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NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO COMPLETO

1. O artigo científico completo deve conter no mínimo de 10 e no máximo de 15
páginas, incluindo referências bibliográficas e notas. As citações de artigos
(referências) no texto devem seguir as normas vigentes da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT. Veja padrão de normatização de trabalhos acadêmicos da
PUC
Minas
no
endereço
eletrônico
http://portal.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI2016021710
2425.pdf.
1.1 Serão desclassificados sumariamente os artigos que desrespeitarem os limites
estipulados acima.
2. Formatação: O trabalho deve ser apresentado em formato eletrônico (.doc ou .docx;
não serão aceitos arquivos em .pdf), configurando a página para o tamanho de papel
A4, com orientação retrato, margem superior e esquerda igual a (3cm), inferior e direita
igual a (2cm). Deve ser empregada a fonte Times New Roman, corpo 12, espaçamento
1,5 linhas em todo o texto, parágrafo de 1,25 cm, alinhamento justificado, à exceção do
título. As páginas devem ser numeradas embaixo e à direita, em algarismos arábicos.
2.1 Serão desclassificados sumariamente os artigos que vierem em formato pdf.
3. Título: Deve ser centralizado, escrito em letras maiúsculas, em negrito, fonte Times
New Roman, tamanho 14. Subtítulo, se houver, em letras minúsculas.
4. Autoria do trabalho:
4.1 Sob o título, após dar um espaçamento (1,5 linhas), identificar o(s) autor(es) do
trabalho, seguido(s) de nota de rodapé com titulação, curso, unidade e e-mail de
cada autor.
4.2 A identificação do professor orientador segue a mesma forma de identificação, em
nota de rodapé.
Colocar o(s) nome(s) do(s) professor(es) orientador(es),
apresentando a titulação destes (Es – para Especialista, Me – mestres, Dr – doutor,
pos doc), além do endereço institucional (curso, unidade e núcleo a que pertence) e
o endereço eletrônico (e-mail).
5. Elementos constitutivos do artigo acadêmico:
5.1 Resumo: Deverá abranger breves e concretas informações sobre o Objeto do
trabalho acadêmico, Objetivos, Metodologia, Resultados, Conclusões do
trabalho, mas de forma contínua e dissertativa, em apenas um parágrafo.
Resumo deverá ser feito em Times New Roman fonte 10, espaçamento simples.
5.1.1 Palavras-chave: Estas não devem estar presentes no TÍTULO. Devem
vir na linha imediatamente abaixo do resumo (no mínimo três e no
máximo cinco) para indexação, com alinhamento justificado, separadas
por ponto, seguido de inicial maiúscula.
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5.2 Resumo em língua estrangeira (mesmo formato do resumo em língua
portuguesa).
5.2.1 Palavras-chave em língua estrangeira (traduzidas do resumo em língua
nativa).
5.3 Introdução: deve ser breve e, de forma clara, justificar o problema estudado.
Nela deverão ser informados os objetivos do trabalho realizado.
5.4 A metodologia, também elaborada de forma concisa e clara, deve fazer com
que o leitor entenda os procedimentos utilizados na prática curricular, projeto ou
outra produção de instâncias da PUC Minas.
5.5 Os resultados devem, à luz do aporte teórico utilizado no trabalho de pesquisa,
evidenciar análise e discussão dos dados obtidos. Podem-se usar recursos
ilustrativos de figura ou tabela, acompanhada(o) de análise indicando sua
relevância, vantagens e possíveis limitações.
5.6 A tabela ou figura (fotografia, gráfico, desenho) deve apresentar qualidade
necessária para uma boa reprodução. Deve ser gravada(o) no programa Word
para possibilitar correções, caso necessário. Deve ser inserida(o) no texto e
numerada(o) com algarismos arábicos. Na tabela (sem negrito), o título deve
ficar acima e na figura (sem negrito), o título deve ficar abaixo. É recomendável
evitar a apresentação dos mesmos dados na forma de figuras e tabelas. Devem
ser inseridas no texto conforme recomendações da PUC Minas
http://portal.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI2016
0217102425.pdf
5.7 As conclusões ou considerações finais deverão ser elaboradas com verbos no
presente do indicativo. Deverão considerar os objetivos explicitados e os
resultados indicados no Resumo Expandido.
1. Área do conhecimento: virá abaixo do texto do resumo e separado deste por uma
linha em branco. A classificação da área de conhecimento é fixada na tabela do
CNPQ
(http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf)
e refere-se ao conteúdo preponderante da pesquisa.
2. Nas referências deverão constar apenas autores e obras mencionados no texto,
obedecendo-se às normas da ABNT.
3. Financiamento: No caso de projetos que foram financiados, destacar, em nota de
rodapé vinculada ao título a(s) instituição(ões) financiadora(s).

EXEMPLO DO FORMATO DE UM ARTIGO CIENTÍFICO
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Fac simile do e-book da I Mostra de Extensão – primeira e última página de um artigo completo.
Atenção: o título deve vir em letras maiúsculas e subtítulo, se houver, em letras minúsculas
(PUC MINAS, 2016, p. 44-53)

