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Referência Normativa

Documentos indispensáveis para consulta e aplicação deste documento:

✓ ABNT NBR – 6023:2018 - Referências – Elaboração;

✓ ABNT NBR – 6024:2012 - Numeração Progressiva das seções de um documento;

✓ ABNT NBR – 6027:2012 - Informação e documentação – Sumário –Apresentação;

✓ ABNT NBR – 6034:2004 Informação e documentação – Índice –Apresentação;

✓ ABNT NBR – 6028:2021 – Resumo;

✓ ABNT NBR – 10520:2002 – Citações em documentos.



NBR 14724:2011

Conceito

Esta norma especifica os princípios gerais para a elaboração de trabalhos

acadêmicos (teses, dissertações e outros), visando sua apresentação à

instituição (banca, comissão examinadora de professores, especialistas

designados e/ou outros). Esta norma aplica-se, no que couber, aos

trabalhos intra e extraclasse da graduação.



Estrutura geral 

Pré-textuais

Elementos que antecedem o texto com informações que ajudam na identificação e

utilização do trabalho.

Textuais

Parte do trabalho em que é exposta a matéria.

Pós-textuais

Elementos que complementam o trabalho.



Estrutura

Elementos

Obrigatórios

Elementos

Opcionais



Capa

Brasão e Nome da instituição.

Nome do Centro ou Escola e Curso.

Nome do autor.

Título do trabalho e subtítulo, quando

houver.

Local (cidade) da instituição onde deve

ser apresentado.

Ano de depósito (da entrega).



Folha de rosto – anverso da folha de rosto

Nome do autor.

Título do trabalho e subtítulo,

quando houver.

Natureza e objetivo; nome da

instituição a que é submetido;

área de concentração.

Nome do orientador e, se

houver, do coorientador.

Local (cidade) da instituição

onde deve ser apresentado.

Ano de depósito (da entrega).



Ficha Catalográfica

Espaço destinado a Ficha Catalográfica, é o verso da folha de rosto.

Ela deve ser solicitada via SIGAA, somente após a defesa.

Acesse o menu Biblioteca

Serviços ao usuário

Serviços diretos

Ficha catalográfica



Ficha Catalográfica



Errata

Deve ser inserida logo após a folha de rosto, constituída pela referência do trabalho e

pelo texto da errata. Apresentada em papel avulso ou encartado, acrescida ao trabalho

depois de impresso.



Folha de aprovação

Nome do autor.

Título do trabalho e subtítulo,

quando houver.

Natureza e objetivo; nome da

instituição a que é submetido;

área de concentração.

Data de aprovação

Nome, titulação e assinatura

dos componentes da banca

examinadora e instituições a

que pertencem



Outros elementos pré-textuais

• Dedicatória

Texto em que o autor presta homenagem ou dedica seu trabalho. A sua formatação

é livre.

• Agradecimentos

Texto em que o autor faz agradecimentos dirigidos àqueles que contribuíram de

maneira relevante à elaboração do trabalho

• Epígrafe

Texto no qual o autor apresenta uma citação, seguida da indicação de autoria.



Resumo NBR 6028:2021

Breve introdução

Objetivo

Fundamentação 

teórica

Metodologia

Resultado

Palavras-chave

150 a 500 palavras

nos trabalhos

acadêmicos e

relatórios técnicos

e/ou científicos;



Resumo em língua estrangeira

Elemento obrigatório,

com as mesmas

características do

resumo em língua

vernácula. Pode ser

elaborada em inglês,

francês ou espanhol.



Outros elementos pré-textuais

• Lista de ilustrações

Elemento opcional, que deve ser elaborado de acordo

com a ordem apresentada no texto, com cada item

designado por seu nome específico, acompanhado do

respectivo número da página. Quando necessário,

recomenda-se a elaboração de lista própria para cada tipo

de ilustração (desenhos, esquemas, fluxogramas,

fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas,

quadros, retratos e outros).

• Lista de tabelas

Elemento opcional, elaborado de acordo com a ordem

apresentada no texto, com cada item designado por seu

nome específico, acompanhado do respectivo número da

página.



Outros elementos pré-textuais

• Lista de abreviaturas e siglas

Elemento opcional, que consiste na relação

alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas

no texto, seguidas das palavras ou expressões

correspondentes grafadas por extenso.

• Lista de símbolos

Elemento opcional, que deve ser elaborado de

acordo com a ordem apresentada no texto,

com o devido significado.



Sumário - NBR 6027:2012

Os elementos pré-textuais não

devem constam no sumário.

Os indicativos numéricos das

seções e subseções são

alinhados à esquerda,

conforme a ABNT NBR

6024:2012.

Os elementos pós-textuais não

apresentam marcação de

numeração progressiva



Elementos textuais

Parte inicial do texto, onde devem constar

a delimitação do assunto tratado, objetivos

da pesquisa e outros elementos necessários

para situar o tema do trabalho.

Parte principal do texto, que contém a

exposição ordenada e pormenorizada do

assunto. Divide-se em seções e subseções,

que variam em função da abordagem do

tema e do método.

Parte final do texto, na qual se apresentam

conclusões correspondentes aos objetivos

ou hipóteses.

É opcional apresentar os desdobramentos

relativos à importância, síntese, projeção,

repercussão, encaminhamento e outros.

Introdução

Desenvolvimento

Considerações finais



Elementos pós-textuais

Elemento obrigatório, elaborado

conforme a ABNT NBR 6023.

Elemento opcional. relação de palavras

ou expressões técnicas de uso restrito ou

de sentido obscuro, utilizadas no texto,

acompanhadas das respectivas

definições. Elaborado em ordem

alfabética.

Elemento opcional. O(s) apêndice(s) são

identificados por letras maiúsculas

consecutivas, travessão e pelos

respectivos títulos.

Referências

Glossário

Apêndice



Elementos pós-textuais

Elemento opcional. O(s) anexo(s) são

identificados por letras maiúsculas

consecutivas, travessão e pelos respectivos

títulos.

Elemento opcional. Lista de palavras ou

frases, ordenadas segundo determinado

critério, que localiza e remete para as

informações contidas no texto. Elaborado

conforme a ABNT NBR 6034.

Anexo

Índice







Regras gerais de apresentação - Margens

As folhas devem apresentar

margem:

esquerda e superior > 3cm

direita e inferior > 2cm

Os títulos das seções devem

começar na parte superior da

mancha e ser separados do

texto que os sucede por 1

espaço de 1,5 entrelinhas.



Regras gerais de apresentação

Fonte

Arial ou Times New Roman 

Tamanho 12 para trabalho de modo geral

Tamanho menor: citações com mais de três linhas, paginação, notas 

de rodapé, ficha catalográfica, legendas e fontes das ilustrações e 

tabelas, natureza do trabalho (tipo de trabalho, objetivo, nome da 

instituição a que é submetida e área de concentração).

Alinhamento

Capa, folha de rosto (frente e verso) e folha de aprovação, 

indicativo de elemento, pré-textual e pós-textual: centralizado

Indicativos de seção: alinhados à esquerda

Texto do corpo do trabalho: justificado

O indicativo numérico, em algarismo arábico, de uma seção 

precede seu título, alinhado à esquerda, separado por um espaço. 

Formato

Os elementos pré-textuais e os títulos das seções primárias devem 

iniciar no anverso da folha , ou seja, ser colocado cada um em 

folhas diferentes e não consecutivas.



Regras gerais de apresentação 

Espaçamento

1,5 entre linhas do texto do trabalho

Simples entre linhas: citações com mais de três linhas, notas de 

rodapé, legendas e fontes das ilustrações e tabelas, natureza do 

trabalho e referências

Referências: simples e separadas por um espaço simples em branco

Parágrafo

1,25 da margem esquerda

Citações diretas com mais de três linhas: recuo de 4 cm da margem 

esquerda

Natureza do trabalho: recuo de 8 cm da margem esquerda

Sigla
A sigla, quando mencionada pela primeira vez no texto, deve ser 

indicada entre parênteses, precedida do nome completo



Regras gerais de apresentação

A contagem das folhas deve começar

a partir da folha de rosto, porém a

numeração só aparecerá na

primeira página da parte textual, ou

seja, na Introdução.

A paginação deve estar em algarismos

arábicos, no canto superior direito da

folha.



Para começar o trabalho

✓ Inicie a escrita do texto com a formatação básica necessária.

✓ Defina a estrutura e seções do seu trabalho.

✓ Utilize a estrutura para ir organizando ideias e fazendo anotações.

✓ Salve as referências que for utilizando durante a escrita.
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Entre em contato conosco!

E-mail
biblioteca.emufrn@gmail.com

Instagram
@biblioteca.emufrn

YouTube
biblioteca.emufrn


