


• Artigo técnico e/ou científico é a parte de uma publicação periódica

com autoria declarada.

• A ABNT NBR 6022 estabelece um sistema para a apresentação dos

elementos que constituem artigos em periódico técnico e/ou

acadêmico.

• Não apresentam elementos pré-textuais conforme os trabalhos

acadêmicos.

• Lembrar que o artigo quando submetido a algum periódico, deve ser

apresentado conforme as normas do periódico.

ARTIGOS EM PUBLICAÇÃO PEÍÓDICA 

TÉCNICA E/OU CIENTÍFICA



• A norma 6022 estabelece um sistema para a apresentação dos

elementos que constituem o artigo em publicação periódica científica

impressa.

• Define os termos utilizados.

• Referências normativas.

− ABNT NBR 6023/2018 – Referências – Elaboração.

− ABNT NBR 6024/2012 – Numeração progressiva das seções –

Apresentação .

− ABNT NBR 6028/2003 – Resumo – Apresentação.

− ABNT NBR 10520/2002 – Citações em documentos – Apresentação.

− Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2), 2005.

− Normas de apresentação tabular do IBGE, 1993.

ABNT NBR 6022/2018



Estrutura do Trabalho Acadêmico

• Elementos obrigatórios e opcionais:

− Pré-textuais: elementos que antecedem o texto com informações que

ajudam na identificação e utilização do trabalho.

− Textuais: parte em que é exposto o conteúdo do trabalho.

− Pós-textuais: elementos que sucedem o texto e complementam o

trabalho.



ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

PRÉ-TEXTUAIS TEXTUAIS PÓS-TEXTUAIS

– Título e subtítulo, se houver, 

no idioma do artigo 

(obrigatório) 

– Título e subtítulo, se houver, 

em outro idioma (opcional)

– Autor(es) (obrigatório) 

– Resumo no idioma do artigo 

(obrigatório) 

– Palavras-chave no idioma do 

artigo (obrigatório) 

– Resumo em outro idioma 

(opcional) 

– Palavras-chave em outro 

idioma (opcional)

– Datas de submissão e 

aprovação (obrigatório)

– Identificação e 

disponibilidade (opcional)

− Introdução 

(obrigatório) 

− Desenvolvimento 

(obrigatório) 

− Conclusão ou 

considerações 

finais (obrigatório)

− Referências 

(obrigatório) 

− Glossário (opcional) 

− Apêndice (opcional) 

− Anexo (opcional)

− Agradecimentos 

(opcional)



Título e subtítulo no idioma do artigo (obrigatório)

• Título é a palavra, expressão ou

frase que designa o assunto ou o

conteúdo do artigo.

• Subtítulo é a informação apresenta

em seguida ao título visando

esclarecê-lo ou complementá-lo.

• O título e o subtítulo, se houver, no

idioma do artigo devem ser

apresentados na primeira página do

artigo, separados por dois-pontos (:)

ou diferenciado tipograficamente.

• Inicia-se na margem superior da

folha/página, centralizado, em letras

maiúsculas, em negrito, fonte

tamanho 12 e recomenda-se espaço

simples entrelinhas, seguido do

subtítulo, se houver.



Título e subtítulo no idioma do artigo (obrigatório)

• Para diferenciar o subtítulo

tipograficamente pode-se utilizar

letras minúsculas.



Título e subtítulo em outro idioma (opcional)

• É a tradução do título e do

subtítulo, se houver, para idioma

de divulgação internacional.

Devem ser diferenciados

tipograficamente ou separados por

dois pontos (:).

• Inicia-se após o título no idioma do

artigo, centralizado, em letras

maiúsculas, em negrito, fonte

tamanho 12 e recomenda-se

espaço simples entrelinhas,

seguido do subtítulo, se houver.

• Para diferenciar o subtítulo

tipograficamente pode-se utilizar

letras minúsculas.

• Usar a mesma diferenciação do

subtítulo no idioma do artigo.



Autor ou autores (obrigatório)

• O nome do autor deve constar na

forma direta: prenome e sobrenome.

Os prenomes podem ser abreviados

ou não.

• Se houver mais de um autor podem

ser colocados na mesma linha,

separados por vírgula, ou em linhas

distintas.

• Em nota de rodapé, indicada por

asteriscos, deve constar breve

currículo, com vinculação

corporativa e endereço eletrônico.

• Apresentam-se após o título,

separados por uma linha em branco,

com fonte tamanho 12, em letras

maiúsculas/minúsculas, recomenda-

se espaço simples entrelinhas e

alinhamento à direita.



Resumo no idioma do artigo (obrigatório)

• É a apresentação concisa dos pontos relevantes do documento,

fornecendo uma visão rápida e clara do conteúdo e das conclusões ou

considerações finais do artigo.

• Deve ser laborado de acordo com a ABNT NBR 6028.

• Ser constituído de uma sequência de frases objetivas

• Usar parágrafo único.

• Conter de 100 a 250 palavras.

• Usar o verbo na voz ativa e na 3ª pessoa do singular.

• A primeira frase do resumo deve ser significativa e expressar o tema

principal do trabalho.

• Evitar o uso de frases negativas, símbolos e fórmulas que não sejam de

uso corrente, comentário pessoal, críticas ou julgamento de valor.



• Apresenta-se após os autores,

separados por uma linha em

branco, com a palavra RESUMO,

centralizada, em letras maiúsculas,

em negrito, fonte tamanho 12 e

recomenda-se espaço simples

entrelinhas.

• O texto do resumo deve ser em

fonte tamanho 12, justificado, sem

margem de parágrafo e

recomenda-se espaço simples

entrelinhas.

Resumo no idioma do artigo (obrigatório)



Palavras-chave no idioma do artigo (obrigatório)

• São as palavras representativas do

conteúdo do artigo.

• Devem figurar logo abaixo do

resumo, antecedidas da expressão

“Palavras-chave”, separada das

respectivas palavras por dois

pontos (:).

• As palavras-chave devem ser

separadas e finalizadas por ponto.

• Apresentam-se após o resumo no

idioma do artigo, separados por

uma linha em branco, justificadas,

em letras maiúsculas/minúsculas,

fonte tamanho 12 e recomenda-se

espaço simples entrelinhas.



Resumo em outro idioma (opcional)

• É a tradução do resumo para idioma

de divulgação internacional.

• Em inglês ABSTRACT, em

espanhol RESUMEN, em francês

RESUMÉ.

• Apresenta-se após as palavras-

chave no idioma do artigo,

separados por uma linha em branco,

com a palavra RESUMO, em outro

idioma, centralizada, em letras

maiúsculas, em negrito, fonte

tamanho 12 e recomenda-se espaço

simples entrelinhas.

• O texto do resumo deve ser em

fonte tamanho 12, justificado, sem

margem de parágrafo e recomenda-

se espaço simples entrelinhas.



Palavras-chave em outro idioma (opcional)

• É a tradução das palavras-chave

para outro idioma. Em inglês

Keywords, em espanhol Palabras

clave, em francês Mots-clés.

• Devem ser separadas e finalizadas

por ponto.

• Apresentam-se após o resumo em

outro idioma, se houver, separados

por uma linha em branco,

separados por uma linha em

branco, justificadas, em letras

maiúsculas/minúsculas, fonte

tamanho 12 e recomenda-se

espaço simples entrelinhas.



Data de submissão e aprovação (obrigatório)

• Devem ser indicadas as datas (dia,

mês e ano) de submissão e

aprovação do artigo para

publicação.

• Sugere-se que as expressões

“Data de submissão” e “Data de

aprovação” apresentem-se em

negrito, separadas das respectivas

datas por dois pontos (:).

• Apresentam-se após as palavras-

chave em outro idioma, se houver,

separados por uma linha em

branco, em letras maiúsculas/

minúsculas, fonte tamanho 12,

alinhadas à esquerda e

recomenda-se espaço simples

entrelinhas



Indicação e disponibilidade (opcional)

• Indicar o endereço eletrônico, Digital

Object Identifier (DOI), suportes e

outras informações relativas ao

acesso do documento.

• Sugere-se que a sigla “DOI” ou os

termos que representem a

disponibilidade apresentem-se em

negrito, separados das respectivas

informações por dois pontos (:).

• Apresentam-se após as datas de

submissão e aprovação, separados

por uma linha em branco, em letras

maiúsculas/minúsculas, em negrito,

fonte tamanho 12, alinhado à

esquerda e recomenda-se espaço

simples entrelinhas.



ELEMENTOS TEXTUAIS

PRÉ-TEXTUAIS TEXTUAIS PÓS-TEXTUAIS

– Título e subtítulo, se houver, 

no idioma do artigo 

(obrigatório) 

– Título e subtítulo, se houver, 

em outro idioma (opcional)

– Autor(es) (obrigatório) 

– Resumo no idioma do artigo 

(obrigatório) 

– Palavras-chave no idioma do 

artigo (obrigatório) 

– Resumo em outro idioma 

(opcional) 

– Palavras-chave em outro 

idioma (opcional)

– Datas de submissão e 

aprovação (obrigatório)

– Identificação e 

disponibilidade (opcional)

− Introdução 

(obrigatório) 

− Desenvolvimento 

(obrigatório) 

− Conclusão ou 

considerações 

finais (obrigatório)

− Referências 

(obrigatório) 

− Glossário (opcional) 

− Apêndice (opcional) 

− Anexo (opcional)

− Agradecimentos 

(opcional)



Introdução (obrigatório)

• Parte inicial do artigo, onde devem constar a delimitação do assunto

tratado, os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para

situar o tema.

• Todos os elementos textuais devem ser numerados conforme a ABNT

NBR 6024 – Numeração progressiva das seções de um documento.



Desenvolvimento (obrigatório)

• Parte principal do artigo, que contém a exposição ordenada e

detalhada do assunto tratado.

• Conforme a ABNT NBR 6024, divide-se em seções e subseções, que

variam em função da abordagem do tema e do método.



Conclusão ou considerações finais (obrigatório)

• Parte final do artigo, na qual se apresentam as conclusões ou

considerações correspondentes aos objetivos, hipóteses e resultados.

• “Parte do texto na qual se apresentam considerações finais apoiadas no

desenvolvimento do assunto. É a recapitulação sintética dos resultados

obtidos.” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, 2007, p. 83).



ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS

PRÉ-TEXTUAIS TEXTUAIS PÓS-TEXTUAIS

– Título e subtítulo, se houver, 

no idioma do artigo 

(obrigatório) 

– Título e subtítulo, se houver, 

em outro idioma (opcional)

– Autor(es) (obrigatório) 

– Resumo no idioma do artigo 

(obrigatório) 

– Palavras-chave no idioma do 

artigo (obrigatório) 

– Resumo em outro idioma 

(opcional) 

– Palavras-chave em outro 

idioma (opcional)

– Datas de submissão e 

aprovação (obrigatório)

– Identificação e 

disponibilidade (opcional)

− Introdução 

(obrigatório) 

− Desenvolvimento 

(obrigatório) 

− Conclusão ou 

considerações finais 

(obrigatório)

− Referências 

(obrigatório) 

− Glossário (opcional) 

− Apêndice (opcional) 

− Anexo (opcional)

− Agradecimentos 

(opcional)



Referências (obrigatório)

• Listagem das publicações citadas

na elaboração do artigo.

• Apresentam-se após as

conclusões ou considerações

finais.

• São ordenadas alfabeticamente ou

pelo sistema numérico.

• Devem ser elaboradas conforme a

ABNT NBR 6023/2002.

• São apresentadas em espaço

simples entrelinhas e alinhadas à

esquerda.

• São separadas umas das outras

por um espaço simples em branco.



Glossário (opcional)

• Lista em ordem alfabética de
palavras ou expressões técnicas
de uso restrito ou sentido obscuro,
acompanhadas de seus
respectivos significados ou
definições.

• Apresenta-se após as referências,
separados por uma linha em
branco, com a palavra
GLOSSÁRIO, centralizada, em
letras maiúsculas, em negrito,
fonte tamanho 12 e recomenda-se
espaço simples entrelinhas.

• O texto deve ser em fonte
tamanho 12 e recomenda-se
espaço simples entrelinhas.



Apêndice (opcional)

• Texto ou documento elaborado

pelos autores, complementando

sua argumentação

• Inicia-se após o glossário, se

houver, separados por uma linha

em branco.

• Deve ser precedido do termo

APÊNDICE, identificado por letras

maiúsculas consecutivas, seguido

de travessão e respectivo título,

em letras maiúsculas, em negrito,

fonte tamanho 12, sem indicativo

numérico e centralizado.

• Recomenda-se espaço simples

entrelinhas.



Anexo (opcional)

• Texto ou documento não elaborado

pelos autores, que serve de

fundamentação, comprovação e

ilustração

• Inicia-se após o apêndice, se

houver.

• Inicia-se após o apêndice, se

houver, separados por uma linha

em branco. Deve ser precedido do

termo ANEXO, identificado por

letras maiúsculas consecutivas,

seguido de travessão e respectivo

título, em letras maiúsculas, em

negrito, fonte tamanho 12, sem

indicativo numérico e centralizado.

• Recomenda-se espaço simples

entrelinhas.



Agradecimentos (opcional)

• Agradecimentos a pessoas e/ou

instituições, se for o caso, devem

ser inseridos após os elementos

pós-textuais e de maneira sucinta

pós-textuais e de maneira sucinta.

• Apresenta-se após os anexos, se

houver, separados por uma linha

em branco, com a palavra

AGRADECIMENTOS, centralizada,

em letras maiúsculas, em negrito,

fonte tamanho 12 e recomenda-se

espaço simples entrelinhas.

• O texto dos agradecimentos deve

ser em fonte tamanho 12,

justificado e recomenda-se espaço

simples entrelinhas.



REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO



Formato

• A impressão, se necessária, deve ser em papel branco ou reciclado,

formato A4, em cor preta, exceto ilustrações.

• Recomenda-se o uso da fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12

para todo o artigo, inclusive título.

• Devem ser digitadas em tamanho menor e uniforme: citações longas;

paginação; notas de rodapé; títulos, fontes, notas e legendas das

ilustrações e das tabelas (recomenda-se tamanho 10).



Margens (exemplo)

• Todo artigo

 Esquerda e superior: 3 cm.

 Direita e inferior: 2 cm.

• As citações longas (mais de 3

linhas) observam recuo de 4

cm da margem esquerda.

• Recomenda-se o recuo de 2 

cm para a margem de 

parágrafo.
Margem 

direita e 

inferior

Margem da 

paginação

Margem 

superior e 

esquerda

Margem de 

parágrafo

Margem de 

citação longa



Espaçamento

• Recomenda-se espaçamento

simples entrelinhas para todo o

texto.

• As citações longas devem ser

separadas do texto que as

precede e as sucede por um

espaço simples em branco.

• Os títulos das seções e subseções

devem ser separados do texto que

os precede e os sucede por um

espaço simples em branco.

• As referências devem ser

separadas entre si por um espaço

simples em branco.

• Não existe espaço maior entre

parágrafos.



Espaçamento (exemplo)

Notas de Rodapé, 

espaços simples

Citação longa, 

espaço  simples 

entrelinhas

antes e depois

Antes e depois de 

título de seções e 

subseções, um 

espaço em branco

Não existe 

espaço maior 

entre parágrafos

No texto, espaço 

simples 

entrelinhas

Um espaço  

simples entrelinhas

antes e depois das 

Referências



Paginação

• Para os trabalhos digitados somente

no anverso:

- todas as folhas, a partir da

primeira, devem ser numeradas

sequencialmente, considerando

somente o anverso;

- a numeração deve figurar em

algarismos arábicos, no canto

superior direito da folha, a 2 cm

da borda superior, ficando o

último algarismo a 2 cm da borda

direita da folha;

- os apêndices e anexos, quando

utilizados, devem ser numerados

de forma contínua ao texto.

Margem 

superior e 

esquerda

Numeração 

da página 

no anverso



Paginação

• Para os trabalhos digitados no

anverso e verso:

- anverso, no canto superior

direito da página, a 2 cm da

borda superior, ficando o

último algarismo a 2 cm da

borda direita da página;

- verso, os números devem

figurar a 2 cm da borda

superior, ficando o primeiro

algarismo a 2 cm da borda

esquerda da página.

Numeração 

da página 

no verso

Margem 

superior e 

direita



• Utilizada para evidenciar a sistematização do conteúdo do artigo,

organizando as seções em que se divide o texto (FIGURA 8).

• Deve ser elaborada conforme a ABNT NBR 6024.

• Devem ser utilizados algarismos arábicos.

• Deve-se limitar a numeração progressiva até a seção quinaria.

• O indicativo numérico de uma seção antecede seu título, separados por

um espaço de caractere em branco e alinhado à esquerda. Não se

utiliza qualquer pontuação ou sinal entre o indicativo numérico e o texto.

• Os títulos das seções devem ser separados dos textos que os precede

e os sucede por um espaço simples entre linhas em branco, de forma

contínua sem recomeçar a seção em página distinta.

• Todas as seções devem conter um texto relacionado a elas.

• Títulos de seções com indicativos numéricos, que ocupem mais de uma

linha devem, a partir da segunda linha, ser alinhados abaixo da primeira

letra da primeira palavra.

Numeração progressiva das seções ABNT NBR 6024



Numeração progressiva das seções ABNT NBR 6024

• São numeradas as seções dos elementos textuais, ou seja, da

introdução à conclusão.

• os títulos das seções devem ser destacados gradativamente, da primária

à quinária, utilizando-se os recursos caixa alta, negrito, itálico ou

sublinhado e outros, alinhados à esquerda.

• Resumo no idioma do artigo, resumo em outro idioma, referências,

glossário, apêndice, anexo e agradecimentos não são numerados.

Devem ser centralizados, em letras maiúsculas e em negrito.

Exemplo

1 INTRODUÇÃO 

2 ASPECTOS GEOGRÁFICOS DA CIDADE DE FORTALEZA 

3 METODOLOGIA

3.1 Tipo do estudo

3.2 Amostra

3.2.1 Contextualização do ambiente: cenários da pesquisa

3.2.1.1 A população de Fortaleza

3.2.1.1.1 As favelas



Numeração progressiva das seções ABNT NBR 6024

Exemplo

Recuo a partir 

da segunda 

linha do título

Seção 

primária

Seção 

secundária

Seção 

terciária

Seção 

quaternária

Seção 

quinária



• Quando for necessário enumerar os diversos assuntos de uma seção que

não possua título próprio, esta deve ser subdividida em alíneas.

• A disposição gráfica das alíneas obedece às seguintes regras:

− o trecho final do parágrafo anterior às alíneas termina em dois pontos;

− as alíneas são ordenadas alfabeticamente por letras minúsculas, seguidas

de parênteses. Utilizam-se letras dobradas quando esgotadas as letras do

alfabeto;

− as letras indicativas das alíneas devem apresentar recuo em relação à

margem esquerda. Recomenda-se utilizar o mesmo recuo do parágrafo;

− o texto da alínea começa por letra minúscula e termina em ponto-e-vírgula,

exceto a última, que termina em ponto final;

− o texto da alínea deve terminar em dois pontos se houver subalíneas;

− a segunda e as seguintes linhas da alínea começam abaixo da primeira

letra do texto da própria alínea.

Alíneas



• Quando a exposição de ideia exigir, a alínea pode ser dividida em

subalíneas.

• A disposição gráfica das subalíneas obedece às seguintes regras:

— a alínea anterior às subalíneas termina em dois pontos;

— as subalíneas devem começar por travessão, seguido de espaço;

— devem apresentar recuo em relação à alínea;

— o texto da subalínea começa por letra minúscula e termina em ponto-e-

vírgula. Se não existir alínea subsequente, a última subalínea deve

terminar em ponto final;

— a segunda e as seguintes linhas da subalíneas começam abaixo da

primeira letra do texto da própria subalínea.

Subalíneas



Alíneas e subalíneas

No caso específico da criança surda, pensei poder registrar

minha entrevista em uma filmagem e posteriormente ser transcrita, visto

que existe a particularidade da língua ser sinalizada

Quanto à parte documental, a escola me disponibilizou:

a) os planejamentos anual, mensal, semanal;

b) os relatórios de acompanhamento do desenvolvimento do

aluno Roberto na sala regular:

− relatório de atividades;

− relatório do psicopedagogo;

c) a ficha de matrícula do já referido aluno; e

d) as atividades realizadas pelo aluno.

Não tive acesso ao Plano Político-Pedagógico da escola, pois

apesar de ser afirmado como existente pela gestão da instituição, esta

assinalou que não contemplava em especial a condição de surdez e

então desnecessário ao meu trabalho.

Alínea

Subalínea

Exemplo



Citações 

• Devem ser apresentadas

conforme a ABNT NBR 10.520.

• Ver CITAÇÕES no no Guia de

Normalização de Trabalhos

Acadêmicos da UFC.

Citação direta com mais 

de 3 linhas com autores 

entre parênteses.

Citação indireta 

com autor inserido 

no texto.

Citação direta com mais 

de 3 linhas com autor 

inserido no texto.

Citação direta com menos 

de 3 linhas, com autores 

entre parênteses.

Citação direta com menos 

de 3 linhas, com autores 

inseridos no texto.



Siglas

• Quando aparecem pela primeira vez no texto, deve-se colocar a

expressão por extenso, seguido da sigla entre parênteses.

O Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (SNBU) reúne diversos

profissionais de bibliotecas universitárias de todo o País, para discutir os serviços

e produtos dessas organizações.

O guia foi elaborado de acordo com as regras da Associação Brasileira de

Normas Técnicas (ABNT) e tem como objetivo elevar a qualidade da produção

científica da Universidade Federal do Ceará (UFC). Foram tomadas como base

as seguintes normas brasileiras (NBR).

Exemplos



Equações e Fórmulas

• Devem aparecer destacadas no texto. Permite-se o uso de uma
entrelinha maior no texto, para que comporte os elementos da
equação ou fórmula, como expoentes, índices e outros.

• Se necessário, podem ser numeradas com algarismos arábicos
entre parênteses, alinhados à direita.

Exemplo

x2    +    y2 =   z2                                                                             (1)

(x2    +   y2) / 5  =   n                                                                              (2)



Ilustrações

• São imagens utilizadas para explicar, exemplificar, acrescentar

informação, decorar e/ou sintetizar um texto.

• São consideradas ilustrações: desenho, esquema, fluxograma, fotografia,

gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem,

entre outros.

• A ilustração deve ser citada e inserida o mais próximo possível do texto a

que se refere .

• Sua identificação aparece na parte superior, composta pelo nome

específico da ilustração (em letras maiúsculas/minúsculas), número de

ordem em algarismos arábicos, travessão e título

Exemplo

Figura 1 – Evolução da publicação de teses na BDTD

• Numeram-se as ilustrações em uma sequência independente e 

consecutiva.

Exemplo 

Figura 1, Figura 2, Gráfico 1, Gráfico 2... 



Ilustrações

• após a ilustração, na parte inferior,

deve constar a fonte consultada,

elemento obrigatório, mesmo que

seja produção do próprio autor.

Quando a ilustração não for

elaborada pelo autor, sugere-se

inserir o número da página em que

se encontrava, após a data da fonte,

separados por vírgula.

• abaixo da fonte, podem ser

acrescentadas legendas, notas e

outras informações necessárias ao

entendimento da ilustração.

• os títulos das ilustrações devem ser

ajustados às margens da mesma.

• sugere-se que as ilustrações sejam

centralizadas



Tabelas

• Tabela é a forma não discursiva de apresentar informações, das quais o

dado numérico se destaca como informação central.

• A ABNT orienta a utilização das Normas de Apresentação Tabular do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1993)

• Possuem numeração independente e consecutiva.

Exemplo

Tabela 1, Tabela 2...

• Sua identificação aparece na parte superior composta pela palavra tabela

(em letras maiúsculas/minúsculas), número de ordem em algarismos

arábicos, travessão e respectivo título; em espaço simples e justificado.

Exemplo

Tabela 1 – Cursos de mestrado e doutorado no Brasil (2011)

• Devem ser inseridas o mais próximo possível do trecho a que se referem.

• Na parte inferior, indicar a fonte consultada, elemento obrigatório, mesmo

que seja produção do próprio autor. Quando a tabela não for elaborada

pelo autor, sugere-se inserir o número da página em que se encontrava,

após a data da fonte, separados por vírgula.



Tabelas

• Na parte inferior, indicar a fonte

consultada, elemento obrigatório,

mesmo que seja produção do

próprio autor. Quando a tabela não

for elaborada pelo autor, sugere-se

inserir o número da página em que

se encontrava, após a data da fonte,

separados por vírgula.

• abaixo da fonte, podem ser

acrescentadas legendas, notas e

outras informações necessárias ao

entendimento das tabelas.

• Evitam-se traços verticais e

horizontais para separar as colunas

e linhas no corpo da tabela

• Sugere-se centralizar a tabela e

ajustar o título à largura da mesma.
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