
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ESCOLA DE MÚSICA

BIBLIOTECA SETORIAL Pe. JAIME DINIZ

Módulo III - 
Elaboração de trabalhos acadêmicos de
acordo com a ABNT

Rayssa R. M. Gondim Fernandes
Bibliotecária EMUFRN



O que veremos no módulo III?

1. NBR 6028:2021;
2. NBR 6022:2018;
3. NBR 10520:2002;
4. NBR 6023:2018;
5. NBR 14724:2011.



Acesso à coleção de
normas da ABNT na UFRN



Acesse: 
https://www.abntcolecao.com.br/

Senha: ufrn



Para acessar as normas é necessário
estar conectado à rede da UFRN

“Acervo Completo” selecionado
possibilita verificar as normas
publicadas pela ABNT, até
aquelas que não estão
disponíveis para UFRN.

“Minha Coleção” selecionado
possibilita acesso à coleção de
normas contratadas pela
UFRN.



Ao localizar a norma para
acessá-la clique no Código ou
no Título





Site da biblioteca:
https://biblioteca.musica.ufrn.br/



NBR 6028:2021
Informação e documentação -
Resumo, resenha e recensão -
Apresentação



trabalho que indica os pontos principais
do documento sem apresentar
detalhamentos, como dados qualitativos
e quantitativos, e que, de modo geral,
não dispensa a consulta ao original

trabalho que informa finalidades,
metodologia, resultados e conclusões do
documento, de tal forma que possa,
inclusive, dispensar a consulta ao
original.

Tipos de resumo

Resumo indicativo Resumo informativo



O resumo é uma apresentação concisa dos pontos
principais do documento.

O resumo deve ressaltar sucintamente o conteúdo de
um texto. A ordem e a extensão dos elementos
dependem do tipo de resumo (informativo ou
indicativo) e do tratamento que cada item recebe no
documento original

O resumo deve ser composto por uma sequência de
frases concisas em parágrafo único, sem enumeração
de tópicos.

O resumo, quando não estiver contido no documento,
deve ser precedido pela referência.

RESUMO



Resumo em língua
estrangeira Pode ser escrito em inglês, espanhol e francês

As palavras-chave acompanham a língua
escolhida. 

Elemento obrigatório em trabalhos acadêmicos.

Não é um elemento obrigatório em artigos
científicos.

Abstract (inglês), Resumen (espanhol), Résumé
(francês).

Keywords (inglês), Palabras clave (espanhol), Mots
clés (francês).



As palavras-chave devem figurar logo abaixo do
resumo;
Antecedidas da expressão Palavras-chave,
seguida de dois-pontos, separadas entre si por
ponto e vírgula e finalizadas por ponto.;
Recomenda-se o uso de 3 a 5 palavras-chave.
Devem ser grafadas com as iniciais em letra
minúscula, com exceção dos substantivos
próprios e nomes científicos.

Exemplo:
Palavras-chave: gestação; cuidado pré-natal; Aedes
aegypti; IBGE; Brasil.

Palavras-chave



 
Breve introdução
Objetivo
Fundamentação teórica/revisão
de literatura
Metodologia
Resultado/breve conclusão
Palavras-chave

Etapas para
elaboração



Deve-se evitar:
Símbolos e contrações que não sejam de
uso corrente;
Fórmulas, equações, diagramas etc., que
não sejam absolutamente necessários;
quando seu emprego for imprescindível,
defini-los na primeira vez que aparecerem.
Deve ser escrito em parágrafo único e sem
recuo;
A apresentação gráfica deve seguir o
padrão do documento no qual está
inserido.

1.

2.

Regras gerais de
apresentação



Convém que os resumos tenham: 

 150 a 500 palavras nos trabalhos

acadêmicos e relatórios técnicos e/ou

científicos;

 100 a 250 palavras nos artigos de

periódicos;

 50 a 100 palavras nas resenhas.

Convém usar o verbo na terceira pessoa.

1.

2.

3.

Regras gerais
de apresentação



 

Um espaço de 1,5
entre linhasEspaço entre linhas: 1,5

Sem recuo de parágrafo
Alinhamento justificado

Um espaço de 1,5 entre
linhas

Apresentação do resumo
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