
NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS 

   Conforme ABNT NBR – 14724 (17.04.2011) 
 

-  Letra: Arial ou Times New Roman. 

-  Fonte: Tamanho 12 para todo o trabalho (Texto, inclusive capa). 

-  Fonte: Tamanho 10 para citações longas, notas de rodapé, observações. 

 
– Margens 

-  Superior: 3 cm 

-  Inferior:  2 cm 
-  Esquerda: 3 cm 

-  Direita:  2 cm 

 
– Espaçamento 

-  Espaçamento entre linhas 1,5 cm 

 
– Paginação 

Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente, 
mas  não  numeradas. A numeração  é  colocada,  a  partir  da  primeira  folha  textual,  ou  seja,  a 

Introdução, em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha; inclusive os anexos devem 

ter suas folhas numeradas de maneira contínua, seguindo a paginação do texto principal. 

 
– Indicativos de seção 

O indicativo  numérico  de uma seção  precede seu título  com alinhamento  na  margem 

esquerda, separado por espaço. 
Os   títulos,   sem   indicativo   numérico   (sumário,   referências   e   outros...)   devem  ser 

centralizados. 

 
– Abreviaturas e Siglas 

Quando aparecem pela primeira vez no texto, deve-se escrever seu nome por extenso e, 
entre parênteses, a abreviatura ou sigla. 

 
– Ilustrações 

A ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível do trecho a que se 
refere (gráfico, tabelas, fluxograma, imagens, mapas...), indicando a fonte. 

 

– Estrutura do trabalho: (elementos obrigatórios)  

Capa 

Elementos pré-textuais       Folha de rosto 

Sumário 

Introdução 

Elementos textuais           Desenvolvimento 
Conclusão 
Referências 

Elementos pós-textuais       Anexos 
Apêndices



CAPA 

 
Elemento obrigatório que identifica o trabalho deve conter as seguintes informações: 

-  Nome da instituição 
-  Título do trabalho 
-  Nome (s) 
-  Local e ano 

 

CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISIIONAL  
 

“RENATO RAMOS DA SILVA” 
 

CEDUP – LAGES – SANTA CATARINA 

 
 

Tamanho da Fonte 12 

(NEGRITO) 

 
TEMA 

NOME (S) 

LAGES 
 

MÊS/ANO

 
 
 
 
 
 

 
FOLHA DE ROSTO 

 
É a repetição da capa com a descrição da natureza e objetivo do trabalho, detalhes da 

identificação, como que a disciplina está enviando, nome do professor (a) e do curso. Deve ser 

impresso em espaço simples, fonte 10 e com o texto alinha a partir da margem da direita. 
 

NOME (S) 

 

 
 
 
 

TEMA 
 
 

 

(NEGRITO) 

Trabalho apresentado à 

Disciplina de ......... ao 

Professor .... do 
Curso... 

 

 
 

LAGES 

MÊS/ANO 

Tamanho da fonte 10



SUMÁRIO 

 
É constituído pela enumeração das principais divisões, seções e subseções do trabalho, na 

mesma ordem em que aparecem no seu desenvolvimento, ou seja, deve conter exatamente os 

mesmos títulos, subtítulos e as respectivas páginas em que apareceu. 

 
SUMÀRIO 

 
1 INTRODUÇÃO ............................................ 3 

2 TEMA ABORDADO .................................... 4 
2.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA ............................. 5 

2.1.1 Seção Terciária ........................................  6 

3 CONCLUSÃO ..............................................20 

REFERÊNCIAS ..............................................21 

ANEXOS ..........................................................22 

APÊNDICES....................................................25 
 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
É a parte do trabalho em que o assunto é apresentado como um todo, sem detalhes. 

Trata-se do elemento explicativo do autor para o leitor. 

A introdução deve:  estabelecer  o  assunto,  definindo-o  sucinta  e  claramente, sem deixar 
dúvidas  quanto  a  natureza  e  importância  da  pesquisa.  Indicar  os objetivos  e  a  finalidade  do 
trabalho. 

 
1 INTRODUÇÃO  

(2 ESPAÇOS) 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESENVOLVIMETO 

 
É a parte principal e mais extensa do trabalho, visa a expor o assunto e demonstrar as 

principais ideias. É, em essência, a fundamentação teórica do trabalho. 
 

2 TÍTULO: SUBTÍTULO  

(2 ESPAÇOS ) 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

(1 ESPAÇO) 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



CONCLUSÃO 
É a recapitulação sintética dos resultados da pesquisa; compreende o fechamento, as considerações 
finais apresentando deduções lógicas e correspondentes aos objetivos propostos. 

 
3 CONCLUSÃO 

(2 ESPAÇOS) 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

(1 ESPAÇO) 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
 
 

REFERÊNCIAS 
É um elemento constituído pela relação de todas as fontes consultadas, conjunto 

padronizado de elementos que permitem a identificação de um documento, seja livro, documento 
eletrônico, outros... 

As referências deverão ser feitas com a NBR 6023. 
 

 
 
 

(2 ESPAÇOS) 

 
REFERÊNCIAS

 

SOBRENOME, Nome. Título do livro. 

Edição. Local: Editora, ano. Páginas. 
 

SOBRENOME, Nome. Título do artigo. 

Título  do  periódico,  local  da 

publicação, volume, número, página, 

inicial-final, mês, ano. 
 

AUTOR.Título pesquisado.Disponível 

em (end.eletrônico).Acesso em (data: 

dia, mês e ano). 
 
 
 
 
 

ANEXOS 

 
Documentos  não elaborados pelo autor, que documenta, esclarece, prova ou confirma as 

ideias expressas no texto. 
Os anexos são identificados por letras maiúsculas, travessão e pelos respectivos títulos. 

 
APÊNDICES 

 
Documentos  elaborados pelo autor, que documenta, esclarece, prova ou confirma as ideias 

expressas no texto. 
Os apêndices são identificados por letras maiúsculas, travessão e pelos respectivos títulos. 


