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1. APRESENTAÇÃO

Em conformidade com os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação e com o
Artigo 140 do Regimento Geral da FACIMED, para a obtenção do título / diploma de
bacharel,

licenciado

ou

especialista,

os

acadêmicos

da

instituição

devem

necessariamente desenvolver um Trabalho de Conclusão de Curso – TCC no formato
de artigo científico e serem aprovados.
A FACIMED enquanto instituição de ensino superior preocupada com a qualidade
dos trabalhos realizados pelos seus discentes e docentes vem, por meio deste
manual produzido em consonância com as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT, trazer informações necessárias para a produção do projeto
de pesquisa e do artigo científico, apresentando uma estrutura básica de forma
normatizada, possibilitando a publicação dos resultados da pesquisa, explicitando o
posicionamento frente às questões abordadas, fomentando novas vertentes em relação
aos objetos de estudo

dos

trabalhos desenvolvidos a nível de graduação e pós-

graduação.

2. INTRODUÇÃO

O TCC consiste em um documento que representa o resultado de
sistematizado,

devendo

expressar

conhecimento

fundamentado

estudo

acerca

do

tema/problema formulado, nos cursos de graduação é um trabalho de iniciação à
pesquisa, sendo desenvolvido por acadêmicos, necessariamente sob a orientação de
um docente do curso, devendo ser escrito no idioma do país em que é defendido, sendo
caracterizado pela abordagem, originalidade, profundidade, onde são exigidos métodos
específicos de pesquisa e investigação próprios à área de especialização.

3. COMO ELABORAR UM PROJETO DE PESQUISA
De acordo com Webster’s lnternational Dictionary (1978), a pesquisa é uma
indagação minuciosa, ou exame crítico e exaustivo na procura de fatos e princípios.
Pesquisa não é apenas procurar a verdade, e sim, encontrar respostas para questões
propostas, utilizando para isto métodos científicos.
Por fim, pesquisa é a construção de conhecimento original de acordo com certas
exigências científicas. Para que seu estudo seja considerado científico você deve
obedecer aos critérios de coerência, consistência, originalidade e objetivação
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3.1. Qual a finalidade de uma pesquisa?
A pesquisa tem por finalidade descobrir respostas para questões, mediante a
aplicação de métodos científicos (LAKATOS, 2002)

3.2. Principais requisitos para a pesquisa
a) a existência de uma pergunta que se deseja responder;
b) a elaboração de um conjunto de passos (métodos) que permitam chegar à
resposta;
c) a indicação do grau de confiabilidade na resposta obtida;

3.3. Etapas para a elaboração do projeto de pesquisa
O TCC é um documento que descreve o resultado de um estudo sistematizado
devendo expressar conhecimento fundamentado acerca do tema/problema formulado.
Essa fase compreende um planejamento inicial e a elaboração de um Projeto de
Pesquisa que tem por objetivo delimitar e caracterizar o tema que se pretende estudar
Esse projeto é passível de pequenas modificações no decorrer do processo, tendo
em vista que após sua elaboração será avaliado pelo Comitê de Ética da FACIMED, e
caso seja necessário, as recomendações e as modificações necessárias deverão ser
realizadas sempre acompanhadas pelo docente orientador e reencaminhadas ao Comitê
de Ética em Pesquisa – CEP.

4 . PASSOS E DIVISÃO METODOLÓGICA PARA UM PROJETO DE
PESQUISA (ARTIGOS)
4.1.

Escolha do tema;

4.2.

Introdução
4.2.1.

Formulação do problema

4.2.2

Pergunta problema

4.2.3

Formulação das hipóteses

4.2.4

Determinação dos objetivos

4.2.5

Justificativa e relevância

4.3

Fundamentação teórica

4.4

Materiais e métodos (metodologia)

4.5

Referências ou Bibliografias
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4.1

4.6

Anexos

4.7

Apêndices

Escolha do tema

É o assunto no qual o pesquisador quer aprofundar seus conhecimentos O tema
deve partir de algumas formas de conhecimento: SENSO COMUM, CIENTÍFICO,
RELIGIOSO OU FILOSÓFICO

4.2

Introdução (na introdução deverá conter os itens a seguir):
4.2.1

Formulação e definição do problema

Só haverá uma pesquisa se houver um problema a ser solucionado. O problema
da pesquisa ou problemática deverá ser fundamentada em estudos, pois o autor
deverá deixar evidente que seu tema para a pesquisa realmente é um problema e que
deverá ser solucionado. Com isso o pesquisador deverá mostrar um conhecimento
literário sobre o assunto

4.2.2

Pergunta problema

Depois de feita a problemática fundamentada em autores, o pesquisador deverá
desenvolver uma pergunta; pergunta essa que a pesquisa irá responder
Obs: cada pesquisa será para responder apenas uma pergunta.

4.2.3

Formulação das hipóteses (quando houver)

São as repostas prévias que o pesquisador deverá confirmar ou não com a
pesquisa lembrando: toda pesquisa que envolver “testes” obrigatoriamente deverá ter
hipóteses a serem confirmadas ou não. Sugere-se que as hipóteses sejam formuladas
da seguinte forma: (as mais objetivas possíveis).
•

HO Hipótese nula (a que não será afirmada com a pesquisa, e sim
a hipótese contrária a sua pesquisa).

•

H1 Hipótese verdadeira (aquela onde o pesquisador deverá
confirmar com sua pesquisa)

Obs: As pesquisas multi-variáveis ou multi-variadas (muitas variáveis dependentes ou
independentes) poderá ter uma hipótese para cada variável pesquisada.
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4.2.4

Determinação dos objetivos

Os enunciados dos objetivos devem começar com um verbo no infinitivo e este
verbo deve indicar uma ação passível de mensuração. Como exemplos de verbos
usados na formulação dos objetivos, podem ser: IDENTIFICAR, RELACIONAR,
ANALISAR, CORRELACIONAR, VERIFICAR, ETC
• Objetivo geral: é a síntese que pretende alcançar, ou seja, é o que o autor se propõe
a realizar na pesquisa.
• Objetivos específicos: caracterizam etapas ou fases do projeto, é um detalhamento
do objetivo geral, e não a estratégia de análise dos dados Desta forma, o conjunto
dos objetivos específicos nunca deve ultrapassar a abrangência proposta no objetivo
geral Caso isto ocorra, todos os objetivos, geral e específicos, devem ser revistos e
adequados uns aos outros Os Objetivos devem ser redigidos utilizando verbos
operacionais no infinitivo, como forma de caracterizar diretamente as ações que são
propostas pelo projeto

4.2.5

Justificativa e relevância

O pesquisador irá mostrar a importância de sua pesquisa, chamamos de advogar
sobre sua pesquisa, ou seja, o pesquisador deve 11reench-la, mostrando sua
relevância e posteriormente colocar algumas referências para defender sua idéia.
Normalmente o autor deixa o último parágrafo da justificativa, para expor sua
idéia, onde o fundamento com autores fiquem nos parágrafos acima

5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Aqui o pesquisador irá mostrar o que já sabe sobre os estudos no seu tema. É
interessante que no projeto o pesquisador aprofunde o máximo possível seu
conhecimento teórico, para dar suporte nos seus dados.
Na fundamentação teórica, não poderá acontecer de o autor escrever afirmações
sem embasamento teórico (autores).
Sugere-se que a fundamentação teórica, seja dividida em sub-títulos

EX: 2. 1 OBESIDADE INFANTIL / 2. 2 OBESIDADE EM ESCOLARES, etc ...
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6 MATERIAIS E MÉTODOS ou METODOLOGIA
Quando trata-se

de

pesquisas

documentais, bibliográficas ou históricas, a

TERMINOLOGIA: METODOLOGIA é utilizada, porém em pesquisas de campo, usar
a TERMINOLOGIA MATERIAIS E MÉTODOS

6.1

Características da população

Neste item colocar as características pertinentes as pessoas, objetos ou fatores que
poderão fazer parte de sua pesquisa. Dentro deste item, deverá constar: universo
da pesquisa, local, população (numericamente), quantas pessoas existem no local,
dentro das características que o pesquisador quer
Obs: lembrando aqui entra as pessoas que poderão fazer parte da pesquisa.

6.2

Amostra

Neste item deve-se colocar primeiramente qual tipo de amostra

(randomizada,

conveniência, etc…) ainda aqui é quem realmente será avaliado, quantos? Sexos?
Cor? Etnia? Ou seja, o número exato de avaliados.

6.3

Tipos de amostra

Temos dois grandes grupos amostrais, como segue abaixo:
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6.4

Critérios de inclusão

Colocar na forma de tópicos, quais são as características que os avaliados precisam
ter para fazer parte da sua pesquisa.

6.5

Critérios de exclusão

Colocar na forma de tópicos, quais são as características que irão tirar os avaliados
de sua pesquisa, ou seja, o porque alguns não poderão participar.

6.6
A)

Tipo de pesquisa
A abordagem dos problemas:

Qualitativa, quantitativa ou se apresenta as duas características quali-quantitativa.
A1) QUALITATIVA: sempre que haver subjetividade, ou seja, os dados não
poderão ser generalizados, mas sim individualizados trabalha a pesquisa com
opiniões pessoais. (ex: entrevistas)
A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas
no processo de pesquisa qualitativa Não requer o uso de métodos e técnicas
estatísticas, utiliza-se apenas percentual, para descrever os resultados.
Características principais:

•

Ambiente como fonte de dados e envolvimento direto do pesquisador;

•

Caráter descritivo;

•

Preocupação do pesquisador com a interpretação dos fatos apresentada

pelos participantes.
Obs: visa sempre a interpretação nas respostas.
A2) QUANTITATIVA: sempre que haver dados objetivos, onde esses
podem ser generalizados para uma população específica. Traduzir em números
(médias, desvios padrões) e não apenas %, as informações para 13reenchido-las e
13reench-las. Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas (DESCRITIVAS,
ANALÍTICAS OU INFERENCIAIS).

B)

Característica da pesquisa:
B1) TRANSVERSAL: coleta de dado em um único momento da pesquisa;
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B2) LONGITUDINAL: acompanhar uma evolução de um fenômeno,
onde deverá realizar um pré-teste e depois um pós-teste.

C)

Procedimento técnico:
C1) CAMPO: toda pesquisa onde o pesquisador vai até na realidade

da amostra para coletá-la Sempre que haver saída ou abordagem ao objeto de
estudo Fontes: laboratório, pessoas, objetos, Medicamentos, vacinas, etc
C2) BIBLIOGRÁFICA: colocar o pesquisador em contato direto com tudo
o que foi escrito, dito e filmado sobre um determinado

Fontes:

livros,

revistas, artigos, teses, dissertações, etc
C3) DOCUMENTAL: a fonte de coleta está restrita a documentos escritos
ou não, podendo ser recolhidas no momento em que o fato ocorre ou posteriormente
ao ocorrido
Fontes:

arquivos

públicos

(documentos

oficiais,

publicações

parlamentares,

documentos jurídicos...); arquivos particulares (memórias, diários, biografias...); fontes
estatísticas.

D)

Ponto de vista de seus Objetivos:
D1) DESCRITIVA: Descreve variáveis encontradas na população, sem

alterar ou manipular essas amostras. Ainda, têm como objetivo primordial a descrição
das

características

de

determinada

população

ou

fenômeno

ou,

então,

o

estabelecimento de relações entre variáveis pode se dividir em:
•

Estudos exploratórios: utilizada quando existe pouco conhecimento
sobre o assunto;

•

Estudos descritivos: consiste na análise e descrição de características
ou propriedades, ou ainda das relações entre estas propriedades em
determinado fenômeno;

•

Estudos de Caso: busca analisar os vários aspectos de um indivíduo,
ou grupo delimitado de indivíduos;

•

Pesquisa de Opinião: visa detectar atitudes, pontos de vista e
preferências das pessoas pesquisadas em relação a um determinado
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problema.

D2) EXPERIMENTAL: é a forma de pesquisa que manipula diretamente
as variáveis relacionadas com o objeto em estudo para determinar a interação entre
estas variáveis e explicar as causas do fenômeno estudado.
D3) QUASE-EXPERIMENTAL: Onde tenha pelo menos uma variável que
não pode ser manipulada, ou que o mesmo não tenha o controle absoluto sobre as
variáveis.
D4) PRÉ-EXPERIMENTAL: Não há comparação entre dois grupos, porque
não há grupo de controle A pesquisa é realizada com um único grupo, mudando-se
apenas as condições deste grupo
D5) PESQUISA EX-POST-FACTO: Investigação sistemática e empírica na
qual o pesquisador não tem controle direto sobre as variáveis independentes, porque
já ocorreram suas manifestações ou porque são intrinsecamente não manipuláveis
Neste caso são feitas inferências sobre as relações entre variáveis em observação
direta,

a

partir

da

variação

concomitante entre as variáveis independentes e

dependentes.
D6) LEVANTAMENTO (SURVEYS): Caracteriza-se pela interrogação
direta das pessoas, cuja opinião se quer conhecer.
D7) CORRELACIONAL: onde o pesquisador visa relacionar 2 ou mais
variáveis, para ver sua interferência sobre o objetivo da pesquisa.
D8) EXPLORATÓRIA:Tem por objetivo conhecer a variável de estudo tal
como se apresenta, seu significado e o contexto onde ela se insere E se destina a
obter informação do Universo de Respostas de modo a refletir verdadeiramente as
características da realidade.

6.7

Materiais

Colocar qual (is) protocol (s) ou instrument (s) ser á ( ã o) utilizado (s) para a coleta
de dados.

6.8

Métodos
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Aqui o pesquisador deve colocar de forma específica e detalhada, como será
desenvolvida a coleta de dados, dentro dos protocolos estabelecidos. O pesquisador
deve colocar de forma clara passo a passo como será realizada sua coleta de dados. Nos
métodos é de suma importância, o pesquisador não deixar nenhum item de fora, ou
seja, se outra pessoa for aplicar o mesmo método, deve 16reenc-lo de forma mais
simétrica possível para atingir os resultados mais próximos dos seus.

6.9

Estatítica utilizada

Descrever o tipo

de

estatística

utilizada

(descritiva

ou

inferencial). Quais

procedimentos e testes estatísticos utilizados (média, desvio

padrão, nível de

significância Percentual, relação, etc ) e qual programa estatístico utilizado (formato,
ano, etc ).

6.10

Critérios éticos

Neste item colocar quais riscos e desconfortos que a amostra poderá ter Além de
reafirmar que o projeto só será desenvolvido com a autorização do CONEP/CEP
através da resolução 466/2012 e 510/2016.

7 . CRONOGRAMA
Aqui é onde o pesquisador deverá especificar seu plano de trabalho em datas e
meses, onde cada ação deverá ser especificada nas datas (lembre-se em forma de
quadro).

8. PLANILHA

DE

CUSTO

(PODERÁ

SER

APRESENTADA

NOS

APÊNDICES)
O pesquisador deve colocar os gastos que terá no percorrer de sua pesquisa (lembrese na forma de quadro)

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS OU BIBLIOGRAFIAS
Descrever conforme a ABNT NBR 6023 os textos utilizados como referências no
desenvolvimento do projeto.
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10.

ANEXOS
10.1

São os formulários a serem apresentados junto ao projeto
•

Termo de Aceite de Orientação;

•

Instrumento de coleta de dados (quando necessário);

•

Termo

de

Consentimento

Livre

e

Esclarecido para

Pesquisas

envolvendo seres humanos, atendendo a Resolução CNS nº 466/12
sobre diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo
seres humanos;
•

11.

Curriculo na plataforma lattes;

APÊNDICES
11.1

Impressos elaborados pelo autor: questionários, planilhas, etc…

Obs: lembre-se o projeto deverá ter os seguintes documentos para ser entregue ao cep.

•

Folha de rosto da Comissão NacionaL de Ética em Pesquisa

(CONEP) preenchida corretamente, onde deverá ter a assinatura dos pesquisadores e o
responsável do local, além do carimbo da empresa onde será realizado a pesquisa ou
do responsável;
•

Termo de consentimento livre e esclarecido, 17reenchido de

acordo com as normas da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) onde
deverá ir assinada pelos pesquisadores;
•

Carta de aceite do orientador assinada;

•

Carta de aceite da pessoa como sujeito da pesquisa;

•

Protocolo (s) de coleta dos dados.
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COMO ELABORAR UM ARTIGO CIENTÍFICO

1

APRESENTAÇÃO
Artigo científico: é a apresentação escrita sucinta de um resultado de pesquisa

realizada de acordo com a metodologia de ciência aceita por uma comunidade de
pesquisadores. Por esse motivo, considera-se científico o artigo que foi submetido ao
exame de outros cientistas, que verificam as informações, os métodos e a precisão
lógico-metodológica das conclusões ou resultados obtidos.

2. INTRODUÇÃO
2.1.1

Artigo: definições e considerações

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT. NBR 6022, 2003, p.2) deﬁne
o artigo cientíﬁco como: “Parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta
e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do
conhecimento”.
Segundo Marconi e Lakatos (2007, p. 261) os artigos cientíﬁcos são os
resultados de “[...] pequenos estudos, porém completos, que tratam de uma
questão verdadeiramente cientíﬁca, mas que não se constituem em matéria de um livro”.
Nas deﬁnições indicadas estão contidos aspectos importantes relacionados ao
conteúdo e à estrutura do artigo cientíﬁco.
a) É um trabalho relativamente pequeno.
A indagação ou o questionamento dos que enfrentam, pela primeira vez, o
desaﬁo de elaborar e redigir um artigo é: quantas páginas deve ter um artigo? Sem
muitos rodeios, é bom deixar claro que esta interrogação pode esconder ou driblar o
verdadeiro problema. Com efeito, o que está em causa não é a quantidade de páginas do
trabalho e sim a qualidade, a coerência e a conﬁabilidade do texto. Este deve ser relevante
e bem estruturado, as aﬁrmações nele contidas devem ser consistentes, os dados
coletados

verídicos

e

os

resultados apresentados exaustivamente discutidos.

Adotando esta perspectiva de raciocínio, é possível aﬁrmar que há bons artigos em
textos relativamente curtos, assim como há trabalhos longos que nada acrescentam ao
conhecimento já acumulado.
b) Abordagem de questões verdadeiramente cientíﬁcas.
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É importante lembrar que o trabalho cientíﬁco resulta da utilização rigorosa de
instrumentos e de métodos cientíﬁcos. Assim sendo, não será qualquer análise ou
interpretação de fenômenos físicos ou sociais que se constituirá em textos cientíﬁcos.
Imagine que seu trabalho seja submetido

a

uma

rigorosa

avaliação

de

outro

pesquisador. Ao utilizar os mesmos instrumentos e percorrer as etapas apontadas na
metodologia da sua pesquisa, ele deverá, grosso modo, chegar ao mesmo resultado ou,
em todo caso, a um resultado bem próximo. Caso os dois estudos – o seu e o do avaliador
– apresentem resultados díspares, faz-se necessário rever o caráter cientíﬁco de uma das
duas investigações ou até das duas.

3. ARTIGO: OBJETIVOS E FINALIDADES

“O objetivo fundamental de um artigo é o de ser um meio
rápido e sucinto de divulgar e tornar conhecidos, através de
sua publicação em periódicos especializados, a dúvida
investigada, o referencial teórico utilizado (as teorias que
serviam de base para orientar a pesquisa), a metodologia
empregada, os resultados alcançados e as principais
diﬁculdades encontradas no processo de investigação ou na
análise de uma questão”. (UFRGS, 2011, p.1).

Decifrando e esmiuçando a deﬁnição acima transcrita, pode-se dizer que, entre outras,
as ﬁnalidades do artigo são:

a) Ser um indicador da produtividade do (s) autor(es).
Além do aspecto quantitativo está em causa também a dimensão qualitativa. É
importante lembrar que as publicações têm um peso relevante na composição do
currículo de um proﬁssional de qualquer área do conhecimento;

b) Tornar públicos, ou seja, comunicar os resultados de uma pesquisa em andamento
ou concluída.
O processo de sistematização e de interpretação das informações e dos dados educa
e disciplina a mente / raciocínio a trilhar percursos cientíﬁcos e exige clareza,
coerência, concisão e veracidade;

c) Tornar seus autores conhecidos.
As publicações promovem também as agências de fomento à pesquisa e as
instituições em que os pesquisadores trabalham. Sabe-se que a produtividade é um
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indicador importante na contratação de proﬁssionais, na sua manutenção, mesmos
em tempo de reestruturação e, ﬁnalmente, na progressão da carreira. É difícil que uma
pessoa com uma produtividade elevada ﬁque desempregado;

d) Proporcionar uma oportunidade impar de organizar, sistematizar e discutir ideias.
Pode

acontecer

que

em

determinadas

regiões

os

pesquisadores

não

encontrem interlocutores mais próximos. Através das publicações é possível uma
interação e um diálogo fecundo com outros pesquisadores das mesmas questões
ou de temas similares. Com efeito, um texto publicado supera facilmente as fronteiras
geográﬁcas e, com isso, acaba sendo submetido à apreciação crítica de leitores,
pesquisadores e intelectuais de qualquer lugar. Pode inclusive acontecer que um texto
se conﬁgure como o resultado de uma indagação que surgiu ou foi formulada a partir
da leitura de outro trabalho.

e) Favorecer o avanço da ciência.
Além de mostrar o caráter social e público do conhecimento cientíﬁco, a publicação
favorece o avanço da ciência, tanto em termos de pesquisa como de resultados práticos
alcançados, uma vez que se constitui como um tijolo numa ediﬁcação de maior
envergadura que visa melhorar as condições de vida da humanidade.

4. ARTIGO: TIPOS
Artigos Originais
• Trabalhos completos prospectivos, experimentais ou retrospectivos.
• Relatos de Casos ou de experiências – de grande interesse e bem documentados, do
ponto de vista clínico e laboratorial. Busca analisar os vários aspectos de um indivíduo,
ou grupo delimitado de indivíduos. Aspectos novos ou inesperados em relação aos casos
já publicados deverão estar claros no texto, e deverão ser apresentados em sequência
cronológica da descrição do (s) caso (s). A introdução e discussão, deverão apresentar
textos baseados em revisão bibliográfica atualizada.
• Revisão
Incluindo revisões sistemáticas ou metanálises. Tanto os métodos quanto os
procedimentos adotados para a obtenção do texto devem estar descritos, utilizando-se
como base, referências atuais. No caso de tema ainda sujeito a controvérsias, deverá
haver uma discussão de linhas de investigações assim como de tendências atuais.
Apresentar, além do texto da revisão, métodos, resumo e conclusões.
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5. ESTRUTURA DO ARTIGO
Segundo a ABNT (NBR 6022:2018): “A estrutura de um artigo é constituída de
elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais”.
Pré-textual
•

Título no idioma do texto (obrigatório);

•

Título em outro idioma (opcional);

•

Autor ou autores (obrigatório);

•

Resumo no idioma do texto (obrigatório);

•

Palavras-chave (Obrigatório);

•

Resumo em outro idioma (opcional);

•

Keyword (opcional);

Textual
•

Introdução;

•

Desenvolvimento dividido em seções e subseções.

•

o

Métodos;

o

Resultados;

o

Discussão.

Considerações finais ou Conclusões.

Pós-textual
•

Referências Bibliográficas;

•

Apêndices;

•

Anexos.

6. ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

6.1

TÍTULO

“[...] deve ser claro e preciso, identiﬁcando o seu conteúdo e possibilitando a
indexação e recuperação da informação”. (ABNT. NBR 14724, 2011, p.6).
O título deve contemplar o conceito chave, ou seja, expressar o conteúdo
fundamental do artigo.

Imagine uma frase que consiga dar a ideia do conjunto do

trabalho. Deve ser breve, e ao mesmo tempo claro e objetivo.
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6.2

AUTOR (ES)

O(s) autor(es) é (são) o(s) responsável(eis) pela produção do conteúdo intelectual
e pela redação do artigo.
O nome do(s) autor(es) do artigo deve(m) ser “acompanhado(s) de um breve
currículo que o(s) qualiﬁque na área de conhecimento do artigo”. (ABNT. NBR 6022, 2018,
p.4). As informações relativas aos autores devem incluir seu endereço postal e eletrônico
e devem aparecer em nota de rodapé indicadas por asteriscos que os correlacionem.
Caso a produção do artigo seja o resultado do trabalho de mais de um autor, quais
as regras para a disposição dos nomes após o título? Deverá obedecer uma ordenação
hierárquica onde o autor principal ocupa a primeira posição e o orientador a última. Os
demais autores são ordenados após o nome do autor principal, seguindo o grau de
comprometimento e envolvimento na produção do artigo.

6.3

RESUMO NO IDIOMA DO TEXTO

Deve ser escrito conforme a ABNT NBR 6028, sendo elemento obrigatório constituído
de uma sequência de frases concisas e objetivas e não de uma simples enumeração de
tópicos, não ultrapassando 250 palavras (ABNT. NBR 6028, 2003, p. 2).
O resumo é constituído por um único parágrafo, não há recuo e o
espaçamento (entrelinhas) é simples. O texto deve ser redigido de tal forma que
constitua uma unidade, portanto, sem quebras. Conforme sugestão da

ABNT,

parágrafos ou indicadores de tópicos devem ser evitados.
Não deve ser a transcrição de algumas frases signiﬁcativas do texto e nem deve
conter citações. Contempla, de forma sintética, o próprio texto. Importa lembrar que os
resumos dos artigos são a parte mais consultada dos textos. Constituem a
apresentação dos textos. É a partir do resumo que o leitor avalia se o artigo lhe
interessa e se vale a pena ser lido na integra.
Os ingredientes que não podem faltar no resumo são: Indicador do
tema/assunto abordado, explicitação dos objetivos do trabalho, metodologia utilizada
para solucionar o problema formulado e os resultados signiﬁcativos alcançados.

6.4

PALAVRAS-CHAVE NA LÍNGUA DO TEXTO

Deve ser escrito conforme a ABNT NBR 6028, sendo elemento obrigatório. “As
palavras-chave devem ﬁgurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão
Palavras-chave, separadas entre si por ponto e ﬁnalizadas também por ponto” (ABNT.
NBR, 6022, 2003, p.4).
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Importa salientar que não é qualquer palavra que pode adquirir a conotação de
uma palavra-chave. Com efeito, são termos característicos e indicativos do tema
ou assunto desenvolvido e devem ser escolhidos preferencialmente em vocabulário
controlado como o DeCS (Descritores em Ciências da Saúde – Indexador Lilacs) e o
MeSH (Medical Subject Headings – Indexador MEDLINE-PubMed). O autor deverá
escolher no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) descritores que representem o seu
trabalho nestas plataformas.

7. MODELO DE PRÉ-TEXTO
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8. ELEMENTOS TEXTUAIS

A seção é constituída pela introdução, desenvolvimento e conclusão, e deve ser desenvolvida
conforme a ABNT NBR 6022. Pode ser denominada de “corpo do artigo”, pois é nela
que se encontra a essência de todo o trabalho.

8.1 INTRODUÇÃO
“Parte inicial do artigo, onde devem constar a delimitação do assunto
tratado, os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema
do artigo”. (ABNT. NBR 6022, 2003, p.4).
Deverá oferecer uma visão global do texto, permitindo ao leitor situar-se no
contexto do tema trabalhado. Isso deverá ser feito indicando com clareza o objeto de
estudo (tema tratado), indicando os recortes ou delimitações realizadas na abordagem do
mesmo, explicitando a questão ou questões para as quais o autor ou os autores
buscarão uma possível e plausível resposta, apontando os objetivos (para que)
propostos com a realização do estudo, argumentando quanto à relevância /
importância – justiﬁcativa – (por que) do trabalho. O texto da introdução deverá
apresentar obrigatoriamente referências pertinentes ao contexto da pesquisa, e não
devem incluir dados ou conclusões do trabalho que está sendo relatado.

8.2

DESENVOLVIMENTO

“É a parte mais extensa e principal do artigo, que contém a exposição
ordenada e pormenorizada do assunto tratado, dividindo-se em secções e subsecções
(ABNT. NBR 6022:2003, p.4), usualmente denominadas: metodologia; resultados e
discussão.
É bom lembrar que a palavra “desenvolvimento” não deve necessariamente
constar como abertura desta seção. Fica a critério do(s) autor(es) utilizar os títulos
que melhor expressarem a natureza do trabalho.
O que não deve ser omitida é a descrição da metodologia (como) utilizada
para alcançar as metas planejadas. A explicitação do material e métodos deve ser a
mais precisa e detalhada possível. É necessário que o texto corresponda rigorosamente
à sequência cronológica para que a experiência, ao ser, eventualmente, repetida,
alcance os mesmos resultados. Uma vez que o trabalho já foi concluído, pois estão
sendo apresentados os resultados, a redação deve utilizar – preferencialmente – os
verbos no pretérito perfeito do indicativo. Deve obrigatoriamente incluir o tipo de
pesquisa, as variáveis, os instrumentos utilizados, as técnicas de coleta, a tabulação e
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análise dos dados de acordo com a especiﬁcidade do tema.
A descrição dos r e s u l t a d o s ( o q u e f o i e n c o n t r a d o o u o b s e r v a d o )
d e v e r á c o n t e r as informações e os dados obtidos com a pesquisa. Estes dados,
deverão ser apresentados

de

forma

organizada

e

sistematizada, e devem ser

interpretados e analisados comparando-os com dados e informações de

trabalhos

similares através de uma discussão.
É no contexto desta discussão que as ideias, teorias e interpretações de
outros autores (fundamentação teórica) entram em jogo. Contribuem para a
interpretação do que está em causa com o desenvolvimento do tema pesquisado.
Portanto os itens que podem compor esta parte do artigo dependem do tipo de
pesquisa realizada e, consequentemente, do tipo de artigo. Caso tenha sido realizada
uma pesquisa de campo, podem-se apresentar os dados num item denominado de
“resultados da pesquisa” e, em seguida, acrescentar outro item com o nome de
“discussão dos resultados”. Não se trata de uma camisa de força. Os itens, é bom reiterar,
dependem da pesquisa, dos objetivos e da criatividade dos autores do trabalho.

8.3

CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Parte final do artigo na qual se apresentam as considerações correspondentes
aos objetivos e/ou hipóteses” (ABNT. NBR 6022, 2018, p.5).
Há quem preﬁra abrir esta seção com o título de “considerações ﬁnais”. A alegação,
que tem sua pertinência, é a de que não estariam em causa as conclusões propriamente
ditas e sim algumas considerações a respeito dos resultados indicados pela pesquisa e
correlacionados aos objetivos traçados no início do percurso.
Esta parte, deve ser concisa e direta. O artigo não comporta repetições. Tratase tão somente de mostrar se os objetivos foram alcançados apontando a relevância ou
até a originalidade dos dados ou dos resultados.
É a parte ﬁnal do trabalho em que são apresentadas as
conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses.
Deverá ser concisa, exata e convincente, onde o autor
deverá expor um novo conhecimento ou reformulação de um
conhecimento existente e ainda sugerir outros estudos para
respostas daquilo que não se obteve explicação. É a descrição
do que foi apresentado na introdução e exposto em material
e método, resultados e discussão. (CABRAL, OLIVEIRA e
LOPES, 2012, p. 14).

9. ELEMENTOS PÓS – TEXTUAIS
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Como indica o preﬁxo “pós”, trata-se de elementos que se encontram “depois”
do desenvolvimento, ou seja, após o corpo do artigo.
Nem todos os itens que constituem esta seção são necessariamente
obrigatórios. Alguns são obrigatórios e outros opcionais.

9.1

REFERÊNCIAS (OBRIGATÓRIO)

“Conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um documento,
que permite sua identiﬁcação individual”. (ABNT. NBR 6023, 2002, p.2), e devem ser
desenvolvidas conforme a ABNT NBR 6023:2018.
Uma questão a ser clareada diz respeito à deﬁnição conceitual utilizada como
título desta

seção,

ou

seja:

deve

ser

utilizada

a

expressão

“referências”,

“referências bibliográﬁcas” ou “bibliograﬁa”.
Sugere-se a utilização da expressão “referências” por ser mais abrangente e, além
de livros e periódicos (bibliograﬁa), contemplar também outras fontes eventualmente
consultadas.
[...], ao listar as fontes de pesquisa como Referências, [...], o
pesquisador compõe esta parte do trabalho para arrolar livros
no todo, capítulos de livros, periódicos no todo ou em parte,
enciclopédias, teses, monograﬁas, material extraído da internet,
informações colhidas em arquivos públicos e/ou privados, [...].
(SANTOS, 2006, p.2).
É bom salientar que nos trabalhos técnicos e cientíﬁcos conforme as normas da
ABNT, as referências costumam ser ordenadas de forma alfabética (entrada pelo último
sobrenome do autor).
Em relação à formatação, as Referências devem ser justiﬁcadas na margem
esquerda.

9.2

APÊNDICE (S) (OPCIONAL)

“Texto ou documento elaborado pelo autor, a ﬁm de complementar sua
argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho”. (ABNT. NBR 6022, 2003,
p.2).

9.3

ANEXO (S) (OPCIONAL)
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“Texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação,
comprovação e ilustração” (ABNT. NBR 6022, 2003, p.2), caso necessário deverá ser
produzido conforme ABNT NBR 6022.

10.

FORMATO DO TEXTO
“Os textos devem ser digitados ou datilografados em cor preta, podendo utilizar

outras cores somente para as ilustrações. Se impresso, utilizar papel branco ou
reciclado, no formato A4 (21 cm × 29,7 cm) ”. (ABNT. NBR 14724, 2011, p.9).
Recomenda-se, quando digitado, a fonte tamanho 12 para
todo o trabalho, inclusive capa, excetuando-se citações com
mais de três linhas, notas de rodapé, paginação, dados
internacionais de catalogação-na-publicação,
legendas e
fontes das ilustrações e das tabelas, que devem ser em tamanho
menor e uniforme. (ABNT. NBR 14724, 2011, p.10).
Para os casos de “tamanho menor e uniforme”, deverá ser utilizada a fonte de
tamanho 10.
Embora não exista uma regra que padronize o tipo de fonte a ser utilizada, a
FACIMED sugere a escolha dos tipos Arial ou Times New Roman.

10.1

MARGEM

As margens são formadas pela distribuição do texto, no modo justiﬁcado,
dentro dos limites padronizados, da seguinte forma:

10.2

•

Superior: 3,0 cm. da borda;

•

Esquerda: 3,0 cm. da borda;

•

Direita: 2,0 cm. da borda;

•

Inferior: 2,0 cm. da borda.

PAGINAÇÃO

A numeração das páginas deve ser colocada no canto superior direito, a 2,0
cm. Da borda, em algarismos arábicos e tamanho da fonte menor. A primeira página
(título, autor, resumo etc.) é contada, mas não leva o número.
Cabe ressaltar que a numeração acima referida diz respeito exclusivamente ao
artigo. Capa, página de rosto e folha de apresentação não constituem o trabalho
propriamente dito. Por isso, caso sejam numerados, serão utilizados algarismos
romanos.
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10.3

ESPAÇAMENTO
Todo texto deve ser digitado ou datilografado com espaçamento
1,5 entre as linhas, excetuando-se as citações de mais de três
linhas, notas de rodapé, referências, legendas das ilustrações
e das tabelas, natureza (tipo do trabalho, objetivo, nome da
instituição a que é submetido e área de concentração), que
devem ser digitados ou datilografados em espaço simples. As
referências, ao ﬁnal do trabalho, devem ser separadas entre si
por um espaço simples em branco (ABNT. NBR 14724, 2011,
p.10).

10.4

UNIDADE

Por constituir uma unidade, o artigo cientíﬁco não comporta rupturas ou
quebras intermediárias. A redação deve ser sequencial e somente é permitido passar
para uma nova página quando a anterior estiver completa.
Caso as ilustrações (desenhos, esquemas, ﬂuxogramas, fotograﬁas, gráﬁcos,
mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outros) não caibam no que resta da
página em que está sendo redigido o texto, devem ser colocadas na subsequente
(lembrando que devem ﬁcar o mais próximo possível do texto que as enuncia), mas
o eventual espaço que sobrar na anterior deverá ser ocupado com a continuidade do
texto.

10.5

ILUSTRAÇÕES

A designação “ilustrações” é abrangente e compreende desenhos, esquemas,
ﬂuxogramas, fotograﬁas, gráﬁcos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e
outros. Contribuem, através da arte visual, para a compreensão de ideias e conceitos
mais complexos.
Importa salientar a necessidade de expressar os conteúdos em questão através
da escrita, ou seja, do texto. Daí que as ﬁguras devem ser utilizadas com moderação. Não
é o caso, por exemplo, de incluir uma fotograﬁa quando a ideia foi satisfatória e
claramente explicitada no texto, assim como não é oportuno acrescentar um gráﬁco
quando os dados foram apresentados numa tabela.
Qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identiﬁcação
aparece na parte superior, precedida da palavra designativa
(desenho, esquema, ﬂuxograma, fotograﬁa, gráﬁco, mapa,
organograma, planta, quadro, retrato, ﬁgura, imagem, entre
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outros), seguida de seu número de ordem de ocorrência no
texto, em algarismos arábicos, travessão e do respectivo
título. Após a ilustração, na parte inferior, indicar a fonte
consultada (elemento obrigatório, mesmo que seja produção do
próprio autor), legenda, notas e outras
informações
necessárias à sua compreensão (se houver). A ilustração deve
ser citada no texto e inserida o mais próximo possível do
trecho a que se refere (ABNT. NBR 14724, 2011, p.10).

10.6

GRÁFICOS

Estão incluídos sob a designação “ilustrações”. Os gráﬁcos são usualmente utilizados
para evidenciar os aspectos visuais dos dados e contribuem para se ter uma visão
imediata e uma compreensão rápida dos fenômenos representados.

10.7

TABELAS

A tabela é a “forma não discursiva de apresentar informações das quais o
dado numérico se destaca como informação central”. (ABNT. NBR 14724, 2011, p.4).
De acordo com Bastos et al. (2001, p. 23): “As tabelas apenas suplementam o texto;
não o dispensam, nem, tampouco, o repetem. Em rápido exame, o leitor tem diante de si
dados altamente informativos numa combinação de palavras e números”.
Segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 208):

Tabelas são conjuntos de dados numéricos, associados a um
fenômeno,
dispostos numa determinada ordem da
classiﬁcação. Expressam as
variações qualitativas e
quantitativas de um fenômeno. A ﬁnalidade básica da tabela é
resumir ou sintetizar dados de maneira a fornecer o máximo
de informações num mínimo de espaço. São elementos
demonstrativos
de síntese, que constituem unidade
autônoma. As tabelas apresentam informações tratadas
estatisticamente, conforme o IBGE (1993).

As tabelas “Devem ser citadas no texto, inseridas o mais próximo possível do
trecho a que se referem e padronizadas conforme o Instituto Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística (IBGE) ”. (ABNT. NBR 14724, 2011, p.10).
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10.8

QUADRO
Enquanto as tabelas conjugam palavras e números, os quadros
apresentam apenas palavras. Têm por objetivo facilitar a
comunicação de informações não-numéricas, relacionadas a,
pelo menos, duas variáveis. São seguidos ou antecipados por
comentários que não repetem mas complementam seus
conteúdos (BASTOS et al., 2001, p. 24).

Para uma visão das normas a serem seguidas na apresentação das tabelas, consultar:
Normas de Apresentação Tabular

10.9

CITAÇÕES

Para as citações, diretas e indiretas, curtas e longas, consultar:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e
documentação: citação em documentos.

10.10

REFERÊNCIAS

Para as referências consultar:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e
documentação: elaboração: referências.
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