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APRESENTAÇÃO 

O objetivo do presente manual é auxiliar os docentes e discentes da 

FACUNICAMPS na elaboração dos artigos científicos dos cursos de graduação e pós-

graduação, estabelecer as regras e normas que regem a composição dos trabalhos 

acadêmicos científicos, objetivando resultados satisfatórios além da padronização dos 

formatos. Justifica-se a elaboração desse material instrucional, para auxiliar de forma 

técnica a publicação da produção científica institucional de modo qualitativo e amplo.  

Para elaboração desse manual foram usadas normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) que é uma associação civil sem fins lucrativos, responsável 

pela difusão e normalização técnica em diversos ambientes.  

Os trabalhos deverão apresentar formatos seguindo as normas da ABNT. Para 

elaboração de trabalhos acadêmicos em formato de artigo científico são recomendáveis 

as seguintes normas técnicas:  

 ABNT NBR 6022/2018: Informação e documentação – Artigo em publicação 

periódica técnica e/ou científica – Apresentação; 
 ABNT. NBR 6023/2018: informação e documentação: referências; 
 ABNT. NBR 6024/2012: informação e documentação – numeração progressiva 

das seções de um documento – apresentação; 
 ABNT. NBR 6028/2003: Informação e documentação – Resumo – 

Procedimento; 
 ABNT. NBR 10520/2002: Informação e documentação – Citações em 

documentos – Apresentação;  
 ABNT. NBR 14724/2011: Informação e documentação — Trabalhos 

acadêmicos — Apresentação. 
A utilização desse manual não exclui ou substitui as orientações de professores 

(as) ou orientadores (as), justamente por não apresentar questões metodológicas e sim 

normativas.  

 



 

 

 

 

 

 

O MANUAL PARA ELABORAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS DA 

FACULDADE UNIDA DE CAMPINAS – FACUNICAMPS, é um instrumento 

orientador, deve ser consultado e utilizado junto às demais orientações metodológicas 

designadas pelos (as) professores (as) ou orientadores (as). Sempre que necessário, 

sugere-se também, a consulta às normas da ABNT na integra.  

Os artigos científicos seguem diversas características que o difere dos demais 

formatos de trabalhos acadêmicos, tanto no seu formato quanto na sua finalidade. 

A versão final do artigo é aquela que foi apresentada, corrigida e aprovada pela 

banca examinadora, ela deverá ser enviada pelo orientador do trabalho para o e-mail: 

repositorio@facunicamps.edu.br, que é administrado pela Biblioteca da 

FACUNICAMPS.  

A versão final do artigo terá que ser enviada única e exclusivamente pelo 

orientador do trabalho, seguindo as determinações: 

 Em formato PDF (Portable Document Format) – conteúdo do trabalho 

juntamente com o TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO 

(Anexo A) 

 Em outro arquivo uma cópia da ata de apresentação devidamente com notas dos 

componentes do grupo preenchidas e assinada pela banca examinadora 

(seguindo critérios para publicação no RIFacUnicamps) 

Ou seja, um único e-mail com dois arquivos anexados, um com o trabalho em 

PDF juntamente com o Termo de Autorização para Publicação, e outro arquivo com a 

ata de defesa.  

O assunto do e-mail e o nome dos arquivos enviados deverá ser 

impreterivelmente, o título do trabalho em caixa alta.  

Com todas as etapas devidamente validadas, o orientador receberá uma resposta 

do e-mail com o protocolo de recebimento, sendo esse o documento comprobatório de 

deposito do trabalho perante a Biblioteca da FACUNICAMPS.  

Tendo em vista que o presente manual expõe diretrizes para elaboração dos 

artigos científicos, detém-se de maiores esclarecimentos sobre a publicação dos 

trabalhos no Repositório Institucional da Faculdade Unida de Campinas   



 

 

 

 

 

 

(RIFacUnicamps) na página da biblioteca no site da IES, através da POLÍTICA DE 

GESTÃO INTERNA DO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA FACULDADE 

UNIDA DE CAMPINAS – FACUNICAMPS. 

Por tanto, o trabalho deverá ser estruturado da seguinte forma:  
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RESUMO 

O objetivo desse manual é estabelecer as regras que regem os trabalhos científicos nas 

mais diversas disciplinas, como os trabalhos de conclusão de curso de graduação e pós-

graduação da Faculdade Unida de Campinas – FACUNICAMPS. Este guia buscou na 

literatura atual os elementos para facilitar o relacionamento entre aluno, professor-

orientador e professor-coordenador. Ao utilizar uma linguagem simples, prática e 

acessível, este foi elaborado para que todos os agentes envolvidos nos trabalhos 

acadêmicos, técnicos e científicos atinjam o compromisso contínuo com a melhoria da 

qualidade do processo ensino-aprendizagem e com a produção científica. As regras 

padronizadas para produção científica podem contribuir com a formação de qualidade 

dos discentes e docentes. Espera-se contribuir para orientar e sanar dúvidas sobre a 

prática profissional, auxiliando na elaboração e na apresentação de trabalhos 

acadêmicos e científicos, sempre com aporte técnico da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) em específico para resumos a NBR6028/2003. 

Palavras-chave: Educação. Metodologia. Ciência 

ABSTRACT 

The objective of this manual is to establish the rules that govern scientific works in the 

most diverse disciplines, such as the conclusion work of the undergraduate and 

graduate course of the Faculdade Unida de Campinas - FACUNICAMPS. This guide 

sought in the current literature the elements to facilitate the relationship between 

student, teacher-advisor and teacher-coordinator. By using a simple, practical and 

accessible language, it was designed so that all agents involved in academic, technical 

and scientific work achieve a continuous commitment to improving the quality of the 

teaching-learning process and scientific production. Standardized rules for scientific 

production can contribute to the quality training of students and teachers. It is expected 

to contribute to guide and resolve doubts about professional practice, assisting in the 

preparation and presentation of academic and scientific works, always with technical 

support from the Brazilian Association of Technical Standards (ABNT) in specific for 

abstracts to NBR6028 / 2003. 

Keywords: Education. Methodology. Science 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com a ABNT NBR 6022 -2018: Informação e documentação - Artigo 

em publicação periódica técnica e/ou científica – Apresentação 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Instruções para elaboração de artigo científico. 

Seguem algumas instruções sobre formatos, partes componentes do artigo e 

demais explicações para elaboração do trabalho.  

Recomenda-se consultas as normas ABNT NBR para seguir as técnicas do 

formato artigo, porém, quanto a metodologia e conteúdos sugere-se tratar diretamente 

com professores especialistas na área de pesquisa e orientadores.  

2.1.1. Estrutura e formatação dos trabalhos. 

Os trabalhos precisam estar em formato PDF, tamanho de folha A4, com 

margens: superior = 3cm; inferior e direita= 2 cm.  

Quanto a fonte deverá ser Times New Roman durante todo trabalho, porém, 

existem algumas especificações, sendo elas no: 

 Título: fonte Times New Roman no tamanho 14, em negrito, caixa alta e 

centralizado;  

 Subtítulo: fonte Times New Roman no tamanho 14, não negrito, caixa alta e 

acompanhando a centralização do título; 

 Autores: fonte Times New Roman no tamanho 12, não negrito, caixa alta e 

centralizado, contendo numeração progressiva em rodapé onde serão inseridas 

as credenciais (curso – instituição – especializações – e-mail); 

 Resumo: em português, de 120 a 250 palavras, parágrafo único, fonte Times 

New Roman no tamanho 12, justificado, entrelinhas simples de 1,0,  

 Palavras-chave: a baixo do resumo, em português, entre 3 e 5 palavras, 

separadas por ponto final. Trabalhos das áreas da saúde/biológicas devem 

seguir os descritores em saúde; 



 

 

 

 

 

 Abstract: mesmos critérios do resumo se diferenciando por ser em língua 

estrangeira (preferencialmente inglês), itálico; 

 Keywords: mesmos critérios das palavras-chave se diferenciando por ser em 

língua estrangeira (preferencialmente inglês), itálico. 

 Corpo do texto: fonte Times New Roman no tamanho 12, alinhamento 

justificado, espaçamento entre linhas de 1,5, simples entre os parágrafos. Dois 

(2) espaços de 1,5 para separar os títulos das subseções do texto que os precede 

e um (1) espaço de 1,5, do texto que os sucede.  

 Parágrafo: o recuo deve ser de 1,25 (exceto no resumo); 

 Títulos das seções e subseções: fonte Times New Roman no tamanho 12, 

sendo em negrito, alinhado a esquerda e CAIXA ALTA para seções principais 

(ex: 1. CAIXA ALTA); para seções primárias e secundárias e seguintes ou 

subseções, utiliza-se fonte Times New Roman no tamanho 12, sendo em 

negrito, alinhado a esquerda e apenas a primeira legra em caixa alta (ex: 1.2. 

Caixa alta / 1.2.1. Caixa baixa), conforme NBR 6024; 

 Citação direta: devem seguir as normas da ABNT NBR 10520, sendo recuo de 

4cm, justificado, fonte Times New Roman no tamanho 10, entrelinhas 1.5, 

contendo no final da citação entre parênteses o ultimo sobrenome do autor, ano 

de publicação, (conforme regra de referência),  número da página da citação, 

todos os dados separados por virgula, ex: (LAKATOS, 2013, p. 57); 

 Citação indireta: se no corpo do texto, as citações menores que três (3) 

linhas, devem ser sinalizadas entre aspas, fonte Times New Roman, tamanho 

12, fazendo menção de autor, ano e página, antes ou depois da citação, a ex: 

Segundo LAKATOS (2013, p.57) “citação” [...]; 

 Citação de citação: utiliza-se a expressão apud, que significa: citado por. É 

utilizado para citar um autor que citou outro autor dentro de uma determinada 

obra, ex: Segundo Silva (1983 apud ABREU, 1999, p. 3) diz ser [...]. Deve 

seguir nesses termos, entre parênteses o ano do citado, seguido da palavra apud 

sobrenome do autor citado, ano, e página.  



 

 

 

 

 

 Notas de rodapé: recomenda-se utilizar o mínimo, apenas quando 

indispensável. Devem ser enumeradas sequencialmente, alocadas ao final da 

página correspondente, alinhamento justificado, entrelinhas 1,0, fonte Times 

New Roman, tamanho 10.  

Para termos em língua estrangeira recomenda-se ser grafados em itálico, que 

também pode ser utilizado para destacar alguma palavra, frase ou discurso de sujeitos. 

Quanto aos números de um a dez sugere-se grafia por extenso, assim como as 

dezenas e centenas redondas (vinte, trinta, duzentos...), e para idades e períodos de 

tempo pode ser utilizado a grafia de algarismos (50 anos, 3 minutos, 9 meses).  

2.1.2. Elementos pré-textuais. 

Conforme descrito na NBR 6022/2018, os elementos pré-textuais são: 

 Título no idioma do documento  

 Título em outro idioma  

 Autor (es) 

 Resumo no idioma do documento 

 Resumo em outro idioma  

 

2.1.3. Elementos textuais. 

Segundo a NBR 6022/2018, os elementos textuais são: 

 Introdução  

 Desenvolvimento  

 Considerações finais  

Dentro do desenvolvimento do trabalho existem as citações, diretas, indiretas, 

apud, citação de citação, que podem ser seguidas conforme NBR10520: Informação e 

documentação – Citações em documentos – Apresentação. 



 

 

 

 

 

2.1.4. Elementos pós-textuais. 

Os elementos pós-textuais segundo a NBR 6022/2018, são:  

 Referências  

 Glossário (opcional) 

 Apêndice (opcional) 

 Anexo (opcional) 

 Agradecimento (opcional) 

 

2.1.5. Tabelas, gráficos e imagens. 

Conforme a norma ABNT NBR 14724, no que se refere aos recursos visuais 

(desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, 

quadros, retratos, quadros e tabelas), qualquer que seja o tipo de ilustração, sua 

identificação deverá aparecer na parte superior, seguida de seu número em ordem de 

ocorrência no texto, em algarismos arábicos, travessão e o título correspondente, após a 

ilustração, na parte inferior, indicar a fonte consultada (elemento obrigatório, mesmo 

que seja produção do próprio autor), notas e outras informações necessárias à sua 

compreensão (se houver). Informações como título e fonte da ilustração devem estar na 

fonte redigita no trabalho, tamanho 10 e negrito para a numeração do título. A ilustração 

deve ser inserida o mais próximo possível do trecho que se é citada, e referenciada ao 

final do trabalho. A exemplo: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Imagem 1: A metodologia do trabalho científico 

 

 

Fonte: Cursos Iped. Metodologia do trabalho científico. Disponível em: 

https://www.iped.com.br/materias/direito/metodologia-trabalho-cientifico.html. Acesso em: 07 jul. 2020. 

Para formatação das tabelas deve seguir o modelo do IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística) de Normas de apresentação titular (1993, 3ºed) não se 

esquecendo de citar a fonte e referenciá-la ao final do trabalho. 

3. METODOLOGIA 

Nessa seção se faz a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda 

ação desenvolvida no método (caminho) do trabalho de pesquisa.  

Bons autores que falam sobre o assunto são Maria de Andrade Marconi e Eva 

Maria Lakatos na obra de Fundamentos de metodologia científica, Antônio Joaquim 

Severino em Metodologia do trabalho científico, João Álvaro Ruim em Metodologia 

científica: guia para eficiência nos estudos. Essas e outras obras sobre os métodos de 

pesquisa e as metodologias usadas, podem ser encontrados na Biblioteca da 

FACUNICAMPS e também na Biblioteca Virtual através do portal do aluno. 

https://www.iped.com.br/materias/direito/metodologia-trabalho-cientifico.html


 

 

 

 

 

 

4. RESULTADO E DISCUSSÕES  

Seção indicada para apresentar os resultados alcançados mediante ao método 

utilizado para a realização do artigo. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As considerações finais do trabalho é a seção destinada para apresentar as 

conclusões correspondentes aos objetivos ou hipóteses levantadas.  
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