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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”. 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS, ABNT 2003) 



Normas relacionadas 

NBR 6023:2002 – Referências - Elaboração;  

NBR 6024:2003 - Numeração progressiva 

das seções de um documento escrito;  

NBR 6028:2003 – Resumos - Procedimento;  

NBR 10520:2002 – Citações em 

documentos - Apresentação;  

IBGE. Normas de apresentação Tabular. 

3.ed. Rio de Janeiro, 1993. 



Coleção ABNT 

  O Sistema de Bibliotecas da UNIPAMPA  disponibiliza a 
comunidade acadêmica a assinatura da ABNT Coleção. 

 

  Esta ferramenta contempla todo o universo de normas da 
ABNT. 

   

  O acesso deve ser feito através do link: 
www.abntcolecao.com.br/unipampa 

 

  Após acessar a página com um computador ligado a rede da 
UNIPAMPA é possível realizar pesquisas e visualizar o arquivo em 
formato PDFdas normas. 

 

  Atenção! Acesso remoto: fora da universidade deverá ser 
feito através do Proxy nos mesmos moldes do que é feito para 
acesso do Portal Periódicos CAPES. 

http://www.abntcolecao.com.br/unipampa/
http://www.abntcolecao.com.br/unipampa/
http://www.abntcolecao.com.br/unipampa/
http://www.abntcolecao.com.br/unipampa/
http://www.abntcolecao.com.br/unipampa
http://www.abntcolecao.com.br/unipampa
http://www.abntcolecao.com.br/unipampa
http://www.abntcolecao.com.br/unipampa
http://www.abntcolecao.com.br/unipampa
http://www.abntcolecao.com.br/unipampa
http://www.abntcolecao.com.br/unipampa
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/sisbi/periodicos-capes/acesso-externo/
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/sisbi/periodicos-capes/acesso-externo/
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/sisbi/periodicos-capes/acesso-externo/
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/sisbi/periodicos-capes/acesso-externo/
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/sisbi/periodicos-capes/acesso-externo/
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/sisbi/periodicos-capes/acesso-externo/
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/sisbi/periodicos-capes/acesso-externo/
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/sisbi/periodicos-capes/acesso-externo/
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/sisbi/periodicos-capes/acesso-externo/
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/sisbi/periodicos-capes/acesso-externo/


Acesso a norma 



Algumas definições 

 Artigo científico: “Parte de uma publicação com 
autoria declarada, que apresenta e discute ideias, 
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). 

 



Legenda Bibliográfica 

 Legenda bibliográfica: “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 página 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 

Legenda 
do 

fascículo 

Ci. e Cult. São Paulo v. 1 n. 5 p. 1-35 jun./jul. 2011 



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.  

 

 

 

 

Ci. e Cult, São Paulo, v. 1, n. 5, p. 1-35, jun./jul. 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  

 

Legenda 
do 

fascículo 



Publicação periódica 

 Publicação periódica científica impressa: 
“um dos tipos de publicações seriadas, que 
se apresenta sob a forma de revista, boletim, 
anuário etc., editada em fascículos com 
designação numérica e/ou cronológica, em 
intervalos pré-fixados (periodicidade), por 
tempo indeterminado, com colaboração, em 
geral, de diversas, tratando de assuntos 
diversos, dentro de uma política editorial 
definida, e que é objeto de Número 
Internacional Normalizado (ISSN).” (ABNT, 
2003). 

 



Estrutura do artigo 

 

1 Elementos Pré-Textuais  

2 Elementos Textuais 

3 Elementos Pós-Textuais 

1 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.  

 



Elementos pré-textuais 

 
 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; 

 

 Nome(s) do(s) autor(es): nome completo do(s) autor(es), na 
forma direta, um breve currículo incluindo endereço eletrônico 
(e-mail) para contato. Já o currículo e o endereço dos 
autores, devem aparecer no rodapé indicado por asterisco na 
página de abertura ou no final dos elementos pós-textuais, 
onde também devem ser colocados os agradecimentos e a 
data de entrega dos originais à redação do periódico.  



 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 singular  

- 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. 



 Palavras-chave: Elemento obrigatório. 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. 

 

Exemplo:   

Palavras-chave: Artigo científico. Pesquisa.  

 

OBS.: recomenda-se o uso de três à seis palavras-
chave ou descritores. 



Elementos textuais e pós-textuais 

2 Elementos textuais 

 

 Introdução 

 Desenvolvimento 

 Conclusão 

3 Elementos pós-textuais 

 

 Título, e subtítulo (se houver) 
em língua estrangeira 

 Resumo em língua estrangeira 

 Palavras-chave em língua 
estrangeira 

 Nota(s) explicativa(s) 

 Referências 

 Glossário 

 Apêndice(s) 

 Anexo(s). 



Elementos textuais 

 Introdução: Parte inicial do artigo. Devem constar a 
delimitação do assunto tratado, os objetivos da pesquisa e 
outros elementos necessários para 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.  

 



 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.  

 

 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.  

 



Elementos pós-textuais 

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

  

 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); 

  

 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); 



 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;  

 

 Referência: elemento obrigatório, elaborado conforme a NBR 6023/2002; 

 

 Glossário: elemento opcional, elaborado em ordem alfabética; 

 

 Apêndice(s) elemento opcional: 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; 

 

 Anexo (s) elemento opcional: elemento opcional, segue as mesmas 
indicações do apêndice. 



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. 

 

2) Numeração progressiva: apresentada conforme a NBR 6024. 

 

3) Citações: apresentadas conforme a NBR 10520. 

 

4) Siglas: quando aparecem pela primeira vez no texto, a forma completa do 
nome precede a sigla, colocada entre parênteses. 

 

5) Equações e formulas: Devem ser destacadas do texto e havendo 
necessidade serem numeradas com algarismos arábicos alinhados à direita 
e entre parênteses. Se houverem outros elementos (expoentes, índices e 
outros) que as compõe, é permitido o uso de uma entrelinha maior e 
quando fragmentadas em mais de uma linha, por falta de espaço, devem 
ser interrompidas antes do sinal de igualdade ou depois dos sinais de 
adição, subtração, multiplicação e divisão. 

 

 



Regras gerais de apresentação 

6) 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. Após a 

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

mesmo que seja produção do próprio autor). A ilustração deve ser inserida o 

mais próximo possível do trecho a que se refere (ABNT, 2011).  

     

7) 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. 

 

8) 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.  



Atenção! 

 

 

Este documento NÃO substitui a 

consulta aos originais da norma ABNT 

6022/2003 e demais normas 

relacionadas. 



Obrigada! 

Dúvidas e informações 
 

Procure o bibliotecário do seu campus!  
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