
IV ENCONTRO CIENTÍFICO INTERDISCIPLINAR DA  

FACULDADE MARANHENSE SÃO JOSÉ DOS COCAIS  

Tema: Pesquisa científica: desafios para construção da ciência em busca 

da sustentabilidade social 

 

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO ARTIGO  

 

Sobre o envio dos artigos pelos participantes dos GT´s, destacam-se algumas 

informações para facilitar o processo de orientação dos alunos que submeterão trabalhos 

científicos: 

 

1. O Artigo Científico  “É a parte de uma publicação, com autoria declarada, que 

apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas 

áreas do conhecimento”. (ABNT, 2003, p.2); 

2. O artigo pode ser:   

a) Original: relatos de experiências de pesquisa, estudo de caso, entre outros; 

b) De revisão: analisam e discutem trabalhos já publicados, revisões bibliográficas. 

3. A estrutura do artigo científico é a mesma dos demais trabalhos científicos: 

elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. 

4. No que se refere aos elementos pré-textuais, devem ser observas as seguintes 

indicações: 

a)  Título e subtítulo (se houver) – devem figurar na primeira página do artigo, 

centralizado, em negrito e com as letras iniciais em maiúsculas, na língua do texto; 

b)  Autoria: Nome completo do(s) autor(s) na forma direta (centralizado), a dois 

espaços entre linhas (1,5 cm) separados por ponto e vírgula quando mais de um 

autor, acompanhado de um breve currículo em nota de rodapé, onde o autor é 

qualificado na área do artigo, seguido do endereço postal e/ou eletrônico;  

c)  Resumo na língua vernácula – deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados 

e as conclusões do documento, utilizar o verbo na voz ativa. Indica-se que o resumo 

deverá ter aproximadamente 250 palavras. Digitar em espaçamento entre linhas 

simples, antecedido da palavra resumo em negrito, seguido de dois pontos (:); 

d)  Palavras chave  – Na língua do texto, deve figurar abaixo do resumo, 

antecedidas da expressão:  Palavras chave:  

5. Os elementos textuais do artigo são: 

a) Introdução – parte inicial do artigo, deve situar o leitor sobre o contexto do tema 

pesquisado, assim como expor a finalidade e os objetivos da pesquisa, as 

justificativas que levaram o autor a tal investigação para, em seguida, apontar as 



questões de pesquisa para as quais buscará as respostas. Deve-se, ainda, destacar a 

Metodologia utilizada no trabalho. A palavra “Introdução” deve aparecer alinhada à 

margem esquerda, em negrito e apenas a letra inicial em maiúsculo;  

b)  Desenvolvimento – constitui-se na parte central do trabalho, onde o autor deve 

fazer uma exposição sobre o assunto trabalhado, apresentando e fazendo uma 

discussão com as principais teorias utilizadas para compreender e esclarecer o 

problema. Além de apresentar as teorias, o autor deve relacioná-las com a dúvida 

investigada. Se necessário, pode-se dividir em subitens;  

c)  Conclusões – parte final do artigo que deve expressar uma síntese dos principais 

resultados, e principalmente com a resposta comentada à questão de pesquisa assim 

como suas contribuições. Devem ser breves podendo apresentar, também, 

recomendações e sugestões para trabalhos futuros.  

6. Elementos pós-textuais  

 a) Referências - Elemento obrigatório, constitui uma lista única ordenada de 

documentos efetivamente citados no texto, seguindo a norma NBR 6023/2002 da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas.  

  

Todos os trabalhos aprovados devem seguir a seguinte formatação:  

 Formato Word. Fonte: Arial, tamanho 12; espaçamento entre linhas de 1,5; entre 04 

e 08 páginas (com referências bibliográficas), excluindo-se os eventuais anexos; 

 Margens: o texto deve estar justificado, dentro dos limites padronizados, de modo 

que a margem direita fique reta no sentido vertical, com as medidas, a saber: 

Superior: 3,0 cm da borda superior da folha; Esquerda: 3,0 cm da borda esquerda da 

folha; Direita: 2,0 cm da borda direita da folha; Inferior: 2,0 cm. da borda inferior 

da folha. 

IMPORTANTE: É necessário incluir a Página de rosto (CAPA), com as seguintes 

informações:  

 IV Encontro Científico da FMSJC. 17 e 18 de outubro de 2017, FMSJC, Timon-

MA; 

 Grupo de Trabalho: [INDICAR NOME DO GT, CONFORME DESCRITO NO 

ANEXO 1 DO EDITAL]; 

 Título do Trabalho [idêntico ao que foi registrado no momento da inscrição]; 

 Nome completo do (s) autor (es), titulação, instituição do(s) autor (es) e e-mail.  

.  

 

 


