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A
PR

ES
EN

TA
ÇÃ

O O presente trabalho, NORMAS PARA ARTIGOS CIENTÍFICOS 
DA FACULDADE CEARENSE, tem como objetivo proporcionar, 
ao corpo discente, diretrizes seguras e simplificadas de como 
elaborar trabalhos científicos, proporcionando, destarte, uma 
fonte segura de como produzir seguindo uma padronização 
institucional, necessária e bem-vinda.

Esperamos que este trabalho sirva, de forma decisiva, para 
que a comunidade da nossa Instituição encontre ferramentas 
úteis e necessárias para um perfeito desenvolvimento 
acadêmico, comprovados através da elaboração de trabalhos 
com níveis excelentes.

A Direção.
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INTRODUÇÃO
Publicação periódica científica impressa: Um dos tipos de 
publicações seriadas, que se apresenta sob a forma de revista, 
boletim, anuário etc., editada em fascículos com designação 
numérica e/ou cronológica, em intervalos pré-fixados (periodi-
cidade), por tempo indeterminado, com a colaboração, em ge-
ral, de diversas pessoas, tratando de assuntos diversos, dentro 
de uma política editorial definida, e que é objeto de Número 
Internacional Normalizado (ISSN).

Artigo científico: Parte de uma publicação com autoria decla-
rada, que apresenta e discute idéias, métodos, técnicas, pro-
cessos e resultados nas diversas áreas do conhecimento.

Há dois tipos: 

de revisão:•  Parte de uma publicação que resume, analisa e 
discute informações já publicadas.

original:•  Parte de uma publicação que apresenta temas ou 
abordagens originais. (relatos de experiência de pesquisa, es-
tudo de caso etc).
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ESTRUTURA DO TRABALHO
A) ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

Elementos que antecedem o texto com informações que 
ajudam na sua identificação e utilização do trabalho.

TÍTULO, E SUBTÍTULO (SE HOUVER)

Devem figurar na página de abertura do artigo, diferenciados 
tipograficamente ou separados por dois-pontos (:) e na língua 
do texto. Devem estar em letras maiúsculas, em negrito, 
centralizados e sem pontuação.

NOME(S) DO(S) AUTOR(ES)

Nome(s) do(s) autor(es), acompanhado(s) de breve currículo 
que o(s) qualifique na área de conhecimento do artigo. Devem 
estar em letras maiúsculas e minúscula, alinhados na margem 
direita e sem pontuação. O mini currículo e o endereço 
eletrônico devem aparecer em nota de rodapé indicada por 
asterisco na página de abertura.

RESUMO NA LÍNGUA DO TEXTO

Elemento obrigatório, constituído de uma sequência de frases 
concisas e objetivas e não de uma simples enumeração de 
tópicos, não ultrapassando 250 palavras. A palavra RESUMO 
deve apresentar-se sem indicativo numérico, em letras 
maiúsculas, em negrito, alinhada na margem esquerda e sem 
pontuação. As palavras-chave devem figurar logo abaixo do 
resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave: separadas 
entre si por ponto e finalizadas também por ponto.
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RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

Elemento obrigatório, versão do resumo em idioma de 
divulgação internacional, com as mesmas características (em 
inglês Abstract, em espanhol Resumen, em francês Résumé, 
por exemplo). A palavra deve apresentar-se sem indicativo 
numérico, em letras maiúsculas, em negrito, alinhada na margem 
esquerda e sem pontuação. As Palavras-chave constituem-se 
em versão das palavras-chave na língua do texto para a língua 
do resumo em língua estrangeira (em inglês Keywords, em 
espanhol Palabras clave, em francês Mots-clés, por exemplo).

B) ELEMENTOS TEXTUAIS

Parte do trabalho em que é exposta a matéria. Constituído 
de três partes fundamentais: introdução, desenvolvimento e 
conclusão.

INTRODUÇÃO

Parte inicial do artigo, em que devem constar a delimitação do 
assunto tratado (informação necessária para entender de que 
assunto trata o trabalho e a pesquisa), objetivos da pesquisa 
e outros elementos necessários para situar o tema do artigo, 
como a justificativa da escolha do tema e a contextualização.

DESENVOLVIMENTO

Parte principal do artigo, que contém a exposição ordenada e 
pormenorizada do assunto. Divide-se em seções e subseções, 
que variam em função da abordagem do tema e do método.

CONCLUSÃO

Parte final do artigo, na qual se apresentam conclusões 
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correspondentes aos objetivos ou hipóteses. 

C) ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS

Elementos que complementam o trabalho.

NOTA(S) EXPLICATIVA(S)

A numeração é feita em algarismos arábicos, devendo ser 
única e consecutiva.

REFERÊNCIAS 

Elemento obrigatório. Deve apresentar-se sem indicativo 
numérico, com a palavra REFERÊNCIAS em letras maiúsculas, 
em negrito, alinhada na margem esquerda e sem pontuação. 

As referências dos documentos citados devem ser ordenadas 
de acordo com o sistema utilizado para citação no texto: ou o 
alfabético (ordem alfabética de entrada) ou o numérico (ordem 
de citação no texto).  

As referências devem ser alinhadas somente à margem 
esquerda do texto e de forma a se identificar individualmente 
cada documento, em espaço simples, e separadas entre si por 
espaço simples em branco. 

Os elementos devem ser apresentados em sequência 
padronizada, conforme apresentados nos modelos das seções 
7 e 8 da ABNT NBR 6023. 
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GLOSSÁRIO 

Elemento opcional. Deve apresentar-se sem indicativo 
numérico, com a palavra GLOSSÁRIO em letras maiúsculas, em 
negrito, alinhada na margem esquerda e sem pontuação. 
Lista de palavras ou expressões técnicas de uso restrito 
ou sentido obscuro, acompanhadas de seus respectivos 
significados ou definições, elaborada em ordem alfabética. 

APÊNDICE 

Elemento opcional. Deve apresentar-se sem indicativo 
numérico, com a palavra APÊNDICE em letras maiúsculas, em 
negrito, alinhada na margem esquerda e sem pontuação. 
Texto ou documento elaborado pelo autor (complementando 
sua argumentação, sem prejuízo da unidade do trabalho). 
Identificado por letras maiúsculas consecutivas, travessão e 
pelos respectivos títulos. Excepcionalmente utilizam-se letras 
maiúsculas dobradas, quando esgotadas as letras do alfabeto.

Exemplo:
APÊNDICE A – Avaliação numérica de células inflamatórias 
totais aos quatro dias de evolução.
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ANEXO

Elemento opcional. Deve apresentar-se sem indicativo 
numérico, com a palavra ANEXO em letras maiúsculas, em 
negrito, alinhada na margem esquerda e sem pontuação. 
Texto ou documento não elaborado pelo autor (serve de 
fundamentação, comprovação e Ilustração). Identificado por 
letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos 
títulos. Excepcionalmente utilizam-se letras maiúsculas 
dobradas, quando esgotadas as letras do alfabeto.

Exemplo:
ANEXO A – Representação gráfica de contagem de células 
inflamatórias presentes nas caudas em regeneração – Grupo 
de controle I (Temperatura...)
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FORMAS DE APRESENTAÇÃO
Papel branco ou reciclado, formato A4 (21 cm x 29,7 cm)• 

Digitação feita em cor preta, podendo utilizar outras cores • 
somente para as ilustrações. 

Digitação do texto em fonte tamanho 12, (Times New • 
Roman ou Arial) para todo o trabalho, no anverso e verso das 
folhas.

Digitação em fonte tamanho 10 (Times New Roman ou • 
Arial) para as citações de mais de três linhas, as notas de 
rodapé, a paginação, as legendas e as fontes das ilustrações 
e das tabelas.

As folhas devem apresentar: para o anverso, esquerda e • 
superior de 3 cm e direita e inferior de 2 cm; para o verso, 
direita e superior de 3 cm e esquerda e inferior de 2 cm.

No caso de citações de mais de três linhas, deve-se observar • 
recuo de 4 cm da margem esquerda.

Margem do parágrafo de 2 cm a partir da margem • 
esquerda.
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Todo o texto deve ser digitado com espaçamento 1,5 entre • 
as linhas, (com espaçamento antes e depois de 0 pt - zero 
pontos)

As citações de mais de três linhas, as notas de rodapé, as • 
referências, as legendas das ilustrações e das tabelas devem 
ser digitados em espaço simples.

As referências, ao final do trabalho, devem ser separadas • 
entre si por um espaço simples em branco. 

Os títulos das seções devem ser separados do texto que • 
os sucede por um espaço entre as linhas de 1,5. Da mesma 
forma, os títulos das subseções devem ser separados do 
texto que os precede e que os sucede por um espaço entre 
as linhas de 1,5. 

• As notas de rodapé devem ser digitadas dentro das 
margens, ficando separadas do texto por um espaço simples 
de entrelinhas e por filete de 3 cm, a partir da margem 
esquerda.

• As citações correspondem à informação colocada no texto, 
mas que foi extraída de outra fonte, e devem ser apresentadas 
conforme a ABNT NBR 10520. 
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• As siglas, quando aparecem pela primeira vez no texto, 
devem ser precedidas da forma completa do nome e 
colocadas entre parênteses, como, por exemplo, Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

• O projeto gráfico é de responsabilidade do autor do 
trabalho.

• Todas as folhas do trabalho devem ser contadas 
sequencialmente e a numeração deve ser colocada no 
anverso da folha, no canto superior direito; e no verso, no 
canto superior esquerdo. (2 cm da borda).

• Deve-se adotar a numeração progressiva para as seções do 
texto (Elementos Textuais), empregando algarismos arábicos 
na numeração, alinhados na margem esquerda, precedendo 
o título, dele separado por um espaço. 

• As equações e fórmulas devem ser destacadas no texto, 
centralizadas e, se necessário, numeradas com algarismos 
arábicos entre parênteses, alinhados à direita. Na seqüência 
normal do texto, é permitido o uso de uma entrelinha maior 
que comporte seus elementos (expoentes, índices e outros).

• O uso das alíneas e subalíneas bem como as ilustrações e 
as tabelas devem seguir as mesmas orientações das Normas 
para Apresentação de Trabalhos Acadêmicos da Faculdade 
Cearense. 
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CAMPUS SEDE: Av. João Pessoa, 3884 - Fone: (85) 3201.7000
UNIDADE II: Av. João Pessoa, 4005 - Fone: (85) 3453-9000

www.faculdadescearenses.edu.br


