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ARTIGO CIENTÍFICO 

 

Segundo 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, p.2). 

 

O artigo científico pode ser: 

 

 Original: trabalhos resultantes de pesquisa científica apresentando dados originais de desco-

bertas com relação a aspectos experimentais ou observacionais de característica médica, bio-

química e social e inclui análise descritiva e/ou inferências de dados próprios. Podem ser: rela-

tos de caso, comunicação ou notas prévias. 

 

 Revisão: síntese crítica de conhecimentos disponíveis sobre determinado tema, mediante a a-

nálise e interpretação de bibliografia pertinente que discuta os limites e alcances metodológi-

cos, permitindo indicar perspectivas de continuidade de estudos naquela linha de pesquisa, ou 

seja, são trabalhos que têm por objeto resumir, analisar, avaliar ou sintetizar trabalhos de in-

vestigação já publicados, revisões bibliográficas, etc. 

 

O principal objetivo de um trabalho científico é comunicar uma observação ou uma ideia a um grupo 

de indivíduos potencialmente interessados. Esses indivíduos podem então fazer uso da observação, ou 

fazer avançar a ideia mediante as suas próprias observações. 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE ARTIGO 

  

O artigo deverá ser elaborado de acordo com o manual de trabalho acadêmico da FERLAGOS. 

 

 

ESTRUTURAÇÃO DO ARTIGO 

 

PARTE INICIAL 

 

A primeira página do artigo deverá conter, seqüencialmente, os seguintes elementos: 

 

- Título, 

- Autor e instituição a que pertence, 

- Resumo,  

- Palavras-chave. 

 

RESUMO: Apresentação concisa e seletiva do texto de um artigo, pondo em relevo os elementos de 

maior interesse tais como objetivos do artigo, metodologia e conclusões. A Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, através da norma NBR 6028, define resumo como "a apresentação concisa dos pon-

tos relevantes de um texto". Para artigos, recomenda-se o resumo com 250 palavras, aproximadamente 

10 linhas, em apenas um parágrafo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: São em média três palavras, que caracterizam o conteúdo do texto; são retira-

das do texto do resumo, pois nele se situa a síntese do estudo. As palavras-chave são colocadas em 

seqüência à apresentação do resumo. 
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CORPO DO TEXTO DO ARTIGO: O corpo do artigo será iniciado imediatamente após a linha que 

contém as palavras-chave, e deverá conter, minimamente, as seguintes seções: 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Esta seção deve proporcionar ao leitor uma introdução geral sobre o tema do artigo, com o propósito 

de atraí-lo para a leitura completa do artigo. Não é apenas uma descrição dos conteúdos das seções do 

texto. Ela deve apresentar em um texto único (sem seções), fluido e agradável: 

 

- A formulação clara do tema em questão e os motivos que justificam a sua escolha; 

- O enfoque central do trabalho, a questão a ser respondida; 

- Os objetivos pretendidos; 

- A metodologia utilizada; e 

- A relevância (social, para o governo, para as empresas etc.) do trabalho; 

 

Usualmente, o tamanho desta seção varia entre 2 e 3 páginas. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esta seção é o resultado da revisão de literatura (livros, artigos etc.) das áreas de conhecimento rela-

cionadas com o tema do artigo. Nela são apresentadas as idéias principais dos principais autores da 

área. As idéias são apenas apresentadas, porém não são discutidas ou criticadas, o que será feito na 

seção 3 (ANÁLISE). Passagens importantes da literatura revisada são incluídas no texto do artigo sob 

forma de citações diretas e indiretas. As seções 3.3 e 3.4 da publicação acima mencionada, apresentam 

as principais normas para apresentação gráfica. A literatura revisada e incluída no artigo, sob forma de 

citações, também dever ser incluída nas referências bibliográficas no final do artigo. As referências 

bibliográficas do artigo devem incluir, no mínimo, 2 livros seminais e 3 artigos de revistas QUALIS A   

(ver relação abaixo) sobre o tema em questão. 

 

A seção pode ser dividida em tantas subseções quanto desejáveis. Sua adequada organização permite, 

posteriormente na seção 3, realizar comparações e analises, levando a uma melhor compreensão do 

assunto. Usualmente, o tamanho desta seção varia entre 8 e 12 páginas. 

 

 

3. ANÁLISE 

 

Nesta seção são discutidas e criticadas as idéias dos autores, apresentadas na seção anterior, que são 

confrontadas com suas próprias considerações sobre o tema em questão. Usualmente, o tamanho desta 

seção varia entre 3 e 5 páginas. 

 

Obs: Alguns artigos englobam as seções REFERENCIAL TEÓRICO e ANÁLISE em uma única se-

ção chamada de DESENVOLVIMENTO. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

As conclusões não são um resumo do artigo, mas dos resultados obtidos no trabalho, apresentados de 

forma objetiva e concisa. Usualmente, o tamanho desta seção varia entre 2 e 3 páginas. 
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5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

A lista de referências é estreitamente relacionada à revisão de literatura da seção 2.  Ela deve incluir os 

trabalhos de onde foram extraídos dados, figuras, tabelas, textos etc. Todas as referências citadas no 

texto devem ser incluídas na lista de referências. Por outro lado, a lista não deve incluir trabalhos não 

citados no texto. Ver a seção REFERÊNCIAS da publicação mencionada anteriormente. 

 

 

FORMATAÇÃO DO ARTIGO 

 

Editor de texto 

 

- Word do Office 97 ou posterior 

 

Configuração das páginas 

 

- Tamanho do papel: A4 (29,7cm x 21 cm) 

- Margem superior: 3 cm 

- Margem inferior: 2 cm 

- Margem esquerda: 3 cm 

- Margem direita: 2 cm 

 

Configuração de textos 

 

- Fonte Times New Roman, corpo 12 

- Espaçamento entre caracteres, palavras e linhas: simples 

- Número de páginas: mínimo de 15 (quinze), máximo de 25 (vinte e cinco), incluindo ilustrações, 

bibliografia e notas de final de texto. 

 

Conteúdo da primeira página 

 

- Título do trabalho, com todas as palavras principais iniciando em maiúsculas. 

- Resumo do trabalho, com no mínimo 10 e de no máximo 15 linhas, em um único parágrafo, no 

mesmo idioma do trabalho. 

- Início do corpo do texto (do trabalho em si). 

 


