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Prefácio
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas
Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos
de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são
elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas no tema objeto
da normalização.
Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da ABNT Diretiva 2.
A ABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitos
de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT
a qualquer momento (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).
Os Documentos Técnicos ABNT, assim como as Normas Internacionais (ISO e IEC), são voluntários
e não incluem requisitos contratuais, legais ou estatutários. Os Documentos Técnicos ABNT não
substituem Leis, Decretos ou Regulamentos, aos quais os usuários devem atender, tendo precedência
sobre qualquer Documento Técnico ABNT.
Ressalta-se que os Documentos Técnicos ABNT podem ser objeto de citação em Regulamentos
Técnicos. Nestes casos, os órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar as
datas para exigência dos requisitos de quaisquer Documentos Técnicos ABNT.
A ABNT NBR 6028 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Informação e Documentação (ABNT/CB-014),
pela Comissão de Estudo de Documentação (CE-014:000.001). O Projeto de Revisão circulou em
Consulta Nacional conforme Edital nº 10, de 09.10.2020 a 09.11.2020.
A ABNT NBR 6028:2021 cancela e substitui a ABNT NBR 6028:2003, a qual foi tecnicamente revisada.
O Escopo em inglês da ABNT NBR 6028 é o seguinte:

Scope
This Standard establishes the requirements for writing and presenting abstracts, reviews and recension.
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Informação e documentação — Resumo, resenha e recensão —
Apresentação

1 Escopo
Esta Norma estabelece os requisitos para redação e apresentação de resumos, resenhas e recensões.

2 Termos e definições
Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições.
2.1
palavra-chave
palavra representativa do conteúdo do documento, escolhida, preferentemente, em vocabulário
controlado
2.2
recensão
análise crítica, descritiva e/ou comparativa, geralmente elaborada por especialista
2.3
resenha
análise do conteúdo de um documento, objeto, fato ou evento
2.4
resumo
apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento
2.5
resumo indicativo
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
2.6
resumo informativo
trabalho que informa finalidades, metodologia, resultados e conclusões do documento, de tal forma
que possa, inclusive, dispensar a consulta ao original

3 Regras gerais
Proceder conforme 3.1 a 3.3.
3.1 Resumos, resenhas e recensões devem ser apresentados de forma concisa, conforme suas
características.
3.2

A apresentação gráfica deve seguir o padrão do documento no qual está inserido.

3.3

Convém evitar:

a)

símbolos, contrações, reduções, entre outros, que não sejam de uso corrente;
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b)

fórmulas, equações, diagramas, entre outros, que não sejam absolutamente necessários, e,
quando seu emprego for imprescindível, defini-los na primeira vez que aparecerem.

4 Resumo, resenha e recensão
Devem ser apresentados conforme 4.1 e 4.2.

4.1 Resumo
Proceder conforme 4.1.1 a 4.1.8.
4.1.1 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.
4.1.2 O resumo deve ser composto por uma sequência de frases concisas em parágrafo único, sem
enumeração de tópicos.
4.1.3

Em documento técnico ou científico, recomenda-se o resumo informativo.

4.1.4

Convém usar o verbo na terceira pessoa.

4.1.5

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

4.1.6 A referência é opcional quando o resumo estiver contido no próprio documento e deve ficar
logo após o título da seção (Resumo).
4.1.7 As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavraschave, seguida de dois-pontos, separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas por ponto. Devem
ser grafadas com as iniciais em letra minúscula, com exceção dos substantivos próprios e nomes
científicos.
EXEMPLO

4.1.8

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

Quanto à sua extensão, convém que os resumos tenham:

a)

150 a 500 palavras nos trabalhos acadêmicos e relatórios técnicos e/ou científicos;

b)

100 a 250 palavras nos artigos de periódicos;

c)

50 a 100 palavras nos documentos não contemplados nas alíneas anteriores.

4.2 Resenha e recensão
Proceder conforme 4.2.1 a 4.2.4.
4.2.1 Devem fornecer ao leitor uma ideia do documento ou objeto, analisando e descrevendo seus
aspectos relevantes.
4.2.2
NOTA

2

Devem ser compostas por uma sequência de frases concisas, sem enumeração de tópicos.
Resenha e recensão não estão sujeitas a limite de palavras.
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4.2.3

Devem ser elaboradas por outrem que não o autor do documento ou objeto.

4.2.4 Devem ser precedidas pela referência, quando forem publicadas separadamente do documento
ou objeto.
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