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ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO RESUMO 

 
 

 A NBR-6028 (maio/1990) Resumos, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, indica que o 
resumo deve ressaltar, quanto à (ao): 
 
1. Redação 

 Objetivos; 

 Metodologia; 

 Resultados, e 

 Conclusões. 
 
2. Extensão 
 Deve conter até 300 palavras. 
 
3. Estilo 

- “O resumo deve ser composto de uma seqüência corrente de frases concisas e não de uma enumeração de 
tópicos”. 
 
- A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do documento. A seguir, deve-se indicar a 
informação sobre a categoria do tratamento (isto é, memória científica, estudo de casos, análise da situação, 
etc...). 

 
- Deve-se dar preferência ao uso da terceira pessoa do singular e do verbo na voz ativa. 
 
- As palavras-chave e descritores, quando empregados no resumo, devem ter destaque especial. 

  
 Devem-se evitar: 
 
  a) o uso de parágrafos; 
  b) o uso de frases negativas, símbolos e contrações que não sejam de uso corrente; 
  c) fórmulas, equações, diagramas, etc., que não sejam absolutamente necessárias; quando seu emprego for 
              Imprescindível, defini-las na primeira vez que aparecerem.” ( ABNT. NBR-6028, maio/1990, p.2) 
 
 
  Como a norma da ABNT anteriormente citada, não contempla todos os itens necessários à normalização dos 

resumos a serem apresentados, para complementar estas orientações, há necessidade da utilização da NBR 14724 
(ago./2002) intitulada Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos – Apresentação. 

 
1. Formato 

 Folha A4 (21cm x 29,7cm). 
 

2. Margem 
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 Margem esquerda e superior: 3cm. 

 Margem direita e inferior: 2cm. 
 

3. Siglas 
Ao mencionar no texto uma sigla pela primeira vez, esta deverá ser precedida pelo nome completo, vindo após 

este entre parênteses. 
 Ex.: Universidade Federal do Pará (UFPA) 
 
 

Para os demais itens não especificados pela ABNT, a Diretoria de Pesquisa da PROPESP, com a finalidade de 
padronizar os dados, estabelece que os resumos sejam: 
 
Quanto à digitação: 

1. Editor de textos: Microsoft Office, OpenOffice;  
2. Fonte: Arial, 10; 
3. Espacejamento: Simples; 
4. Título: Letras maiúsculas, em negrito; 
5. Palavras-chave: No máximo três, em negrito; 
6. Nomes do autor e orientador: Especificar entre parênteses ( Bolsista ) para aluno(a)/autor(a) bolsista, 
seguido da identificação da modalidade da bolsa, especificando a Instituição financiadora do trabalho, Curso, 
Departamento e Centro a que esteja vinculado e, e-mail. Para professor orientador do trabalho, especificar 
entre parênteses (Orientador), seguido do nome do Curso, Departamento e Centro a que esteja vinculado e 
e-mail. 

    7.Texto: Margens justificadas, sem recuo. 
  8. Deve ser enviado on line através do sistema www.pibic.ufpa.br 
  9. Formato do arquivo: doc ou docx 
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