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Prefácio

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas
Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos
de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE),
são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), f rmadas pelas partes interessadas no tema objeto
da normalização
Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conf rme as regras da ABNT Diretiva 2
AABNT chama a atenção para que, apesar
apesa r de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitos
de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT
a qualquer momento (Lei n 9.279, de 14 de maio de 1996).
º

Ressalta-se que Normas Brasileiras podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos Nestes
casos, os Órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar outras datas para
exigência dos requisitos desta Norma.
AABNT NBR 6022 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Infrmação e Documentação (ABNT/CB-014),
pela Comissão de Estudo de Documentação (CE014:000001) O seu 1 Projeto de Revisã
Revisãoo circulou
em Consulta Nacional confrme Edital n 1, de 25102016 a 02012017 O seu 2 Proeto de Revisão
circulou em Consulta Nacional conforme Edital n 11, de 01112017 a 01122017
°

º

°

º

Esta segunda edição cancela e substitui a edição anterior (ABNT NBR 60222003), a qual f i tecnica
mente revisada
O Escopo em inglês desta Norma Brasileira é o seguinte:
Scope
This Standard species general principes r pparation and presentation of elements th at constitute
acles in a technical an/or scientific periodical pubcation.
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Inrmação e documentação -Aigo
-Aigo em publicação periódica técnica e/ou
científic
cien
tífica
a -Apresentação

1

Escopo

Esta Norma especifica os princípios gerais para elaboração e apresentação de elementos que consti
tuem artigos em um periódico técnico e/ou científico.

2 Referências normativas
Os documentos relacionados a seguir são
são indispensáveis à aplicação deste documento. Para refe
rências datadas, aplicam-se somente as edições citadas Para referências não datadas aplicam-se
as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas)
ABNT NBR 6023, Inação e documentação  Rencias  Elaboção
ABNT NBR 6024 Informação e documentação  Numeração pgssiv das seções de um
documento  Apresentação
ABNT NBR 6028, Resumos  Pcedimento

d ocumentos -Apsentação
ABNT NBR 10520, Infoação e documentação  Citações em documentos
IBGE Normas de apresentação tabula. 3 ed Rio de Janeiro 1993

3 Trmos e definições
Para os efeitos deste documento aplicam-se os seguintes termos e definições
3.1
agradecimento
texto em que o autor fz agradecimentos dirigidos àqueles que contribuíram de maneira relevante
à elaboração do artigo
3.2
anexo
texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação e/ou
ilustração
3.3
apêndice
texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de complementar sua argumentação sem prejuízo da
unidade nuclear do trabalho
3.4

artigo de revisão
parte de uma publicação que resume analisa e discute informações já publicadas

© ABNT 2018 - Todos os direitos reseados

1

ABNT NBR 6022:2018

3.5
artigo original
parte de uma publicação que apresenta temas ou abordagens originais
3.6
artigo técnico e/ou científico
parte de uma publicação, com autoria declarada de natureza técnica e/ou científica
3.7
autor
pessoa(s) física(s) responsável(eis) pela criação do conteúdo intelectual ou artístico de um documento
3.8
autor entidade
instituição(ões), organização(ões), empresa(s), comitê(s), comissão(ões), evento(s), entre outros, responsáveis por publicações em que não se distingue autoria pessoal
3.9
citação
menção de uma infrmação extraída de outra fonte
3.10
DOI (Digital Object ldentifier
sistema (padrão) usado para identificar documentos digitais em redes de computador
3.11
elemento pós-textual
elemento que sucede e complementa o trabalho
3.12
elemento pré-textual
elemento que antecede o texto com informações que ajudam na sua identificação e utilização
3.13
elemento textual
parte do trabalho em que é exposta a matéria
3.14
glossário
lista em ordem alfabética de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de sentido obscuro
utilizadas no texto, acompanhadas das respectivas definições
3.15
ilustração
desenho, gravura ou imagem que acompanha um texto
3.16
legenda
texto explicativo redigido de forma clara, concisa e sem ambiguidade, para descrever uma ilustração
ou tabela

2
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3.17
legenda bibliográfica
conjunto de elementos destinados à identificação de um fascículo e/ou volume da publicação e de
seus artigos
3.18
periódico técnico e/ou científico
ver publicação periódica técnica e/ou científica
3.19
publicação periódica técnica e/ou científica
publicação em qualquer tipo de suporte, editada em unidades sucessivas, com designações numéri
cas e/ou cronológicas e destinada a ser continuada indefinidamente
NOTA

Não confundir com "coleção ou "sére editoral.

3.20
referência
conjunto padronizado de elementos descritivos
descritivos retirados de um documento que permite sua identifi
cação individual
3.21
resumo
apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento
3.22
seção
parte em que se divide o texto de um documento que contém as matérias consideradas afins em
exposição ordenada confrme o assunto
3.23
sigla
reunião das letras iniciais dos vocábulos fundamentais de uma denominação ou título
3.24
símbolo
sinal que substitui o nome de uma coisa ou de uma ação
3.25
subtítulo
infrmações apresentadas em seguida ao título visando esclarecê-lo ou complementá-lo de acordo
com o conteúdo da publicação
3.26
tabela
forma não discursiva de apresentar informações nas quais os dados numéricos se destacam como
infrmação central
3.27
título
palavra, expressã
expressão
o ou frase que designa o assunto ou o conteúdo de uma publicação

© ABNT 2018 - Todos os direitos
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4 Artigo

O artigo pode ser original ou de revisão.
AconfestrrumtueraodeEsquema
um artig1:o é constituída de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, especificados
Esquemama 1 El Elementosos estruTítuturaloisnodeidumiomaartidogo documento (obrigatório)o)
Esque
Tí Auttulooremobrobroutigatroóriidooiomaopcional
 Resumoemno ioutdiormao iddoiomaopci
documentonaloobr igatatório
Elementos pré-textuais Resumo
IDatdentaisficdeaçãosubmie disssãosponião ebaprilidadeovaçãoopci
do
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oobr
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br
i
g
at
ó
r
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opcional
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t
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o

Desenvol
Desenvderolavçõesimententfoinobraisobrigatiógratioó rio
Elementos textuais {Consi
Ref
e
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Gl
o
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i
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o
nal

Elementos póstextuais Apêndi
c
eopci
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nal

Anexo
opci

opci
o
nal

Agradecimentosopcional
5 Estrutura

NOTA

.1

A nomenclatura dos títulos dos elementos textuais fica a crtério do autor.

lemeno pé-exi

A ordem dos elementos prétextuais deve ser conf rme 511 a 515
Otiptogrítulaofidocament
artigoeeouo subtseparítualodos(se porhouver)
houverdois) devem
f
i
g
ur
a
r
na
pági
n
a
de
aber
t
u
r
a
do
ar
t
i
g
o,
di
f
e
r
e
nci
a
dos
p
ont
o
s
(

)
e
no
i
d
i
o
ma
do
t
e
xt
o

Opci
o
nal
m
ent
e
,
pode
s
e
incluir o título em outro idioma, inserido logo abaixo do título no idioma do texto
Omainomes de umdo autautoorr,deveos nomes
ser inpodem
serido deserfgrramfaadosdirenata:mesma
prenomelinha,(abrsepar
eviadoadosou pornão)víergsobrula, eounome.em linParhasa
dicontstinattaos. Deve constar o currículo sucinto de cada autor, com vinculação corporativa e endereço de
Recomenda
s
e
que
os
dados
de
vi
n
cul
a
ção
e
ender
e
ço
const
e
m
em
not
a
,
com
si
s
t
e
ma
de
chamada
próprio, diferente do sistema adotado para citações no texto
4
5.1.1

Título

5.1.2

Autor
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5.1.3

Resumo

Deve ser elaborado conforme a ABNT NBR 6028.
O resumo em outro idioma, se houver
houver,, deve suceder o resumo no idioma do documento
5.1.4

Datas de submissão e aprovação

Devem ser indicadas as datas (dia mês e ano) de submissão e aprovação do artigo para publicação
publicação
5.1.5

Identificação e disponibilidade

Pode ser indicado o endereço eletrônico, DOI, suportes e outras infrmações relativas
relativas ao acesso
do documento.

5.2

Elementos textuais

A ordem
ordem dos elementos deve ser confrme 521 a 523

5.2.1

   í   x   é  
Introdução

Parte inicial do artigo na qual devem constar a delimitação do assunto tratado, os objetivos da pesquisa
e outros elementos necessários para situar o tema do artigo
5.2.2

Desenvolvimento

Parte principal do artigo, que contm a eposição ordenada e pormenorizada do assunto tratado
Divide-se em seções e subseções, conforme a ABNT NBR 6024.
5.2.3

Considerações finais

Parte final do artigo na qual se apresentam as considerações correspondentes aos objetivos e/ou
hipóteses

5.3

Elementos pós-textuais

A ordem
ordem dos elementos deve ser confrme 531 a 5.35
5.3.1

Referências

Devem ser confrme a ABNT NBR 6023.
5.3.2

Glossário

Deve ser elaborado em ordem alfabtica
5.3.3

Apêndice

Deve ser identificado nesta ordem: a palavra Apêndice seguida de letras maiúsculas consecutivas,
travessão e respectivo ttulo, com o mesmo destaque tipográfico das seções primárias e centralizado,
conforme a ABNT
ABNT NBR 6024. Utilizam-se letras maiúsculas dobradas, na identificação dos apêndices,
quando esgotadas as 26 letras do alfabeto.
© ABNT 2018 - Todos os direitos
direitos reseados
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EXEMPLO 1
APÊNDICE A-LIAÇÃO NUMÉRCA DE CÉLULAS INFLAMÓRIAS TOIS AOS QUATRO DIAS
DE EVOLUÇÃO
APNDCE B LIAÇÃO DE CLULAS MUSCULARES PRESENTES
PRESEN TES NAS CAUDAS EM REGENERAÇÃO
EXEMPLO 2
Apêndice Z - Contagem dos bovinos da Fazenda Miraflora
Apêndice AA - Contagem dos caprinos
caprinos da Fazenda Miraflora

5.3.4

Anexo

Deve ser identificado nesta ordem: a palavra Anexo seguida de letras maiúsculas consecutivas,
travessão e respectivo título, com o mesmo destaque tipográfico das seções primárias e centralizado,
confrme a ABNT NBR 6024. Utilizam-se letras maiúsculas
maiúsculas dobradas, na identificação dos anexos,
quando esgotadas as 26 letras do alfabeto

EXEMPLO
Anexo ARepresentação gráfica de contagem de células infamatórias presentes nas caudas em regeneração
 Grupo de controle  (mperatura.. )
Anexo B Representação gráfca de contagem de células inflamatóras presentes nas caudas em regeneração
Grupo de controle l (mperatura..
(mperatura .. )
5.3.5 Agradecimentos

Texto sucinto aprovado pelo periódico em que será publicado
Deve ser o último elemento póstextual

6 Regras gerais
Devem ser conforme 61 a 67

6.1

Formato

Recomendase fnte em tamanho 12 e espaçamento simples, padronizados para todo o artigo
As citações com mais de três linhas, paginação, notas, legendas e f ntes das ilustrações e tabelas
devem ser em tamanho menor e unif rme.
O projeto gráfico fica a critério do editor

6.2

Seções

Os títulos das seções com ou sem indicativo numérico devem ser conforme a ABNT
ABNT NBR 6024

6.3

Citações e notas

Citações e notas devem ser conforme
conforme a ABNT NBR 10520. Notas de tabelas devem ser confrme as
Normas de apresentação tabular do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
6
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6.4 Sigla

A sigla,
sigla, quando mencionada pela primeira vez
vez no texto, deve ser indicada entre parênteses,
parênteses, precedida
do nome completo.
XMPLO
çã   N Té (NT)
6.5

Equações e fórmulas

ara facilitar a leitura, devem ser destacadas no texto e, se necessário, numeradas com algarismos
arábicos entre parênteses, alinhados à direita. a sequência normal do texto,  permitido o uso de
uma entrelinha maior, que comporte seus elementos expoentes, índices e outros.
XMPLO 1
x2 +

y2

=

z2

( 1)

XMPLO 2
() = 1 - 05
()
0577
77 191 652 (
( - 1) + 098
09888 205
205 891
891 ( - 1) - 0
089
8977 056
056 93
9377 (
( - 1) +
078 ( - 1)5 + 0482 199 394
394 ( - 1)6 - 0193 527 818
09188 206 857 ( - 1)4 - 0756 704 078
091
( 1) + 0035
0035 868 343
343 (
( 1)
6.6



Ilustrações

Qualquer que seja o tipo de ilustrao, esta deve ser precedida de sua palavra designativa desenho,
esquema, luxograma, tograia, gráico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem,
entre outros, seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos,
de travesso e do respectivo título
mediatamente após a ilustrao, devese indicar a fonte consultada elemento obrigatório,
obrigatório, mesmo que
seja produo do próprio autor conforme a A R , legenda, notas e outras infrmaões
necessárias à sua compreenso se houver A ilustrao deve ser citada no texto e inserida o mais
próximo possível do trecho a que se refere.
ipo, número de ordem, título, f nte, legenda e notas devem acompanhar as margens da ilustrao
XMPLO
M 1
1 F
F

  


: IBGE 
©       
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6.7

Tbelas

Devem ser citadas no texto, inseridas o mais próximo possível do trecho a que se referem, e padroni
zadas confrme as Normas de apresentação tabular do IBGE. Deve-se indicar a fnte consultada (ele
mento obrigatório, mesmo que seja produção do próprio autor), de acordo com a ABNT NBR 10520

8
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