
DIREÇÃO DE ENSINO (DIREN) 
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO (NID) 

ALINE MACHADO CRUZ
 CRB-5/1593 

MANUAL PARA A ELABORAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO 
(TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO) 

Porto Seguro (BA) - 2021



1. APRESENTAÇÃO

O  presente  manual  especifica  os  princípios  gerais  para  a  elaboração  de  artigos  científicos
apresentados ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Campus
Porto  Seguro  como  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  (TCC’s),  de  acordo  com os  padrões  da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

As normas relacionadas a seguir constituem prescrições indispensáveis para a elaboração de artigo
científico:

 NBR 6022:2018 (Informação e documentação – Artigo em publicação periódica técnica e/ou
científica - Apresentação); 

 NBR 6023:2018 (Informação e documentação – Referências – Elaboração); 
 NBR 6024:2018  (Informação  e  documentação  –  Numeração  progressiva  das  seções  de  um

documento escrito – Apresentação); 
 NBR 6028:2003 (Informação e documentação – Resumo – Apresentação); 
 NBR 10520:2005 (Informação e documentação – Citação em documentos – Apresentação); 

Como toda norma está sujeita a revisão, sugerimos que sejam verificadas atualizações e/ou edições
mais recentes das normas supracitadas. 



2. DIRETRIZES PARA CONSTRUÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO 

2.1 Formato

Recomenda-se para digitação do texto em fonte Arial ou Times New Roman, a utilização de fonte
tamanho 12 e  espaço simples. As citações de mais de três linhas, notas de rodapé, paginação e
legenda das ilustrações e tabelas devem ser em tamanho menor e uniforme. 

As folhas devem apresentar margem esquerda e superior de 3 cm; direita e inferior de 2 cm. 

O manuscrito deve possuir no mínimo 15 e no máximo 25 páginas.

2.2 Citações

De acordo com a NBR 10520, citação é “a menção de uma informação extraída de outra fonte”. 

2.2.1 Citação direta 

É a transcrição literal textual de parte da obra do autor consultado.

a) Citação Direta com até 3 linhas de texto deve ser incorporada ao parágrafo entre aspas duplas.

Exemplo: “Não se mova, faça de conta que está morta.” (CLARAC; BONNIN, 1985, p. 72).

b) Citação Direta com mais de 3 linhas de texto deve ser digitada com recuo de 4cm, sem aspas,
fonte 10, espaço simples. Exemplo:

A teleconferência permite ao indivíduo participar de um encontro nacional ou regional sem
a necessidade de deixar seu local de origem. Tipos comuns de teleconferência incluem o
uso  da  televisão,  telefone,  e  computador.  Através  de  áudio-conferência,  utilizando  a
companhia local de telefone, um sinal de áudio pode ser emitido em um salão de qualquer
dimensão. (NICHOLS, 1993, p. 181)

2.2.2 Citação indireta

Texto baseado na obra do autor consultado, ou seja, nas citações indiretas é permitido usar suas
próprias palavras para expressar a ideia de um autor consultado. Não usa aspas, mas é obrigatório
citar o autor consultado.

Exemplo:

A percepção é uma das funções conscientes do ego, e se refere a como reconhecemos o mundo 
exterior, a nós mesmos, nossas representações e identidade (ZIMERMAN, 1999).

2.2.3 Citação de citação

É a citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original.
Nas citações de citações usa-se a expressão apud (citado por).

Exemplo:

“Seja a mudança que você deseja ver no mundo.” (Gandhi apud Percy, 2014, p. 103).



3. ESTRUTURA DE ARTIGO CIENTÍFICO

A Estrutura de um artigo científico de acordo com a Norma 6022 da ABNT compreende:

 Elementos pré-textuais; 
 Elementos textuais; 
 Elementos pós-textuais. 

3.1 Elementos Pré – Textuais

3.1.1 Título no idioma

O título é um elemento obrigatório que deve figurar na página de abertura do artigo. Se houver
subtítulo este deve aparecer separado do título por dois pontos (:), em português. Opcionalmente,
pode incluir o título em outro idioma, inserido logo abaixo do título em português.

3.1.2 Autor 

O nome do autor é obrigatório e deve ser inserido de forma direta. Quando houver mais de um 
autor, devem ser separados por vírgula. Deve constar o currículo sucinto de cada autor, com 
vinculação institucional.

3.1.3 Resumo no idioma 

O resumo é um elemento obrigatório que apresenta o conteúdo do artigo concisamente. Informa 
suficientemente ao leitor, para que este possa decidir sobre a conveniência da leitura do texto 
inteiro. Expõe finalidades, metodologia, resultados e conclusões. 

Não deve ultrapassar 250 palavras. Deve-se dar preferência ao uso da terceira pessoa do singular e 
do verbo na voz ativa. Deve-se evitar o uso de parágrafos, o uso de frases negativas, símbolos e 
contrações que não sejam de uso corrente.
 
O resumo em outro idioma é opcional.

3.1.4 Datas de submissão e aprovação do artigo (elemento obrigatório)

Elemento obrigatório que indica as datas de submissão e aprovação do artigo.

3.1.5 Identificação e disponibilidade 

Elemento opcional que sugere a indicação do endereço eletrônico, DOI, suportes e outras 
informações relativas ao acesso do documento.

3.2 Elementos Textuais

Os elementos textuais são obrigatórios.

3.2.1 Introdução

Parte inicial do artigo na qual devem constar a delimitação do assunto tratado, os objetivos da 
pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do artigo.



3.2.2 Desenvolvimento
Parte principal do artigo, que contem a exposição ordenada e pormenorizada do assunto tratado. 
Dividem-se em seções e subseções.

3.2.3 Considerações finais
Parte final do artigo, na qual se apresentam as considerações correspondentes aos objetivos e/ou 
hipóteses.

3.3 Elementos Pós – Textuais

3.3.1 Referências

Elemento obrigatório, que consiste em um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados
de um documento, que permite sua identificação individual, conforme a NBR 6023/2018. 

3.3.2 Glossário

É um conjunto de termos com os respectivos significados que servem para esclarecer aos leitores 
sobre os termos técnicos e os neologismos apresentados no trabalho. É um elemento opcional.

3.3.3 Apêndice
O apêndice é um elemento opcional que serve para apresentar o material que foi  elaborado pelo
próprio autor do artigo, de forma a comprovar, fundamentar e ilustrar a pesquisa. Os apêndices são
identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. 

3.3.4 Anexo

O anexo é elemento opcional. Trata-se de texto ou documento não elaborado pelo autor que serve 
de fundamentação, comprovação e ilustração. 

3.3.5 Agradecimentos

Os agradecimentos são elementos opcionais. Trata-se de texto sucinto onde o(a) autor(a) faz 
agradecimentos direcionados àqueles que contribuíram à elaboração do trabalho. 



MODELO DE ARTIGO
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Coordenação do Curso Integrado em Biocombustível 
 

TÍTULO

Autor

Resumo: Este trabalho investiga quais fatores podem condicionar à implantação de práticas de
Gestão do Conhecimento (GC) em uma instituição  educacional  pública.  Para  tal,  foi  feito  um
estudo de caso no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Porto
Seguro (IFBA-PS) com o objetivo de identificar e analisar os elementos facilitadores, os principais
obstáculos  e  os  elementos  norteadores  ao  processo  de  GC  nesta  instituição,  levando  em
consideração às especificidades de uma instituição educacional pública. Na metodologia, o estudo
de caso teve um enfoque quali-quantitativo,  utilizando as dimensões organizacional,  humana e
externa como referência de pesquisa. Os resultados da pesquisa mostraram que o IFBA-PS possui
alguns  atributos  de  GC,  entretanto  ainda  apresenta  muitos  obstáculos  para  implantação  destas
práticas. Diante disso, conclui-se que o IFBA-PS necessita estabelecer ações de forma a criar um
ambiente organizacional mais favorável à implantação destas práticas.

1 INTRODUÇÃO

O conhecimento  sempre  foi  foco  de  reflexões,  desde  a  antiguidade  até  os  dias  atuais,
entretanto, foi a partir da década de 90 que se iniciou a chamada “Era do Conhecimento”, em que
“os cérebros – representados pelo capital intelectual, as pessoas” – e a informação tornaram-se os
novos fatores-chave do cenário atual. (CARVALHO, 2009, p. 364).
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MODELO DE GLOSSÁRIO 

GLOSSÁRIO 

ALTA ADMINISTRAÇÃO – Gestores que integram o nível estratégico da instituição.

ATIVOS INTANGÍVEIS – São os recursos disponíveis no ambiente institucional difícieis 
qualificar e mensurar.

BANCO  DE  COMPETÊNCIAS  –  Repositório  de  informações  sobre  a  capacidade  técnica,

científica, artística e cultural dos servidores. 



MODELO DE APÊNDICE E/OU ANEXOS 

ANEXO A – TÍTULO DO ANEXO A 

Texto e/ou imagem do Anexo A 


