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1 OBJETIVO
A finalidade deste documento é sintetizar a pesquisa realizada por
graduandos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ibitinga FAIBI, de forma
a permitir sua publicação em periódicos científicos para que possam ser
amplamente divulgados e desta forma, contribuir para o avanço da pesquisa na
sociedade brasileira.
“O artigo científico é a parte de uma publicação, com autoria declarada, que
apresenta e discute idéias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas
áreas do conhecimento” (Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 2003).
O artigo científico pode ser:
a) Original: relatos de experiências de pesquisa, estudos de casos, etc.;
b) de revisão: analisa e discute trabalhos já publicados e revisões bibliográficas.
O estilo de redação em artigo científico é próprio, ou seja, não se confunde
com o estilo literário jornalístico ou publicitário. O estilo da redação utilizada em
artigos científicos é chamado técnico-científico.

2 REGRAS GERAIS
2.1 DAS FINALIDADES
a) Comunicar os resultados de pesquisas, ideias e debates de uma maneira clara,
concisa e fidedigna;
b) servir como medida da produtividade (qualitativa e quantitativa) individual dos
autores e das Instituições a que servem;
c) esclarecer e depurar suas ideias;
d) refletir a análise de um determinado assunto, num certo período de tempo;
e) servir de meio de comunicação e de intercâmbio de ideias entre cientistas da sua
área de atuação;
f) apresentar os resultados do teste de uma hipótese, provar uma teoria (tese,
trabalho científico);
g) registrar, transmitir algumas observações originais;
h) servir para rever o estado de um determinado campo de pesquisa.
2.2 DA REDAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
a) Clareza
• Não deixa margem a interpretações diversas,
• Não utiliza linguagem rebuscada, termos desnecessários ou ambíguos,
• Evita falta de ordem na apresentação das idéias;
b) Precisão
• Cada palavra traduz exatamente o que o autor transmite;
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c) Comunicabilidade
• Abordagem direta e simples dos assuntos,
• Lógica e continuidade no desenvolvimento das ideias,
• Uso da norma culta da língua,
• Uso criterioso da pontuação;
d) Consistência
• de expressão gramatical – é violada quando, por exemplo, numa enumeração de 3
itens, o 1º é substantivo, o 2º uma frase e o 3º um período completo,
• de categoria – equilíbrio existente nas seções de um capítulo ou subseções de
uma seção,
• de seqüência – ordem na apresentação de capítulos, seções e subseções do
trabalho.

3 DO ARTIGO CIENTÍFICO
3.1 APRESENTAÇÃO GRÁFICA
Os artigos devem ter de 6 a 12 páginas digitadas, com a seguinte formatação:
a) Margens
• Superior: 3,0 cm
• Inferior: 2,0 cm
• Esquerda: 3,0 cm
• Direita: 2,0 cm
b) Espacejamento entre linhas
Utilizar espacejamento 1,5 para o texto e espaçamento simples para resumo,
abstract, referências e citações longas.
c) Escrita
Editar o original utilizando somente o anverso da folha, evitando separações
silábicas com barras ou outros sinais. Utilizar margem justificada para o corpo do
trabalho e alinhamento esquerdo para as referências. Deve-se usar fonte Arial tamanho 12, para o texto e referências. Para as citações longas, notas de rodapé,
paginação, legendas das ilustrações e tabelas, usar tamanho menor (10). Papel no
formato A4 [21x29,7].
3.2 ESTRUTURA
3.2.1 Elementos pré-textuais
São aqueles que antecedem o texto, apresentando informações que ajudam a
identificar e utilizar o trabalho. São eles:
a) título e subtítulo (se houver): devem figurar na primeira página do artigo;
b) título na língua inglesa: centralizado, abaixo do título na língua vernácula;
c) autoria: nome completo do(s) autor(es) na forma direta (centralizado), separados
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por ponto e vírgula quando mais de um autor, acompanhado de um breve currículo
abaixo do nome, onde o autor é qualificado na área do artigo seguido do endereço
postal e/ou eletrônico;
d) resumo na língua vernácula: deve apresentar de forma concisa os objetivos,
metodologia e os resultados alcançados, utilizar o verbo na voz ativa, não devendo
ultrapassar 500 palavras;
e) resumo em língua estrangeira: tradução do resumo para a língua inglesa;
f) palavras-chave: na língua do texto, devem figurar abaixo do resumo, antecedidas
da expressão “palavra-chave”’;
g) palavras-chave: na língua inglesa: Key-words.
3.2.2 Elementos textuais
Os elementos textuais são aqueles que constituem o núcleo do trabalho. É a
parte onde será apresentado o conteúdo de todo o trabalho, sendo composto por:
introdução, desenvolvimento e conclusão.
a) Introdução: parte inicial do artigo, na qual se deve expor a finalidade e os
objetivos da pesquisa e outros elementos que situam o leitor no texto;
b) Desenvolvimento: parte principal do trabalho, na qual o assunto é tratado de
forma pormenorizada e ordenada, divide-se em seções e subseções;
c) Conclusão: parte final do artigo, a qual deve responder às questões da pesquisa,
correspondente aos objetivos e hipóteses. Deve ser breve, podendo também
apresentar recomendações e sugestões para trabalhos futuros.
3.2.2.1 Citações
De acordo com a NBR 10520 (ABNT, 2002a, p. 1) citação é a “menção, de uma
informação extraída de outra fonte”. A apresentação no texto deve acontecer de
acordo com o tipo de citação.
Verificar item 5.6 das Diretrizes para elaboração de Trabalhos Acadêmicos:
Graduação.
3.2.3 Elementos pós-textuais
3.2.3.1 Referências
Elemento obrigatório, relacionando somente referências das publicações citadas no
texto. Segundo NBR 6023 (ABNT, 2002b), não se usa mais o título Referências
Bibliográficas e sim Referências, pois existem outros tipos de referências que não
são bibliográficas, como as dos documentos on line, objetos, DVDs e outras mídias.
Verificar: Manual para elaboração de Trabalhos Acadêmicos.
3.2.3.2 Apêndice
Texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de complementar sua
argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho. Elemento opcional,
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identificado por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos
títulos.
Verificar: Manual para elaboração de Trabalhos Acadêmicos.
3.2.3.3 Anexo
Texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação,
comprovação e ilustração. Elemento opcional, identificado por letras maiúsculas
consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. Excepcionalmente utilizam-se
letras maiúsculas dobradas na identificação dos apêndices, quando esgotadas as
letras do alfabeto.
Verificar: Manual para elaboração de Trabalhos Acadêmicos.
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