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REGRAS GERAIS PARA FORMATAÇÃO  

• Margens: Superior e Esquerda: 3 cm / Inferior e Direita: 2 cm 

• Papel branco, formato A4. 

• Fonte deverá ser arial, tamanho 12, cor preta. 

• Você deverá utilizar apenas o anverso (frente) da folha. 

• Os textos deverão ter espaçamento 1,5cm exceto para citações, sumário, bibliografia, 

estes deverão ter espaçamento simples. Nos títulos e subtítulos os espaçamentos 

deverá ser 2 espaçamentos duplos. 

• Todas as imagens, gráficos, fotos, dentre outras, bem como tabelas que não são de sua 

autoria, devem conter a fonte de referência ou autor. Devendo ser reproduzidas em suas 

cores originais. 

• Usa-se Itálico para palavras ou termos em língua estrangeira e/ou para ressaltar 

palavras e expressões, entretanto esta segunda opção deve ser usada com muita 

parcimônia. Podem ser usadas também para citações bibliográficas feitas no decorrer do 

texto. 

• Aspas “” só devem ser usadas para metáforas, transcrições e citações. 

• Página = Lauda. Cada Lauda contem 2.250 caracteres.  

• Use Negrito  apenas para título e subtítulo. 

 

 

ELEMENTOS TEXTUAIS 

A parte textual corresponde aos elementos do texto, ou seja, o corpo do trabalho: 

Introdução, desenvolvimento e conclusão. 

INTRODUÇÃO: 

Deve ser curta e responder claramente às seguintes questões: 

• Qual tema será abordado? 



• Quais os objetivos do trabalho? 

• Deve ser escrito sempre na 3ª pessoa (ele/ela e eles/elas) na voz ativa. 

 

 

DESENVOLVIMENTO: 

• O desenvolvimento pode ser escrito na forma de capítulos. 

• Deve conter a exposição ordenada e pormenorizada do assunto. 

• Divide-se em seções e subseções, que variam em função da abordagem do tema e 

do método. 

• O autor não poderá manifestar sua opinião pessoal, deverá pautar-se nas referencias 

bibliográficas selecionadas anteriormente.  

• Lembre-se de que tais citações deverão estar contidas nas referencia bibliográficas. 

• Deve ser escrito sempre na 3ª pessoa (ele/ela e eles/elas) na voz ativa. 

• Citações: 

• É a menção de uma informação extraída de outra fonte, ou seja, é quando o autor se 

utiliza de um texto original para extrair a citação, podendo reproduzi-la literalmente 

(citação direta), interpretá-lo, resumi-lo ou traduzi-lo (citação indireta) ou ainda extrair 

um informação de uma fonte indeterminada (apud).   

• acompanhadas de indicação da autoria das mesmas, podendo-se utilizar um dos 

dois formatos: sistema autor-data ou sistema numérico. 

Citações: 

Direta: É a transcrição integral de uma parte do texto pesquisado. 

Com até Todas as citações devem ser três linhas, vem inserida no texto entre aspas. 

Exemplo: “Artigo cientifico é a parte de uma publicação com autoria declarada, que 

apresenta e discute idéias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas 

áreas do conhecimento.” (ABNT. NBR 6022, 2003, p2) 

Com mais de três linhas, deve vir em letra tamanho 10, com texto recuado (tabulado) a 

4 cm (NBR 10520). 

 

Indireta: É a transcrição das idéias do autor consultado, porem usando as suas 

palavras, sem citá-lo literalmente. 

Nos casos de citações de um mesmo autor, no mesmo ano em obras diferentes, é 

necessário identificar as obras por letras do alfabeto em minúsculo logo após o ano. 

Nas citações das citações (transcrição do texto original, citado pelo autor que estamos 

utilizando naquele momento, a partir de outra fonte), usar sobrenome do autor citado, 



ano +apud+sobrenome do autor consultado +ano+ numero da página consultada. No 

texto: Segundo Silva (1983 apud ABREU, 1999, p.3) diz ser [...] ou, no fim do parágrafo 

(SILVA, 1983 apud ABREU, 1999, p.3). 

 

CONCLUSÃO: 

• A conclusão correspondentes a síntese dos resultados do trabalho. 

• Não devem ser acrescentadas informações novas, ou seja, que não estejam contidas 

nas demais partes textuais do trabalho. 

• O autor deve colocar suas conclusões e expressar suas opiniões e pontos de vista 

sobre os resultados obtidos. 

• Deve ser sucinta ter no mínimo um parágrafo no máximo três.  

 

BIBLIOGRAFIA 

• Suas principais fontes de pesquisa devem ser: livros, artigos científicos publicados, 

anais de congressos, dissertações e teses. Textos de sites, blogs, podem ser 

usados, mas não serão considerados como fonte de pesquisa oficial. 

• Todos os textos citados devem ser devidamente referendados no próprio texto e na 

bibliografia. 

• Sugestão de sites que vocês poderão recorrer para fazer suas pesquisas: 

1. Google acadêmico - http://scholar.google.com.br 

2. Google Books - http://books.google.com.br 

3. Biblioteca Nacional – www.bn.br 
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