
ABNT NBR: 6027 – Sumário  e  ABNT NBR 6024 – 

Numeração progressiva das seções de um documento  

Sumário: Enumeração das divisões, seções e outras partes de um documento, na mesma 

ordem e grafia em que a matéria nele se sucede. 

Localização: É o último elemento pré-textual; deve estar no anverso de uma folha, 

concluído no verso, se necessário; quando houver mais de um volume, incluir o sumário 

de toda a obra nos volumes. 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

1   INTRODUÇÃO 3 

2 ODONTOLOGIA E O PROFISSIONAL CIRURGIÃO-

DENTISTA                                                                                                                     

4 

2.1 Formação e perfil do cirurgião-dentista 5 

3    COMPORTAMENTO INFORMACIONAL 
7 

  

3.1 Comportamento de busca informacional: modelos de 

Wilson e Walsh (1996)  e  Leckie, Pettigrew e Sylvain 

(1996) 

  

10 

3.1.1 Comportamento informacional de cirurgiões-dentistas 12 

3.1.1.1                Comportamento informacional dos cirurgiões-dentistas: 

compartilhamento da informação 

  

  

14 

3.1.1.1.1 

 

Comportamento informacional de cirurgiões-dentistas: 

literatura nacional 

 

16 

3.1.1.1.2 Comportamento informacional de cirurgiões-dentistas: 

literatura internacional 

 

18 

4 ABORDAGEM METODOLÓGICA DA PESQUISA 20 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS  22 

6 CONCLUSÃO 13 

  REFERÊNCIAS 25 

  
APÊNDICE A - Roteiro de entrevista   

27 

  
  

ANEXO B- Artigo científico 

  

30 

 

Paginação deve estar à margem 

direita, exemplo de numeração: 

3 primeira página) ou 3-4 (página 

inicial e final) ou 15,18,20-28 

(páginas em que se distribui o texto)  

 

SEÇÕES: 

Alinhadas à 

esquerda, em 

algarismos arábicos 

e numeração 

progressiva até a 

quinaria (ex. 

3.1.1.1.1). 

As primárias devem 

ser em números 

inteiros a partir de 

1. 

A partir da 

secundária separar 

por ponto os 

números das seções, 

ex. 3.1 

Observação: Todas 

as seções devem ter 

um texto 

relacionadas a elas  

 

Palavra Sumário deve estar centralizada 

com o mesmo tipo de fonte das seções 

primárias 

Sumário com títulos 

traduzidos, separá-los por 

sinal de igual , ex.  

COMPORTAMENTO 

INFORMACIONAL = 

INFORMATION 

BAHAVIOR 

Observação: Se o 

documento for 

apresentado em mais de 

um idioma, recomenda-

se um sumário separado 

para cada idioma.  

 

Utilizar apenas um espaço entre o número 

da seção e o titulo desta, não utilizar 

qualquer outro sinal como ponto, hífen, 

travessão, parênteses 

TÍTULOS DAS SEÇÕES: 
Devem ser destacados 

tipograficamente de forma 

hierárquica, da primária à 
quinária, podem ser usados 

recursos gráficos de 

maiúscula, negrito, itálico ou 

sublinhado e outros.  

Aqueles com mais de uma 

linha devem ser alinhados 
abaixo da primeira letra da 

primeira palavra do título. 

 


