Tissiane Torres Vieira
Juliana Franco Fulgêncio Fonseca
Simone Terezinha da Silva Chaves

MANUAL PARA ELABORAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO

Instrução para elaboração de artigo
científico para trabalho final de conclusão
de curso de graduação (TCC).

NOVA LIMA
FACULDADE DE DIREITO MILTON CAMPOS
2018

3cm – margem superior

1

TÍTULO EM NEGRITO CENTRALIZADO COM AS LETRAS EM MAIÚSCULAS:
SUBTÍTULO, SE HOUVER
2cm
Nome do (a) autor (a)1
3cm
Margem
esquerda

Resumo: O resumo é um elemento obrigatório. Sua finalidade é apresentar, de modo geral, os pontos
importantes do artigo como a introdução ao tema, os objetivos, a metodologia, os resultados e conclusão. O
resumo não possui citações; deve ter no mínimo 100 e no máximo 250 palavras. O espaçamento do resumo deve
ser simples, texto justificado, sem parágrafo (ou recuo) e a fonte Times new Roman no tamanho 10.
Palavras-chave: São elementos obrigatórios, devem ficar abaixo do resumo e ter, no mínimo, três e, no máximo,
cinco palavras que traduzem o assunto tratado no documento. Elas são separadas por ponto final e a fonte no
tamanho 10. Exemplos: Artigo científico. Normas ABNT. Metodologia científica.
Data de submissão: 00/00/0000 – Data de aprovação: 00/00/0000 – Data de publicação: 00/00/0000

1 INTRODUÇÃO

A introdução deve apresentar a delimitação do assunto do artigo, os objetivos, a
justificativa da pesquisa e elementos necessários para situar o tema pesquisado. Ou seja, deve
apresentar uma visão geral do assunto, a fim de situar o contexto abordado.
O artigo científico deve ser uma obra original e possui a seguinte estrutura: Título;
Autor(es); Resumo; Palavras-Chave; Datas de submissão, de aprovação e de publicação;
Conteúdo (introdução, desenvolvimento e conclusão) e Referências. Todas as regras de
apresentação do artigo científico baseiam-se na Norma ABNT 6022 de 2018.
O texto deve ter alinhamento justificado; e, a partir da introdução até a conclusão, o
texto deve ter espaçamento entre linhas de 1,5cm, sem espaçamento entre parágrafos, fonte
Times New Roman no tamanho 12, incluindo o título das seções e subseções. O parágrafo
deve ter recuo da primeira linha de 1,25cm. No layout da página, as margens superior e
esquerda são 3cm e as margens inferior e direita são 2cm.
Os títulos das seções devem ser digitados alinhados à esquerda, em negrito, separados
por um espaço de caractere do texto e seguindo a numeração progressiva em algarismos
arábicos. O tamanho da página é A4 e o formato para publicação em PDF. O artigo deve ter
no mínimo 10 e no máximo 20 páginas (contadas a partir da introdução até a conclusão).
Em 2018, as datas de submissão, aprovação e publicação do artigo tornaram-se
informações obrigatórias na norma ABNT 6022. Para a finalidade de TCC e como norma
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Coloque em nota de rodapé um breve currículo e endereço eletrônico do(a) autor(a) na Fonte Times New
Roman, tamanho 10, espaçamento simples e justificado.
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deste manual, as datas de submissão (data de depósito na Faculdade) e aprovação são
suficientes.

2 DESENVOLVIMENTO DO ARTIGO: COLOCAR O TÍTULO DA SEÇÃO
PRIMÁRIA COM TODAS AS LETRAS EM MAIÚSCULAS E NEGRITO

A partir daqui, segue o desenvolvimento do artigo científico, que pode se dividir em
seções e subseções, que variam de acordo com o tema e o método da pesquisa. Os títulos das
seções e subseções devem estar em negrito e espaçamento conforme as regras descritas
anteriormente.
Os títulos das seções primárias devem estar com todas as letras em maiúsculas e os
títulos das seções secundárias e terciárias devem ter somente a primeira letra da sentença em
maiúscula; somente a seção terciária, se houver, deve estar também em itálico.

2.1 Informações complementares: colocar somente a primeira letra da sentença do título
da seção secundária e terciária em maiúscula

O desenvolvimento é a parte principal do artigo. Escreva o texto de forma clara e
apresente a fundamentação teórica (ou revisão de literatura), os métodos da pesquisa, os
resultados e a discussão. Esta parte do artigo também pode conter:

a) Ilustrações: são quadros, gráficos, figuras, fotos, etc.; devem ter numeração
sequencial;
b) Tabelas: são dados numéricos e/ou valores comparativos; seguem as normas do
IBGE (1993) e devem ter numeração sequencial e independente das ilustrações.

2.1.1 Exemplo de ilustrações e quadros

Os dados dos quadros, figuras e tabelas devem ter a fonte no tamanho 10. Os títulos
devem estar acima do item e a fonte de origem abaixo do item. As palavras FIGURA,
QUADRO e TABELA devem ser escritos em caixa alta e numerados.
Veja exemplos a seguir:
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QUADRO 1: Título do quadro
Nome

Conteúdo

Aluno A

Direito civil

Aluno B

Informação e sociedade

Aluno C

Prática trabalhista

Aluno D

TCC

Aluno E

Direito constitucional
Fonte: TORRES, 2010, p.67

FIGURA 1: título do gráfico

Fonte: Elaborado pelo(a) autor(a)

2.1.2 Exemplo de tabelas
TABELA 1: Título da tabela
Título

%

RESULTADO A

10%

RESULTADO B

20%

RESULTADO C

30%

RESULTADO D

40%

RESULTADO E

50%

Fonte: Elaborado pelo(a) autor(a)

2.1.3 Informações sobre número de páginas:
Informe o número no início das páginas à direita, a página 1 deve ser iniciada onde se
encontra o título e o resumo do artigo.
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3 SOBRE A CITAÇÃO, NOTAS DE RODAPÉ E REFERÊNCIAS: COLOCAR O
TÍTULO DA SEÇÃO PRIMÁRIA COM TODAS AS LETRAS EM MAIÚSCULAS E
NEGRITO

Nesta seção apresentam-se outros pontos importantes sobre o artigo científico. O autor
do artigo deve estar atento às regras de citação, notas de rodapé e referências.

3.1 Sobre as citações

Identificar o autor utilizado no artigo é muito importante, pois citar um texto sem
referenciar o autor é considerado como plágio. As citações seguem a Norma ABNT 10520 e
podem ser diretas (cópias fieis do texto utilizado) ou indiretas (a ideia do texto é reproduzida
sem transcrever o texto original).
A citação deve ser feita pelo sistema Autor-data e pode ser apresentada das seguintes
maneiras:

a) Citação direta com até três linhas: deve ser inserida no texto, entre aspas duplas; nessa
citação, é obrigatório colocar a página de onde o trecho foi consultado. Segue abaixo
exemplos de uma mesma citação, que pode ser escrita de duas formas:
 Exemplo de citação no texto com autor fora dos parênteses:
Segundo Mafra et al (2003, p.275) “grandes foram as transformações sofridas pela
sociedade brasileira, desde a promulgação do Código Civil de 1916”.
 Exemplo de citação com o autor dentro dos parênteses:
“Grandes foram as transformações sofridas pela sociedade brasileira, desde a
promulgação do Código Civil de 1916” (MAFRA et al, 2003, p.275).

b) Citação direta com quatro linhas ou mais: o texto deve estar em parágrafo
independente e sem aspas; com recuo de 4,0 cm da margem esquerda, em espaçamento
entre linhas simples, justificado e fonte tamanho 10. Veja exemplos 1 e 2:
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Ex.1: livro no todo (nesse caso o Código de Processo Civil)

Conforme o novo Código de Processo Civil,

Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:
I - relativas a direito ou a fato superveniente;
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e
grau de jurisdição (BRASIL, 2015, p.168).

Ex.2: livro (doutrina do autor Carlos Roberto Gonçalves – Direito civil brasileiro – veja
referência no final deste manual).

Segundo Gonçalves (2017, p.424):

os condôminos inadimplentes são coproprietários das áreas e equipamentos comuns,
não podendo, nessa condição, ter os seus direitos de “usar” e “gozar” limitados pela
convenção ou assembleia condominial. A situação difere daquela em que o
comportamento antissocial do condômino traz incômodo e prejuízo à vida no
condomínio, uma vez que a dívida pode ser cobrada judicialmente, com penhora de
bens do inadimplente.

c) Citação indireta: nesse caso, se reproduz a ideia do texto sem transcrever as palavras
exatas do autor; a indicação de páginas consultadas é opcional. Veja o exemplo abaixo:

Souza (2017) destaca a relevância do processo do trabalho no âmbito da recente
democracia e questiona a inconstitucionalidade de norma inferior ao texto magno cuja
aplicabilidade torna inviável que direitos fundamentais constitucionais se tornem mais
sólidos.
d) Citação de citação 2: Esse tipo de citação pode ser direta ou indireta e ocorre quando não
se teve acesso ao documento original. A expressão “apud” pode ser usada nesse caso e
pode ser substituída pela expressão “citado por”. Seguem os exemplos:

Segundo França e Vasconcellos (2009, p.133) “todo esforço deve ser empreendido para se consultar o
documento original. Entretanto, nem sempre é possível o acesso a certos textos”.
2
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 Exemplo de citação de citação DIRETA com autor citado fora dos parênteses:

Comparato (1965, citado por ZINI, 2012, p.151) afirma que o direito econômico é
“corolário indispensável da constituição do Estado pós-liberal”.
 Exemplo de citação de citação DIRETA com autor citado dentro dos parênteses:
O direito econômico é “corolário indispensável da constituição do Estado pós-liberal”
(COMPARATO, 1965, citado por ZINI, 2012, p.151).
 Exemplo de citação de citação INDIRETA:

Segundo Rosenfeld (1994, citado por SOUZA, 2017) a garantia da identidade
constitucional é essencial.

3.2 Sobre as notas de rodapé

As notas de rodapé servem para esclarecer ou trazer considerações que não podem ser
incluídas no texto. Como diretriz para o artigo científico, somente as notas explicativas
poderão ser incluídas e, portanto, as notas de referência não devem ser colocadas no rodapé.
Segundo França (2009, p. 149) as notas explicativas “fazem considerações suplementares e
não devem integrar o texto por interromper a sequência do pensamento”.
As notas de rodapé “se localizam na margem inferior da mesma página onde ocorre a
chamada numérica recebida no texto. São separadas do texto por um traço contínuo"
(FRANÇA, 2009, p. 145) e devem ser digitadas em espaço simples, fonte Times new Roman,
tamanho 10.

3.3 Sobre as referências

As REFERÊNCIAS são elementos obrigatórios e seguem as normas ABNT 6023 de
2002. Elas são apresentadas obrigatoriamente após a CONCLUSÃO e devem-se informar
somente as fontes efetivamente utilizadas no artigo. Nesse manual, as REFERÊNCIAS foram
incluídas no corpo do texto com a finalidade de dar maiores explicações sobre a apresentação
das mesmas.
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Os documentos citados no texto devem ser colocados nas REFERÊNCIAS em ordem
alfabética por sobrenome do autor. O título da seção de REFERÊNCIAS não pode ser
numerado e as obras citadas devem ser alinhadas à esquerda, ter espaçamento simples e deixar
um espaço simples entre elas, fonte Times New Roman, tamanho 12.
Alguns exemplos serão apresentados nas subseções abaixo.

3.3.1 Exemplo de referências de legislação

Regra geral para legislação
JURISDIÇÃO (nome do país, estado ou município) ou NOME DA ENTIDADE (em caso de
normas da entidade). Título da legislação ou norma em negrito, Numeração da lei ou
norma e data (dia, mês, ano). Número da edição se houver, seguido de ed minúsculo. Local
da publicação: Nome da Editora, Ano de publicação.

Ex. de Livro no todo
BRASIL. Código civil. 2.ed. Brasília: Senado Federal, 2003.
BRASIL. Constituição Federal de 1988. Brasília: Câmara dos Deputados, 2015.
BRASIL. Código de processo civil: lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Brasília:
Presidência da República, 2015.

3.3.2 Exemplo de referência de jurisprudência (decisões judiciais)
Regra geral:
JURISDIÇÃO. Órgão Judiciário Competente. Título (natureza da decisão ou ementa).
Número. Partes envolvidas (se houver). Relator. Local, data da decisão. Dados da
publicação.

Ex.: Retirado de periódico/revista
MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Recurso de Ofício nº 1.0439.03-019769-3/001.
Recorrente: Jd. V. Cr. Inf. Juv. Comarca Muriaé. Recorrido: Geraldo Magela Teixeira.
Relatora: Desª. Márcia Milanez. Muriaé, 13/01/2006. Ciência Jurídica, ano 20, n.128, p.251253, mar./abr., 2006.
Obs.: No exemplo acima, os “Dados da publicação” são referentes a periódico/revista
Ciência Jurídica (veja orientações: regra geral para artigo em 3.3.4).
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3.3.3 Exemplo de referências de livros e capítulos de livros
a) Livro no todo:
Regra geral para livro:
SOBRENOME EM CAIXA ALTA, Nome do autor. Título do livro em negrito: subtítulo se
houver. Número da edição seguido de ed minúsculo. Local da Editora: Editora, ano de
publicação.
Ex.:
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 2. ed. São Paulo: Malheiros
Editores, 2009.
b) Livro até 3 autores: indica-se todos os autores separados por ponto e vírgula (;).
Ex.:
FRANÇA, Júnia Lessa; VASCONCELLOS, Ana Cristina de. Manual para normalização de
publicações técnico-cientificas. 6.ed. Belo Horizonte: UFMG, 2003.
c) Livro com 4 ou mais autores: indica-se apenas o primeiro autor seguido de et al em
itálico.
Ex.:
SANTOS, Felipe et al. O caso da estrangeira: comentários. 4. ed. São Paulo: Paz e Terra,
2009.

d) Livros de autoria de organizador (Org.), editor (Ed.), Coordenador (Coord.), Compilador
(Comp.) e outros: acrescenta-se a abreviatura pertinente ao tipo de responsabilidade na
frente do nome do autor.

Ex.: livro com dois organizadores (segue a mesma regra de livro até 3 autores).
PORTO, Vinicius; MARQUES, Jader (Orgs.) O compliance como instrumento de
prevenção e combate à corrupção. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017.

e) Capítulo de livro
Regra geral:
SOBRENOME, Nome do autor do capítulo. Título do capítulo. In: SOBRENOME, Nome do
autor do livro. Título do livro em negrito: subtítulo se houver. Número da edição seguido de
ed minúsculo. Local da Editora: Editora, ano de publicação. Páginas iniciais e finais do texto
usado precedidas de p.
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Ex.: Capítulo livro
BARBOSA, Narciso F. Importância do compliance na campanha eleitoral. In: PORTO,
Vinicius; MARQUES, Jader (Orgs.) O compliance como instrumento de prevenção e
combate à corrupção. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017. p. 21-50.
ARATO, Andrew. A antimonia do marxismo clássico. In: HOBSBAWN, Eric (Org.) História
do marxismo. 2.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. Cap. 3, p. 85-148.

3.3.4 Artigo de periódico/revista ou jornal
Regra geral:
SOBRENOME, Nome do autor. Título do artigo: subtítulo se houver. Título da Revista ou
Jornal em negrito, Local de publicação, volume, número da revista, Número das páginas,
data ou mês, ano de publicação.

Ex.: artigo de jornal:
MASCARENHAS, Maria das Graças. Sua safra, seu dinheiro. O Estado de São Paulo, São
Paulo, 17 set., p.1416, 1986.
Ex.: artigo de periódico/revista:
BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco. Sobre a (in)capacidade do direito de lidar com a
gramática da diversidade de gênero. Revista jurídica da Presidência, v. 18, n. 116, p. 481505, out./jan. 2016/2017.

Ex.: artigo com dois autores:
LOPES JÚNIOR, Aury; ROSA, Alexandre Morais da. Você sabe o que é imparcialidade
cognitiva no processo penal? Revista Magister de direito penal e processual penal, v. 13, n.
75, p. 94-97, dez./jan. 2016/2017.

Ex.: artigo com quatro ou mais autores:
MAFRA, Tereza Cristina Monteiro et al. Lei de introdução à luz do Código Civil Brasileiro
de 2002. Revista da Faculdade de Direito Milton Campos, Belo Horizonte, V.10, p. 273304, 2003.

3.3.5 Referências de monografias, dissertações, teses e outros trabalhos acadêmicos.
Regra geral
SOBRENOME, Nome do autor. Título do trabalho acadêmico em negrito: subtítulo se
houver. Ano de apresentação. Número de folhas ou volumes. Tipo de publicação (Categoria
e área de concentração) – Nome da Faculdade, Nome da Universidade, cidade, ano da defesa.
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Ex.: Tipo de publicação: Dissertação:
SILVA, Marina Nogueira Resende. Pornografia de vingança e a proteção civil da
intimidade, imagem e honra. 2018. 142 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito
Milton Campos- Programa de Pós-Graduação em Direito, Nova Lima, 2018.

3.3.6 Artigo sem autor: inicia-se com a primeira palavra do título em MAIÚSCULAS e
colocam-se os outros dados disponíveis da publicação conforme o tipo de material
(livro ou revista).
Regra geral para revista
PRIMEIRA palavra do título do artigo em maiúsculas. Título da Revista ou Jornal em
negrito, Local de publicação, volume, número da revista, Número das páginas, data ou mês,
ano de publicação.

Ex.:
O HOMEM inocente. Revista do Diário da manhã, São Paulo, v. 2, n.1, p.7-13, jan., 2005.

3.3.7 - Publicações em Congressos

Regra geral:
SOBRENOME, Nome do Autor. Título do trabalho ou artigo. In: NOME DO EVENTO EM
CAIXA ALTA, número, ano, local de realização (cidade). Anais... subtítulo se houver. Local
de publicação (cidade): Editora, data de publicação. Número de páginas ou volumes.
*Obs.: no caso de publicação eletrônica, deve-se acrescentar após o número de
páginas/volumes: Disponível em: <coloque aqui o endereço eletrônico > Acesso em: dia, mês,
ano de acesso.

Ex.1:
ALBUQUERQUE FILHO, Carlos Cavalcanti de. Fecundação artificial post mortem e o
direito sucessório. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA, 5, 2005,
Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: IBDFAM, 2005. Disponível em
<http://www.ibdfam.org.br/_img/congressos/anais/8.pdf> Acesso em 02 de maio de 2018.
Ex.2:
GALLOTTI, Isabel. Dano moral na jurisprudência do STJ. In: JORNADA DE DIREITO
CIVIL, 6, 2013. Anais... Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários,
2013. p. 64-74.
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3.3.8 Publicação em meio eletrônico
Regra geral
Faça a regra geral de acordo com o tipo de publicação utilizada, e, acrescenta-se no final:
Disponível em: <coloque aqui o endereço eletrônico > Acesso em: dia, mês, ano de acesso.
Ex.: legislação:
BRASIL. Código de processo civil: lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Brasília:
Presidência da República, 2015. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm> Acesso em: 10
out. 2017.
Ex.: Jurisprudência (decisão judicial) em meio eletrônico.
Ex.1
MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Ação de busca e apreensão. Processo n° 000370038.2013.8.13.0180. Requerente: Erika Mazini Angelino. Requerido: Marcos Paulo Pannain de
Souza. Relatora: Flávia Generoso e Mattos. Congonhas, 07 de fevereiro de 2014. Disponível
em:
<http://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/downloadArquivo.do?sistemaOrigem=1&codigoArq
uivo=353769&hashArquivo=dc1bf1f6317a03b5364321a6871a8635> Acesso em 10 de abril
de 2018.
Ex.2:
MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Apelação cível – Direito das Famílias – Processual
civil - N° 1.0145.13.071669-2/002. Apelante 1: P.S.F. Apelante 2: R.D.H. Apelados: R.D.H.,
P.S.F. Relator: Oliveira Firmo. Juiz de Fora, Data de julgamento: 28/11/2017. Data de
publicação:
07/12/2017.
Disponível
em:
<http://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/pesquisaPalavrasEspelhoAcordao.do?&numeroRegis
tro=1&totalLinhas=84&paginaNumero=1&linhasPorPagina=1&palavras=aliena%E7%E3o%
20parental&pesquisarPor=ementa&pesquisaTesauro=true&orderByData=1&referenciaLegisl
ativa=Clique%20na%20lupa%20para%20pesquisar%20as%20refer%EAncias%20cadastradas
...&pesquisaPalavras=Pesquisar&> Acesso em 10 de abril de 2018.

Ex.: artigo de revista:
ALBERGARIA NETO, Jason Soares de; FERNANDES, Bernardo Teixeira de Lima. O sócio
na ação de execução fiscal. Revista da faculdade de direito Milton Campos, Nova Lima,
V.25, p.59-92, 2012. Disponível em:
<http://www.mcampos.br/REVISTAMILTONCAMPOS/volumes/volume%2025.pdf>
Acesso em 10 out. 2017.
Ex.: artigo em site:
AMARAL, Rita. O homem urbano. Disponível em:
<www.aguaforte.com/antropologia/homem.htm>. Acesso em: 08 mar. 1999.
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Ex.1: Artigo sem autor: inicia-se com a primeira palavra do título em MAIÚSCULAS:
TRÂNSITO em BH terá operação especial para show de Paul McCartney. Jornal O Tempo,
Belo Horizonte, Publicado em 16 de outubro de 2017. Disponível em:
<http://www.otempo.com.br/cidades/tr%C3%A2nsito-em-bh-ter%C3%A1opera%C3%A7%C3%A3o-especial-para-show-de-paul-mccartney-1.1532015> Acesso em:
16 de outubro de 2017.
Ex.2: Artigo sem autor
ARTISTA será indenizado por reprodução não autorizada de desenhos artísticos do alfabeto
Libras.
Jornal
Jurid,
13
de
abril
de
2018.
Disponível
em
<http://www.jornaljurid.com.br/noticias/artista-sera-indenizado-por-reproducao-naoautorizada-de-desenhos-artisticos-do-alfabeto-libras> Acesso em: 13 de abril de 2018.
3.3.9 – Regra para Autor-Data que se repete
Se houver autores de mesmo “Autor (Data)” deve-se identificar cada referência com as
alíneas a, b, c, etc. Veja as referências e respectivas citações nos exemplos abaixo:
Ex.:
BRASIL. Código de processo civil: lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Brasília:
Presidência da República, 2015a.
BRASIL. Constituição Federal de 1988. Brasília: Câmara dos Deputados, 2015b.
Nos exemplos acima, conforme a referência usada no texto, a citação deve ser apresentada no
formato: Brasil (2015a) e Brasil (2015b), respectivamente.

4 CONCLUSÃO

É a parte final do artigo e é a última seção numerada. Apresenta respostas para as
questões da pesquisa, para seus objetivos e hipóteses. Podem-se apresentar também
recomendações e sugestões para trabalhos futuros. Nesta seção, são apresentados os
comentários do autor e as contribuições da pesquisa. É a síntese dos principais resultados
descritos no desenvolvimento do artigo.

REFERÊNCIAS
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