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Trabalhos Acadêmicos – Apresentação 
 
Regras Gerais de Apresentação 
 
- Papel Branco formato A4. 
- Impressão em preto, exceto ilustrações. 
- Fonte tamanho 12 para o texto. 
- Fonte tamanho 10 para notas de rodapé, 
números de páginas e legendas. 
- Contar todas as folhas a partir da folha de rosto. 
- A numeração será aparente a partir da 
introdução 
- Espaçamento entrelinhas deverá ser de 1,5 para 
o texto. 
- Espaçamento simples deverá ser usado para: 
citações diretas com mais de três linhas, notas de 
rodapé, referências, legendas, ilustrações e 
tabelas. 
 
Ordem dos Elementos 
 
- Capa 
- Folha de rosto 
- Ficha catalográfica 
- Folha de aprovação 
- Dedicatória* 
- Agradecimento* 
- Epígrafe* 
- Resumo 
- Resumo em língua estrangeira 
- Lista de ilustrações* 
- Lista de tabelas* 
- Lista de abreviaturas e siglas* 
- Lista de símbolos* 
- Sumário 
- Texto do trabalho 
- Referências 
- Apêndice 
- Anexo 
__________________ 
 
*Elementos opcionais 
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NORMAS DA ABNT 
 
 
NBR 10520/2002 
Citações em Documentos – Apresentação 
 
Conceito 
 
“Menção de uma informação extraída de outra 
fonte”. (ABNT, 2002, p. 1). 
 
Tipos de Citação 
 
Citação Direta: transição literal do texto. 
“ A eficácia de um trabalho escrito que se 
pretenda claro e persuasivo está relacionado à 
habilidade do pesquisador”. (MEDEIROS, 1999, 
P. 207). 
Segundo Medeiros (1999, p. 207) “a eficácia de 
um trabalho escrito que se pretenda claro e 
persuasivo está relacionado à habilidade do 
pesquisador”. 
 
Citação Indireta: interpretação de partes do 
texto. Paráfrase. 
 
A resenha é um resumo acrescido de juízos de 
valor. (MEDEIROS, 1999). 
 
Citação de Citação: citação de obra a qual não 
se obteve acesso físico. 
Para Lakatos e Marconi (1995 apud MEDEIROS, 
1999, p. 189) a monografia ou trabalho de 
conclusão de curso é “[...] um estudo sobre o 
tema específico ou particular, com suficiente 
valor representativo e que obedece a rigorosa 
metodologia”. 
 
Identificação da Citação:  
 
 
 

- sistema autor-data (alfabético) – indicado pelo 
sobrenome do autor, seguido do ano de 
publicação e número da página (para citação 
direta) 
- Sistema numérico – indicado por número 
sequencial sobrescrito. 
 
Formato da Citação:  
 
- Citação direta (até 3 linhas): dentro do texto 
entre aspas. 
- Citação direta (mais de 3 linhas): recuo de 4 cm 
da margem esquerda, letra menor e entrelinhas 
simples. 
- Citação indireta: incluída no texto, sem aspas. 
O número da página é opcional. 
- Citação de Citação: pode ser direta ou indireta, 
respeitando a formatação das mesmas. 
 
NBR 6023/2002 
Referências – Elaboração 
 
Modelo de Referências 
 
Livro 
 
SOBRENOME, Nome. Título: Subtítulo (se 
houver). Edição. Local: Editora, ano. 
 
TAVOLARO, Douglas. A casa do delírio: 
reportagem no Manicômio Judiciário de Franco 
da Rocha. 2. ed. São Paulo: Senac, 2002. 
 
Capítulo de Livro 
 
SOBRENOME, Nome do autor do capítulo. 
Título do capítulo. In: SOBRENOME, Nome. 
Título: Subtítulo (se houver). Edição. Local: 
Editora, ano. 
 
MIEGE, Bernard. A multimensionalidade da 
comunicação. In: BOLAÑO, César Ricardo  
 
 

Siqueira (Org.). Globalização e regionalização 
das comunicações. São Paulo: Educ, 1999. p. 
13-28 
 
Artigo de Revista 
 
SOBRENOME, Nome. Título: Subtítulo (se 
houver). Nome da revista, Cidade, volume, 
número, páginas, mês abreviado, ano. 
 
MELLO, Paulo Freire. Pobreza e desigualdade 
nos assentamentos rurais da Bahia. Revista de 
Política Agrícola, Brasília, v. 24, n. 4, p. 4-17, 
Out./dez. 2015. 
 
Trabalho Acadêmico 
 
SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo (se 
houver). Ano. Descrição Física. Tipo de Trabalho 
(Grau)-Vinculação Acadêmica, Cidade, Ano de 
defesa. 
 
MELO. Rony G. Albuquerque Lins. O projeto 
pedagógico em uma escola padrão: um estudo 
de caso. 1995. 205 f. Dissertação (mestrado)-
Programa de Estudos Pós-graduados em 
Educação: psicologia da educação, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 
1995. 
 
Documentos Eletrônicos 
 
Para documentos eletrônicos acrescentar a 
expressão: Disponível em: <endereço 
eletrônico>. Acesso em: dia mês abreviado e 
ano, após os elementos da referência 
convencional. 
 
MELLO, Paulo Freire. Pobreza e desigualdade 
nos assentamentos rurais da Bahia.  Revista de 
Política Agrícola, Brasília, v. 24, n. 4, p. 4-17, 
Out./dez. 2015. Disponível em: < http://www. 
agricultura.gov.br/politica-agricola/publicações>. 
Acesso em: 15 fev. 2014. 


