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3.1 Artigo

Texto com autoria declarada, que apresenta e discute
idéias, métodos, técnicas, processos e resultados nas
diversas áreas do conhecimento. O artigo pode ser:

a) original, quando apresenta temas ou abordagens
próprias;

b) de revisão, quando resume, analisa e discute in-
formações já publicadas.

3.2 Versão preliminar

Artigo explicitamente apresentado como abordagem ini-
cial ou parcial de determinado assunto, em função de
indisponibilidade temporária de dados, salvaguarda de
propriedade industrial ou segurança nacional.

4 Estrutura do artigo

4.1 Elementos pré-textuais

4.1.1 Título

Termo ou expressão que indica o conteúdo do artigo.

4.1.2 Autoria

Nome(s) do(s) autor(es), acompanhado(s) de breve cur-
rículo que o(s) qualifique na área de conhecimento do
artigo. O currículo, bem como o endereço para contato,

Procedimento

Origem: Projeto NBR 6022/1994
CB-14 - Comitê Brasileiro de Finanças, Bancos, Seguros, Comércio, Administração e
Documentação
CE-14:001.01 - Comissão de Estudo de Documentação
CE-14:002.01 - Comissão de Estudo de Editoração
NBR 6022 - Article presentation in periodic publications - Procedure
Descriptors: Periodic article. Documentation
Esta Norma substitui a NBR 6022/1986
Válida a partir de 30.09.1994

1 Objetivo

1.1 Esta Norma fixa as condições exigíveis para a apre-
sentação dos elementos que constituem o artigo. Destina-
se a autores e editores de periódicos de natureza técnico-
científica.

2 Documentos complementares

Na aplicação desta Norma é necessário consultar:

NBR 6021 - Apresentação de periódicos - Proce-
dimento

NBR 6023 - Referências bibliográficas - Procedi-
mento

NBR 6024 - Numeração progressiva das seções de
um documento - Procedimento

NBR 6028 - Resumos - Procedimento

NBR 10520 - Apresentação de citações em docu-
mentos - Procedimento

NBR 12256 - Apresentação de originais - Proce-
dimento

3 Definições

Para os efeitos desta Norma são adotadas as definições
de 3.1 e 3.2.



2 NBR 6022/1994

4.2.2.1 Sempre que possível, devem-se evitar o uso de
notas em rodapé ou no final de texto e a separação de
partes do texto em anexos e apêndices.

4.2.2.2 As citações devem ser apresentadas de acordo
com a NBR 10520.

4.2.3 Referências bibliográficas

Lista dos trabalhos citados no artigo (ver NBR 6023).

4.3 Elementos pós-textuais

4.3.1 Apêndice

Desenvolvimento autônomo, que complementa a argu-
mentação principal do artigo.

4.3.2 Anexo

Documento, nem sempre do autor do artigo, que serve de
fundamentação, comprovação ou ilustração.

4.3.3 Tradução do resumo

Apresentação do resumo, precedido do título, em língua
diferente daquela em que o artigo está escrito.

5 Apresentação dos originais

Deve obedecer à NBR 12256 e às “Instruções para os
autores” do periódico a cuja redação o autor está
submetendo seu trabalho.

eventuais agradecimentos do(s) autor(es) e a data de
entrega dos originais à redação do periódico devem
aparecer em rodapé na página de abertura ou como no-
ta editorial no final do artigo.

4.1.3 Resumo

Parágrafo que sintetiza os objetivos pretendidos, a me-
todologia empregada e as conclusões alcançadas no
artigo. Para a elaboração de resumos, ver NBR 6028.

4.1.4 Palavras-chave

Termos indicativos do conteúdo do artigo, escolhidos em
vocabulário livre ou controlado.

4.2 Elementos textuais

4.2.1 Texto

Corpo do artigo estruturado em introdução, desenvol-
vimento e conclusão. No caso de divisão em seções, sua
ordenação deve seguir o sistema de numeração pro-
gressiva (ver NBR 6024), com subtítulos de caráter in-
formativo.

4.2.1.1 A introdução expõe a finalidade do artigo e a me-
todologia utilizada para alcançá-la.

4.2.1.2 O desenvolvimento trata da matéria de forma
abrangente e objetiva.

4.2.1.3 A conclusão destaca os resultados obtidos.

4.2.2 Elementos de apoio

Notas, citações, tabelas, quadros, fórmulas e ilustrações,
apresentados de acordo com a NBR 6021.
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