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RESUMO 

MANUAL DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

O presente trabalho objetiva a apresentação de formatação de Trabalhos de 
Conclusão de Curso (TCC), pois, a padronização de trabalhos se faz necessária 
para a ampliação dos conhecimentos acadêmicos. Sendo assim, seguem os 
principais tópicos para a construção do TCC: I. Consolidar as práticas pedagógicas 
da Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro, transformando tal Instituição de 
ensino num Marco Referencial de Ensino Superior da cidade de Campos dos 
Goytacazes – RJ. Empenhando-se assim, para a democratização do saber e do 
fazer integrado em prol da sociedade; II. Integrar o ensino, a prática de iniciação 
científica e a extensão no projeto político-pedagógico da Instituição; III. Produzir 
conhecimentos, soluções tecnológicas e informações voltadas para o 
desenvolvimento dos projetos acadêmicos e da pesquisa na Instituição; IV. 
Desenvolver o espírito investigativo no graduando e pós-graduando; V. E 
desenvolver a Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro (FABERJ) como uma 
Instituição de Ensino, com relevância para o desenvolvimento socioeconômico da 
cidade de Campos dos Goytacazes – RJ. 

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Investigação 
Científica. Educação Superior. Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro 
(FABERJ). Projetos Acadêmicos de Pesquisa. 
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INTRODUÇÃO 

1.1 O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)  

1.1.1 Princípios 

I. Consolidar as práticas pedagógicas da Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro 

(FABERJ), transformando tal Instituição de ensino num Marco Referencial de Ensino 

Superior da cidade de Campos dos Goytacazes – RJ. Empenhando-se assim, para a 

democratização do saber e do fazer integrado em prol da sociedade;  

II. Integrar o ensino, a prática de iniciação científica e a extensão no projeto político-

pedagógico da Instituição;  

III. Produzir conhecimentos, soluções tecnológicas e informações voltadas para o 

desenvolvimento dos projetos acadêmicos e da pesquisa na Instituição;  

IV. Desenvolver o espírito investigativo no graduando e pós-graduando; 

V. Ser uma Instituição de Ensino relevante para o desenvolvimento socioeconômico da 

cidade de Campos dos Goytacazes – RJ. 

1.2  CARÁTER E A NATUREZA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

1.2.1 Trabalho de Conclusão de Curso 
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É um componente curricular obrigatório para os cursos superiores oferecidos pela 

Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro (FABERJ) que tenham esta exigência 

estabelecida nas suas Diretrizes Curriculares ou no seu Projeto Pedagógico e consiste 

numa atividade necessária para o desenvolvimento, a criação e a integração de um 

conjunto de competências e habilidades do currículo dos cursos e do projeto político-

pedagógico da Instituição.  

1.2.2 Finalidades 

I. A promoção da capacidade de identificação de temáticas; 

II. A formulação de problemas; 

III A elaboração de projetos; 

IV A identificação de métodos e de técnicas da pesquisa acadêmica; 

V E o controle de planejamento aplicado ao ensino de graduação. 

Esta atividade será desenvolvida por meio de orientação e acompanhamento 

docente, segundo a área de abrangência do conhecimento acadêmico desenvolvido pelo 

discente em sala de aula, juntamente com a experiência adquirida em campo por meio de 

estágios supervisionados e/ou  prática empírica do discente em questão. 

1.3  MODALIDADE BÁSICA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

1.3.1 Monografia  

I. Consiste em uma pesquisa em sentido estrito, na qual se busca o conhecimento das 

causas de um fenômeno natural e/ou social; 

II. Como tal, poderá ser uma pesquisa bibliográfica, laboratorial e/ou de campo; 
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III. Será conduzido individualmente, devendo resultar em uma Monografia, segundo o 

curso em questão à realidade do discente; 

IV. A Monografia deverá ser organizada segundo as normas de orientação das atividades 

acadêmicas aprovadas, neste regulamento, e as normas de orientação de caráter 

complementar definidas por este Manual; 

V. Tendo entre 30 a 50 laudas somente da parte textual (que são contadas a partir da 

introdução do trabalho até a sua conclusão). 

1.4  OBJETIVOS IMEDIATOS DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

I. Desenvolver a capacidade de aplicação, de forma integrada, dos conhecimentos 

científicos, tecnológicos, filosóficos e sociais adquiridos durante o curso por meio da 

execução de um trabalho final;  

II. Desenvolver a capacidade de planejamento e a disciplina para: 

2.1. Identificar;  

2.2. Analisar e;  

2.3. Implementar abordagens e soluções para problemas sociais, naturais e/ou 

tecnológicos;   

III. Despertar o interesse pela pesquisa acadêmica;  

IV. Estimular o espírito investigativo e, prioritariamente, a construção do conhecimento de 

forma coletiva; 

V. Promover o desenvolvimento de projetos de extensão junto à sociedade, tendo em 

vista a busca de soluções para problemas sociais; 

VI. Subsidiar docentes e discentes no processo do ensino-aprendizagem, contribuindo 

para a retroalimentação dos próprios conteúdos programáticos das disciplinas pertinentes 

ao currículo do curso; 
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Sendo assim, as regras aqui apresentadas são internas a todos aos cursos 

de Graduação e Pós-graduação, que são oferecidos pela Faculdade Batista do 

Estado do Rio de Janeiro (FABERJ) e regem a apresentação dos textos dos 

trabalhos acadêmicos do curso, bem como projetos de pesquisa, relatórios de 

pesquisa, trabalhos de conclusão de curso e relatórios de estágio supervisionado. 

Essas regras estão baseadas, de forma genérica, nas seguintes normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): 

I. NBR 6023/2018 – Informação e documentação – Referências – Elaboração; 

II. NBR 6024/2003 – Informação e documentação - Numeração progressiva das seções 

de um documento escrito – Apresentação; 

III. NBR 6027/2003 – Informação e documentação – Sumário - Apresentação; 

IV. NBR 6028/2003 – Informação e documentação – Resumo - Apresentação; 

V. NBR 10520/2002 – Informação e documentação – Apresentação de citações em 

documentos - Apresentação; 

VI. NBR 14724/2011 – Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos – 

Apresentação; 

VII. NBR 15287/2011 - Informação e documentação – Projetos de pesquisa – 

Apresentação. 

A forma como estas recomendações de Norma deverão ser utilizadas nos 

trabalhos está detalhadas nos próximos itens deste manual. 
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2. PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO (PCC) 

2.1. PRELIMINARES 

Antes de construir um Trabalho de Conclusão de Curso de um curso de 

graduação e/ou pós-graduação é necessário estabelecer a sua sistematização 

científica, ou seja, estabelecer seus passos que direcionaram os domínios 

acadêmicos de seu construtor (autor da pesquisa). Esses passos são inseridos na 

caminhada do autor desde o dia que ele colocou seus “pés” na Instituição que 

estuda, sua graduação pela primeira vez, até seus últimos dias como aluno. Isso é 

denominado: PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO (PCC). E é necessário que 

o aluno já tenha algumas características acadêmicas, para desenvolver um bom 

projeto de pesquisa: 

(I). Ser leitor nato; 

(II). Ser pesquisador por natureza; 

(III). Investigar o assunto com seriedade; 

(IV). Objetivo; 

(V). Sucinto na escrita. 
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Essas características devem acompanhar ou serem estimuladas no aluno de 

graduação e/ou pós-graduação. 

Para isso, será necessário aprender a manejar bem duas ferramentas que 

auxiliarão nos estudos posteriores: RESUMO e RESNHA.  

2.2. FERRAMENTAS DA CONSTRUÇÃO DO PROJETO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO (PCC) 

2.2.1.  Resumo 

2.2.1.1. Conceito 

Segundo Medeiros (1997, p.118), resumo é uma apresentação sintética e 

seletiva das ideias de um texto, ressaltando a progressão e a articulação das 

principais ideias do autor. E deve destacar: 

(I). O assunto do texto; 

(II). O objetivo do texto; 

(III). À articulação das ideias; 

(IV). Às conclusões do autor; 

(V). Ser redigido em linguagem objetiva; 

(VI). Ser inteligível, dispensando a consulta do original; 

(VII). Evitar repetições de frases inteiras ditas anteriormente no texto resumido; 

(VIII). Respeitar a ordem em que as ideias e os fatos são apresentados. 

Ou seja, o resumo deve apresentar:  
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(1º). Informações do texto original; 

(2º). Análises dos fatos; 

(3º).  Ideias do texto original; 

(4º). Indicativos do texto original.  

Observando que, o autor do resumo não coloca as suas ideias, opiniões 

sobre o texto resumido, apenas as informações necessárias que foram 

condensadas num compêndio resumido. 

2.2.1.2. Técnicas de Elaboração do Resumo 

O Resumo deve destacar: 

2.2.1.2.1. Elementos Bibliográficos do Texto 

(A). Nome do autor; 

(B). Título da Obra (em negrito);  

(C). Imprenta do Texto: Local, editora e ano; 

(D). Número de páginas. 

2.2.1.2.2. Resumo do Conteúdo do Texto 

(a). Destacar o assunto do texto; 

(b). Objetivo do texto; 

(c). Métodos de pesquisa que o texto abordou; 
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(d). Conclusões do autor do texto no qual está sendo resumido, E NÃO 

CONCLUSÃO DE QUEM ESTÁ RESUMINDO O TEXTO;  

(e). Às partes fundamentais do texto; 

(f). À progressão de ideias apresentadas; 

(g). À correlação das partes do texto.  

2.2.1.2.3. Estrutura do Resumo 

(A). Deve ser apresentado em 500 palavras, não exceder, nem apresentar em 

número inferior de palavras; 

(B). Num único parágrafo; 

(C). Destacar as palavras-chave que caracterizam o resumo; 

(D). Verbos na 3º pessoa do singular; 

(E). Espacejamento simples entre linhas do texto; 

(F). Fonte Arial 12; 

(G). Texto deve ser apresentado em modo JUSTIFICADO; 

(H). Margem superior da Folha deve apresentar 3cm; 

(I). Margem Inferior da Folha 2cm; 

(J). Margem esquerda da folha 3cm; 

(K). Margem direita da folha 2cm. 

(L). O resumo deve ser digitado em Papel A4; 
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(M). O texto do resumo deve ser apresentado no AVERSO da FOLHA. 

2.2.1.2.4. Deve evitar 

(a). Elementos redundantes e supérfluos do texto; 

(b). Generalização de ideias do texto; 

(c). Tópicos frasais; 

(d). Inversão de ideias do texto original; 

(e). Generalização das ideias principais do texto original. 

2.2.1.2.5. Exemplo de Resumo 

RESUMO 

ROCCO, Maria Tereza Fraga. Crise na linguagem: a redação no vestibular. São 
Paulo: Mestre Jou, 1981.  

Examina 1.500 redações de candidatos a vestibulares (1978), obtida da FUVEST. 
O livro resultou de uma tese de doutoramento apresentada à USP em maio de 
1981. Objetiva caracterizar a linguagem escrita dos vestibulandos e a existência de 
uma crise na linguagem escrita, particularmente desses indivíduos. Escolheu 
redações de vestibulandos pela oportunidade de obtenção de um corpus 
homogêneo. Sua hipótese inicial é a da existência de uma possível crise na 
linguagem e, através do estudo, estabelecer relações entre os textos e o nível de 
estruturação mental de seus produtores. Entre os problemas, ressalta-se a 
carência de nexos, de continuidade e quantidade de informações, ausência de 
originalidade. Também foi objeto de análise em condições externas como família, 
escola, cultura, fatores sociais e econômicos. Um dos critérios utilizados para a 
análise é a utilização do discurso tautológico, as contradições lógicas evidentes, o 
nonsense, os clichês, as frases de efeito. Chegou à conclusão de que 34,8% dos 
vestibulandos demonstram incapacidade de domínio de termos relacionais; 16,9% 
dos textos apresentam problemas de contradições lógicas evidentes. A 
redundância ocorreu em 15,2% dos textos. O uso excessivo de clichês e frases 
feitas aparece em 69,0% dos textos. Somente em 40 textos, verificou-se a 
presença de linguagem criativa. Às vezes, o discurso estrutura-se com frases 
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bombásticas, pretensamente de efeito. Recomenda a autora que, uma das formas 
de combater a crise estaria em se ensinar a refazer o discurso falho e a buscar a 
originalidade, valorizando o devaneio. Sendo assim, a pesquisa demonstrou que a 
crise na educação e a desvalorização da língua portuguesa escrita estão além de 
soluções válidas e competentes. Os vestibulandos que foram pesquisados pode-se 
notar não só despreparo, mas a descaracterização do referencial teórico do corpus 
literário abordado. A falta de leitura, a ausência de informação sólida para a 
construção do texto, o abuso excessivo da linguagem coloquial colocam esses 
jovens em cheque na construção de um futuro pretenso. A pesquisa, também, 
demonstrou como a educação de base, sem bases necessárias, pode acarretar 
esses problemas na construção da linguagem cognitiva da escrita. A alienação dos 
fatos mais comuns dessa construção está vinculada ao fracasso da escola e ao 
desvínculo de elementos sólidos na construção do aluno em si. E isso prova que, o 
ensino brasileiro produz mais mão-de-obra barata e desprovida de um pensamento 
crítico, apto para pesquisa científica do que pesquisadores e leitores apurados. 
Esses algozes da educação, segundo a autora é um fato determinante para o 
fracasso desses candidatos a uma vaga numa das maiores instituições de ensino 
superior do país. A falta de disciplina nos estudos, a ausência de leituras 
construtoras do saber impedem que tais jovens alcancem o determinado. Em 70% 
dos pesquisados foram encontrados textos superficiais de senso comum alheio ao 
processamento correto das ideias dispostas no papel. A autora conclui que, os 
candidatos parecem sofrer de uma dislexia dos conectivos lógicos do texto, fugindo 
da própria realidade, que reflete uma crise geral da educação de base no nosso 
país, onde as crianças estão fadadas ao fracasso escolar. 

PALAVRAS-CHAVE: Redação. Vestibular.  Leitura. 

2.2.2. Resenha 

2.2.2.1. Conceito 

Segundo Medeiros (1997, p.132, 133,134), resenha é um relato minucioso 

das propriedades do texto na qual está constituído, relatando as credenciais do 

autor, resumo da obra, e a metodologia empregada para sua construção. E deve 

destacar: 

(I). Delimitação da unidade de leitura, 

(II). Análise textual; 
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(III). Análise interpretativa; 

(IV). Problematização; 

(V). Síntese Pessoal; 

(VI). Sondagem dos fatos apresentados; 

(VII). Esquemas de ideias expostas no texto. 

Ou seja, a resenha deve apresentar: 

(A). Coerência do texto; 

(B). As ideias do texto; 

(C). Relevância do texto; 

(D). Critícidade do resenhista. 

Observando que, a resenha NÃO É UM RESUMO, pois ela admite o juízo 

valorativo, o comentário, a crítica do resenhista. 

2.2.2.2. Técnicas de Elaboração da Resenha 

A Resenha deve destacar: 

2.2.2.2.1.  Elementos Bibliográficos do Texto 

(1º). Nome do autor; 

(2º). Título da Obra (em negrito); 

(3º). Imprenta do Texto: Local, editora e ano do texto; 

(4º). Número de páginas.  
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2.2.2.2.2. Partes da Resenha 

(I). Introdução; 

(II). Desenvolvimento das Ideias do texto; 

(III). Métodos utilizados na construção do texto; 

(IV). Conclusões do RESENHISTA do texto.  

2.2.2.2.3. Estrutura da Resenha 

(a). Espacejamento de 1,5 entre linhas do texto; 

(b). Deve ser apresentada em tópicos; 

(c). Resumir as ideias do autor; 

(d). Destacar a metodologia do autor do texto; 

(e). Verbos na 3º pessoa do singular; 

(f). Fonte Arial 12; 

(g). Texto deve ser apresentado em modo JUSTIFICADO; 

(h). Margem superior da Folha deve apresentar 3cm; 

(I). Margem Inferior da Folha 2cm; 

(j). Margem esquerda da folha 3cm; 

(k). Margem direita da folha 2 cm. 

(l). À resenha deve ser digitada em Papel A4.  
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2.2.2.2.4. Exemplo de Resenha 

RESENHA 

ROCCO, Maria Tereza Fraga. Crise na linguagem: a redação no vestibular. São 
Paulo: Mestre Jou, 1981.  

1. Introdução 

A autora examina 1.500 redações de candidatos a vestibulares (1978), 

obtida da FUVEST. O livro resultou de uma tese de doutoramento apresentada à 

USP em maio de 1981. 

2. Objetivo da Pesquisa da Autora 

Objetiva caracterizar a linguagem escrita dos vestibulandos e a existência de 

uma crise na linguagem escrita, particularmente desses indivíduos. 

3. Metodologia Adotada 

Escolheu redações de vestibulandos, pela oportunidade de obtenção de um 

corpus homogêneo. Sua hipótese inicial é a da existência de uma possível crise na 

linguagem e, através do estudo, estabelecer relações entre os textos e o nível de 

estruturação mental de seus produtores. Entre os problemas, ressalta-se a 

carência de nexos, de continuidade e quantidade de informações, ausência de 

originalidade. Também foi objeto de análise em condições externas como família, 

escola, cultura, fatores sociais e econômicos. Um dos critérios utilizados para a 

análise é a utilização do discurso tautológico, as contradições lógicas evidentes, o 

nonsense, os clichês, as frases de efeito. Chegou à conclusão de que 34,8% dos 

vestibulandos demonstram incapacidade de domínio de termos relacionais; 16,9% 

dos textos apresentam problemas de contradições lógicas evidentes. A 

redundância ocorreu em 15,2% dos textos. O uso excessivo de clichês e frases 

feitas aparece em 69,0% dos textos. Somente em 40 textos, verificou-se a 

presença de linguagem criativa. Às vezes, o discurso estrutura-se com frases 

bombásticas, pretensamente de efeito. 
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4. Conclusão da Autora 

Recomenda a autora que, uma das formas de combater a crise estaria em 

se ensinar a refazer o discurso falho e a buscar a originalidade, valorizando o 

devaneio. Sendo assim, a pesquisa demonstrou que a crise na educação e a 

desvalorização da língua portuguesa escrita estão além de soluções válidas e 

competentes. Os vestibulandos que foram pesquisados pode-se notar não só 

despreparo, mas a descaracterização do referencial teórico do corpus literário 

abordado. A falta de leitura, a ausência de informação sólida para a construção do 

texto, o abuso excessivo da linguagem coloquial colocam esses jovens em cheque 

na construção de um futuro pretenso. A pesquisa, também, demonstrou como a 

educação de base sem bases necessárias pode acarretar esses problemas na 

construção da linguagem cognitiva da escrita. A alienação dos fatos mais comuns 

dessa construção está vinculada ao fracasso da escola e ao desvínculo de 

elementos sólidos na construção do aluno em si. 

5. Conclusão do Resenhista 

E isso prova que, o ensino brasileiro produz mais mão–de-obra barata e 

desprovida de um pensamento crítico, apto para pesquisa científica do que 

pesquisadores e leitores apurados. Esses algozes da educação, segundo a autora, 

é um fato determinante para o fracasso desses candidatos a uma vaga numa das 

maiores instituições de ensino superior do país. A falta de disciplina nos estudos, a 

ausência de leituras construtoras do saber impedem que tais jovens alcancem o 

determinado. Em 70% dos pesquisados, foram encontrados textos superficiais de 

senso comum alheio ao processamento correto das ideias dispostas no papel. A 

autora conclui que, os candidatos parecem sofrer de uma dislexia dos conectivos 

lógicos do texto, fugindo da própria realidade, que reflete uma crise geral da 

educação de base no nosso país, onde as crianças estão fadadas ao fracasso 

escolar. 

 



26 

 

2.3. PARTES DO PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO (PCC) 

Portanto, o Projeto de Conclusão de Curso (PCC) será constituído de uma 

Resenha ou um resumo de um texto escolhido e adotado pelo professor da 

disciplina, no qual será organizado da seguinte forma: 

(A). Capa: Conforme apresentada neste manual; 

(B). Sumário: Conforme apresentado neste manual; 

(C). Resenha ou resumo: Conforme apresentado neste manual; 

(D). Disposto: 

(D.1). 1 (mínimo) e 2 laudas (máximo) laudas: Quando for resumo; 

(D. 2). Entre 3 (mínimo) e 6 laudas (máximo): Quando for resenha 

(D.3). Sem contar as partes pré-textuais (capa e sumário). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

 

3. ASPECTOS GERAIS SOBRE A FORMATAÇÃO DE TRABALHOS 
ACADÊMICOS 

Os trabalhos dos Cursos de Graduação e Pós-graduação,  da Faculdade 

Batista do Estado do Rio de Janeiro (FABERJ), deverão ser apresentados 

conforme estrutura apresentada na Figura 1, respeitando as seguintes 

determinações. 

 
 

Figura 1. Estrutura dos trabalhos acadêmicos 
Fonte: Normas da ABNT

1
 (2019) 

                                                           

1
 NORMAS DA ABNT.  Estrutura do Trabalho Acadêmico. Disponível em: 

<http://normasfmpfm.blogspot.com/2012/09/estrutura-de-trabalho-academico.html>. Acesso em: 26 jun 
2019. 
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3.1. SEQUENCIA DOS TRABALHOS ACADÊMICOS2: 

3.1.1. Elementos Pré-Textuais 

(A). Folha de rosto (obrigatório); 

(B). Errata (opcional); 

(C). Folha de aprovação (obrigatório); 

(D). Dedicatória (opcional); 

(E). Agradecimentos (opcional); 

(F). Epígrafe (opcional); 

(G). Resumo na língua vernácula (obrigatório); 

(H). Resumo em língua estrangeira (obrigatório); 

(I). Lista de ilustrações (opcional); 

(J). Lista de tabelas (opcional); 

(L). Lista de abreviaturas e siglas (opcional); 

(M). Lista de símbolos (opcional). 

(N). Sumário (obrigatório); 

3.1.2. Elementos textuais3 

(a). Introdução; 

                                                           
2
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.  NBR 14724:2011 – Informação e 

Documentação – Trabalhos Acadêmicos – Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.  

3
 A nomenclatura dos títulos dos elementos textuais fica a critério do autor. 
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Desenvolvimento; 

Conclusão. 

3.1.3. Elementos pós-textuais 

(I). Referências (obrigatório); 

(II). Glossário (opcional); 

(III). Apêndice (opcional); 

(IV). Anexo (opcional); 

(V). Índice (opcional). 

 
 

Figura 2. Estrutura Geral de Apresentação de Trabalhos Acadêmicos 
Fonte: Normas da ABNT

4
 (2019) 

                                                           
4
 NORMAS DA ABNT.  Estrutura do Trabalho Acadêmico. Disponível em: 

<http://normasfmpfm.blogspot.com/2012/09/estrutura-de-trabalho-academico.html>. Acesso em: 26 jun 
2019. 
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3.2. FORMATAÇÃO GERAL DOS TRABALHOS ACADÊMICOS 

3.2.1. Formato 

Trabalhos Acadêmicos deverão ser digitados em folha branca, fonte Arial 12 

3.2.2. Margens 

(I). Borda Superior da Folha das Seções Primárias devem apresentar Margem de 8cm; 

(II). Borda Superior da Folha das demais Seções devem apresentar Margem de 3cm; 

(III). Borda Lateral Esquerda da Folha deve apresentar Margem de 3cm; 

(IV). Borda Lateral Direita da Folha deve apresentar Margem de 2cm; 

(V). Borda Inferior da Folha deve apresentar Margem de 2cm; 

3.2.3. Espacejamento 

(A). Espacejamento de 1,5 entre linhas do texto; 

(B). Espacejamento simples entre linhas: 

(B.1). Das Citações diretas; 

(B.2).  Títulos das seções; 

(B.3). Dos Títulos das Figuras, quadros e tabelas. 

(C). Três Espaços Simples entre: 

(C.1). Os Títulos das Seções Primárias e o Texto; 

(C.2). Os Títulos das Seções Primárias e os Títulos das Seções Secundárias. 
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(D). Dois Espaços Simples entre: 

(D.1). Os Títulos das Seções Secundárias e o Texto; 

(D.2). Os Títulos das Seções Secundárias e os Títulos das Seções Terciárias; 

(D.3). Os Títulos das Seções Terciárias e o Texto; 

(D.4). Os Títulos das Seções terciárias e os Títulos das Seções Quaternárias; 

(D.5).  As figuras, tabelas, quadros, gráficos e equações e o texto; 

(D.6). As figuras, tabelas, quadros, gráficos e equações e os Títulos das Seções 

Secundárias, Terciárias, quaternárias e assim por diante. 

3.2.4. Paginação 

(I). Elementos pré-textuais não recebem numeração de Página; 

(II). Uma folha é composta de duas páginas (anverso e verso). Trabalhos acadêmicos 

devem ser impressos no anverso da folha;  

(III). Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto (excluindo capa e ficha 

catalográfica) devem ser contadas sequencialmente, mas não numeradas.  A Numeração 

é colocada, a partir da primeira folha da parte textual, em algarismos arábicos, no canto 

superior direito da folha, a 2 cm  da borda superior, ficando o último algarismo 2cm da 

borda  direita da folha. 

3.2.5. Numeração Progressiva 

É adotada a numeração progressiva para as seções do texto, com o objetivo da  

sistematização do conteúdo do trabalho,  destacando-se, gradativamente, os títulos e 

suas respectivas seções. 
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3.2.6. Qualidade da Impressão 

Deve-se ter cuidado especial na seleção da qualidade de impressão, quando 

se trata de figuras, pois o texto normalmente é legível, mesmo com o uso de uma 

qualidade inferior de impressão. Ao ser impresso o documento que servirá de 

original para cópias, deve-se optar por utilizar uma qualidade de impressão 

compatível com este uso. 

3.2.7. Cor do Texto 

Utilizar no texto a cor preta; nas figuras, poderão ser utilizadas cores para 

realçar as informações a serem transmitidas. Recomenda-se a criação de uma 

versão completa do documento sem o uso de cores, para facilitar (e baratear) o 

procedimento de reprodução do trabalho. 
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4. ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

4.1.  CAPA (OBRIGATÓRIO) 

Segundo Silingouschi5 (2019, p.8):  “[...] a capa é uma proteção física do trabalho, 

ao mesmo tempo serve como o primeiro fator de identificação do mesmo. Por isso, as 

informações nela contidas devem ser simples, breves e claras [...]”. Os elementos que 

constituem a capa conforme o exemplo abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 SILINGOUSCHI, Regina Rita Liberati (coord.). Normas e padrões para trabalho acadêmicos e 

científicos da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). Presidente Prudente, SP: UNOESTE, 2019.  
Disponível em: <https://unoeste.br/site/biblioteca/documentos/Manual-Normalizacao.pdf>. Acesso em: 26 
jun 2019. 
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FACULDADE BATISTA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FABERJ 
CURSO DE BACHARELADO EM TEOLOGIA 

José Coelho Neto 

 

PLANO DE SALVAÇÃO ATRAVÉS DA BÍBLIA: AS FIGURAS DE CRISTO NO ANTIGO E 
NOVO TESTAMENTO. 

 

 

 

 
 
 

CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ 
Setembro de 2018.  

 

 
 

Margem Inferior 2cm 

Margem Esquerda  

3cm 

Margem direita 2cm 

Margem superior 3cm 

140 pt ou  6cm 
da borda superior 

CABEÇALHO 

(I). Fonte Arial 12; 
(II). Sem negrito; 
(III). Espacejamento simples entre linhas 
do cabeçalho. 

TÍTULO E SUBTÍTULO 

(I). Caixa Alta; 
(II). Fonte Arial 12; 
(III). Sem Negrito; 
(IV). Espacejamento simples entre linhas 
do título e Subtítulo. 

NOME DO AUTOR 

(I). Completo, sem abreviar do 
Trabalho: 
(II). Caixa Baixa; 
(III). Fonte Arial 12; 
(IV). Sem Negrito; 
 (V). Espacejamento Simples 
entre linhas do Nome do Autor 

80 pt ou  4cm da borda 
superior 

320pt ou  17cm ou até 
o fim da página. 

LOCAL E DATA 

(I). Caixa Alta; 
(II). Fonte Arial 12; 
(III). Sem Negrito; 
(IV).Espacejamento 
simples; 
(V). Mês e ano de 
Conclusão 
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4.2. FOLHA DE ROSTO (OBRIGATÓRIO) 

Segundo Silingouschi6 (2019) destaca que:  

A folha de rosto contém os elementos essenciais e indispensáveis à identificação 
da obra. É composta pelos mesmos elementos da capa, acrescentando-se a 
natureza do trabalho (se o mesmo constitui um Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação), Monografia (Especialização), Dissertação (Mestrado) ou Tese 
(Doutorado e Livre-docência). Em seguida, mas no mesmo parágrafo, indica-se o 
Curso de Graduação ou Pós-graduação, no qual será apresentado o grau 
pretendido, área de concentração e o nome do orientador. A informação sobre a 
natureza do trabalho deve vir logo após o título, alinhado à direita e em espaço 
simples (p.11).  

Os elementos da folha de rosto estão destacados conforme o exemplo abaixo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 SILINGOUSCHI, Regina Rita Liberati (coord.). Normas e padrões para trabalho acadêmicos e 

científicos da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). Presidente Prudente, SP: UNOESTE, 2019.  
Disponível em: <https://unoeste.br/site/biblioteca/documentos/Manual-Normalizacao.pdf>. Acesso em: 26 
jun 2019. 
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FACULDADE BATISTA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FABERJ 
CURSO DE BACHARELADO EM TEOLOGIA 

 

 
 

José Coelho Neto 

PLANO DE SALVAÇÃO ATRAVÉS DA BÍBLIA: AS FIGURAS DE CRISTO NO ANTIGO E 
NOVO TESTAMENTO. 

Monografia apresentada ao Curso de Bacharelado em Teologia da 
Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro - Campos dos 
Goytacazes - RJ, para obtenção do TÍTULO DE BACHAREL EM 
TEOLOGIA. 

Orientador: Prof. Pedro Souza, MSc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ 
                                                    Setembro de 2018 

 

 

Margem Esquerda  3cm 

Margem direita 2cm 

Margem Inferior 2cm 

Margem superior 3cm 

CABEÇALHO 

(I). Fonte Arial 12; 
(II). Sem negrito; 
(III). Espacejamento simples entre linhas 
do cabeçalho. 

140 pt ou  6cm da 
borda superior 

NOME DO AUTOR 

(I). Completo, sem abreviar do 
Trabalho: 
(II). Caixa Baixa; 
(III). Fonte Arial 12; 
(IV). Sem Negrito; 
 (V). Espacejamento Simples 
entre linhas do Nome do Autor 

TÍTULO E SUBTÍTULO 

(I). Caixa Alta; 
(II). Fonte Arial 12; 
(III). Sem Negrito; 
(IV). Espacejamento simples entre linhas 
do título e Subtítulo. 

 

140 pt ou  6cm ou 
até o final da página TEXTO DE APRESENTAÇÂO 

(I).  Caixa Baixa; 
(II). Fonte Arial 10; 
(III). Sem Negrito; 
(IV). Espacejamento simples 
entre linhas do texto; 
(V). Recuo de 6 cm à esquerda 
da página; 
(VI).  30 pt ou 1,63cm antes e 
depois do teto de apresentação. 
 (Bacharel, licenciatura, mestre...) 

LOCAL E DATA 

(I). Caixa Alta; 
(II). Fonte Arial 12; 
(III). Sem Negrito; 
(IV).Espacejamento 
simples; 
(V). Mês e ano de 
Conclusão 

ORIENTADOR 

(IV). 30 pt ou 1,63cm antes e depois do teto de 
apresentação; 
(V). Espacejamento simples entre linhas do texto; 
(VI). Posicionado à Esquerda da Página; 
(VII). Informações relevantes sobre o Professor 
(Especialista, Mestre ou Doutor). 

ORIENTADOR 

(I). Caixa Baixa; 
(II).  Fonte Arial 12; 
 (III). Sem Negrito; 
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4.3: FOLHA DE APROVAÇÃO (OBRIGATÓRIO) 

Segundo Silingouschi7 (2019) destaca que:  

A folha de aprovação é um elemento obrigatório onde devem constar autor, título, 
data da aprovação, nome completo dos membros da banca examinadora com 
respectiva titulação e identificação do professor orientador, com local para 
assinatura dos mesmos (sem medidas padronizadas). Devem constar, ainda, o 
nome da Instituição, o local e a data. (p.15).  

Os elementos da folha de aprovação estão destacados conforme o exemplo 

abaixo. Devido a quantidade significativa de informações, o exemplo abaixo foi dividido 

em duas partes para melhor a compreensão e aplicação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7
 SILINGOUSCHI, Regina Rita Liberati (coord.). Normas e padrões para trabalho acadêmicos e 

científicos da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). Presidente Prudente, SP: UNOESTE, 2019.  
Disponível em: <https://unoeste.br/site/biblioteca/documentos/Manual-Normalizacao.pdf>. Acesso em: 26 
jun 2019. 



38 

 

PRIMEIRA PARTE 

 
 
 
 JOSÉ COELHO NETO 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
PLANO DE SALVAÇÃO ATRAVÉS DA BÍBLIA: AS FIGURAS DE CRISTO NO ANTIGO E 

NOVO TESTAMENTO. 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de Bacharelado em Teologia da 
Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro - Campos dos 
Goytacazes - RJ, para obtenção do TÍTULO DE BACHAREL EM 
TEOLOGIA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aprovado em 22 setembro de 2018          NOTA: __________ 

 

 

 

Margem esquerda 3cm 

Margem direita 2cm 

Margem superior 3cm 

NOME DO AUTOR 

(I). Completo, sem abreviar 
do Trabalho: 
(II). Caixa ALTA; 
(III). Fonte Arial 12; 
(IV). Sem Negrito; 
 (V). Espacejamento 
Simples entre linhas do 
Nome do Autor 

TÍTULO E SUBTÍTULO 

(I). Caixa Alta; 
(II). Fonte Arial 12; 
(III). Sem Negrito; 
(IV). Espacejamento simples entre linhas 
do título e Subtítulo. 

 

60 pt ou  3,26cm da 
borda superior 

TEXTO DE 
APRESENTAÇÂO 

(I).  Caixa Baixa; 
(II). Fonte Arial 10; 
(III). Sem Negrito; 
(IV). Espacejamento 
simples entre linhas do 
texto; 
(V). Recuo de 6 cm à 
esquerda da página; 
(VI).  30 pt ou 1,63cm antes 
e depois do teto de 
apresentação. 
 (Bacharel, licenciatura, 
mestre...) 

DATA DE APROVAÇÃO E NOTA 

(I). Caixa Baixa 
(II). Fonte Arial 12; 
(III). Sem Negrito; 
(IV). Espacejamento simples entre linhas; 
(V). 30 pt ou 1,6cm antes e depois da data de 
aprovação; 
(VI). Centralizado 
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SEGUNDA PARTE 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

_____________________________________________ 
Prof. Pedro Souza, MS – Orientador. 

Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro (FABERJ) 
 

________________________________________________ 
Prof. João Silva, MSc. 

Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro (FABERJ) 
 

__________________________________________________ 
Prof. Paulo Rodrigues, MSc – Coordenador   

Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro (FABERJ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ 
2018 

 

 
 

 

Margem Inferior 2cm 

Margem direita 2cm 

Margem esquerda 3cm 

BANCA EXAMINADORA 

(I). Centralizado; 
(II). Caixa ALTA e negrito; 
(III). Fonte Arial 12; 
(IV). 30pt ou 1,6 cm antes e 
depois;  
 (V). Espacejamento 
Simples. 

MEMBROS DA EXAMINADORA 

(I). Centralizado; 
(II). Caixa ALTA e negrito; 
(III). Fonte Arial 12; 
(IV). 10pt ou  0,60 cm entre as linhas; 
 (V). Espacejamento Simples; 
(VI). Linhas com espaço para assinaturas.  

40 pt ou  2cm ou até 
o final da página 

LOCAL E DATA 

(I). Caixa Alta; 
(II). Fonte Arial 12; 
(III). Sem Negrito; 
(IV).Espacejamento 
simples; 
(V). Ano de Conclusão 
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4.4. DEDICATÓRIAS (FACULTATIVO). 

Segundo Silingouschi8 (2019) destaca que:  

Normalmente é produzido um texto curto, em que o autor homenageia alguém ou 
dedica seu trabalho a esta pessoa. A presença da dedicatória é opcional, deve 
ocupar uma página isolada, sem medidas padronizadas, ficando sua apresentação 
a critério do autor. (p.18).  

Assim, segue o exemplo das dedicatórias: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8
 SILINGOUSCHI, Regina Rita Liberati (coord.). Normas e padrões para trabalho acadêmicos e 

científicos da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). Presidente Prudente, SP: UNOESTE, 2019.  
Disponível em: <https://unoeste.br/site/biblioteca/documentos/Manual-Normalizacao.pdf>. Acesso em: 26 
jun 2019. 
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Dedico este trabalho a Deus, a minha família e 
amigos. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Margem Inferior 2cm 

Margem Direita 2cm 

Margem Esquerda 3cm 

Margem Superior 3cm 

DEDICATÓRIA 

(I). Justificado; 
(II). Recuo de 6cm à esquerda da página; 
(III). Fonte Arial 12; 
(IV). 300pt ou 16 cm borda superior; 
 (V). Espacejamento Simples; 
(VI). Com parágrafo.  



42 

 

4.5. AGRADECIMENTOS (FACULTATIVO). 

Segundo Silingouschi9 (2019) destaca que:  

Expressa o reconhecimento da contribuição de pessoas e de Instituições no 
desenvolvimento do estudo/pesquisa. A presença do agradecimento é opcional, 
deve ocupar uma página isolada, sem medidas padronizadas, ficando sua 
apresentação a critério do autor. (p.19).  

Assim, segue o exemplo dos Agradecimentos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9
 SILINGOUSCHI, Regina Rita Liberati (coord.). Normas e padrões para trabalho acadêmicos e 

científicos da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). Presidente Prudente, SP: UNOESTE, 2019.  
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Margem Inferior 2cm 

Margem Esquerda 3cm 

Margem direita 2cm 

Margem Superior 3cm 

AGRADECIMENTOS 

(I). Justificado; 
(II). Recuo de 6cm à esquerda da página; 
(III). Fonte Arial 12; 
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 (V). Espacejamento Simples; 
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TEXTO DOS AGRADECIMENTOS 

(I). Justificado; 
(II). Recuo de 6cm à esquerda da página; 
(III). Fonte Arial 12; 
(V). Espacejamento Simples; 
(VI). Com parágrafo.  
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4.6. EPÍGRAFE (FACULTATIVO). 

Segundo Silingouschi10 (2019) destaca que:  

A epígrafe inclui a citação de um segmento textual de sentido relacionado 
preferencialmente ao conteúdo do estudo/pesquisa, intenção do autor na 
realização do mesmo e podem constar também epígrafes, nas folhas ou páginas 
de abertura das sessões primárias. A presença da epígrafe no trabalho é opcional, 
deve ocupar uma página isolada, sem medidas padronizadas, ficando sua 
apresentação a critério do autor. (p.20).  

Assim, segue o exemplo de Epígrafe: 
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Nada é fixo para aquele que alternadamente pensa e 
sonha. 

Gaston Bachelard 
 
 

Margem Direita 2cm 

Margem Esquerda 3cm 

Margem Superior 3cm 

Epígrafe 

(I). Justificado; 
(II). Recuo de 6cm à esquerda da página; 
(III). Fonte Arial 12; 
(IV). 400pt ou 20 cm borda superior ou até o final da página; 
 (V). Espacejamento Simples; 
(VI). Com nome do autor da Epígrafe à direita da página.  
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4.7. RESUMOS: EM LÍNGUA VERNÁCULA E EM LÍNGUA ESTRANGEIRA (AMBOS 
OBRIGATÓRIOS) 

Resumo é a apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto (ABNT NBR 

6028: 2003), que visa a esclarecer o leitor sobre a conveniência de consultar ou não uma 

obra no todo. Silingouschi11 (2019, p 21) apresenta algumas características: 

(1ª). Deve ressaltar os objetivos, metodologia, resultados e as conclusões do 

estudo/pesquisa, com uma linguagem clara, concisa, direta;  

(2ª). Quanto à sua extensão, os resumos devem ter de 150 a 500 palavras (trabalhos 

acadêmicos, teses, dissertações e relatórios técnicos, científicos);  

(3ª). Deve ser indicativo ou informativo, redigido na 3ª pessoa do singular na voz ativa, em 

espaço simples, preferivelmente em uma única folha, com opção do parágrafo na primeira 

linha; 

(4ª). Devem-se evitar, no texto do resumo, abreviaturas, símbolos, fórmulas, equações e 

diagramas que não sejam absolutamente necessários à sua compreensão, bem como 

comentários, críticas e julgamento pessoal da citação. 

Quanto à tipologia, Silingouschi12 (2019, p 21) ressalta dois tipos de resumo:  

(I). Indicativo: indica apenas os pontos principais do texto, não apresentando dados 

qualitativos, quantitativos e outros. É perfeitamente adequado à literatura de prospectos 

(catálogo de editoras, livrarias e outros). 
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(II). Informativo: informa suficientemente o leitor para que este possa decidir sobre a 

conveniência da leitura do texto na íntegra. Expõe finalidades, metodologia, resultados e 

conclusões. 

Assim, segue o exemplo de Resumo em língua vernácula (serve também como 

exemplo de Resumo em língua estrangeira) : 
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RESUMO 

CRISE NA LINGUAGEM: A REDAÇÃO NO VESTIBULAR. 

Examina 1.500 redações de candidatos a vestibulares (1978), obtida da FUVEST. 
O livro resultou de uma tese de doutoramento apresentada à USP em maio de 
1981. Objetiva caracterizar a linguagem escrita dos vestibulandos e a existência de 
uma crise na linguagem escrita, particularmente desses indivíduos. Escolheu 
redações de vestibulandos pela oportunidade de obtenção de um corpus 
homogêneo. Sua hipótese inicial é a da existência de uma possível crise na 
linguagem e, através do estudo, estabelecer relações entre os textos e o nível de 
estruturação mental de seus produtores. Entre os problemas, ressalta-se a 
carência de nexos, de continuidade e quantidade de informações, ausência de 
originalidade. Também foi objeto de análise em condições externas como família, 
escola, cultura, fatores sociais e econômicos. Um dos critérios utilizados para a 
análise é a utilização do discurso tautológico, as contradições lógicas evidentes, o 
nonsense, os clichês, as frases de efeito. 

 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Redação. Vestibular.  Leitura. 
 
 
 
 

 
Margem Inferior 2cm 

Margem  Esquerda 3cm 

Margem  Direita 2cm 

Margem Superior 3cm 

PALAVRAS-CHAVE 

(I). Justificadas; 
(II). Caixa alta (somente 
as PALAVRAS-CHAVE); 
(III). Fonte Arial 12; 
(IV). 12pt entre as 
Palavras-chave e o texto; 
 (V). As palavras-chave 
são separadas por ponto.  

RESUMO E O TÍTULO DO TCC 

(I). Centralizado; 
(II). Negrito (Somente a palavra RESUMO); 
(III). Fonte Arial 12; 
(IV). 147pt ou 8 cm borda superior ou até o final da página; 
 (V). Espacejamento Simples; 
(VI). Sem Parágrafo; 
(VII). O Título do TCC deve apresentar em caixa alta e 30pt ou 
1,6cm entre e palavra Resumo e o texto.  
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4.8. LISTA DE FIGURAS, TABELAS, QUADROS, GRÁFICOS, EQUAÇÕES, 
ABREVIATURAS E SIGLAS E SIMBOLOS (FACULTATIVO). 

Silingouschi13 (2019) destaca: 

Relação de tabelas, gráficos, fórmulas, lâminas, figuras (desenhos, gravuras, 
mapas, fotografias), devem ser apresentados na mesma ordem em que aparecem 
no texto, com indicação da página onde estão localizados. As listas devem 
relacionar as ilustrações de forma a indicar: números, legendas e páginas das 
mesmas. É recomendado que sejam feitas listas separadas para cada tipo em 
particular. (p.24).  

Em relação à Lista de Abreviaturas e Siglas e símbolos Silingouschi14 (2019) 

destaca: 

Quando não for possível evitar o uso de abreviatura específica, a mesma deve ser 
informada entre parênteses no momento da sua primeira indicação, precedida do 
respectivo nome por extenso: a lista das abreviaturas e/ou siglas utilizadas deverá 
ser organizada alfabeticamente. (p.24). 

Assim, seguem os exemplos de lista abaixo: 
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LISTA DE TABELAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabela 1 Número de  habilidades  previstas  no instrumento em função das áreas 
e idades 
 

73 

Tabela 2 Caracterização das crianças amostradas. 
 

120 

Tabela 3 Pontuações individuais esperadas nas três avaliações 
 

124 

Tabela 4. Pontuações individuais obtidas nas três avaliações 
 

125 

Tabela 5. 
Pontuação média esperada, obtida e percentual de desenvolvimento 
alcançados. 

 
128 

Margem Inferior 2cm 

Margem Direita 2cm 

Margem Esquerda 3cm 

Margem Superior 3cm 

LISTA (TÍTULO) 

(I). Centralizado; 
(II). Negrito (Somente a palavra LISTA DE...); 
(III). Fonte Arial 12; 
(IV). 147pt ou 8 cm borda superior ou até o 
final da página; 
 (V). Espacejamento Simples; 

 ELEMENTOS DA LISTA 

(I). Justificado; 
(II). Negrito (Somente a palavra TABELA, FIGURA, 
ETC). 
(III). Fonte Arial 12; 
 (V). Espacejamento Simples; 
(VI).  Construir as listas dentro de uma tabela sem linhas; 
(VII). Número de páginas posicionado à direita da lista. 
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

CASI Compact Airbone Spectrographic Imager 
 

COMEC Coordenadoria da Região Metropolitana de Curitiba 
 

ESA European Space Agency 
 

GER Geophysical Environmental Research 
 

NASA National Aeronautics and Space Administration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Margem Inferior 2cm 

Margem Direita 2cm 

Margem Esquerda 3cm 

Margem Superior 3cm 

LISTA (TÍTULO) 

(I). Centralizado; 
(II). Negrito (Somente a palavra LISTA DE...); 
(III). Fonte Arial 12; 
(IV). 147pt ou 8 cm borda superior ou até o final da 
página; 
 (V). Espacejamento Simples; 

 ELEMENTOS DA LISTA 

(I). Justificado; 
(II). Em ordem alfabética 
(III). Fonte Arial 12; 
 (V). Espacejamento Simples; 
(VI).  Construir as listas dentro de uma 
tabela sem linhas; 
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4.9. SUMÁRIO 

Silingouschi15 (2019) destaca: 

O sumário indica o conteúdo do estudo/pesquisa com suas divisões principais, na 
mesma ordem em que estas constam no texto. Se há mais de um volume, inclui-
se um sumário completo do estudo/pesquisa em cada volume. (p.25). 

Silingouschi16 (2019) apresenta algumas características contidas no sumário: 

(I). Coloca-se a palavra “SUMÁRIO” centralizada e em letras maiúsculas;  

(II). O conteúdo do sumário deve indicar a numeração dos capítulos e suas divisões, o 

título de cada parte e a respectiva paginação inicial do capítulo, sem, entretanto, usos de 

excessos na subdivisão do mesmo; 

(III). Exceção: obras de consulta, onde o maior número de subdivisões do assunto facilita 

o pesquisador a situar-se na busca; 

(IV). Se possível, o sumário deve ser colocado numa única página, facilitando, assim, a 

visualização dos capítulos da obra; 

(V). É importante diferenciar sumário de índice, que é uma lista organizada em ordem 

alfabética de matérias, nomes de pessoas, de fatos, acontecimentos, que aparece no final 

de publicações, com indicações de sua localização no texto. 

Assim, segue o exemplo de sumário abaixo: 
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PARTE 1:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMÁRIO 

 INTRODUÇÃO 12 

1.1. CONTEXTO 13 

1.1.1. Análise socioeconômica do Brasil nos últimos dez anos 15 

1.1.1.1. Contexto cultural do Município de Campos dos Goytacazes 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Margem Direita 2cm 

Margem Esquerda 3cm 

Margem Superior 3cm 

SUMÁRIO (TÍTULO) 

(I). Centralizado; 
(II). Negrito (Somente a palavra SUMÁRIO); 
(III). Fonte Arial 12; 
(IV). 147pt ou 8 cm borda superior ou até o final da 
página; 
 (V). Espacejamento Simples. 

 ELEMENTOS DOSUMÀRIO 

(I). Os Elementos pré-textuais NÃO SÃO REFERENCIADOS NO 
SUMÁRIO; 
(II). Justificado; 
(III). Fonte Arial 12; 
 (V). Espacejamento Simples; 
(VI).  Construir as listas dentro de uma tabela sem linhas; 

(VII). Introdução, Conclusão e Referências Bibliográficas não 
recebem numeração de Capítulo; 
(VIII). Glossários, Índices, Apêndices e Anexos devem ser 
Referenciados no Sumário, após as Referências 
Bibliográficas. 
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PARTE 2 

SUMÁRIO 

 INTRODUÇÃO 12 

1.1. CONTEXTO 13 

1.1.1. Análise socioeconômica do Brasil nos últimos dez anos 15 

1.1.1.1. Contexto cultural do Município de Campos dos Goytacazes 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ELEMENTOS DOSUMÀRIO 
(I). Títulos das Seções Primárias: Deverão apresentar: 

Caixa Alta 
Fonte Arial 12  
Em negrito; 
Sem a palavra CAPÍTULO; 
Posicionado a esquerda da página; 
Espacejamento simples entre linhas entre linhas do título; 
 Três Espaços Simples entre o Título da Seção Primária  o título da Seção 
Secundária ou Texto. 
Referenciado no Sumário. 
 
(II).  Títulos das Seções Secundárias:  Deverão apresentar: 

Caixa Alta 
Fonte Arial 12  
Sem negrito; 
Posicionado a esquerda da página; 
Espacejamento simples entre linhas entre linhas do título; 
 Dois Espaços Simples a partir dos Títulos das Seções Terciárias, Quaternárias 
(assim por diante)   ou Texto. 
Referenciado no Sumário. 
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PARTE 3 

SUMÁRIO 

 INTRODUÇÃO 12 

1.1. CONTEXTO 13 

1.1.1. Análise socioeconômica do Brasil nos últimos dez anos 15 

1.1.1.1. Contexto cultural do Município de Campos dos Goytacazes 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Margem Inferior 2cm 

 ELEMENTOS DOSUMÀRIO 
(I).  Títulos das Seções Terciárias: Deverão apresentar: 

 
Caixa Baixa 
Fonte Arial 12 ; 
Em negrito; 
Posicionado a esquerda da página; 
Espacejamento simples entre linhas entre linhas do título; 
 Dois Espaços Simples a partir dos Títulos das Seções Secundárias, Quaternárias 
(assim por diante) ou Texto. 
Referenciado no Sumário. 
 
(II). Títulos das Seções Quaternárias (assim por diante): Deverão apresentar: 

 
Caixa Baixa 
Fonte Arial 12 ; 
Sem negrito e em itálico; 
Posicionado a esquerda da página; 
Espacejamento simples entre linhas entre linhas do título; 
Dois Espaços Simples a partir dos Títulos das Seções Secundárias,  
Quaternárias (assim por diante) ou Texto. 
Referenciado no Sumário. 
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5. ELEMENTOS TEXTUAIS 

5.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O texto é composto de uma parte introdutória, que apresenta os objetivos do 

trabalho e as razões de sua elaboração; o desenvolvimento, que detalha a 

pesquisa ou estudo realizado; e uma parte conclusiva. Então, Silingouschi17 (2019) 

destaca: 

Todo trabalho acadêmico e científico deve constituir uma totalidade de 
inteligibilidade; o texto deve formar uma unidade com sentido lógico, para que o 
leitor possa entender a linha de raciocínio do autor. Todas as divisões e 
subdivisões do estudo/pesquisa devem ter uma sequência lógica rigorosa, 
determinada pela estrutura do discurso. De acordo com a estrutura formal, o 
estudo/pesquisa tem três partes fundamentais: a introdução, o desenvolvimento e 
a conclusão. É dentro dessa sequência lógica que se desenvolverá o raciocínio do 
autor.  (p.25). 

Silingouschi18 (2019) apresenta algumas características: 
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(I). INTRODUÇÃO: anuncia-se o que se pretende dizer ao longo do estudo/pesquisa, 

levantam-se os objetivos do autor na sua elaboração, enuncia-se o tema, o problema e os 

procedimentos adotados para o desenvolvimento do estudo para que o leitor entenda a 

organização total da pesquisa. A introdução deve ser sintética e versar exclusivamente 

sobre a temática intrínseca do estudo/pesquisa, nunca antecipar resultados e conclusões. 

A introdução é a última parte do estudo/pesquisa a ser redigida; 

(II). DESENVOLVIMENTO: é a parte mais importante do texto; é onde se desenvolve a 

ideia anunciada na introdução. Possui tantos capítulos, seções ou subseções quantos 

forem necessários, para descrever e melhor esclarecer as informações e procedimentos 

que compõem o estudo/pesquisa, tendo-se sempre o cuidado de não se perder a unidade 

lógica determinada pela estrutura do discurso. Em trabalhos acadêmicos e científicos, 

todos os títulos e subtítulos devem ser temáticos e expressivos, devem dar a ideia exata 

do que será tratado em cada divisão; 

(III). CONCLUSÃO: é o resumo ou a síntese de todo estudo/pesquisa. Na conclusão são 

destacadas, de forma bem clara, as soluções do problema proposto para o estudo e 

verificação. É na conclusão que o autor manifesta seu ponto de vista sobre os resultados 

obtidos, suas conclusões parciais, suas propostas e sugestões referentes aos dados 

coletados e discutidos 

Conforme o exemplo abaixo: 
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PARTE 1 

 

 
 

 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

1.1. CONTEXTO  

 

 

 

 

Margem Direita 2cm 

Margem Esquerda 3cm 

Margem Superior 3cm 

(I). Títulos das Seções Primárias: 

Deverão apresentar: 
Caixa Alta 
Fonte Arial 12  
Em negrito; 
Sem a palavra CAPÍTULO; 
Posicionado a esquerda da página; 
Espacejamento simples entre linhas entre 
linhas do título; 
 Três Espaços Simples entre o Título da 
Seção Primária o título da Seção 
Secundária ou Texto. 
Referenciado no Sumário. 
Borda Superior de 147pt ou 1,6cm 
(SOMENTE NAS SEÇÕES PRIMÁRIAS).  

(II).  Títulos das Seções Secundárias:  

Deverão apresentar: 
Caixa Alta 
Fonte Arial 12  
Sem negrito; 
Posicionado a esquerda da página; 
Espacejamento simples entre linhas entre 
linhas do título; 
 Dois Espaços Simples a partir dos Títulos 
das Seções Terciárias, Quaternárias 
(assim por diante) ou Texto. 
Referenciado no Sumário. 



59 

 

PARTE 2 

 

1.1.1: Considerações Iniciais 

 

 

1.1.1.1. Contexto Socioeconômico de Campos dos Goytacazes 

 

 
-  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Margem Inferior 2cm 

 
(II). Títulos das Seções Quaternárias (assim por diante): 

Deverão apresentar: 
 
Caixa Baixa 
Fonte Arial 12 ; 
Sem negrito e em itálico; 
Posicionado a esquerda da página; 
Espacejamento simples entre linhas entre linhas do título; 
Dois Espaços Simples a partir dos Títulos das Seções 
Secundárias,  
Quaternárias (assim por diante) ou Texto. 
Referenciado no Sumário. 

 (I).  Títulos das Seções Terciárias: 

Deverão apresentar: 
 
Caixa Baixa 
Fonte Arial 12 ; 
Em negrito; 
Posicionado a esquerda da página; 
Espacejamento simples entre linhas entre 
linhas do título; 
 Dois Espaços Simples a partir dos Títulos 
das Seções Secundárias, Quaternárias 
(assim por diante) ou Texto. 
Referenciado no Sumário. 
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5.2. TEXTO 

Em todo o texto deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do 

singular. A linguagem deve ser técnico-científica e abordada de forma clara e 

objetiva. O texto, propriamente dito, tem uma formatação muito simples e 

constante em todo o trabalho. Destaques no texto para palavras ou frases em 

língua estrangeira, ênfase para palavras do texto, títulos de livros ou periódicos, 

expressões de referência como ver, vide, etc. Usa-se, de forma localizada nas 

palavras a serem destacadas, negrito ou itálico. Recomenda-se que seja escolhida 

uma das formas para determinada função e que esta seja mantida ao longo de 

todo o trabalho, por exemplo, espaçamento entre o número e a unidade (por 

exemplo 5 kN), etc. 

A formatação do texto e de seus componentes (alíneas, subalíneas, figuras, 

tabelas, etc.) deve ser: 
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Item Alinhamento Espaço Entre linhas Estilo Fonte 

Texto em geral 
Justificado, Recuo 1,25 

cm 
1,5 linhas 

Recuo de corpo 

de texto 

Arial 12 

Minúsculas 

Alíneas (itens) e 

subalíneas 

Justificado, 

deslocamento 0,63, 

Alinhado à esquerda 

1,5 linhas Item 
Arial 12 

Minúsculas 

Citação direta 

Justificado 

Recuo à esquerda =  

4cm 

Simples, antes e depois com 

30pt ou 1,6cm antes e depois  

da ciação 

Citação direta 
Arial 10 

Minúsculas 

Nota de rodapé ou de 

tabela 
Justificado 

Simples, antes e depois com 

10pt ou antes e depois  das 

notas. 

Nota 
Arial 10 

Minúsculas 

Titulo de Tabelas e 

Quadros, seguida de 

seu número de ordem 

de ocorrência no texto, 

em algarismos 

arábicos, travessão e 

do respectivo título 

Centralizado, parte 

superior das figuras, 

tabelas e quadros 

Simples 
Titulo tabela, titulo 

quadro 

Negrito (somente  

palavra tabela, 

quadro, figura etc), 

Arial 10 

Minúsculas 

Títulos de Figuras 

seguidos de seu 

número de ordem de 

ocorrência no texto, em 

algarismos arábicos, 

travessão e do 

respectivo título 

Centralizado, parte 

superior das figuras 
Simples Titulo figura 

Arial 10 

Minúsculas 

 
Quadro 1. Formatação do texto e seus componentes 

Fonte: Elaborado pela Autora (2019).  

5.3. CITAÇÕES 

5.3.1. Disposições Gerais 

Cada vez que um autor inclui, no texto, informações obtidas em trabalhos de 

outros autores, a origem desta informação deve ser citada. A menção, no texto, de 

uma informação extraída de outra fonte denomina-se citação. A citação pode ser: 

(I). Direta: transcrição textual dos conceitos do autor consultado; 

(II). Indireta: transcrição livre do texto do autor consultado; 
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(III). Da citação: transcrição direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao 

original. 

 A NBR 10.520 indica todas as regras para apresentação de citações, dando 

algumas alternativas para a forma de sua apresentação. Será adotado o sistema 

“autor-data”. Neste sistema, a indicação da fonte é feita pelo sobrenome do autor 

ou pela instituição responsável ou, ainda, pelo título de entrada, seguido da data 

da publicação e pelo número da/s página/s consultadas. Exemplos: 

CITAÇÃO DIRETA 

Packer (2014) define destaca que a base Scielo corresponde: 

[A um registro sólido de periódicos] que correspondem à indexação, agregação, 
publicação e interoperabilidade de coleções em acesso aberto de periódicos 
científicos avaliados pelos pares, publicadas por instituições nacionais dos países 
ibero-americanos e da África do Sul. As coleções são multidisciplinares e em 
diversos idiomas. A maioria dos periódicos é gerenciada de forma independente, 
por associações científicas ou instituições acadêmicas, com uma rara presença de 
editoras comerciais. [E] seu desenvolvimento posterior foram guiados por duas 
abordagens pioneiras e inovadoras: em primeiro lugar, a indexação de periódicos 
nacionais de qualidade para complementar os índices internacionais e a 
publicação de textos completos de acesso aberto, na Internet, na modalidade 
conhecida atualmente como "Via Dourada" (Golden Road), surgida por volta de 
quatro anos antes do lançamento da Declaração de Budapeste, que é reconhecida 
internacionalmente como o início do movimento de Acesso Aberto; em segundo 
lugar, a convergência cooperativa de editoras independentes, editores e agências 
nacionais de pesquisa acerca do objetivo comum de aumentar a qualidade e 
visibilidade dos periódicos (p.15).  

 

 

 

 

 

 

 
Texto da citação direta: Deve apresentar: 

(I). Fonte Arial 10 ; 
(II). Recuo de 4 cm à esquerda da página; 
(III). Espacejamento simples entre linhas entre linhas do título; 
(IV). Quando o autor é referenciado no texto antes da citação, 
no final da citação será referenciado o número da página; 
(V). Quando o autor não for referenciado no texto antes da 
citação, deverá apresentar no final da citação: nome do autor, 
ano, número da página: Ex: (PACKER, 2014, p.11); 
(VI). Espacejamento de 30pt ou 1,6cm antes e depois da 
citação; 
(VII). A citação direta deve ser a partir de 3 linhas do texto 
citado. E é destacado do texto.  
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CITAÇÃO INDIRETA: TRANSCRIÇÃO LIVRE DO TEXTO DO AUTOR CONSULTADO 

A Bibliometria na visão de Lima (1984, p.57) “[...] é uma análise quantitativa de 

variáveis do discurso [...]”. Nesse contexto Araújo (2006, p.12) define como “[...] técnica 

quantitativa e estatística de medição dos índices de produção e disseminação do 

conhecimento científico [...]”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CITAÇÃO DA CITAÇÃO: TRANSCRIÇÃO DIRETA OU INDIRETA DE UM TEXTO EM 
QUE NÃO SE TEVE ACESSO AO ORIGINAL.  

Assim, é o tratamento estatístico da produção do conhecimento científico e o 

acompanhamento do desenvolvimento de diversas áreas científicas segundo os padrões 

de Autoria, publicações e uso dos resultados (COSTA, et al, 2019).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.2. Autores Citados 

5.3.2.1. Autor Citado entre Parênteses 

(I). Caixa alta; 

 
Texto da citação indireta: Deve 

apresentar: 
(I). São citações até três linhas; 
(II). São apresentadas no corpo do texto; 
(III). Destacado por aspas, colchetes e em 
itálico.  

Texto da citação da citação: Deve 

apresentar: 
(I). São “paráfises” dos trechos do texto 
citado;  
(II). São apresentadas no corpo do texto; 
(III). Sem destaques.  



64 

 

(II). Seguido do ano e o número de página. 

EX: (PACKER, 2014, p.11).  

5.3.2.2. Autor Citado fora dos Parênteses 

(I). Caixa Baixa; 

(II). Ano e o número de página entre parênteses. 

EX: Packer (2014, p.11).  
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6. ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

6.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Nesta parte do trabalho são incluídos componentes complementares ao texto. As 

páginas dos elementos pós-textuais recebem numeração na sequência da numeração 

dos elementos textuais. Desta forma, neste capítulo, serão detalhados esses 

componentes. 

6.1.1. Referências 

Cada trabalho é desenvolvido, utilizando informações disponibilizadas por 

outros autores em suas obras. Cada obra consultada e citada, no texto, gera uma 

referência bibliográfica que deverá ser registrada numa lista que recebe o nome de 

“Referências”. Como nos trabalhos de Cursos Acadêmicos é utilizado o sistema 

autor-data, as regras gerais para composição da página das referências 

bibliográficas, são: 
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Item Alinhamento 

Espaço 

entre 

linhas 

Estilo Fonte 

Título “Referências” 

Justificado, 

sem 

numeração de 

seção 

Simples 
Sem Numeração 

de Capítulo 

Arial 12 

Maiúsculas 

Referências 

Justificado, 

sucedidas de 

espacejamento 

de 24pt entre 

referências. 

Simples Texto referência 
Arial 12 

Minúsculas 

 
Quadro 2. Formatação das Referências 

Fonte: Elaborado pela Autora (2019).  

As referências são compostas pelos elementos essenciais e 

complementares em sequência padronizada, conforme modelos da NBR 

6023:2019. As referências são alinhadas somente à margem esquerda e 

apresentadas em ordem alfabética do elemento de entrada (autor, instituição ou 

título). Deve-se escolher um recurso tipográfico (grifo, itálico ou, preferencialmente, 

o negrito), que deve ser uniforme para todo conjunto de referências, para destacar 

o elemento título, conforme NBR 6023. 
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REFERÊNCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Margem Inferior 2cm 

Margem Direita 2cm 

Margem Esquerda 3cm 

Margem Superior 3cm 

RFERÊNCIAS (TÍTULO) 

(I). Justificado 
(II). Negrito (Somente a palavra 
REFERÊNCIA); 
(III). Fonte Arial 12; 
(IV). 147pt ou 8 cm borda superior ou até o 
final da página; 
 (V). Espacejamento Simples; 
(VI). As referências são apresentadas em 
ordem alfabética de autores e Justificadas.  
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6.1.1.1. Exemplos de Referências 

(A). UM AUTOR 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. A pergunta a várias mãos: a experiência da partilha da 
pesquisa na educação. São Paulo: Cortez, 2003.  

(B). DOIS AUTORES: (AUTORES SEPARADOS POR PONTO E VÍRGULA) 

HERNÁNDEZ, Fernando; VENTURA, Montserrat. A organização do currículo por 
projetos de trabalho. 5. Ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

(C). TRÊS AUTORES COM PUBLICAÇÃO DE DOIS LIVROS NO MESMO ANO 

CASTROGIOVANNI, Antônio Carlos; CALLAI, Helena Copetti; KAERCHER, Nestor 
André. Ensino de geografia: práticas e textualizações. 3.ed. Porto Alegre: Mediação, 
2003ª.  

______ Um globo em suas mãos: práticas para a sala de aula. Porto Alegre: UFRGS, 
2003b. 

(D). REFERÊNCIAS COM MAIS DE TRÊS AUTORES 

SALVERO, Marília; et al. Como ter nove filhos e sobreviver. 19.ed. Porto Alegre: 
Global, 2000. 

(E). ORGANIZADOR (ORG.), COORDENADOR (COORD.), COMPILADOR (COMP.), 
EDITOR (ED.) 

CARLOS, Ana Fani Alessandri (org.). Novos caminhos da geografia. São Paulo: 
Contexto, 2002.  

(F). AUTOR ENTIDADE 
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BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais: língua portuguesa, primeiro e segundo ciclo. 
Brasília: 1997. 256p 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e 
documentação – Referências – Elaboração. Rio de Janeiro: 2000 

(G). COLEÇÃO DE REVISTAS E PERIÓDICOS 

BOLETIM GEOGRÁFICO. Rio de Janeiro: IBGE, 1943-1978. 

(H). ARTIGO EM REVISTA 

SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo do artigo. Título do periódico, local, volume, 
fascículo, página inicial e final, mês e ano.  

SAVIANI, Demerval. A universidade e a problemática da educação e cultura. Educação 
Brasileira, Brasília, v. 1, n. 3, p. 35-58, maio–ago, 1979.  

PERASSOLI, Elaine Maria. Mulheres de Atenas. Revista brasileira de terapia floral, São 
Paulo, n.50, p. 22-9, abr–maio, 2004.  

(I). ARTIGO EM JORNAL 

SOBRENOME, Prenome. Título do artigo. Título do jornal, local, dia, mês e ano. Título 
do caderno, seção ou suplemento, página inical e final.  

AZEVEDO, Dermi. Sarney convida Igrejas Cristãs para diálogo sobre o pacto. Folha de 
São Paulo, São Paulo, 22 out. 1985. Caderno econômico, p. 13. 

(J). LEGISLAÇÃO 

BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e 
dá outras providências. In: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, Brasília, v. 138, n. 87, p. 8065, 
12 set. 1990. Suplemento.  
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(K). TRABALHOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS 

FERNANDES, Maria Helenara. O Analfabetismo como Elemento Responsável pelo 
Subdesenvolvimento Brasileiro Atual. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCADORES E 
SOCIÓLOGOS, 1997, Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: ENAFERJ, 1997. p. 232-5. 

(L). AUTOR DE CAPÍTULO DE LIVRO 

SOBRENOME, Prenome (autor do capítulo). Título. In: SOBRENOME, Prenome (autor da 
obra no todo). Título. Local: Editora, ano. Pág. Inicial e final.  

GADAMER, Hans-Georg. Sobre o círculo da compreensão, 1959. In: ALMEIDA, Custódio 
Luís Silva de. Hermenêutica filosófica: nas trilhas de Hans Georg Gadamer. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 2000.  

SCHWARTZMAN, Simon. Como a universidade está se pensando? In: PEREIRA, Antonio 
Gomes (Org.). Para onde vai a Universidade Brasileira? Fortaleza: UFC, 1983. P. 29-
45. 

CECCIM, Ricardo Burg. Exclusão e alteridade: de uma nota de imprensa a uma nota 
sobre a deficiência mental. In: EDUCAÇÃO e Exclusão: abordagens sócio-antropológicas 
em educação especial. Porto Alegre: Mediação, 1997. p. 21-49. 

SOBRENOME, Prenome. Título (do capítulo) In: ______. Título (do livro no todo) Local: 
Editora, ano. Capítulo (se houver), página inicial e final. 

GADOTTI, Moacir. A paixão de conhecer o mundo. In: ______. Pensamento pedagógico 
Brasileiro. São Paulo: Atlas, 1987. Cap. 5, p. 58-73.  

(M). REFERÊNCIAS EM MEIO ELETRÔNICO 

MOURA, Gevilácio Aguiar Coelho de. Citações e referências a documentos eletrônicos. 
Disponível em <http://www.elogica.com.br/users/gmoura/refere.html>. Acesso em: 10 fev. 
2000. 

(N). CD ROM 
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AUTOR. Título. Edição. Local de publicação: Editora, data. Tipo de mídia. 

ALMANAQUE Abril: sua fonte de pesquisa. São Paulo: Abril, 1998. 1 CD-ROM 

(O). REFERÊNCIAS EM ENCONTROS: 

PRESTES, Francesco. Crédito Rural e Taxas de Juros. In: ENCONTRO SUL-
AMERICANO DE RURALISTAS, 2002, Campo Grande. Goiânia: Líber, 2002. p. 364-8.  

(P). TESES, DISSERTAÇÕES 

SANTANA, Maria Eugênia dos Santos. O Estudo de textos em turmas iniciais de 
segundo grau em escolas de periferia de Porto Alegre: uma experiência em contextos 
diferentes. Porto Alegre: UFRGS, 2000. Dissertação (Mestrado em Educação), Faculdade 
de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2000.  

(Q). REFERÊNCIAS SOBRE SEMINÁRIOS SEM AUTOR 

SEMINÁRIO GAÚCHO DE PSICANALISTAS HUMANITÁRIOS, 1., 2003, Porto Alegre. 
Trabalhos apresentados. Porto Alegre: Sociedade Psicanalítica Humanitária, 2003, 
254p. 

(R). REFERÊNCIAS DE DICIONÁRIOS 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Brasileiro da Língua 
Portuguesa. São Paulo: Melhoramentos, 1973. 

(S). ENTREVISTA 

ENTREVISTADO. Título. Local: data. Nota da Entrevista. 

CRUZ, Joaquim. A estratégia para vencer. Pisa: Veja, São Paulo, v. 20, n. 37, p. 5-8, 14 
set. 1988. Entrevista concedida a J.A. Dias Lopes. 
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(T). PROGRAMA DE TELEVISÃO E RÁDIO 

TEMA. Nome do Programa. Cidade: nome da TV ou Rádio, data da apresentação do 
programa. Nota especificando o tipo de programa (rádio ou TV) 

UM MUNDO ANIMAL. Nosso universo. Rio de Janeiro, GNT, 4 de agosto de 2000. 
Programa de TV. 

(U). ENCICLOPÉDIA 

ENCICLOPÉDIA Mirador Internacional. São Paulo: Encyclopaedia Britânica do Brasil, 
1995. 20 v. 

(V). REFERÊNCIAS DE BÍBLIA 

BIBLIA. Português. Bíblia sagrada. Tradução: Centro Bíblico Católico. 34. ed. São Paulo: 
Ave Maria, 1982. 

(W). REFERENCIA DE PARTES DA BÍBLIA  

BIBLIA. NOVO TESTAMENTO. Evangelho de João. Reed. Versão de Anttonio Pereira de 
Figueiredo. São Paulo: Editora das Américas, 1950. Cap. 12, vers. 11. 

(X). DOCUMENTOS ELETRÔNICOS  

GIL, Marta. Linha do tempo: leis, diretrizes e programas sobre Educação Especial. 
Disponível em: <https://www.inclusive.org.br/arquivos/30480>. Acesso em: 14 jun 2019. 

GUIA DE LA BUS. Bases de datos: Operadores, truncamientos.  Disponível em: 
<https://guiasbus.us.es/basededatos/booleanos>. Acesso em: 20 jun 2019. 

HUGO, Victor. O corcunda de Notre Dame. Disponível em: 
<https://sanderlei.com.br/PDF/Victor-Hugo/Victor-Hugo-O-Corcunda-de-Notre-Dame.pdf>. 
Acesso em: 14 jun 2019. 
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LIMA, Regina Célia Montenegro. Estudo bibliométrico: Análise de citações no periódico 
"scientometrics". Ciência da Informação, v.13, n.1,p.57-68, jan-jun, 1984. Disponível em: 
<http://revista.ibict.br/index.php/ciinf/article/download/210/210>. Acesso em: 19 jun 2019.  

6.1.2. Glossário 

Elemento opcional, que consiste em uma lista em ordem alfabética de 

palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou sentido obscuro, utilizadas no 

texto, acompanhado das respectivas definições. Deve ser redigido conforme 

formato de parágrafos ao longo do texto. O título do Glossário é formatado 

conforme o título Referências Bibliográficas, também sem numeração. 

6.1.2.1. Exemplo de Glossário 

 

 

 
GLOSSÁRIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Margem Inferior 2cm 

Margem Direita 2cm 

Margem Direita 3cm 

Margem Superior 3cm 

GLOSSÀRIO (TÍTULO) 

(I). Justificado 
(II). Negrito (Somente a palavra GLOSSÁRIO); 
(III). Fonte Arial 12; 
(IV). 147pt ou 8 cm borda superior ou até o final 
da página; 
 (V). Espacejamento Simples; 
(VI). As referências são apresentadas em ordem 
alfabética de autores e Justificadas.  
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Figura 3. Glossário 
Fonte: Normas da ABNT

19
 (2019) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19

 NORMAS DA ABNT.  Estrutura do Trabalho Acadêmico. Disponível em: 
<http://normasfmpfm.blogspot.com/2012/09/estrutura-de-trabalho-academico.html>. Acesso em: 26 jun 
2019. 
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6.1.3. Apêndices 

Elemento opcional, que consiste em um texto ou documento elaborado pelo 

autor, a fim de complementar sua argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear 

do trabalho. O título Apêndice é formatado conforme o título Referências 

Bibliográficas, também sem numeração. Se existir mais de um apêndice, os títulos 

serão: Apêndice A. Título, Apêndice B. Título, etc. 

6.1.3.1. Exemplo de Apêndice 

 

 

 
 

APÊNDICE A: AVALIAÇÃO NUMÉRICA DE CÉLULAS INFLAMATÓRIAS 
TOTAIS AOS QUATRO DIAS DE EVOLUÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Margem Inferior 2cm 

Margem Direita 2cm 

Margem Direita 3cm 

Margem Superior 3cm 

APÊNDICES (TÍTULO) 

(I). Justificado 
(II). Negrito (Somente a palavra APÊNDICE); 
(III). Fonte Arial 12; 
(IV). 147pt ou 8 cm borda superior ou até o final 
da página; 
 (V). Espacejamento Simples; 
(VI). As referências são apresentadas em ordem 
alfabética de autores e Justificadas.  
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6.1.4. Anexos 

Elemento opcional, que consiste em um texto ou documento não elaborado 

pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação ou ilustração. O título 

anexo é formatado conforme o título Referências Bibliográficas, também sem 

numeração. Se existir mais de um apêndice, os títulos serão: Anexo A. Título, 

Anexo B. Título.  

6.1.4.1. Exemplo de Anexo 

 

 

 
 

ANEXO A: AVALIAÇÃO DE CÉLULAS MUSCULARES PRESENTES NAS 
CAUDAS EM REGENERAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Margem Inferior 2cm 

Margem Direita 2cm 

Margem Direita 3cm 

Margem Superior 3cm 

ANEXOS (TÍTULO) 

(I). Justificado 
(II). Negrito (Somente a palavra ANEXO); 
(III). Fonte Arial 12; 
(IV). 147pt ou 8 cm borda superior ou até o final 
da página; 
 (V). Espacejamento Simples; 
(VI). As referências são apresentadas em ordem 
alfabética de autores e Justificadas.  
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6.1.5. Índices 

Elemento opcional, na qual, “[...] é uma relação de palavras ou frases, ordenadas 

segundo determinado critério, que localiza e remete e para as informações contidas num 

texto [...]”.  (NBR 6034:2005)20. 

6.1.5.1. Exemplo de Índice 

 

 

 
 

ÍNDICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                           
20

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.  NBR 6034:2005: Informação e documentação: 
Índice. Rio de Janeiro: ABNT, 2005. Disponível em: <http://www.etecdesapopemba.com.br/assets/nbr-
6034.pdf>. Acesso em: 26 jun 2019. 

Margem Inferior 2cm 

Margem Direita 2cm 

Margem Direita 3cm 

Margem Superior 3cm 

ÍNDICE (TÍTULO) 

(I). Justificado 
(II). Negrito (Somente a palavra ÍNDICE); 
(III). Fonte Arial 12; 
(IV). 147pt ou 8 cm borda superior ou até o final 
da página; 
 (V). Espacejamento Simples; 
(VI). As referências são apresentadas em ordem 
alfabética de autores e Justificadas.  
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Figura 4. Índice 
Fonte: Normas da ABNT

21
 (2019) 

 

                                                           
21

 NORMAS DA ABNT.  Estrutura do Trabalho Acadêmico. Disponível em: 
<http://normasfmpfm.blogspot.com/2012/09/estrutura-de-trabalho-academico.html>. Acesso em: 26 jun 
2019. 
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