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ORIENTAÇÃO DE FORMATAÇÃO DOS ARTIGOS PARA APRESENTAÇÃO AO MESTRADO 
PROFISSIONAL EM SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E CIDADANIA COMO TRABALHO 

FINAL DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
 

Resumo: Neste documento disponibiliza-se o modelo de formatação que deverá ser utilizado 
nos artigos a serem apresentados à Coordenação do Curso de Mestrado Profissional em 
Segurança Pública, Justiça e Cidadania como Trabalho Final de Conclusão do Curso. O resumo 
é elemento obrigatório constituído de uma seqüência de frases objetivas e não uma 
enumeração de tópicos, no mesmo idioma do trabalho, não ultrapassando 200 (duzentas) 
palavras e seguindo abaixo as palavras-chave. Deve-se apresentar o problema estudado, os 
métodos utilizados, os resultados mais importantes e as conclusões obtidas. Deve ser 
obrigatoriamente na fonte Times New Roman tamanho 10 (dez). Recomendamos um parágrafo 
único com 3 (três) a 5 (cinco) palavras-chave separadas por ponto-e-vírgula, com a primeira 
letra de cada palavra em maiúsculo e finalizadas por ponto. 
 
Palavras-chave: Modelo; Formatação; UFBA/Direito. 
 
1. Introdução 
 
A padronização do formato a ser utilizado nos artigos é essencial para a correta edição dos 
anais do Curso de Mestrado em Segurança Pública, Justiça e Cidadania. Este documento 
descreve os aspectos da formatação dos artigos e a serem apresentados pelos alunos como 
trabalho final de conclusão do Curso, requisito obrigatório para obtenção do titulo de Mestre em 
Segurança Pública, Justiça e Cidadania. Utilizando os estilos pré-definidos que constam 
deste documento, ele facilitará o seu trabalho. Para isso observe as instruções e formate seu 
artigo e/ou sua dissertação de acordo com o padrão definido ou copie e cole os textos do 
original diretamente numa cópia deste documento. Na avaliação do seu artigo esta formatação 
será de fundamental importância. 
 
2. Formatação a ser utilizada no ARTIGO  
 
2.1 Considerações gerais 
 
O artigo deve conter, no máximo, xx (xxx) páginas obrigatoriamente com a fonte Time New 
Roman e formatação em Word, contemplando os elementos pré-textuais, textuais e pós-
textuais. 
Deve-se utilizar tamanho A4 e as margens (superior e esquerda 3,0 cm; direita e inferior 2 cm). 
Solicitamos muita atenção com relação a esse aspecto, pois os artigos enviados com formato 
diferente poderão prejudicar a nota final do artigo. 
 
2.2 Detalhes da formatação 
 
A formatação do artigo deverá ser feita de acordo com os tópicos descritos a seguir: 
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a) Numeração de página: A numeração de página deve estar na margem inferior, alinhada à 2 
direita, com tipo de fonte Time New Roman, tamanho de fonte 10 (dez), iniciando a numeração 
a partir da primeira página do artigo. 
 
b) Título: Assim como neste modelo, o título deve ser apresentado, com fonte Times New 
Roman, tamanho 15 (quinze), em negrito, com a primeira letra em maiúsculo e as demais letras 
em minúsculo. 
 
c) Nomes dos autores para a versão com identificação: o nome do autor centralizado, com letra 
Times New Roman, tamanho 10 (dez), com primeira letra de cada nome em maiúsculo e o 
restante em minúsculo, em negrito. Na linha seguinte, deve-se colocar o nome do Professor 
Orientador e Colaboradores seguidos da filiação na ordem decrescente de contribuição destes 
ao artigo. 
 
d) Resumo: Verifique no Resumo deste modelo a descrição e a formatação a ser seguida para 
redigi-lo. 
 
e) Palavras-chave: devem ser informadas as palavras-chave imediatamente abaixo do resumo. 
 
f) Títulos das seções: os títulos das seções do trabalho devem ser posicionados à esquerda, em 
negrito, numerados com algarismos arábicos (1, 2, 3, etc.). Deve-se utilizar texto com fonte 
Times New Roman, tamanho 12 (doze), em negrito. Não coloque ponto final nos títulos. O título 
da primeira seção deve ser posicionado abaixo das palavras-chave e com espaçamento em 24 
(vinte e quatro pontos) acima e 6 (seis) pontos abaixo. As demais seções devem possuir um 
espaçamento de 6 (seis) pontos abaixo. 
 
g) Corpo do texto: o corpo do texto deve iniciar logo abaixo dos títulos das seções. O corpo de 
texto utiliza fonte tipo Times New Roman, tamanho 12 (doze), justificado à direita e esquerda, 
com espaçamento entre linhas simples. O corpo do texto também deve utilizar um espaçamento 
de 6 (seis) pontos abaixo. 
 
2.3 Formatação de figuras e tabelas 
 
Todas as figuras e tabelas devem ter legendas e seguir a Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (2001). Assim, no caso de figuras (quadros, gráficos, desenhos,...) as respectivas 
legendas devem ser posicionadas abaixo delas, justificadas à esquerda, com fonte Times New 
Roman, tamanho 10 (dez). Nas tabelas, as legendas devem ser posicionadas acima delas, 
devem estar centralizadas e também terem fonte Times New Roman, tamanho 10 (dez). Se 
houver uma fonte bibliográfica, esta deverá ser descrita na seqüência do título da figura, com 
fonte Times New Roman, tamanho 10 (dez). No caso de tabelas, as fontes citadas ou notas 
eventuais aparecem no rodapé após o fio de fechamento, também com fonte Times New 
Roman, tamanho 10 (dez). A Figura 1 e a Tabela 1 a seguir ilustram essas exigências. Deve ser 
utilizada fonte Times New Roman, tamanho 10 (dez), para letras e números nas tabelas. 
 
TABELA 1 - Flutuações dos níveis de produção ao longo da cadeia de suprimentos. 
Fonte: Slack et al. (1999). 
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3. Considerações Finais 
 
As citações devem ser feitas conforme a NBR 10520 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICAS, 2000 
 
a). As referências bibliográficas devem estar relacionadas no final do texto seguindo o padrão 
ABNT, estabelecido pela norma NBR 6023 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS, 2000 
 
b). Somente devem ser incluídas na seção relativa às referências as obras citadas no texto, 
elas devem estar em ordem alfabética e não devem ser numeradas. Deve-se utilizar fonte 
Times New Roman, tamanho 10 (dez), para as referências, com um espaçamento igual ao do 
corpo do texto. As referências apresentadas na seqüência deverão servir de exemplo de como 
formatar alguns tipos comuns de referências bibliográficas. Contudo, os artigos enviados devem 
mencionar em suas referências apenas os artigos citados no texto. 
 
Referências 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e 
Documentação - Trabalhos acadêmicos - Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2001. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: Informação e 
Documentação - Citações em Documentos - Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2002. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022: Artigo Cientifico - 
Referências - Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2003 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e 
Documentação - Referências - Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2002b. 
 
KOTLER, P. Administração de marketing: a edição do novo milênio. 10. ed. São Paulo: Prentice 
Hall, 2000. 
 
SLACK, N.; CHAMBER, S.; HARDLAND, C.; HARRISON, A. e JOHNSTON, R. Administração 
da Produção. São Paulo: Atlas, 1999. 
 
 
ANEXO A – Instruções Complementares 
 
Os anexos ou apêndices devem estar localizados no final do artigo e identificados por letras 
maiúsculas consecutivas, travessão e pelos seus títulos correspondentes. Eles devem ser 
citados no corpo do texto. Novamente advertindo que o artigo completo não deve exceder  xx 
(xx) páginas. 
 
 
ELEMENTOS DE UM TRABALHO ACADÊMICO - ARTIGO 
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A NBR 6022/2003 da ABNT aplica as seguintes definições para Artigo: 
 
Artigo Científico: Parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute 
idéias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento; 
 
Artigo de Revisão: Parte de uma publicação que resume, analisa e discute informações já 
publicadas; 
 
Artigo Original: Parte de uma publicação que apresenta temas ou abordagens originais. 
Assim, o artigo pode ser: 
 
a) Original (relato de experiência de pesquisa, estudo de caso, etc.); 
b) De revisão 
 
A estrutura de um artigo é constituída de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais 
 
1. Elementos pré-textuais: 
 
1.1. Título e subtítulo (se houver): deverá conter apenas os dados indispensáveis à 
identificação do trabalho: título em destaque na parte superior; 
 
1.2. Nome do autor: em destaque. Em nota de rodapé esclarecer para que/quem se destina o 
trabalho; 
 
1.3. Resumo na língua do texto: parágrafo que sintetiza os objetivos do autor ao escrever o 
texto, a metodologia e as conclusões alcançadas; 
 
1.4. Palavras-chave na língua do texto: termos escolhidos para indicar o conteúdo do 
trabalho. Pode ser usado vocabulário livre ou controlado. 
 
Obs: embora a norma não faça referência, alguns autores acrescentam ainda como elemento 
pré-textual, um espaço destinado à Epígrafe: pensamento ou frase, se o autor achar 
conveniente, com indicação de autoria, que se relaciona com o tema do trabalho. Pode 
aparecer também na(s) folha(s) de abertura de capítulo (seções primárias) ou nas folhas 
capitulares (separatrizes). 
 
2. Elementos Textuais 
 
2.1. Introdução: seu objetivo principal é situar o leitor no contexto do trabalho. O leitor deverá 
perceber claramente o que foi analisado, como e por que, as limitações encontradas, o alcance 
da investigação e suas bases teóricas gerais. Ela tem, acima de tudo, um caráter didático de 
apresentar o que foi investigado, levando-se em conta o leitor a que se destinada e a finalidade 
do trabalho; 
 
2.2. Desenvolvimento: é a demonstração lógica de todo o trabalho. Apresenta o resultado da 
análise, sendo importante demonstrar que obras foram consultadas. A exposição objetiva da 
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fundamentação teórica e a demonstração do seu domínio crítico são um dos itens integrantes 
da demonstração de cientificidade. 
Deve conter os resultados e as análises quantitativas e/ou qualitativa, dos dados e informações 
obtidas. 
Devem discutir e analisar o resultado do estudo, podendo ser subdivididos em tópicos, 
fornecendo elementos para as conclusões; 
 
2.3. Conclusão (Considerações Finais e Recomendações): deve apresentar o resultado 
final, principais destaques decorrentes do trabalho, sintetizando seus pontos fracos e/ou 
positivos apontando as idéias desenvolvidas ou conclusões parciais obtidas, assim como, as 
possíveis recomendações ou desafios a serem enfrentados. As conclusões correspondem aos 
objetivos e hipóteses do projeto de pesquisa. 
 
3. Elementos pós-textuais 
 
3.1. Título e subtítulo (se houver) em língua estrangeira; 
 
3.2. Resumo em língua estrangeira (elemento obrigatório); 
 
3.3. Palavras-chave em língua estrangeira (elemento obrigatório); 
 
3.4. Nota explicativa (se houver) em algarismo arábico; 
 
3.5. Referências (elemento obrigatório) NBR 6023: resultam na apresentação em ordem 
alfabética dos sobrenomes dos autores das obras citados ou indicados, no decorrer do trabalho, 
com ela permite-se a identificação, no todo ou em parte, das fontes citadas no texto, podendo 
ser documentos impressos ou registrados; 
 
3.6. Glossário (elemento opcional) em ordem alfabética; 
 
3.7. Apêndice (elemento opcional) identificado por letras maiúsculas consecutivas, travessão e 
os respectivos títulos; 
 
3.8. Anexos (elemento opcional) identificado por letras maiúsculas consecutivas, travessão e 
os respectivos títulos. 
  
 
OBSERVAÇÕES GERAIS: 
 
a) QUANTO A LINGUAGEM 
Há, de modo geral, tendência a descuidar-se da linguagem quando se redige um trabalho 
científico ou técnico: talvez sob a alegação de que não se trata de trabalho literário. Importa 
respeitar, ao menos, os seguintes aspectos fundamentais: 
 
a) correção gramatical; 
 
b) exposição clara, concisa, objetiva, condizente com a redação científica; 
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c) cuidado em evitar parágrafos extensos; 
 
d) preocupação em redigir com um estilo capaz de equilibrar a simplicidade com o movimento, 
evitando o colóquio excessivamente familiar e vulgar, a ironia causticamente, os recursos 
retóricos; 
 
e) simplicidade do texto não implicando em repetição de formas e frases desgastadas, uso 
exagerado de voz passiva (será iniciado, será realizado), pobreza vocabular etc. Com palavras 
conhecidas de todos, é possível escrever de maneira original e criativa e produzir frases 
elegantes, variadas, fluentes e bem articuladas; 
 
f) linguagem direta, pois conduz mais facilmente o leitor à essência do texto, dispensando 
detalhes irrelevantes e indo diretamente ao que interessa, sem rodeios; 
 
g) precisão e rigor com o vocabulário técnico, sem cair no hermetismo; 
 
h)impessoalidade contribui grandemente para a objetividade da redação dos trabalhos 
científicos, devendo usar verbos nas formas que tendem à impessoalidade. Desaconselha-se, o 
plural de modéstia, chamado plural majestático, que consiste em usar o “nós” como primeira 
pessoa do singular “eu”; 
 
i) não começar períodos ou parágrafos seguidos com a mesma palavra, nem usar 
repetidamente a mesma estrutura de frase; 
 
j) evitar longas citações e relatar o fato no menor número possível de palavras; 
 
k) recorrer aos termos técnicos somente quando absolutamente indispensáveis e nesse caso 
colocar o seu significado entre parênteses; 
 
l) evitar palavras e formas empoladas ou rebuscadas, que tentem transmitir ao leitor mera 
idéia de erudição; 
 
m) ser rigoroso na escolha das palavras do texto, desconfiando dos sinônimos perfeitos ou 
de termos que sirvam para todas as ocasiões; 
 
n) encadear o assunto de maneira suave e harmoniosa, evitando a criação de um texto onde 
os parágrafos se sucedem uns aos outros como compartimentos estanques, sem nenhuma 
fluência entre si. 
 
 
FORMATAÇÃO 
 
Antes de ser imprimir cabe ao autor observar os parâmetros de formatação de trabalhos dessa 
natureza, devendo considerar: 
 
a) Papel: utilizar papel tamanho A4 (210mm x 297mm), digitado de um só lado; 
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b) Fonte (tipo de letra): Times New Roman 
 
c) Corpo (tamanho) 12, exceto: resumo, notas de rodapé, citações muito longas, indicações de 
fontes de tabelas, referências bibliográficas, índices e apêndices, que devem ser apresentados 
em tamanho 10; 
 
d) Margens: margens superior e esquerda 3,0 cm; direita e inferior 2 cm; 
 
e) Espaçamento (ou entrelinhas) 1,0 exceto: notas de rodapé, citações muito longas, 
indicações de fontes 
de tabelas, referências bibliográficas, que deve ser em espaço simples. Espaçamento entre 
parágrafos, 6 (seis) pontos acima e 6 (seis) pontos abaixo; 
 
f) Parágrafo: todo parágrafo deve iniciar-se 2 cm da margem; 
 
g) Citações e transcrições: devem ficar com recuo na margem esquerda de 4 cm, corpo 10 e 
sem aspas; 
 
h) Notas: inserção de notas, tanto em listas no fim de cada capítulo, como em rodapé ou no 
final do trabalho, devendo restringir-se o mais possível às referências bibliográficas; 
 
i) Paginação: deve ser feita a partir do capítulo 1 ou introdução em algarismos arábicos, a dois 
ou três 
espaços do texto. 


