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MODELO PARA ELABORAÇÃO E FORMATAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 
PARA O TRABALHO DE METODOLOGIA CIENTÍFICA 

Nome(s) completo(s) do(s) autor(es) 
Orientador/Professor(a) 

 
 
Resumo  

Este documento apresenta o modelo de formatação a ser utilizado nos artigos submetidos à disciplina 
de Metodologia Científica para orientação e aprimoramento dos estudantes do Curso Popular Pré-Universitário 
Tetris. O resumo não se deve ultrapassar 250 palavras, sintetizando o tema em questão, objetivo do estudo, a 
metodologia e as considerações finais a que se chegou. Deve evitar frases longas e não se recorre a citações 
ou uso de qualquer tipo de ilustração (gráfico, tabela, fórmulas).  
 
 
Palavras-chave: Artigo Científico. Metodologia. CPU Tetris.  
 
 
Introdução  

Este documento está escrito de acordo com o modelo indicado para o artigo, assim, serve de referência, 
ao mesmo tempo em que comenta os diversos aspectos da formatação. Observe as instruções e formate seu 
artigo de acordo com este padrão.  

O artigo completo não deve exceder 10 (dez) páginas. Todas as margens devem ter 2cm. O tamanho 
de página deve ser A4. O tipo de fonte deve ser Arial Narrow, tamanho 12. Título: deve estar centralizado, em 
negrito, com letras maiúsculas tamanho 16 e não deve ultrapassar duas linhas.  A Introdução inicia-se a dois 
espaços após as Palavras-chave.  

Nomes dos autores: centralizados, com letra Arial Narrow tamanho 10 em itálico, com primeira letra de 
cada nome em maiúscula e o restante em minúsculo. Nas linhas seguintes, deve-se repetir o mesmo 
procedimento para o próximo autor. Podem ser listados até cinco autores(as), incluindo o(a) orientador(a). 

Títulos das sessões: os títulos das sessões do trabalho devem ser alinhados à esquerda, em negrito, 
numerados com algarismos arábicos (1, 2, 3, etc.). Deve-se utilizar texto com fonte Arial Narrow, tamanho 12, 
em negrito. Não coloque ponto final nos títulos. Os títulos iniciam dois espaços após a última linha escrita. 

O cabeçalho deve estar na primeira página e a inserção da numeração no alto à direita.  
 
 

1 Formatação geral  
Um artigo deve conter partes pré-textuais (título, autoria, resumo onde conste a hipótese, palavras-

chaves), partes textuais (introdução, desenvolvimento desdobrado em subitens, e considerações finais 
apresentando a conclusão do estudo) e as partes pós-textuais, que neste formato restringe-se às referências 
bibliográficas (de obras citadas durante o texto) e à bibliografia consultada (obras lidas, mas não citadas). Na 
sequência este modelo apresenta cada uma dessas partes.  

Na introdução, apresente o tema do artigo e a problemática em que se insere. Também apresente como 
a pesquisa foi realizada para discussão do tema-problema.  

No desenvolvimento e em seus subitens, discorra sobre a questão envolvida no tema, recorrendo às 
referências teóricas levantadas durante a pesquisa.  

As considerações finais tratam do fechamento do tema, ainda que reconhecendo os limites do próprio 
artigo para apontar soluções, podendo pontuar a necessidade de novas investigações.  

Quanto à formatação do corpo do texto, inicie imediatamente abaixo do título das seções. O corpo de 
texto utiliza fonte tipo Arial Narrow, tamanho 12, justificado na direita e esquerda, com espaçamento entre linhas 
simples.  

Não force alteração de páginas com “enter”. Se julgar necessário, utilize a quebra de página. 
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2 Formatação de tabelas e figuras  
Figuras e tabelas não devem possuir títulos (cabeçalhos), mas sim legendas. Para melhor visualização 

dos objetos, deve ser previsto um espaço simples entre texto-objeto e entre legenda-texto. As legendas devem 
ser posicionadas abaixo das Figuras e Tabelas. Esses objetos, bem como suas respectivas legendas, devem 
ser centralizados na página (ver, por exemplo, a Figura 1). Use, para isso, os estilos pré-definidos “Figura” ou 
“Tabela”. Para as legendas, deve-se utilizar fonte Arial Narrow, tamanho 10, centralizada (ou, alternativamente, 
o estilo “Legenda”). Legendas não levam ponto final. Atente-se para que a legenda seja de interpretação clara 
inclusive em preto e branco, podendo ser tracejada, pontilhada ou semelhante.  

 
Figura 1 – Exemplo de figura 

Fonte: ENEGEP, 2005 

 
Nas tabelas deve ser usada, preferencialmente, a fonte Arial Narrow, tamanho 10. Os estilos utilizados 

no interior de Tabelas devem ser “Tabela Cabeçalho” e “Tabela Corpo”, os quais podem ser editados 
(alinhamento, espaçamento, tipo de fonte) conforme as necessidades (como, por exemplo, a fim de centralizar 
o conteúdo de uma coluna).  

A Tabela 1 apresenta o formato indicado para as tabelas. É importante lembrar que as tabelas devem 
estar separadas do corpo do texto por uma linha em branco (12 pontos). Para tanto, pode-se usar uma linha do 
estilo “Tabela Espaçamento” entre o corpo de texto anterior à tabela e a mesma, conforme exemplificado a 
seguir. 

 

 
Tabela 1 – Pesquisa qualitativa versus pesquisa quantitativa 

Fonte: Adaptado de Mays (apud GREENHALG, 1997) 

 
 

3 Checklist  
 Sugerimos a elaboração de um checklist, preenchendo a tabela 2 e, quando for o caso, identificando 
no texto do artigo os trechos que correspondem às questões. 
 

R
es

u
m

o
 

Questões 
Avaliação (sim, 

não ou ±) 
Comentários 

Começa contextualizando o problema, de forma compreensível 
ao público não especializado no tema? 

  

Mostra o problema de pesquisa?   

Menciona a metodologia?   

Traz o principal resultado?   

Mostra as aplicações desse resultado?   
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Coloca o contexto de forma a mostrar a relevância do problema?   

Mostra o problema de pesquisa?   

Apresenta o que se sabe sobre o problema de pesquisa?   

Localiza o gap nas pesquisas já realizadas?   

Apresenta a questão de pesquisa/objetivo?   

Descreve o que é a pesquisa (uma pincelada da metodologia)?   

Apresenta a contribuição da pesquisa?   

Apresenta o que virá a seguir em cada seção?   

R
ev

is
ão

 d
e 

lit
er

at
u

ra
 

Parte do mais geral para o problema de pesquisa?   

Apresenta sua própria leitura dos autores?   

Articula os autores ou os parágrafos são basicamente uma lista 
do que cada um diz (autor disse, autor investigou)? 

  

Há evidências para seus argumentos?   

Problematiza a revisão da literatura, mostrando o gap?   

Tem um fechamento, em que você se posiciona em relação ao 
gap? 

  

M
et

o
d

o
lo

g
ia

 

Justifica a escolha da metodologia?   

Apresenta de forma completa como vai coletar os dados?   

Apresenta de forma completa como vai analisar os dados?   

Há partes vagas na metodologia?   

Expõe pressupostos, limitações e mudanças de caminho?   

R
es

u
lt

ad
o

s 
e 

d
is
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ão
 

Há uma introdução para a seção resultados?   

Na seção resultados, a organização segue ordem coerente com 
o restante do artigo – hipóteses, framework, itens da teoria ou 
outro? 

  

Na discussão, há discussão apenas dos resultados (sem 
apresentar resultados)? 

  

A discussão apresenta pontos de concordância, divergência e/ou 
acréscimo em relação à literatura? 

  

C
o

n
si

d
er

aç
õ

es
 

fi
n

ai
s 

O início amarra questão de pesquisa, metodologia e resultados?   

Apresenta as implicações da pesquisa?   

As contribuições estão explícitas e claras?   

As limitações estão presentes?   

São feitas sugestões para estudos futuros?   

Tabela 2 – Checklist para elaboração de artigo científico 
Fonte: WILNER (2017) 

 
 
4 Citações  

Segundo as normas da ABNT “o recurso das citações contribui para explicitação das referências 
teóricas adotadas na construção do trabalho, as quais introduzem os autores com que o texto manterá seu 
diálogo. A chamada de autores deverá ser feita pelo sistema AUTOR-data”.  

Reparem que a citação de autores ao longo do texto é feita em letras minúsculas, enquanto que a 
citação de autores entre parênteses, ao final do parágrafo, deve ser feita em letra maiúscula, conforme indicado 
no próximo parágrafo. Deve-se recorrer às Normas da ABNT para esclarecer demais detalhes sobre a 
apresentação e formatação.  

Citar trechos de trabalhos de outros autores, sem referenciar adequadamente, pode ser enquadrado 
como plágio. 
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No caso de citações com mais de 4 linhas, estas devem vir destacadas do texto do artigo, com recuo 
de 4cm da margem esquerda, com texto justificado e em corpo menor (neste caso fonte 11). 
 
 
 
5 Considerações Finais  

Para as referências, deve-se utilizar texto com fonte Arial Narrow, tamanho 12, espaçamento simples, 
e para organização das informações que devem constar nas referências deve-se consultar o Manual de Normas 
da ABNT. As referências devem aparecer em ordem alfabética e não devem ser numeradas. Todas as 
referências citadas no texto, e apenas estas, devem ser incluídas ao final, na seção Referências.  

O Manual para Referências Bibliográficas (ABNT) pode ser consultado em 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5271957/mod_resource/content/1/REFER%C3%8ANCIAS%20CITA%
C3%87OES%20ABNT%202018.pdf. Sugerimos a utilização da ferramenta Mendeley para facilitar a montagem, 
ou o Mecanismo Online para Referências no http://www.more.ufsc.br/. Em caso de dúvidas, entrar em contato 
com os professores/orientadores. Seguem os exemplos logo abaixo.  
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