  relevantes  da  pesquisa.  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 se tratar de artigo de revisão.
4.8 Elementos pós-textuais
4.9 Referências bibliográficas 

Lista de fontes bibliográficas apresentadas em ordem alfabética. Todas as fontes citadas no artigo
devem ser relacionadas.As referências bibliográficas deverão ser apresentadas em ordem alfabética no
final do trabalho, de acordo com a norma ABNT/NBR-6023.

5 Formatação
Para o TCC do curso de 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 recuadas (recuo de 4 cm).
✓ Número de páginas (laudas): no máximo 30 (trinta) páginas.

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

posto acima delas; e dos gráficos, abaixo. Fonte tamanho 10, negrito, centralizado.
✓ Fotos, Figuras e Gráficos - Devem vir no texto após terem sido citados (as). Geralmente eles

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...).

7 Regras gerais de numeração de seções
✓ São empregados algarismos arábicos na numeração. 
✓ O indicativo de seção é alinhado na margem esquerda, precedendo o título e dele separado por

um espaço.
✓ 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.
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8 Bibliografia
Todas as referências deverão ser citadas ao longo do texto de acordo com o sistema alfabético

(autor-data). As referências bibliográficas deverão ser apresentadas em ordem alfabética no final do

trabalho, de acordo com a norma ABNT/NBR-6023.
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