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RESUMO 
O resumo deve ser composto por uma sequência de frases concisas em parágrafo 

único, sem enumeração de tópicos. Usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do 

singular. O texto deve informar: os objetivos, método, resultados e conclusões, de tal 

forma que possa, inclusive, dispensar a consulta ao original. Deve conter de 100 a 

250 palavras. Evitar expressões supérfluas tais como: “o presente trabalho trata de”. 

A Norma Brasileira (NBR) 6028 (ABNT, 2003) recomenda a inclusão de palavras-

chave logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão “Palavras-chave”, seguida 

de dois-pontos, separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas por ponto. Elas 

devem ser grafadas com as iniciais em letra minúscula, com exceção dos substantivos 

próprios e nomes científicos. 

Palavras-chave: Ciências Policiais; Tecnologias Inovadoras; Minas Gerais, 
Brasil. 

 

ABSTRACT 

The abstract must consist of a sequence of concise sentences in a single 
paragraph, without enumeration of topics. Use the verb in the active voice and in 
the third person singular. The text must inform: the objectives, method, results and 
conclusions, in such a way that it can even dispense with the consultation of the 
original. It must contain 100 to 250 words. Avoid superfluous expressions such as: 
“this work is about”. The Brazilian Standard (NBR) 6028 (ABNT, 2003) 
recommends the inclusion of keywords right below the abstract, preceded by the 
expression “Keywords”, followed by a colon, separated from each other by a 
semicolon and ending with a period. They must be written with the initials in 
lowercase, with the exception of proper nouns and scientific names. 

Keywords: Police Sciences; Innovative Technologies; Minas Gerais; Brazil. 

                                                           
1 Titulação, experiência do autor, preferencialmente, na área do artigo, seja em termos de pesquisa 
e/ou trabalho. Todas as notas de rodapé devem ter caráter explicativo. Utilizar a fonte Arial, tamanho 
10, espaço simples entre as linhas. Lançar o endereço do Currículo Lattes.  
2 Open Researcher and Contributor (ORCID) é um código alfanumérico para identificar 

exclusivamente cientistas e outros autores acadêmicos e contribuidores. Para cadastrar acesse: 
https://orcid.org/ 



 
 

1 INTRODUÇÃO 

A Introdução (primeira seção numerada do artigo) tem o objetivo de apresentar de 

forma sucinta aos leitores o conteúdo desenvolvido, sem subdivisões. Nela devem 

aparecer, de forma mais detalhada: a delimitação do tema, problema, hipótese, 

objetivos, metodologia utilizada, a justificativa e outros elementos importantes 

para explicar o tema. A Norma Brasileira (NBR) 6022 da Associação Brasileira de 

Norma (ABNT, 2018) especifica os princípios gerais para elaboração e apresentação 

de elementos que constituem artigos em um periódico técnico e/ou científico. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

É o espaço destinado à apresentação da revisão da literatura e do referencial teórico. 

Diferente da Introdução, pode dividir-se em seções e subseções, conforme a NBR 

6024 (ABNT, 2012), que trata da informação e documentação, numeração progressiva 

das seções de um documento escrito e apresentação, os quais podem diferenciar de 

acordo com o tema e método. 

Para as margens do artigo, devem ser utilizadas: superior (3 cm), esquerda (3 cm), 

inferior (2 cm) e direita (2 cm). O parágrafo utilizado é o moderno, isto é, não leva 

recuo em nenhuma linha do texto, sendo esse completamente justificado em cada 

uma das suas linhas e por ambos os lados, direito e esquerdo. Colocar um espaço 

entre os parágrafos. O artigo deve possuir entre 15 e 25 páginas. 

As menções a autores, devem seguir a seguinte forma: (AUTOR, data) ou (AUTOR, 

data, p.), sendo que dentro dos parênteses apresentam-se os nomes com letras 

maiúsculas e fora dos parênteses com letras minúsculas como nos exemplos s seguir: 

Cotta (2021) ou (COTTA, 2021, p. 95). Diferentes títulos do mesmo autor, publicados 

no mesmo ano, deverão ser diferenciados adicionando-se uma letra depois da data, 

por exemplo: (HAMADA, 2020a), (HAMADA, 2020b) etc. 

 



 
 

As citações diretas até três linhas serão colocadas entre aspas e aquelas que 

excederem a esse número devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem 

esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e sem as aspas, conforme a NBR 

10520 (ABNT, 2002). 

Exemplo: 

Em 2005, a revista O Alferes, períodico semestral de informação e doutrina 
da Polícia Militar de Minas Gerais, publicou em um único número os artigos: 
Direitos Humanos e Polícia no Estado Democrático de Direito, A 
compreensão do bom-senso policial e o respeito aos Direitos Humanos e a 
Espiral das Incivilidades e a Crise da Modernidade. Dessa forma, reafirma o 
compromisso institucional em difundir valores ligados aos Direitos Humanos 
e à participação das comunidades na solução conjunta de problemas 
relacionados à Segurança do Cidadão (COTTA, 2014, p. 235). 

 
As ilustrações devem seguir as Normas de Apresentação Tabular do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1993). Conforme a NBR 14724 (ABNT, 

2011a) as ilustrações tem a função de elucidar, explicar e simplificar o entendimento 

de um texto. Na informação imagética se englobam: desenhos, esquemas, 

fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos 

etc).  

As ilustrações (com exceção de tabelas, quadros e gráficos) são designadas e 

mencionadas no texto, sempre como Figuras. O título da figura deve ser breve, porém 

explicativo, digitado acima da ilustração, com de letras minúsculas, exceto a inicial 

da frase e nomes próprios (NBR 6022/2018; NBR 14724/2011a; NBR 15287/2011b). 

Após a palavra Figura (tamanho 12 e centralizada), colocar a numeração seguido de 

hífen. Abaixo da ilustração informar a Fonte (Arial, 10, alinhada ao tamanho da figura 

à esquerda). Como as demais citações, a referência completa, relativa à fonte da 

ilustração, deve figurar na listagem no final do artigo (FIGURA 1). 

 

Exemplo: 

 

  



 
 

Figura 1 – Banner da Academia de Polícia Militar de Minas Gerais 

 

Fonte: Elaborado por Sgt PM Aníbal Francisco Gonçalves Júnior. Site da Academia de Polícia 
Militar de Minas Gerais. 2021. 

 

As imagens devem ser enviadas à equipe editorial com o máximo de qualidade 

possível (formatos TIFF – preferencial para imagens com muitas cores e detalhes, 

EPS para gráficos, ícones e ilustrações, ou JPEG). O layout do artigo é uma etapa é 

posterior. 

Na construção de tabelas e quadros, usam-se dois traços duplos horizontais, limitando 

o quadro; o primeiro para separar o topo e o segundo par separar o rodapé. As laterais 

das tabelas e dos quadros são abertas. No texto, a referência se fará pela indicação 

Tabela ou Quadro, seguida do número de ordem na forma direta “Tabela 1” ou entre 

parênteses no final da frase (TABELA 1). 

 

Exemplo: 

Tabela 1 — Belo Horizonte. População (1940-2010) 

Ano População Aumento 

1940 211.377 - 

1950 352.724 141.347 

1960 693.328 340.604 

1970 1.235.855 542.527 

1980 1.780.855 545.000 

1991 2.106.908 326.053 

2000 2.238.526 131.618 

2010 2.375.151 136.625 
 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1940 a 2010. 

 



 
 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É a parte final do artigo, onde se apresentam as conclusões obtidas. As conclusões 

devem responder às questões da pesquisa. São breves e podem apresentar 

recomendações e sugestões para trabalhos futuros. 

 

 

4 REFERÊNCIAS 

 

De acordo com a NBR 6023/2018 as Referências são um conjunto padronizado de 

elementos de um documento que permitem sua identificação individual. As referências 

devem ser elaboradas em espaço simples, alinhadas à margem esquerda do texto e 

separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples. Devem constar na 

lista de referências somente aquelas fontes que foram efetivamente citados no texto. 

Serão colocadas em ordem alfabética e alinhadas à esquerda do texto (ABNT, 2018). 

 

Exemplo: 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022: informação e 
documentação - artigo em publicação periódica técnica e/ou científica - 
apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2018a. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 
documentação - referências - elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018b. 

COTTA, Francis Albert. Práticas Educativas e Disciplina Militar. Orientadora: 
Thais Nívia Fonseca. 2020. 184 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 
Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 
2020. 

FRANÇA, Júnia Lessa; VASCONCELLOS, Ana Cristina de. Manual para 
Normalização de Publicações Técnico-Cientificas. 10. ed. rev. e ampl. Belo 
Horizonte: Ed. UFMG, 2019. 

HAMADA, Hélio Hiroshi; COTTA, Francis Albert. Contextos e reflexões sobre a 
educação profissional da Polícia Militar de Minas Gerais: recortes histórios pós 1934. 
O Alferes, Belo Horizonte, v. 29, n. 74, p. 10-37, jan./jun. 2019.  
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