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 Caro autor, 

Siga as seguintes orientações para a elaboração de Artigo: 



MANUAL 
ORIENTAÇÃO PARA ARTIGOS 

Os Trabalhos Científicos devem seguir, rigorosamente, as normas da ABNT, 
a linguagem e a Metodologia Científica. 

Para os Trabalhos Científicos aconselha-se: 

• O uso de marcador redondo.

• Limite mínimo de 12 páginas, incluindo as Referências e Biografia do autor.

• Justifique/alinhe a estrutura de seu artigo conforme as Normas da ABNT.

• Coloque uma foto do próprio autor, que seja nítida e de frente e sem
acompanhantes. Procure colocar fotos com trajes apropriados para publicações.

• Coloque seu texto no template enviado nesse e-mail (foto + a filiação embaixo
do seu nome com espaçamento simples e fonte 10 - preencha igual o modelo).

• Retire as caixas de comentários do texto após as correções do Editor responsável
pela Revista.

• Notas de rodapé podem ser usadas no texto ou ajustadas no próprio corpo do
trabalho.

• Coloque Títulos nos Capítulos SEM uso de pontuação final.

• Resumo Científico acompanhado das Palavras-chave (3 a 5 palavras iniciadas
com letras maiúsculas e separadas por ponto e vírgula).
       (Obs.:  250 palavras no máximo). 

• Omita o ponto final dos títulos e subtítulos ou de seções conforme as Normas da
ABNT.
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• Use caixa alta e em negrito para todos os títulos. Já os subtítulos devem ser
apenas com as primeiras letras iniciais em maiúsculo.

• Abrevie o mês até a terceira letra, exceto o mês de maio. Ex.: jan., fev., mar., abr.,
maio, jun., jul., ago., set., out., nov., dez.

• Resumo - deverá ser escrito em único parágrafo, com o uso de pontos na mesma
linha, para evidenciar as orações ou períodos compostos, conforme normas da
ABNT.

• A Introdução deverá conter objetivos propostos e justificativa. Contudo, não
deverão estar separados em partes, retire os subitens e ajuste para texto único.

• Para citações diretas com mais de 4 (quatro) linhas: usar recuo de 4 cm da
margem esquerda, em espaçamento simples, fonte 10 (Times News Roman), SEM
aspas. E antes da citação, anunciar o autor da seguinte forma:

Ex.: Segundo Paulo de Tarso (2012, p. 24) ...
Ou no final da citação usar:

  Ex.: (TARSO, 2012, p. 24). 

• Para citações diretas até 3 (três linhas): usar no corpo do texto, COM aspas,
mencionando (AUTOR, ANO, p.).
Ex.: (OLIVEIRA, 2015, p. 35)

• APUD (citação de citação): Ex. (FURTADO, 1963, p. 69 apud CARTAXO,
1980, p. 143).

• Informe nas citações indiretas ou discurso segundo: Sobrenome do autor e
ano. Ex. Segundo Moura (2015) ... conforme previsto pela ABNT.

• Quando a citação não for na íntegra, ou seja, usou-se parte da citação do autor,
faça esta indicação com colchetes.
Ex.: Conforme relatos de Nogueira (2020, p. 23) [...] “as paródias devem ser
consideradas ...

• Todos autores citados no texto devem constar nas Referências.

• Informe a fonte das imagens e inclua as datas de acesso.
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• Informe as datas de acesso conforme a ABNT ...por exemplo: Acesso em:  12 set.
2019. Disponível em: www.gov.br

• Atualize as datas dos links de acesso para este mês e ano, não esqueça do dia. Ex.:
Acesso em: 18 jan. 2019.

• Atualize as datas dos links de acesso para este mês e ano. Não se esqueça de
verificar se ainda estão disponíveis, porque se não estiverem seu texto deverá ser
reeditado.

• Retire todas as expressões condenáveis do seu texto, exceto das citações literais
onde há ocorrências no seu texto.

• Corrija os espaços entre palavras e pontuações.

• Observe que a abreviação de página deve ser sempre p. com letra minúscula.

• Corrija a escrita das palavras conforme previsto pelas normas ortográficas.

• Corrija a grafia de todo o texto, respeitando o acordo ortográfico – por exemplo:
palavra ideia sem acento.... NÃO USAR o emprego do trema e observar quando
é usado o hífen em algumas palavras compostas...

• Retire a vírgula depois do verbo. Não se separa o sujeito do verbo.

• Observe as concordâncias nominais e verbais.

• Troque a palavra Conclusão por Considerações Finais, pois os artigos não são
Tese de Doutorado, portanto, o termo correto é Considerações Finais.

• Não use Referencial Bibliográfico e escreva apenas Referências.

• Elabore as Referências conforme as normas da ABNT:

Ex.: (Não negritar) ...
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SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 
3. ed. Revista e Ampliada. São Paulo: Cortez, 2007.

PARO, Vitor Henrique. Administração escolar: introdução crítica. 11. ed. São 
Paulo: Cortez, 2002. 

Citação de livro com o mesmo autor da citação anterior nas Referências: 

 
______. O que é serviço social. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1984. 70 
p. (Coleção Primeiros Passos, 111).

Volume sempre no final e com letras minúsculas. Quando não 
houver data de publicação, indicar entre colchetes e com letras 
minúsculas 

GRANDE enciclopédia portuguesa e brasileira. Lisboa: Enciclopédia, 
[s.d.]. 40 v. 

Localização de Figuras, Gráficos, Tabelas, Quadros e Fotos (ROSA, M. V. F. 
P. C. R. et al., 2003, p. 153 - 158)

A abreviatura FIG. é usada somente no singular, mesmo quando se fizer referência 
a mais de uma figura. 

Ex.: FIG.: 3 e 4. 

Exemplos de ilustrações com título e legenda devem ser sempre 
centralizadas na página 

Ilustrações 

Gráficos, mapas, gravuras, esquemas, fotografias, etc. devem ser numerados 
e titulados e aparecer o mais próximo possível do lugar em que são discutidos no 
texto. Quando impossível devem ser colocados em anexo. 

6 toques

7



Localização de Figuras, Gráficos, Tabelas, Quadros e Fotos 

• Sempre centralizadas na página.

Figuras  

a) 

b) c) 

FIGURA 1 – Flora Brasileira. 
a) Rosa (pertence à família Rosácea)
b) Girassol (pertence à família Helianthus anuus).
c) Orquídea (pertence à família das Orquidáceas).
FONTE – LORENCI, 2000, p. 112.
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 Gráficos 

Os gráficos são desenhos constituídos de traços e pontos, numerados com 
algarismos arábicos.  Seu título é precedido da palavra gráfico, em letras 
maiúsculas. A citação no texto será pela indicação GRÁF., acompanhado do 
número de ordem a que se refere. Devem conter legenda digitada à parte. 

As orientações relativas às figuras também se aplicam aos gráficos. 

Ex.: 

70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 

70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 

Faixa etária semanas 

Positivos Negativos 

GRÁFICO 1 – Distribuição da frequência de RVS por Elisa e Page, em leilões com diarreia, na faixa etária 
de uma a oito semanas de idade, Brasil 1987-1989. 
FONTE – ALFIERI et al., 2009, p. 296. 
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Os gráficos apresentam as mais variadas formas: colunas, barras, 
círculos, figuras, curvas. 
Dentre os gráficos têm mais ampla utilização as curvas aritméticas e as colunas. 

Ex.: 

GRÁFICO 

Recursos públicos aplicados em educação no Brasil 1962-1970. 

FONTE – Dados do quadro 21, p. 142. 

Quadros 

Atualmente são considerados um dos mais úteis instrumentos de trabalho 
em todos os campos da investigação. Quando confeccionados, não esgotam, 
evidentemente, a tarefa do pesquisador. A investigação vai muito além da 
coleta de dados e sua codificação. Na fase de análise e interpretação a 
codificação é de grande valia, permitindo:  

6 
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     62       63       64       65       66       67      68       69      
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a) A concentração do maior número possível de informações no mesmo espaço.

b) A visualização dos fenômenos através da representação material figurada.

c) A comparação das cifras, através da aproximação.

Obs.: Uma cifra não adquire pleno significado, senão quando comparada com
outras cifras.

EXEMPLO: 

QUADRO 1 
Recursos públicos aplicados em educação no Brasil 

1962-1970 (Cr$ 1.000,00 de 1970). 

 FONTE – SIMONSEN, M. H, Brasil 2002, p. 139. 

Ano Federais Estaduais Municipais Total 

1962 309.327 1.463.298 135.430 2.471.055 
1963 696.787 1.167.626 86.880 1.951.293 
1964 837.146 1.087.428 136.154 2.060.728 
1965 1.239.212 1.839.506 211.541 3.290.260 
1966 1.292.364 2.028.876 268.316 3.589.556 
1967 1.323.921 2.406.191 364.913 4.095.025 
1968 1.202.068 2.674.652 479.706 4.356.479 
1969 1.396.200 3.322.717 519.410 5.238.327 
1970 1.490.000 3.690.000 610.200 5.780.200 
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 Tabelas 

As tabelas são confeccionadas com o objetivo de apresentar 
resultados numéricos e valores comparativos, principalmente 
quando em grande quantidade. 

Deve constar um título claro e conciso localizado acima delas. 
São numeradas sequencialmente em todo o trabalho com 
algarismos arábicos. 

No cabeçalho de cada coluna indica-se o seu conteúdo. Os 
títulos das colunas podem ser digitados verticalmente, se 
necessário, para economizar espaço. 

As tabelas não são fechadas nas laterais. 

Ex.: 
TABELA 1 

Relação: estatura x peso 
(meninos de 13 anos) 

PESO ESTATURA 

35 
38 
45 
52 
50 
38 
30 

128 
140 
140 
150 
130 
110 
140 

FONTE – DUARTE, 1985, p. 19. 

OBSERVAÇÕES: 

23. ed. - sempre abreviado, com letras minúsculas. Nunca se esqueça do
espaço entre o ponto final e ed.

Depois do local, sempre dois pontos. 

Nunca colocar a palavra editora. 
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Citações devem ser 
•A numeração das notas deverá ser feita por capítulos, consecutivamente, em todo

o artigo.
•As notas bibliográficas de RODAPÉ devem ser escritas em espaço simples,

tamanho 10.

Numeração no interior do trabalho podem seguir a sequência:

Algarismos romanos:
I –
II –
Algarismos arábicos:
1
2
2.1
2.1.1
Letras ou Alíneas: sempre minúsculas e acompanhadas de parênteses.
a)
b)

Letra
Tipo: Times New Roman.
Tamanho: 12 (texto).
    10 (rodapé e notas explicativas). 
    14 (títulos). 

Toda Introdução deve conter, na sequência: 
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INTRODUÇÃO 

Não há necessidade que seja extensa. Cientificamente prefere-se a 
dissertação sem subdivisões. 

•Apresentação e Justificativa do tema: o problema investigado e seu

relacionamento com outros trabalhos, formando os antecedentes que justificam a

pesquisa.

•Objetivo(s): o autor deve fazer referência, clara e objetiva, dos objetivos que

pretende atingir com o desenvolvimento da pesquisa proposta.

•Determinação do problema: é o foco sobre o qual serão levantadas as hipóteses

para que sejam concretizados os objetivos propostos. O objeto pode ser físico,

material ou teórico.

•Formulação de hipóteses: deve incluir a formulação de hipóteses a serem

discutidas no decorrer da pesquisa que conduzirão a um resultado final, podendo

este ser positivo ou negativo.

•Delimitação do assunto: o campo de abrangência de qualquer tema é amplo. É

dever do pesquisador restringir e limitar, devendo enfocar somente um aspecto

em profundidade.

•Metodologia: tipos de métodos e estudos a serem seguidos, exigidos pelo tema
escolhido.

Prof.ª Dra. Márcia Donizete Leite Oliveira. 
Coordenação da Revista 
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