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MODELO DE UM ARTIGO CIENTÍFICO 
 

 Antes de ler este texto leia atentamente o texto: O que é um artigo 
científico,  disponível no site da faculdade. Veja que há artigos científicos, de 
revisão e original. Depois observe se seu artigo segue o modelo IDC ou o 
IRMRDC. Leia também no mesmo  texto as informações sobre como escolher o 
título de seu artigo, e os cuidados com a linguagem utilizada. Passemos ao 
modelo: 
 
 
        TITULO DO ARTIGO (fonte “Times New Roman” tamanho 18 negrito). 
Após o título, se não houver subtítulo, deixar duas linhas em branco em fonte 
tamanho 12. Se houver subtítulo: logo abaixo do título, sem espaçamento, 
fonte “Times New Roman” tamanho 16, negrito. Usar maiúsculas e minúsculas 
seguindo a regra da língua portuguesa. 

 
 Abaixo do título, centralizado, fonte “Times New Roman” tamanho 12, 
em linhas distintas, deverá estar o nome do autor e o nome do curso,  e 
debaixo deste igualmente o nome do co-autor (no caso o  professor 
orientador) e  sua principal instituição de atuação. O nome do(s) autor 
(es) deve estar  em negrito, as  demais linhas não. Após a identificação dos 
autores, deixar uma linha em branco. Geralmente, como nota de rodapé, 
coloca-se o e-mail do autor para  futuros contatos, porém veja as regras do 
periódico onde vai tentar publicar seu artigo. 
 
 RESUMO: escreve-se em fonte “Times New Roman”, tamanho 12, 
negrito, alinhado à esquerda. Deixe uma linha em branco. O resumo é uma 
versão condensada do relato da pesquisa e em geral não ultrapassa 150 
palavras. Inclui informações sobre a hipótese, o procedimento e o padrão geral 
dos resultados. Geralmente, inclui poucas informações retiradas da discussão 
dos resultados. Deixar 2 linhas em branco após o resumo. 
 
 Após o resumo escreva Palavras-chave em fonte “Times New  Roman”, 
tamanho 12, negrito, alinhado à esquerda. Em seguida escreva  de 3 a  6 
palavras chaves que identificam a área do artigo e sintetizam  sua  temática.  
As palavras escolhidas devem priorizar a abordagem geral do tema e na 
medida do possível usando grandes áreas do conhecimento. Deixar duas linhas 
em branco após as palavras-chave. 
 
 Após o resumo e as palavras-chave escreva o Abstract (que é o mesmo 
resumo em língua inglesa) e logo após key words (as palavras-chave  em 
língua inglesa). A formatação é igual a do resumo. 
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      Introdução: Neste espaço o pesquisador descreve o problema 
investigado, também descreve detalhadamente pesquisas anteriores sobre o 
mesmo tema e as teorias relevantes para o problema de pesquisa. As 
hipóteses (expectativas do pesquisador) são explicitadas. O pesquisador 
introduz a pesquisa em um formato lógico, mostrando como as pesquisas 
anteriores e a teoria, se relacionam com o problema atual da pesquisa e os 
resultados esperados.  
      O texto deve ser escrito usando a fonte "Times New Roman" tamanho  12. 
O espaçamento entre as linhas deve ser simples. O alinhamento do texto deve 
ser justificado. O início de cada parágrafo deve ser precedido por um toque de 
tabulação (Tab.) ou 1.25 cm.   
 
      Método: Esta seção é dividida em subseções, cujo número varia, pois 
depende do que o pesquisador deseja relatar dependendo da complexidade da 
pesquisa. Algumas vezes a primeira subseção apresenta uma visão geral do 
delineamento da pesquisa, preparando o leitor para o material que virá logo a 
seguir. A próxima seção descreve a amostra da pesquisa e suas 
características. Se o estudo teve participação de sujeitos humanos, deve-se 
descrever como foram recrutados e se foram devidamente esclarecidos sobre a 
pesquisa. (ver termo de autorização de participação em pesquisa).Outras 
subseções podem ser necessárias para que o pesquisador descreva 
detalhadamente os equipamentos, ferramentas e instrumentos ou dos 
materiais e testes utilizados. 
 
      Resultados: Nesta parte do artigo o pesquisador apresenta suas 
descobertas de três maneiras diferentes, a saber: 

1. Apresenta uma descrição em forma de narrativa dos resultados 
alcançados; 
2. Os resultados são descritos em linguagem estatística; 
3. Os resultados são mostrados em forma de gráficos. 
(a maneira de apresentar os resultados vai depender de que tipo de artigo 
estamos tratando). 
 

      Discussão: O autor revê a pesquisa sob várias perspectivas. Aponta se os 
resultados confirmam ou não as hipóteses iniciais. Fornece uma explicação 
para os resultados alcançados. Se as hipóteses forem rejeitadas, deve fornecer 
uma explicação do motivo para tal. Também pode discutir os resultados 
alcançados com os resultados de outras pesquisas sobre o mesmo tema. Ao 
final pode sugerir outros trabalhos que podem ser feitos a partir da pesquisa 
realizada; e quais as aplicações práticas possíveis com os resultados 
encontrados. 
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      Bibliografia: Deve-se colocar em ordem alfabética por sobrenome do 
autor, nome do autor, nome da obra em negrito, cidade, dois pontos, nome da 
editora, vírgula e ano de publicação. 
 
Lembrar sempre de consultar as normas de publicação do periódico onde 
pretender publicar o artigo, pois algumas pequenas variações podem ocorrer. 
 

 
 
 
 
  


