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APRESENTAÇÃO 

 

Este manual de normas técnicas visa estabelecer regras e procedimentos 

com o objetivo de facilitar e auxiliar discentes e docentes na produção e 

apresentação dos trabalhos acadêmicos da Faculdade FIBRA. 

Entendem-se, por trabalho acadêmico, as atividades desenvolvidas pelos 

acadêmicos sob a orientação de um docente tanto intra como extraclasse. Portanto, 

os trabalhos acadêmicos da faculdade FIBRA estão ligados às atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

As atividades acadêmicas propostas pelos professores do Instituto Brasil de 

Ciência e Tecnologia aos seus discentes têm por finalidade o desenvolvimento de 

habilidades e competências necessárias para o exercício profissional na área em 

que o aluno irá atuar, aliando teoria e prática. Além disso, as atividades, 

devidamente orientadas, contribuirão para o bom exercício da cidadania. Nesse 

sentido, é muito importante que os trabalhos acadêmicos desenvolvidos pelos 

alunos da FIBRA pautem-se pela excelência intelectual, científica e metodológica. 

Lembramos que este manual não tem como pretensão esgotar os temas 

abordados no que tange à Metodologia Científica e Normatização e nem é um 

produto acabado, constituindo-se, assim, como um material de orientação 

acadêmica. Por isso, o material que ora se apresenta, poderá e deverá receber 

críticas e alterações, levando, pois, ao seu melhoramento. Deve, portanto, a 

comunidade acadêmica, sempre que necessário, consultar as normas reguladoras 

da ABNT.  

 
 
 

Profa. Me. Gisélia dos S. P.Carmo 
 
 
 

 

                     

 

 



  
 

 
                               FORMATAÇÃO E EDIÇÃO 

  

 É muito importante que o trabalho acadêmico siga com rigor as normas 

definidas pela IES (Instituição de Ensino Superior) na qual os docentes e discentes 

responsáveis pelo trabalho estão inseridos, a fim de dar uniformidade e organização 

às produções científicas. A obediência às regras confere ao trabalho uma boa e 

esperada estética gráfica, facilitando sua interpretação e compreensão. Essas 

regras não são aleatórias, ao contrário, estão embasadas nos documentos 

normativos da ABNT – Associação Brasileira de Normas e Técnicas. A ABNT é o 

órgão responsável pela normatização técnica no Brasil. Você pode consultar os 

documentos normativos da ABNT no site  http://www.abnt.org.br. 

 A seguir apresentamos as regras gerais de formatação e edição dos 
trabalhos. 

1- Papel  

O papel a ser utilizado nos trabalhos deve ser branco ou reciclado no formato 

A4 (21,0cm x 29,7cm). 

2- Digitação e espacejamento 

A digitação deve ser feita utilizando apenas um lado do papel (anverso/ 

frente), com tinta preta e espaçamento 1,5 em todo o texto, as exceções 

encontram-se no quadro a seguir: 

 

 

 

Espacejamento 1,0  

(espaço simples) 

 

• Notas de rodapé 
• Citações diretas recuadas (com 
mais de três linhas). 
• Referências bibliográficas 
• Indicação de tabelas e 
ilustrações 
• Resumo    

 

O texto e os parágrafos devem ser justificados (Ctrl+J) e o espacejamento 

entre os parágrafos 1,5, isto é, um ‘enter’ entre um parágrafo e outro. Entre o título 

da seção primária e seu texto, usa-se dois espaços de 1,5 cm.  

 Nas referências bibliográficas, no final do trabalho, espacejamento é simples 

(como colocado acima). 



  
 

 
 

3- Margens 

• Orientação: retrato  

• Margens:  
 

 

MARGEM 

 

MEDIDA 

Esquerda 3,0 

Direita 2,0 

Superior 3,0 

Inferior 2,0 

 

 

• Parágrafo: de 1,0 a 1,5 cm, contados a partir da margem esquerda (3,0 cm da 

margem normal + tab). 

• Citações diretas recuadas, isto é, com mais de três linhas ou longas: recuo de 

4,0 cm, contados a partir da margem esquerda (3,0 cm da margem normal + 

4,0 cm) letra 11, espaçamento simples, sem itálico. 

 

4- Fonte 



  
 

 
O tipo da fonte padrão é arial e o tamanho é 12 para o texto, títulos e 

subtítulos, observando as exceções. As exceções encontram-se no quadro 

abaixo: 

 

 
 

Fonte 11 para 

 

Citações diretas recuadas 
(citações com mais de três linhas) 
Legendas 
Nome das ilustrações 
Fontes das ilustrações 
Tabelas 
Quadros  

      Paginação 
     Resumo 
 

 

Fonte 10 para 
      
     Nota de rodapé 
 

 

5- Itálico 

Usar itálico para expressões em língua estrangeira.  

Exemplos: marketing,  feedback, in locu, a priori, history, American. 

 

6- Títulos  

De acordo com a ABNT NBR 6024, os títulos sem indicativo numérico, isto é, 

os que a página não é numerada, devem ser centralizados, com letra maiúscula 

(caixa alta), negrito, fonte arial, tamanho 12.  

Exemplos: ERRATA, LISTA DE ILUSTRAÇÕES, LISTA DE 

ABREVIATURAS E SIGLAS, LISTA DE SÍMBOLOS, RESUMO, SUMÁRIO, 

DEDICATÓRIA, AGRADECIMENTOS, INTRODUÇÃO, GLOSSÁRIO, NOME 

DO CAPÍTULO ETC. 

 

 

A) Títulos e Seções Primárias (capítulos):   

Os títulos das partes e seções primárias (capítulos), devem:  

- Ser indicados por número arábico, a partir do 1 (um), com alinhamento à 

esquerda, separado por um espaço de caractere do seu número indicativo. 

Veja: 



  
 

 
 

1 Título 

 

 - Os títulos devem iniciar na parte superior esquerda da folha, e deve ser 

separado do texto que o sucede por um espaço de 1,5 entrelinhas (o texto 

também deve ter espaço de 1,5 entrelinhas). Exemplo: 

 

 

B) Títulos das Seções Secundárias (divisões dos capítulos):  

Indicado por número arábico (seguindo a numeração progressiva), 

alinhamento à esquerda, e separado do texto por um espaço de 1,5 

entrelinhas. Exemplo:  

 

 

7- Paginação 

A partir da folha de rosto, todas as folhas devem ser contadas em sequência. 

Contudo, a numeração aparece no texto a partir da primeira folha textual, ou 



  
 

 
seja, a na introdução. Nas páginas em que aparecem os títulos (Introdução, 

Capítulos, Considerações etc.) a folha é contada, mas o numeral não aparece. A 

numeração deve ser colocada em algarismos arábicos, no canto superior direito 

da folha, a 2cm da borda superior da folha, sendo que o último algarismo deve 

ficar a 2 cm da borda direita da folha. Veja o exemplo:  

 

OBS.: Apêndice e anexo devem receber numeração contínua, dando 

prosseguimento à paginação do texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
ELEMENTOS QUE COMPÕEM O TEXTO 

 

São os chamados elementos pré-textuais; elementos textuais; e elementos 

pós-textuais, conforme mostrado na tabela abaixo:  

 

 
Fonte: Editora APMC. Disponível em: < https://plus.google.com/+EditoraAPMC>.  

 

 

 

 



  
 

 
1- ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS/PRELIMINARES 
  

 Os elementos pré-textuais ou preliminares são os que antecedem o 

desenvolvimento do trabalho, ou seja, o texto propriamente dito. Sua organização 

e apresentação não são aleatórias e segue uma sequência determinada. Esses 

elementos dividem-se em obrigatórios, opcionais e de apoio. 

 

 
 

Elementos pré-textuais 
obrigatórios 

 

 

Capa 
Folha de rosto 
Folha de aprovação 
Resumo 

     Sumário 

    
 

Elementos opcionais 
 

 

Errata 
Dedicatória 
Agradecimentos 
Epígrafe 

      
 

 
 

Elementos de apoio  
(se houver) 

 

 

Lista de ilustração 
Lista de tabelas 
Lista de abreviaturas e siglas 
Lista de símbolos  
 

 

A) Elementos obrigatórios:  

 

1- Capa:  todos os elementos que compõem a Capa devem ser digitados em 

negrito, fonte arial, tamanho 12, caixa-alta, espaçamento simples e 

centralizados. A Capa deve ser elaborada seguindo os elementos abaixo: 

a) Logomarca da Instituição. 

b) Nome da Instituição de Ensino; 

c) Nome do curso;  

d) Nome completo do autor do trabalho;  

e) Título do trabalho (se houver subtítulo, deve ser precedido por dois pontos 

demonstrando, assim, que está subordinado ao título, também deve ser em 

minúsculo). 



  
 

 
f) Local (cidade). 

g) Data (ano).  

Exemplo: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2- Folha de rosto (NBR 14724): a folha de rosto tem por objetivo identificar o 

trabalho e apontar sua finalidade. Deve se construída seguindo os seguintes 

critérios:  

• Anverso (parte frontal da folha):   
 

a) Nome completo do autor do trabalho (em negrito, caixa alta e centralizado)  

b) Título do trabalho (e subtítulo, se houver) (em negrito, caixa alta e 

centralizados);  

c) Natureza, finalidade ou nota descritiva do trabalho (ou seja, se é TC, nome do 

curso, nome da Instituição, e objetivo: grau pretendido, aprovação em 

NOME DA FACULDADE 
NOME DO CURSO 

 
 
 
 
 

NOME COMPLETO DO ACADÊMICO 
 
 
 
 
 

TÍTULO DO TRABALHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIDADE 
ANO 



  
 

 
disciplina, etc.).(do meio da mancha gráfica para a direita, espacejamento 

simples, e justificado).  

d) Área de concentração (do meio da mancha gráfica para a direita,  

espacejamento simples, e justificado).   

e) Nome do orientador; (do meio da mancha gráfica para a direita).  

f) Local (cidade) e data (ano).(centralizado) 

g) Ano (centralizado).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A finalidade do trabalho deve mudar conforme o objetivo do trabalho. Se o 

trabalho for um Projeto de Pesquisa, por exemplo, a finalidade ou a nota 

descritiva deve ser outra. Exemplos de notas descritivas: 

 

 

 

 

 
 

NOME COMPLETO DO ACADÊMICO 
 
 
 
 

TÍTULO DO TRABALHO 
 
 

  
 

Trabalho de Curso apresentado 
ao Curso de (nome do curso) da 
Faculdade FIBRA, como 
requisito para a obtenção do 
título de Bacharel em (nome do 
curso). 
Orientador: Nome do Orientador 

 
 
 
 

Cidade 
Ano 

 



  
 

 
 

 

 

Projeto de Pesquisa 

 

Projeto de Pesquisa apresentado ao 
Curso de (nome do curso) da 
Faculdade FIBRA, como requisito 
parcial à obtenção de nota na 
disciplina (nome da disciplina). 
Orientador: nome do professor 

 
 

Relato de Experiência 

 

Relato de Experiência apresentado 
ao Curso de (nome do curso) da 
Faculdade FIBRA, como requisito 
parcial para obtenção de nota na 
disciplina (nome da disciplina). 
Orientador: nome do professor 
 

 
 

Estudo de Caso 

 

Estudo de Caso apresentado ao 
Curso de (nome do curso) da 
Faculdade FIBRA, como requisito 
parcial para obtenção de nota na 
disciplina (nome da disciplina). 
Orientador: nome do professor 

 
 
 

Trabalho Acadêmico 

 

Trabalho Acadêmico apresentado ao 
Curso de (nome do curso) da 
Faculdade FIBRA, como requisito 
parcial para obtenção de nota na 
disciplina (nome da disciplina). 
Orientador: nome do professor 
 

 
• Verso – ficha catalográfica (para  TC de graduação não é obrigatória): a 

ficha catalográfica só é obrigatória para dissertações e teses, sendo opcional 

em trabalho de conclusão de graduação (monografias, etc.).  

 

3- Folha de aprovação (NBR 14724) Inserida após a folha de rosto. Deverá ser 

colocada somente na versão final, isto é, depois da apresentação para a 

banca e realizada as correções e observações indicadas pelo professor 

orientador. Ela deve digitada em espaçamento simples, fonte arial, tamanho 

12, centralizado e sem negrito. Elementos que compõem a folha de 

aprovação: 

a) Nome do autor do trabalho (centralizado e em caixa alta); 



  
 

 
b) Título do trabalho (e subtítulo, se houver) (centralizado e em caixa alta); 
c) Natureza e objetivo do trabalho (do centro da mancha gráfica para a direita); 
d) Nome da Instituição/Faculdade (do centro da mancha gráfica para a direita); 
e) Curso (do centro da mancha gráfica para a direita); 
f) Espaço para assinatura e, logo abaixo, nome do orientador (centralizado); 
g) Espaço para assinatura e, logo abaixo, nome do primeiro membro da banca 

examinadora (centralizado); 
h) Espaço para assinatura e, logo abaixo, nome do segundo membro da banca 

examinadora (centralizado); 
i) Local (cidade) (centralizado); 
j) Data de aprovação(centralizado); 
k) Nota(centralizado). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME COMPLETO DO ACADÊMICO 
 

TÍTULO DO TRABALHO (subtítulo se houver) 
 

Natureza e objetivo do trabalho, contendo nome 
da instituição e curso. 

 
      

 
         
 

Banca Examinadora 
 

_____________________________ 
Orientador: Nome do Orientador 

 
 

_____________________________ 
Primeiro membro da banca:  

 
 

_____________________________ 
Segundo membro da banca: 

 
Local, data  
Nota: ____ 

 
 
 



  
 

 
Todas as informações são centralizadas, com exceção da natureza e objetivo 

do trabalho, que é alinhado à direita, segundo a NBR 14724. 

 

4- Resumo (NBR 6028): o resumo é um elemento pré-textual obrigatório no 

Trabalho de Curso. Ele antecede ao Sumário e as Listas, caso tenha (de 

ilustrações, tabela, abreviaturas, siglas e símbolos). Por se tratar de uma 

síntese do trabalho, o Resumo é um dos últimos passos na elaboração do TC. 

Este elemento constitui-se em um texto elaborado de maneira concisa, clara, 

objetiva. Seu objetivo é propiciar ao leitor uma visão geral do trabalho sem a 

necessidade de leitura de todo o texto. Mais considerações sobre o Resumo 

estão no exemplo que se segue: 

 

 

 

                          RESUMO 

     O título RESUMO deve ser centralizado, 
caixa-alta, fonte arial, tamanho 11, em negrito, 
espaçamento entre linhas 1,0 (simples). Texto 
corrido, sem parágrafos, apenas ponto final 
onde achar necessário. O texto deve conter 
entre 100 e 250 palavras 150 a 500 palavras. 
Logo após o resumo, apresentam-se as 
Palavras-chave que devem ser entre 03 
(três) e 05 (cinco). As palavras-chave são 
separadas por ponto. Todo o resumo com 
suas palavras-chave devem ser traduzidos 
em inglês ou espanhol (abstract). O resumo 
na língua vernácula (língua portuguesa) deve 
estar em folha única, bem como o resumo em 
língua estrangeira. O resumo deve ser 
redigido de forma bem sintética, 
apresentando ao leitor uma visão completa do 
assunto tratado. Para isso, há que se 
apresentar: os objetivos da pesquisa, a 
problemática, a metodologia utilizada e os 
principais resultados obtidos. Normalmente, 
escreve-se o resumo depois do término de 
todos os elementos da parte textual, é quase 
a última parte do TCC a escrever.Deve ser 
escrito na terceira pessoa do singular.  

 
    Palavras-chave: Regra. ABNT. Resumo. 



  
 

 
 

5- Sumário (NBR 6027): Deve ser colocado como último elemento pré-

textual.O  sumário tem por objetivo apresentar a estrutura e as principais 

divisões e subdivisões do corpo do trabalho. Assim, é de suma importância que 

o Sumário esteja de acordo com o desenvolvimento do trabalho, incluindo a 

ordem e a grafia.  

O título SUMÁRIO deve ser escrito com letras maiúsculas, negrito, 

centralizado e fonte arial e tamanho 12. Compõem o Sumário: Introdução, 

capítulos (seções primárias, secundárias, terciárias, quaternárias etc., conforme 

a necessidade do pesquisador ou seções primárias e subtítulos), referências, 

apêndices e anexos. Os títulos da seção primária são digitados em caixa alta e 

em negrito. Os títulos da seção secundária são digitados em caixa alta e sem 

negrito. Da seção terciária, somente a primeira letra em maiúscula e em negrito. 

Da seção quartenária, somente a primeira letra em maiúscula e sem negrito. Da 

seção quinaria, apenas a primeira letra em maiúscula e em itálico. Devem ser 

alinhados à esquerda (Ctrl + Q), conforme modelo abaixo. 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO..........................................................p.   

1. PRIMEIRO CAPÍTULO.......................................p. 

1.1 Primeiro subtítulo...................................................p. 

1.2 Segundo subtítulo...................................................p. 

2. SEGUNDO CAPÍTULO........................................p. 

2.1 Primeiro subtítulo.................................................. p. 

2.2 Segundo subtítulo...................................................p. 

3. TERCEIRO CAPÍTULO.......................................p. 

3.1 Primeiro subtítulo...................................................p. 

3.2 Segundo subtítulo...................................................p. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS....................................p. 

REFERÊNCIAS........................................................p. 

APÊNDICES 

ANEXOS 

 



  
 

 
B) Elementos opcionais:  

Conforme o nome já indica, esses elementos não precisam estar 

necessariamente presente no trabalho, ficando, portanto,  a opção de quem 

elabora o trabalho.  Caso o aluno decida colocar os elementos optativos, este 

deve observar a seguinte formatação:  

 

 

O título 

 

Centralizado, parte superior da folha, não numerar a página, 

negrito, caixa alta e fonte arial, tamanho 12. 

 

O texto 

 

Alinhado à direita, sem itálico, digitado na parte inferior da folha, 

fonte arial, tamanho 12, caixa baixa e espaçamento entre linhas 

1.5. 

 

Vejamos alguns exemplos: 

a) Errata: Opcional. É a parte do TC que contém cada um dos erros 

assinalados, bem como sua correção, conforme exemplo abaixo:  

 

ERRATA 

onde se lê              leia-se             página          parágrafo              linha 

pretextuais            pré-textuais       10                   1                         4 

pequisa                 pesquisa            19                   3                         2 

A folha da errata deve ser impressa e inclusa no trabalho já pronto, após a folha de 

rosto.  

b) Dedicatória: Opcional, alinhado a partir do meio da mancha para a margem 
direita, posicionado na parte inferior da folha. Deve ser colocada após a folha 
de aprovação. 
 



  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta dissertação aos meus pais (in 

memoriam) que foram muito importantes na 

minha vida, na transmissão de valores éticos e 

morais. Ao meu marido, amor e amigo verdadeiro, 

que sempre me compreendeu, me incentivou nos 

momentos de desânimo. Aos meus amados filhos, 

que em vários momentos, ao longo dos meus 

trabalhos, não puderam contar com minha 

presença. Com carinho especial a minha 

orientadora, Dr. Mirza S. Toschi, que com 

sabedoria e paciência me acompanhou durante os 

trabalhos, tornando-se uma grande companheira. 



  
 

 
c) Epígrafe: Opcional. Deve ser posicionado na parte inferior da folha e deve ter 

indicação de autoria. Antecede a página de resumo na língua vernácula.  

 

 

EPÍGRAFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós 

ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre. 

Paulo Freire 



  
 

 

A palavra “Agradecimentos” deve vir centralizada, em caixa alta e negrito, e 
sem indicativo numérico. O texto deve estar centralizado, justificado e com 

 

AGRADECIMENTOS 

Aos colegas, pelo companheirismo ao longo da graduação. Aos professores, pela paciência e 
dedicação. Ao meu orientador, que tanto contribuiu para que esta pesquisa se tornasse uma 

realidade. A todos, o meu muito obrigado. 

 

 

 

 



  
 

 
espacejamento de 1,5.   

C)  Elementos de apoio (se houver):  

 

Lista de ilustração: Antecede a lista de tabelas. A página de lista de 

ilustrações deve ser contada, porém, não numerada. As ilustrações são o nome 

genérico de imagens colocadas no trabalho a fim de enriquecê-lo e explicá-lo. 

Por isso, devem estar relacionadas ao tema em questão. São consideradas 

ilustrações: fotografias, organogramas, fluxogramas, quadros, plantas, croquis, 

mapas, desenhos etc. 

Acima de cada ilustração, deve ser colocada a palavra Figura, seguida da 

numeração (devendo seguir a ordem em que as ilustrações aparecem no texto) 

e o nome da Figura. Logo abaixo da ilustração, coloca-se a fonte, isto é, a 

referência. Veja o exemplo abaixo:  

Figura 1– Estado de Goiás. Localização do Município de Anápolis.  

 

Fonte: Base Cartográfica SEPLAN-GO Secretaria de Planejamento do Estado de Goiás. 
Cartografia Digital e Organização: Geóg. Roberto Prado de Moraes. 

 

OBS.: Qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação aparece na 

parte superior, precedida da palavra designativa (desenho, foto, mapa, gráfico, 

etc.), seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto (em algarismo 

arábico), travessão, e respectivo título. Após a ilustração, na sua parte inferior, 



  
 

 
indicar a fonte consultada (mesmo que seja produção do próprio autor). As 

ilustrações devem ser centradas na página. 

Na folha destinada à Lista de ilustrações, os itens devem ser citados seguindo 

a ordem em que as ilustrações aparecem no texto. Cada item deve ser 

apresentado seguido de travessão, título e o número da página. As palavras 

“Lista de Ilustrações” devem ser colocadas em caixa alta, centralizada e negrito. 

Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de tabelas: assim como a lista de figuras, a lista de tabelas deve ser 

elaborada de acordo com a ordem em que as tabelas são apresentadas no 

texto, com cada item designado por seu nome específico, acompanhado do 

respectivo número da folha ou página. Vem após a lista de figuras/ilustrações.   

 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 
 

Figura 1 – Museu da Bandeira....................................................8            

Figura 2  – Localização do Município de Anápolis..................17 

 
 



  
 

 
Acima de cada tabela, deve ser colocada a palavra Tabela, seguida da 

numeração (devendo seguir a ordem em que as tabelas aparecem no texto) e 

a identificação da tabela. Logo abaixo, coloca-se a fonte. Veja os exemplos 

abaixo: 

 

 
Fonte: www.google.com.br/search?q=exemplos+de+tabelas+abnt&espv 

As palavras “Lista de Tabelas”, devem ser colocadas em caixa alta, 

centralizada e negrito. Veja:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LISTA DE TABELAS 
 
 

Tabela 1 – Bioma Cerrado de 2000 a 2013.................................10                                                                  

Tabela  2 – Poluição no Brasil em 2013......................................17 

 
 



  
 

 
Lista de abreviaturas e siglas: é a relação em ordem alfabética das 

abreviaturas e siglas utilizadas no trabalho. Lembramos que no texto, quando as 

abreviaturas ou siglas aparecem pela primeira vez, devem ser seguidas 

imediatamente pelo seu significado por extenso. Exemplo: IES – Instituto 

Superior de Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lista de abreviaturas e siglas deve ser colocada após a lista de tabelas.  

 

Lista de símbolos: os símbolos e seus significados devem ser colocados na 

sequência em que vão aparecendo no trabalho. Portanto, ao contrário da lista de 

abreviaturas, não seguem ordem alfabética. Exemplo: 

 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 
 

HIG – Hospital Evangélico Goiano                                              17 

IES – Instituto Superior de Educação                                           10  

 

 
 



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - ELEMENTOS TEXTUAIS  

 

Os elementos textuais ou desenvolvimento do trabalho, a saber, o texto 

propriamente dito é a parte mais extensa do trabalho.  Por isso, todos são 

obrigatórios. Sua organização e apresentação seguem a seguinte ordem: 

• INTRODUÇÃO  

• CAPÍTULOS (desenvolvimento).  

• CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

a) Introdução: A Introdução é, em parte, o Projeto de Pesquisa. Na 

Introdução, deverá conter: apresentação e delimitação do tema, justificativa e 

relevância do tema do trabalho, a problematização, os objetivos, uma breve 

descrição de cada capítulo, a metodologia utilizada e, de maneira sintética, os 

 
 

LISTA DE SÍMBOLOS 
 
 
 

®                                                    Marca registrada  

µ                                                     Alfa 

@                                                   Arroba 



  
 

 
resultados. Por isso, assim como o Resumo, a Introdução é uma das últimas 

partes do trabalho de pesquisa. 

b) Capítulos (Desenvolvimento):  

 

I CAPÍTULO 

(Revisão de 

Literatura) 

Fundamentação teórica ou revisão da literatura – o aluno 

pesquisador deverá escolher junto com seu professor 

orientador o título do capítulo. O título deverá estar de acordo 

o assunto trabalhado. 

 

 

II CAPÍTULO 

(Metodologia) 

Metodologia utilizada para desenvolver a pesquisa (tipo de 

pesquisa, método ou métodos, instrumentos de coleta de 

dados, população, variáveis, etc.). O aluno pesquisador 

deverá escolher junto com seu professor orientador o título 

do capítulo. É claro que o título deverá estar de acordo o 

assunto trabalhado. 

 

 

III CAPÍTULO 

(Resultados e 

discussão dos 

resultados) 

Interpretação e discussão dos dados a partir dos referenciais 

teóricos e objetivos propostos para a pesquisa. O aluno 

pesquisador deverá escolher junto com seu professor 

orientador o título do capítulo. É claro que o título deverá 

estar de acordo o assunto trabalhado. 

Cada capítulo é uma seção primária e deve abrir uma página e pode ser 

subdividido em subtítulos ou seções secundárias, terciárias, quaternárias etc. As 

subseções devem ser alinhadas à direita esquerda e apenas a primeira palavra 

da sentença deve ser escrita com letra maiúscula.  

 

c) Considerações finais: É a conclusão do trabalho. É necessário que, nas 

considerações finais, o pesquisador responda de forma consistente e bem 

elaborada a (s) sua (s) problemática (s). Nesse espaço, escreve-se, de forma 

clara e específica, se os objetivos foram ou não alcançados e se a metodologia 

selecionada atendeu ao que foi proposto no início do trabalho.  

No último parágrafo das Considerações, o pesquisador poderá apresentar 

sugestões para o problema estudado, dando, assim, sua contribuição.  É nesse 

momento que o pesquisador se posiciona frente a seu tema de TCC.  



  
 

 
Normalmente duas folhas de Considerações Finais são suficientes para concluir 

um trabalho acadêmico. Não se deve colocar citações e notas de rodapé nas 

considerações finais, e nem a inclusão de dados novos nessa parte.  

 

3 - ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS  

São os elementos que sucedem o texto e complementam-no, por isso, podem 

ser denominados também de elementos complementares. Esses elementos, 

assim como os pré-textuais, dividem-se em obrigatórios e opcionais.  

 

 

Elemento obrigatório 

    

    Referências 

 

 

Elementos opcionais 

 

Glossário 

Apêndices 

     Anexos 

     Índice 

A) Elemento obrigatório:  

 

a) Referências: as referências são a uniformização das fontes utilizadas 

para a realização de um trabalho acadêmico. Apresentam-se em forma de uma 

lista em ordem alfabética dos sobrenomes dos autores citados e/ou consultados 

por quem elabora o trabalho. De maneira genérica, a indicação de uma obra 

segue o seguinte critério:  

• Autor 

• Título da obra  

• Número da edição 

• Local da publicação 

• Editora  

• Ano  

Exemplo: 

 
VALBERTI, Verena. Manual de história oral. Rio de Janeiro: FGV, 
2004. São Paulo: Pioneira, 1996. 



  
 

 
ê 

 Mais alguns exemplos abaixo: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As referências devem ter espaçamento de 1 entrelinhas (espaçamento 

simples). A palavra “referência” deve ser escrita centralizada, no alto da folha, 

em caixa alta, tamanho 12 e em negrito, e não possui número de seção.  

 

– Formas de entrada das referências: 

Entrada é a palavra (nome  do autor, título, etc.), que encabeça uma 

referência. Os principais tipos de entrada são: 

 

a) Autores pessoais: Inicia-se a entrada pelo último sobrenome do autor, 

em caixa alta, seguido dos prenomes apenas com as iniciais em maiúscula. Pode 

ser: 

REFERÊNCIAS 
 
ALBERTI, Verena. Manual de história oral. 
Rio de Janeiro: FGV, 2004. São Paulo: 
Pioneira, 1996. 

ALVES, Alda Judith Mazzotti. O método nas 
ciências naturais e sociais. São Paulo: 
Pioneira. 1996. 

ARRAIS, Cristiano Alencar. A Escola 
Metódica e o Conhecimento Histórico como 
Problema. Disponível em: 
<http://www.catalao.ufg.br/historia/boletimen
blemas/Sumario/sumariov1n2/05.pdf> 
Acesso em: 15 ago.2016. 
 
BRASIL. Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. Presidência 
da República. Casa Civil. Subchefia para 
Assuntos Jurídicos. 

_________. Decreto nº. 23.793 de 23 de 

janeiro de 1934. Aprova o código florestal 
que com este baixa. Presidência da 
República. Casa Civil. Subchefia para 



  
 

 
1) Autoria individual: GIACOMONI, James. 

2) Documentos elaborados por até três autores: Insere-se o nome de 

todos, na mesma ordem em que consta na publicação, e separado um do 

outro por ponto e vírgula: SOUZA, Alceu; CLEMENTE, Ademir. 

3) Documentos elaborados por mais de três autores: Menciona-se apenas 

o nome do primeiro autor, seguido da expressão et al. , em itálico: 

SOUZA, Maria Zélia de Almeida...[et al.] 

4) Documentos elaborados por vários autores com um responsável 

intelectual destacado (coordenador, editor, organizador, etc.): São 

referenciados apenas pelo nome do responsável intelectual, seguido da 

abreviatura de sua responsabilidade na obra (Org., Ed., Coord., etc.).: 

PINHO, Diva Benevides (Org.). 

b)  Autor entidade:  

1) Documentos elaborados por entidade: São obras elaboradas por 

órgãos governamentais, empresas, associações, etc. A entrada é pelo 

próprio nome da entidade, por extenso, e em caixa alta: ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 

c) Entrada por título: Usadas para publicações anônimas. A entrada se 

dá pelo título da publicação, sendo que a primeira palavra deve estar em caixa 

alta. Exemplo: NORMA técnica especial nº 2. 

 

– Data: É um elemento essencial, de acordo com a NBR 6023. Caso alguma 

data não esteja disponível/informada, deve-se colocar a data aproximada, 

entre colchetes:  

[1998 ou 1999] um ano ou outro. 

[1997?] data provável. 

[198-] para década certa 

[198-?] para década provável 

[19--] para século certo 

[19--?] para século provável 

 

 – Apresentação de referências: 



  
 

 
a) Livros: 

AUTOR. Título: subtítulo. Edição. Local de publicação: Editora, data. Nº de 

páginas. 

* Se estiver em formato eletrônico, após a última informação da referência, adicionar 

a expressão “Disponível em:”, seguido do endereço eletrônico, e a expressão “Acesso 

em:”, seguido do dia, mês e ano.  

 

b) Monografias, teses e outros trabalhos acadêmicos: 

AUTOR. Título: subtítulo. Ano de apresentação. Nº de folhas. (Natureza e área de 

concentração) – Nome do curso, Nome da Faculdade, cidade, ano de defesa.  

* Se estiver em formato eletrônico, após a última informação da referência, adicionar 

a expressão “Disponível em:”, seguido do endereço eletrônico, e a expressão “Acesso 

em:”, seguido do dia, mês e ano. 

 

c) Congressos e outros eventos científicos: 

NOME DO EVENTO, número, ano, local de realização (cidade). Título...subtítulo da 

publicação. Local de publicação: Editora, data de publicação. Nº de páginas.  

* Se estiver em formato eletrônico, após a última informação da referência, adicionar 

a expressão “Disponível em:”, seguido do endereço eletrônico, e a expressão “Acesso 

em:”, seguido do dia, mês e ano. 

 

d) Capítulos de livros:  

AUTOR DO CAPÍTULO. Título do capítulo. In: AUTOR DO LIVRO. Título: 

subtítulo do livro. Edição. Local de publicação: Editora, data. Volume (se houver), 

capítulo, páginas inicial e final do capítulo/parte.  

* Se estiver em formato eletrônico, após a última informação da referência, adicionar 

a expressão “Disponível em:”, seguido do endereço eletrônico, e a expressão “Acesso 

em:”, seguido do dia, mês e ano. 

 

 

e) Trabalhos apresentados em congresso ou outro evento: 

AUTOR DO TRABALHO. Título: subtítulo. In: NOME DO EVENTO, Nº, ano, local de 

realização. Título da publicação...subtítulo. Local de publicação: Editora, data. Páginas 

inicial e final do trabalho.  



  
 

 
* Se estiver em formato eletrônico, após a última informação da referência, adicionar 

a expressão “Disponível em:”, seguido do endereço eletrônico, e a expressão “Acesso 

em:”, seguido do dia, mês e ano.  

 

– Referências de publicações periódicas: 

 

a) Fascículos: 

 

TÍTULO DO PERIÓDICO. Local de publicação: Editor, volume, número, mês e ano. 

Nº de páginas.  

 

b) Artigos:  

AUTOR. Título do artigo. Título do periódico, Local de publicação, nº do volume, nº 

do fascículo, páginas inicial e final, mês e ano.  

* Se estiver em formato eletrônico, após a última informação da referência, adicionar a 

expressão “Disponível em:”, seguido do endereço eletrônico, e a expressão “Acesso 

em:”, seguido do dia, mês e ano.  

 

B) Elementos opcionais:  

1- Glossário: Lista alfabética de palavras estrangeiras e/ou pouco 

conhecidas. Exemplo: 

GLOSSÁRIO 

 

Dados ativos: Dados que estão sendo usados, alterados ou 

referenciados.  

Fase móvel (Overlay Phase):  

 

2- Apêndices: São textos e documentos que foram elaborados pelo autor 

do trabalho e são importantes para dar consistência, comprovação e validade ao 

trabalho, podendo ser fotos, textos, quadros, tabelas, questionários etc. Há que 

se pensar bem quais os textos e ilustrações serão colocados no corpo do 

trabalho ou no apêndice para não comprometer a excelência desse. Por isso, 

antes de se decidir os elementos do apêndice, é necessário um diálogo entre 



  
 

 
aluno e orientador. A palavra “Apêndice” deve ser digitada em caixa alta, 

seguido da letra de ordem, hífen e respectivo título. Exemplo: 

 

APÊNDICE A – Pesquisa de opinião com alunos da FIBRA 

APÊNDICE B – Pesquisa de opinião com professores da FIBRA 

 

O apêndice vem logo após as referências.  

3- Anexos: São textos e documentos que não foram elaborados pelo 

autor do trabalho por alguém que não o autor do trabalho, e são importantes 

para dar consistência, comprovação e validade ao trabalho. Podem ser fotos, 

gráficos, textos, leis, tabelas etc. Da mesma forma que no apêndice, há que se 

pensar bem quais os textos e ilustrações serão colocados no corpo do trabalho 

ou nos anexos para não comprometer a excelência do mesmo. Por isso, antes 

de se decidir os elementos dos anexos, é necessário um diálogo entre aluno e 

orientador. A palavra “Anexo” deve ser digitada em caixa alta, seguido da letra 

de ordem, hífen e respectivo título. Exemplo:  

 

ANEXO A – Foto da fachada da FIBRA 

ANEXO B – Pirâmide de Maslow 

 

O anexo vem logo após o apêndice, e, na falta deste, após as referências. 
 

4- Índice (NBR 6034): Relação de palavras que localiza e remete para as 
informações contidas em um texto. Exemplo: 

ÍNDICE 
 
 
NEOLOGISMO uso do, 50-51 
NORMALIZAÇÃO 
      Algarismos romanos, 80-83 
      Referências de artigos de periódicos, 140-142 
 
 

 

 



  
 

 
- CITAÇÕES:  

 

Citações são trechos transcritos e/ou informações que foram tiradas de uma 

publicação . Servem para complementar ou esclarecer ideias e opiniões do 

autor. As citações devem conter as respectivas fontes (sobrenome do autor, ano 

de publicação e página em que se encontra o trecho em questão), dessa forma, 

indicando de onde o trecho foi retirado e, respeitando assim, os direitos autorais. 

As citações podem ser diretas ou indiretas. 

a) Citação Direta: É a transcrição exata de um trecho de outros autores. 

Deve ser reproduzida entre aspas duplas. Podem ser de dois tipos: 

1) Citações curtas: Tem até 3 linhas e são inseridas no próprio texto, entre 

aspas duplas. No final da citação, após fechar aspas, deve conter, entre 

parênteses, o último sobrenome do autor , seguido do ano e da página. 

Exemplo: 

De acordo com a autora, “fundamento é uma palavra que vem do latim e significa 

“uma base sólida” ou “o alicerce sobre o qual se pode construir com segurança””. 

(CHAUÍ, 2012, p.27).  

 

 

2) Citações longas: Tem mais de 3 linhas, e por isso deve constituir um 

parágrafo indepedente, recuado 4 cm da margem esquerda e com letra 

menor do que a utilizada no texto. Exemplo:  

 

 

b) Citação Indireta: É a reprodução de informações e ideias de uma 

obra, sem transcrever exatamente o trecho, ou seja, reproduzir informações com 

as próprias palavras do autor do artigo. Exemplo: 

 



  
 

 
Chauí (2012, p.114) diz que a busca pela verdade é paradoxal, já que é difícil 

despertar o interesse pela busca da verdade em nossa sociedade, contudo, 

vivemos em uma sociedade que acredita na ciência, busca por informações e por 

escolas.  

 

 

Nas citações indiretas, é preciso colocar a data entre parênteses, após o 

nome do autor. A indicação de página dentro do parênteses é opcional.  

 

- NUMERAÇÃO DAS SEÇÕES DE UM DOCUMENTO (NBR 6024):  

Visa apresentar o texto de forma clara e coerente, apresentando uma estrtura 

hierárquica. A primeira divisão de um texto resulta na seção primária, e recebe o 

nome de Capítulo. Cada capítulo pode ser dividido em seções secundárias, 

terciárias, etc., não ultrapassando a seções quinária. As seções podem ser 

divididas em subseções (chamadas de alíneas). Exemplo: 

 

        1                              SEÇÃO PRIMÁRIA 

 

1.1 

1.2                               SEÇÃO SECUNDÁRIA                     

 

     1.1.1 

     1.1.2                             SEÇÃO TERCIÁRIA 

 

     1.1.1.1 

      1.1.1.2                        SEÇÃO QUARTENÁRIA 

O indicativo numérico é alinhado na margem esquerda e precede o título. Não 

se utiliza ponto final e nem qualquer outro símbolo para separar o número 

indicativo da seção de seu título. Para isso, é utilizado apenas um espaço. 

 



  
 

 
ELABORAÇÃO E PARTES DO PROJETO DE PESQUISA 

O aluno deve elaborar o Projeto de  TC ou Projeto de Pesquisa de acordo 

com o Regulamento da FIBRA, as normas do manual de trabalhos acadêmicos e 

ABNT, com as orientações do seu professor orientador A estrutura do Projeto de 

Pesquisa de TCC compõe-se de: 

PARTE EXTERNA:  

CAPA 

PARTE INTERNA:  

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS:  

FOLHA DE ROSTO 

RESUMO  

SUMÁRIO 

ELEMENTOS TEXTUAIS (introdução, desenvolvimento e considerações finais) 

I – TEMA E SUA DELIMITAÇÃO (em forma de texto dissertativo) 

II – PROBLEMATIZAÇÃO (redigir de forma contextualizada e apresentar o problema em 

forma de pergunta ou perguntas – é possível definir uma problematização geral e as 

problematizações específicas) 

III – JUSTIFICATIVA (em forma de texto dissertativo) 

IV – OBJETIVOS 

• Objetivo Geral (um objetivo geral) 

• Objetivos Específicos (três ou quatro objetivos específicos) 

V – METODOLOGIA (em forma de texto dissertativo – apontar método, tipo de pesquisa 

quanto ao procedimento, abordagem, tipo de pesquisa quanto a natureza instrumentos de 

coleta de dados) 

VI – PRÉ-SUMÁRIO (previa dos nomes dos capítulos no caso de monografia e subtítulos 

em caso de artigo científico) 

VII – CRONOGRAMA (em forma de tabela) 

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS:  

VIII – REFERÊNCIAS  (levantamento da literatura) 

 

MODELO PARA FORMATAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO 

O artigo científico, diferentemente a monografia, deve ser redigido em um 

texto corrido, isto é, os títulos e subtítulos seguem subsequentemente e não em 



  
 

 
uma lauda própria como na monografia, dissertação ou tese. A seguir, 

apresentamos o modelo do artigo da FIBRA. 

 

TÍTULO EM LETRAS MAIÚSCULAS - ARIAL 12 

 

Nome do aluno (a)1 
Nome da (a) orientador (a)2 

 

Resumo  

Deve ser estruturado em um parágrafo apenas. Ele deve apresentar os objetivos, a 
metodologia utilizada e a conclusão. Entre 150 e 250 palavras. Fonte arial , 11  e 
espaçamento  simples.  

 

Palavras-chave: Três a cinco palavras ou expressões separadas por ponto final. 

Fonte arial, 12.  

 

INTRODUÇÃO Formatar com parágrafos. Fonte arial, 12, espaçamento 1,5. 

  

 

1. Primeiro subtítulo/letra arial 12 em negrito/ 

Texto formatado dentro das normas da ABNT. Arial, 12 e espaçamento 

1,5. 

2. Segundo subtítulo – idem /referente ao 2º obj. específico do projeto 

      Texto formatado dentro das normas da ABNT. Arial, 12 e espaçamento 

1,5. 

 

3. Quantos subtítulos forem necessários – idem 

                                                           

1 Acadêmico do curso    de Enfermagem da  FIBRA; 
2 Mestre em   Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente. Professor (a)  da FIBRA, Orientador (A)  da 
Pesquisa.  
 



  
 

 
     Texto formatado dentro das normas da ABNT. Arial, 12 e espaçamento 

1,5. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A conclusão destaca os resultados obtidos com a pesquisa. Texto formatado 

dentro das normas da ABNT. Arial, 12 e espaçamento 1,5. 

REFERÊNCIAS De acordo com ABNT, fonte arial, 12 e espaçamento simples.  


