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REFERÊNCIA NORMATIVA 
Documentos indispensáveis para consulta e  

 aplicação deste documento 

ABNT NBR – 6022 - Artigo em publicação periódica técnica e/ou cientifica 
ABNT NBR – 6023 - Referência – Elaboração 
ABNT NBR – 6024 - Numeração Progressiva das seções de um documento 
ABNT NBR – 6028 – Resumo 
ABNT NBR – 10520 – Citações em documentos 
IBGE. Norma de apresentação tabular. 3ª ed. Rio de Janeiro, 1993. 
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a) artigo de revisão: parte de uma 
publicação que resume, analisa e discute 
informações já publicadas;  
b) artigo original: parte de uma 
publicação que apresenta temas ou 
abordagens originais e  
c) artigo técnico e/ou científico: parte de 
uma publicação, com autoria declarada, 
de natureza técnica e/ou científica. 

TIPOS DE ARTIGOS  
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ESTRUTURA 

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Título no idioma do documento (obrigatório); 

Título em outro idioma (opcional); 

Autor (obrigatório); 

Resumo no idioma do documento (obrigatório); 

Resumo em outro idioma (opcional); 

Datas de submissão e aprovação do artigo (obrigatório); 

Identificação e disponibilidade (opcional). 



NBR 6022/2018 

ESTRUTURA  
DOS ARTIGOS 
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TÍTULO DO 
TRABALHO 

Nome do Autor* 

RESUMO NA LÍNGUA DO 
TEXTO 

Recomenda-se que o resumo seja apresentado 

em parágrafo único, utilizando-se voz ativa e na 

terceira pessoa do singular. A extensão do 

resumo deve ser de 100 a 250 palavras. 

RESUMO EM LINGUA 
ESTRANGEIRA 

O resumo em outro idioma, se houver, deve 

suceder  o resumo no idioma do documento.  
 
 
 

(data de submissão e  
 aprovação do artigo) 

 
 

(Identificação eletrônica) 
 
 

 
 
  

 

O título do artigo e o subtítulo (se 
houver) devem figurar na página da 
abertura do artigo, diferenciados 
tipograficamente ou separados por dois 
pontos (:)e no idioma do texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Graduado em Direito pela  Fundação Escola  Superior do  Ministério Público. E-mail: 

Recomenda-se que os dados de 
vinculação e endereço constem em 
nota, com sistema de chamada próprio, 
diferente do sistema adotado para 
citação de texto.. 

 
Devem ser indicadas as datas (dia, mês 
e ano) de submissão e aprovação do 
artigo. 
 
 
Podem ser indicado o endereço 
eletrônico, DOI, suportes e outras 
informações relativas ao acesso do 
documento. 
 

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 
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Resumo no idioma do documento (obrigatório): 
deve ser elaborado conforme a norma NBR 6028. 
a) É constituído de uma sequência de frases 
concisas e objetivas e não de enumeração de 
tópicos;  
b) Deve-se ressaltar o objetivo da pesquisa, o 
método utilizado, as discussões e os resultados com 
destaque apenas para os pontos principais; 
c) Não deve ultrapassar 250 palavras.  
Evitar:  O uso de símbolos e contrações que não 
sejam de uso corrente.  formulas, equações 
diagramas etc., que não sejam absolutamente 
necessários.  
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Palavras-chave (obrigatório):  
conforme NBR 6028 devem figurar logo 
abaixo do resumo. São precedidas da 
expressão Palavras-chave, separadas entre si 
por ponto e finalizadas também por ponto.  
a) São termos retirados do texto para 

representar o seu conteúdo;  
b) Podem ser escolhidas em listas de 

vocabulário controlado;  
c) Recomenda-se o uso de 3 a 6 palavras-

chave. 



NBR 6022/2018 

Resumo em outro idioma (opcional): deve 
suceder o resumo no idioma do documento. 
Serve para divulgação internacional (em inglês 
Abstract, em espanhol Resumen, em francês 
Résumé, por exemplo);  
Palavras-chave em outro idioma (opcional): 
deve suceder o resumo em outro idioma (em 
inglês Keywords, em espanhol Palabras clave, 
em francês Mots-clés); 
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ESTRUTURA 

ELEMENTOS TEXTUAIS:  
 
• Introdução (obrigatório); 

• Desenvolvimento (obrigatório); 

• Conclusão (obrigatório). 
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Introdução (obrigatório): deve-se expor a finalidade e 
os objetivos do artigo, de modo que o leitor tenha uma 
visão geral do tema abordado. Ela é o roteiro. 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 e 
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. 

ELEMENTOS TEXTUAIS 
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Desenvolvimento (obrigatório): Parte principal do 
artigo, devendo conter:  
a) a exposição ordenada e pormenorizada do 

assunto tratado;  
b) deve conter a fundamentação teórica;  
c) o método, os resultados e as discussões;  
d) apresentar as seções e subseções, conforme a 

NBR 6024 e  
e) o número de seções e subseções variam em 

função da abordagem do tema e do método. 

ELEMENTOS TEXTUAIS 
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FORMATO 

Cada  seção  precede  seu  título, 

alinhado  à  esquerda,   

separado por um espaço de um  

caractere. Os títulos  das   

seções  primárias NÃO   

precisam  iniciar  em  nova  

página. 

Os textos devem ser digitados em 
cor preta, podendo ser utilizadas 
outras cores somente para as 
ilustrações.  
Impresso em folha A4. 

A mancha  é  a  área  gráfica  
do trabalho. 

 

2 

1 INTRODUÇÃO 

;;;Parte inicial do artigo na qual devem 
constar a delimitação do assunto tratado, os 
objetivos da pesquisa  e outros  elementos 
necessários para situar o tema do artigo. 

2 DESENVOLVIMENTO 

Parte  principal   do  artigo,   que  contém a 
exposição   ordenada   e   pormenorizada    

do assunto   tratado.   Divide-se   em seção    
e subseções,   conforme a ABNT NBR 6024. 
Abaixo segue exemplo de ilustrações: 

Imagem 1 – ABNT  

 

Fonte: ABNT (2018) 
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FORMATO cont. 

Todas as seções devem 
conter um texto 
relacionado a elas. 
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3 TERMOS E DEFINIÇÕES 

Para    os    efeitos     deste     
documento, aplicam-se     os     seguintes      
termos     e definições. 

3.1 Siglas 

A sigla, quando mencionada a primeira vez  

no texto, deve ser indicada entre  

parênteses precedida do nome completo. 

3.2 DOI (Digital object identifier) 

Sistema  (padrão)   usado  para   
identificar documentos     digitais     que     
ajudam     na identificação e utilização. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Parte    final    do    artigo,    na    qual    
se apresentam            as             
considerações correspondentes      aos      
objetivos      e/ou hipóteses. 

Recomenda-se fonte em 
tamanho 12 e 
espaçamento simples, 
padronizados para todo 
o artigo. As citações 
mais de três linhas, 
notas, paginação, 
legendas , fontes das 
ilustrações e tabelas 
devem ser em tamanho 
menor e uniforme. 
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O indicativo numérico da seção precede o título, da seção, alinhado à 
esquerda, dele separado por um espaço de caractere. Conforme a NBR 6024.  

REGRAS GERAIS  
DE APRESENTAÇÃO 
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Ilustrações: sua identificação aparece na parte superior, (da 
ilustração) 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 texto a que se refere (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICAS, 2018).  
 Imagem 1 – ABNT  

 

Fonte: ABNT (2018) 

REGRAS GERAIS  
DE APRESENTAÇÃO 

Nota: A indicação da fonte é obrigatória mesmo quando os dados forem 
pesquisa do autor do trabalho. Exemplo: dados elaborados pela autor deste 
trabalho 
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ELEMENTOS TEXTUAIS 

Considerações finais (obrigatório): 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 breves podendo apresentar 
recomendações e sugestões para trabalhos 
futuros. 
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ESTRUTURA 

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS: 

• 
• 

• 

• 

• 

Referências (obrigatório); 

Glossário (opcional); 

Apêndice (opcional); 

Anexo (opcional); 

Agradecimentos (opcional); 

IMPORTANTE: Apêndices são documentos produzidos pelo próprio autor, enquanto 
anexos são documentos produzidos por outros autores e incorporados ao trabalho. 

Estas  palavras,  escritas  em  letra  maiúscula  e  indicadas  por  letras,  também 

maiúsculas, sempre irão preceder um título. Ex.: ANEXO A – DOCUMENTO. 
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Glossário (opcional): lista em ordem 
alfabética de palavras ou expressões técnicas 
de uso restrito ou de sentido obscuro, 
utilizadas no texto, acompanhadas das 
respectivas definições. (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2018)  

ELEMENTOS  
PÓS-TEXTUAIS 
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Figura 01 – Exemplo de glossário 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas  
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Apêndice(s) (opcional): texto elaborado pelo autor. São identificados por letras 
maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. 
 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO (ou)  
Apêndice B – Questionário  

 
 

Anexo (s) (opcional): texto não elaborado pelo autor. Segue indicações apêndice  
 

ANEXO A – ORGANOGRAMA A (ou)  
Anexo B – Organograma A 

 

Excepcionalmente utilizam-se letras maiúsculas dobradas, na identificação dos 
apêndices e anexos, quando esgotadas as 26 letras do alfabeto.  
 
APÊNDICE AA – QUESTIONÁRIO 

ELEMENTOS  
PÓS-TEXTUAIS 
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ELEMENTOS  
PÓS-TEXTUAIS 

Agradecimentos (opcional): texto em que o 
autor faz agradecimentos dirigidos àqueles 
que contribuíram de maneira relevante à 
elaboração do artigo. 
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CITAÇÕES 

Consultar NBR 
10520:2002 
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REFERÊNCIAS 

Consultar NBR 
6023:2018 


