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Prefácio
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Fórum Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo
conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNTICB) e dos Organismos de Normalização Setorial
(ABNTIONS), são elaboradas por Comis&s de Esktdo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas
fazendo parte: produtores, consumidores e neutros (universidades, Faboratórios e outros).
Os Projetos de Norma Brasileira, elaborados no ãmbito dos ABNTICB e ABNTIONS, circulam para Consulta Pública entre
os associados da ABNT e demais interessados.
1 Objetivo

Esta Norma estabelece os requisitos para redação e apresentação de resumos.
2 Definições

Para os efeitos desta Norma, aplicam-se as seguintes definições:
2.1 palavra-chave: Palavra representativa do conteúdo do documento, escolhida, preferentemente, em vocabulário
controlado
2.2 resumo: Apresentação concisa dos ponbs relevantes de um documento.
2.3 resumo critico: Resumo redigido por especialistas eom análise crítica de um documento. Também chamado de
resenha. Quando anajisa apenas uma determinada ediç* entre várias, denomina-se recensão.
2.5 resumo indicativo: Indica apenas os pontos principais do documento, não apresentando dados qualitativos,
quantitativos etc. De modo geral, não dispensa a consuf$a 80 original.
2.6 resumo informativo: Informa ao leitor finalidades, metodologia, resultados e conclusões do documento, de tal forma
que este possa, inclusive, dispensar a consulta ao original.

NBR 6028:2003

2
3 Regras gerais de apresentação
0 s resumos devem ser apresentados conforme 3.1 a 3.3.

3.1 O resumo deve ressaltar o objetiva, o metodo, os resuktados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão
destes itens dependem do tipo de reçLMJq (informativo ou indicativo) e do tratamento que &a item recebe no documento
original.
3.2 O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento.
3.3 O resumo deve ser composto de uma seqüência de frases concisas, afirmativas e não de enumeração de tópicos.
Recomenda-se o uso de parágrafo único.
3.3.1 A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do documento. A seguir, deve-se indicar a
informação sobre a categoria do tratamento (memória, estudo de caso, análise da situação etc.).
3.3.2 Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular.
3.3.3 As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre
si por ponto e finalizadas também por ponto.
3.3.4 Devem-se evitar:
a) símbolos e contrações que não sejam de uso corrente;

b) formulas, equações, diagramas etc., que não sejam absolutamente necessários; quando seu emprego for
imprescindivel, defini-los na primeira vez que aparecerem.
3.3.5 Quanto a sua extensão os resumos devem ter:
a) de 150 a 500 palavras os de trabalhos acadêmicos (teses, dissertações e outros)e relatórios técnico-cientificos;

b) de 100 a 250 palavras os de artigos de periódicos;
c) de 50 a 100 palavras os destinados a indicações breves.
0 s resumos crit~cos,por suas caracteristicas especiais, não estão sujeitos a limite de palavras.

