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NORMAS TÉCNICAS 

“Norma técnica é um documento estabelecido por consenso e 
aprovado por um organismo reconhecido que fornece, para 
uso comum e repetitivo, regras, diretrizes ou características 
para atividades ou para seus resultados, visando à obtenção de 
um grau ótimo de ordenação em um dado contexto”. 
(AASOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 
ABNT 2003) 

 

 

O uso da normalização para documentos tem o objetivo de 
padronizar a apresentação e descrição de documentos, de 
forma a possibilitar a recuperação desses documentos 
(OLIVEIRA, 2006). 
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Normas relacionadas 

NORMAS RELACIONADAS - 1 

a) NBR 6021:2003 - Publicação periódica científica 

b) NBR 6023:2002 - Referências; 

c) NBR 6024:2003 - Numeração progressiva; 

d) NBR 6028:2003- Resumos; 

e) NBR 10520:2002 - Citações; 

f) IBGE. Normas de apresentação Tabular. 3. ed. Rio de 
Janeiro, 1993. 
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NBR 5892 /1989 Norma para datar  

NBR 6021 /2003 Apresentação de periódicos  

NBR 6022 /2003 Apresentação de artigos em publicações 

periódicas  

NBR 6023 /2002 Referências  

NBR 6024 /20012 Numeração progressiva das seções de um 

documento  

NBR 6025 /2002 Revisão tipográfica  

NBR 6027 /2003 Sumário  

NBR 6028 /2003 Resumos  

NBR 6032 /1989 Abreviação de títulos de periódicos e publicações 

seriadas  

NBR 6033 /1989 Ordem alfabética  

NBR 6034 /2004 Preparação de índice de publicações  

NBR 10520 /2002 Apresentação de citações em documentos  

NBR 10525 /2005 Numeração internacional para publicações 

seriadas – ISSN  

NBR 10719 /2011 Apresentação de relatórios técnico-científicos  

NBR 12225 /2004 Título de lombada  

NBR 12676 /1992 Determinação de seus assuntos e seleção de 

termos de indexação  

 
Normas relacionadas 

NORMAS RELACIONADAS - 2 



 
COLEÇÃO ABNT 
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Artigo científico 



 Artigo científico: “Parte de uma publicação com autoria 
declarada, que apresenta e discute idéias, métodos, 
técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do 
conhecimento. O artigo científico pode ser: 

 

a) artigo de revisão: publicação que resume, analisa e discute 
informações já publicadas. 

b) artigo original: publicação que apresenta temas ou 

abordagens originais. (ABNT, 2003). 
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Manuscrito 8

  

 

O  “termo ‘manuscrito’ e o termo em Inglês paper são usados em relação ao 

documento escrito pelos autores e enviado para apreciação pelo periódico ou editora.” 

(Spector, 2002, p. 71, grifo do autor). 

 

“Um manuscrito é qualquer documento escrito à mão, tradução literal do latim manu 

scriptum, em oposição a documentos impressos ou reproduzidos de outras maneiras, 

como por exemplo, por tipografia ou por litografia.  (MANUSCRITO, 2012). 

http://tipografos.net/glossario/manuscrito.html 

 

 

 

http://tipografos.net/glossario/manuscrito.html


Legenda bibliográfica – segunda a NBR 6021, é um conjunto de 
elementos destinados à identificação de um fascículo ou volume da 
publicação periódica e dos artigos nela contidos. (ABNT,  2003) 

A legenda bibliográfica deve ser impressa no rodapé em todas as 
páginas da publicação. Nela deve constar  as seguintes informações: 

a)  Anverso da folha de rosto 
― Título do periódico abreviado*, local de publicação, número 

do volume, número do fascículo, número da pagina inicial e 
final do fascículo como um todo e data da edição do 
fascículo.  As informações devem ser inseridas em uma 
grade. 
 
 
 
 

* NBR6032 – Abreviatura de títulos de periódicos 
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R. Flor Rio de Janeiro v.1 n.3 p.1-149 maio/jun. 2001 

Legenda bibliográfica 

Legenda do 

fascículo 



b)  Páginas do fascículo 
― Título do periódico abreviado, local de publicação, 

número do volume, número* do fascículo, número da 
pagina** inicial e final de cada artigo ou seção e data da 
edição.  

 
 
 
 

Rev. Flor, Rio de Janeiro, v. 1, n.3, p. 9-21, maio/jun.2011. 

• *O número do volume deve ser em algarismo arábico,  precedido da 
abreviatura v.  Contínua e correspondente a cada ano civil. 

• ** A numeração das páginas, do primeiro ao último fascículo do volume , é 
sequencial. A numeração recomeça a cada volume 
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Legenda do 

fascículo 



ESTRUTURA 

 

 

1   Pré-Textual 

2  Textual 

3   Pós-Textual 

Elementos pré-textuais 

 título, e subtítulo (se 
houver); 

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

 resumo na língua do texto; 

 palavras-chave na língua do 
texto. 
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ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

a) 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; 

 

b)  nome(s) do(s) autor(es) - Nome completo do(s) autor(es) 
na forma direta, um breve currículo incluindo endereço (e-mail) 
para contato. 

Nota: O currículo e  o endereço dos autores, devem aparecer no 
rodapé indicado por asterisco ou no final dos elementos pós-textuais.  
Os agradecimentos e a data de entrega do original devem  ser 
colocados no final dos elementos pós-textuais 
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c) Resumo na língua do texto- elemento obrigatório: 
― Deve apresentar de forma concisa, os objetivos, a metodologia e 
os resultados alcançados;  

―Sequencia de frases concisas, afirmativas e não a enumeração de 
tópicos. Recomenda-se  o uso de parágrafo único; 

―Usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do sin 

―Deve conter entre 100 e 250 palavras; 

― Abaixo do resumo devem constar as palavras-chave ou descritores 
conforme a NBR 6028.  

―Evitar: 
― uso de símbolos e contrações que não sejam de uso corrente 

―Formulas, equações diagramas etc., que não sejam absolutamente 
necessários  
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d. Palavras-chave: Palavras ou termos retirados do texto para 

representar o seu conteúdo e colocadas após o resumo, precedidas 
do termo: Palavras-chave, separadas entre si por ponto e 
finalizadas também por ponto. Pode também ser escolhidas em 
listas de vocabulário controlado.   

 

Palavras-chave: Referência. Citação. 

 

Nota: recomenda-se o uso de três à seis palavras-chave ou  
descritores 
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Introdução 

1 INTRODUÇÃO: deve-se expor a finalidade e os objetivos 
do trabalho de modo que o leitor tenha uma visão geral do 
tema abordado. De modo geral, a introdução deve 
apresentar:  

a) O assunto objeto de estudo; 

b) o ponto de vista sob o qual o assunto foi abordado; 

c) trabalhos anteriores que abordam o mesmo tema; 

d) as justificativas que levaram a escolha do tema, o problema 
de pesquisa, a hipótese de estudo, o objetivo pretendido, o 
método proposto, a razão de escolha do método e principais 
resultados. 
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Desenvolvimento e Conclusão 

2 DESENVOLVIMENTO:  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. 

   
3 CONCLUSÕES: Parte final do artigo, na qual se apresentam as 
conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses. 

a)  As conclusões devem responder às questões da pesquisa;  

b)  Devem ser breve podendo apresentar  recomendações e sugestões para 
trabalhos futuros;  

c)  Para artigos de revisão deve-se excluir material, método e resultados.  
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ELEMENTOS PÓS TEXTUAIS 

1) Título, e subtítulo em língua estrangeira -  diferenciados 
tipograficamente ou separados por dois pontos (:), precedem o resumo 
em língua estrangeira; 

2) 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); 

3) 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); 
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http://www.papodeestudante.rudasales.com/imagens/dicas-redacao.jpg


4) 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; 

5) Referência -Elemento obrigatório, elaborado conforme a NBR 
6023/2002; 

6) Glossário – elemento opcional elaborado em ordem alfabética; 

7) 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;  

8) Anexo (s) elemento opcional – segue indicações apêndice.  
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Regras Gerais de apresentação 

1) Indicativo da seção - O indicativo de seção precede o título, 
alinhado à esquerda, dele separado por um espaço de caractere 
conforme a NBR 6024 norma para numeração progressiva das seções. 
(ABNT, 2012) 
2) Citações – conforme a NBR 10520; 
3) Ilustrações – sua identificação aparece na parte superior, 
precedida da palavra designativa, seguida de seu número de ordem de 
ocorrência no texto, em algarismos arábicos, do respectivo título e/ou 
legenda explicativa, e da fonte. A ilustração deve ser inserida o mais 
próximo possível do trecho a que se refere (ABNT, 2011). 

1) Conforme a NBR 14724, as ilustrações devem ser indicadas em listas 
próprias, conforme o tipo ou em lista única. (ABNT, 2011) 
2) Fonte: a indicação da fonte é obrigatória mesmo quando os dados forem 
pesquisa do autor do trabalho 
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5) Tabelas: devem ser formatadas segunda a norma do IBGE. 
(IBGE, 1993). 

 Fonte: a indicação da fonte é obrigatória mesmo quando os 
dados forem pesquisa do autor do trabalho 

 

6) O currículo e o endereços postal/e eletrônico: devem 
aparecer em rodapé indicado por asterisco na página de abertura ou, 
opcionalmente, no final dos elementos pós-textuais, onde também 
devem ser colocados os agradecimentos do(s) autor(es) e a data de 
entrega dos originais à redação do periódico.   
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Regras Gerais de apresentação 



Este documento NÃO substitui a 

consulta aos originais.  
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OBRIGADO! 
Dúvidas e informações 

ref@bu.ufsc.br / bdados@bu.ufsc.br 

 

3721-9511 / 3721-9468 
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