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ARTIGO CIENTÍFICO 
 
Definição: 
 
Consiste em trabalho acadêmico curto e apresenta o resultado de investigação sobre 
tema único e bem delimitado. Pode visar à obtenção de título, sendo usado ainda como 
trabalho de conclusão de alguma disciplina regular. 
 
Apresentação: 
 
O artigo divide-se nas seguintes partes: 
 
• Titulo do artigo;  

• Nome do autor com breve currículo; 

• Resumo de no mínimo 100 palavras e no máximo 250, seguido das palavras-chave; 

• Introdução; 

• Desenvolvimento; 

• Conclusão; 

• Referências. 
 
Regras para Normalização: 
 
• O artigo apresentado deve conter no mínimo 5 e no máximo 10 laudas; 
OBS.: As laudas devem ser contadas a partir da Introdução do artigo. 
 

• A letra Times New Roman ou Arial, tamanho 12, justificado, espaçamento 1,5; 
 

• As paginas devem obedecer a seguinte estrutura: 
Margem superior e esquerda de 3cm e inferior e direita 2cm; 
OBS.: Deve se observar a estrutura das citações, que diferem do restante do texto em 
seu formato. Citação direta com mais de três linhas, deve ter destaque de 4 cm do 
parágrafo. A fonte deve ser menor do que o texto. O espacejamento entre linhas deve ser 
simples. (NBR14724, 2003)  
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