
 

 

NBR 14724:2011   

Informação e documentação - 
Trabalhos 

Acadêmicos - Apresentação 

  



Escopo:  
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 acadêmicos e similares, intra e 

extraclasse. 
  



Referência Normativa 
✓ ABNT NBR – 6023, Informação e documentação - Referência – Elaboração 

✓ ABNT NBR – 6024, Informação e documentação  - Numeração Progressiva 

das seções de um documento 

✓ ABNT NBR – 6027, Informação e documentação - Informação e 

documentação – Sumário – Apresentação 

✓ ABNT NBR – 6028, Informação e documentação – Resumo - 

Procedimentos 

✓ ABNT NBR – 6034, Informação e documentação – Índice – Apresentação 

✓ ABNT NBR – 10520, Informação e documentação - Citações em 

documentos – Apresentação 

✓ ABNT NBR 12225, Informação e documentação – Lombada – 

Apresentação 

✓ Código de Catalogação Anglo-Americano. 2. ed. rev. 2002. São Paulo: 

FEBAB, 2004 

✓ IBGE. Normas de apresentação tabular. 3. ed. Rio de Janeiro, 1993 



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 pormenorizada 

Importância: Elementos: 

Obrigatório Capa 

Obrigatório Folha de rosto 

Opcional Errata 

Obrigatório Folha de aprovação 

Opcional Dedicatória 

Opcional Agradecimentos 

Opcional Epígrafe 

Obrigatório Resumo – Língua vernácula 

Obrigatório Resumo – Língua estrangeira 

Opcional Lista de ilustrações 

Opcional Listas de tabelas 

Opcional Lista de abreviaturas e siglas 

Opcional Lista de símbolos 

Obrigatório Sumário 

Obrigatório Introdução 

Obrigatório Desenvolvimento 

Obrigatório Considerações finais 

Obrigatório Referências 

Opcional Glossário 

Opcional Apêndice(s) 

Opcional Anexo(s) 

Opcional Índice(s) 



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) 

- 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). 

   



Folha de rosto (verso) 

Ficha Catalográfica.  

Acesse o menu Biblioteca, clique em Serviços 

ao usuário, depois, Serviços diretos e, por fim, 

ficha catalográfica 

  



Ficha Catalográfica (exemplo) 

Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / SISBI / Biblioteca Setorial 

Centro de Ciências Exatas e da Terra – CCET. 

Ferreira, Rafael Ramon. 

Um estudo qualitativo e quantitativo da estrela HD 43587 baseado em dados da missão CoRoT 

e espectroscopia / Rafael Ramon Ferreira. - Natal, 2016. 

x, 70 f.: il. 

Orientador: Prof. Dr. Matthieu Sébastien Castro. 

Coorientador: Prof. Dr. José Dias do Nascimento Júnior. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências 

Exatas e da Terra. Programa de Pós-Graduação em Física. 

1. Estrelas – Dissertação. 2. Atividade. 3. HD 43587 – Dissertação. 3. Maunder mínimo – 

Dissertação. I. Castro, Matthieu Sébastien. II. Nascimento Júnior, José Dias do. III. Título. 

RN/UF/BSE-CCET CDU: 524.3 

 



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.  

Exemplo: 

Errata 

FERRIGNO, C. R. A. Tratamento de neoplasias ósseas apendiculares 

com reimplantação de enxerto ósseo autólogo autoclavado associado 

ao plasma rico em plaquetas: estudo crítico na cirurgia de preservação 

de membros de cães. 2011. 128 f.  Tese (Livre-Docência) – Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2011. 

Folha Linha Onde se lê Leia-se 

16 10 auto-clavado autoclavado 
 



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. 



Dedicatória, epígrafe e agradecimentos 

  



Resumo 
Resumo de acordo com a NBR 6028:2021 
Estrutura: Breve introdução – Objetivo – Fundamentação teórica/revisão de literatura – Metodologia 
– Resultado/breve conclusão – Palavras-chave 

Exemplo: 

RESUMO 
O objetivo deste trabalho é estudar a contribuição da vivência na Roda de Choro para a formação 
do músico instrumentista brasileiro popular em sintonia com a prática profissional acadêmico-
artística do Autor. Foi feita pesquisa qualitativa visando identificar e compreender aspectos 
importantes das rodas de choro baseados na transmissão oral para a obtenção de uma 
performance significativa. A contextualização com autores, professores e entrevistados performers 
de renome nacional permitiu identificar características especificas inerentes às práticas coletivas 
das Rodas de Choro e sua contribuição para a formação do músico profissional. O estudo destaca a 
importância da atividade do instrumentista colaborador solista que, ao executar o solo, auxilia os 
músicos acompanhadores na formação e na ampliação do repertório. A percepção instrumental, 
desde a sua prática com aparelhos de mídia até à sua aplicação na roda de choro, é destaque nesta 
abordagem contributiva, ao lado da ação de transcrição nas funções de gravador e de transcritor. 
Palavras-Chaves: Percepção Instrumental. Prática de Conjunto. Roda de Choro. Tradição Oral, 
Transcrição. 



 
Resumo em língua estrangeira 

Resumo de acordo com a NBR 6028:2021 
Elemento obrigatório, com as mesmas características do resumo em língua vernácula. Pode ser elaborada em 
inglês, francês ou espanhol. 

Exemplo: 

ABSTRACT 
The objective of this work is to study the contribution of the experience in the Roda de Choro to the 

formation of the popular Brazilian musician in line with the author's academic-artistic professional 

practice. A qualitative research was conducted to identify and understand important aspects of Rodas 

de Choro based on the oral transmission to obtain significant performance. The contextualization 

with authors, teachers and interviewed nationally renowned performers allowed identifying specific 

characteristics inherent to the collective practices of the Rodas de Choro, and their contribution to the 

training of the professional musician. The study highlights the importance of the activity of the collaborator 

solo performer who, when performing the solo, assists accompanying musicians in the formation and 

expansion of the repertoire. The instrumental perception, from its practice with media devices to its 

application in the Roda de Choro, is highlighted in this contributory approach, alongside the 

transcription action as a full audio transcriptionist. 

Keywords: Instrumental Perception. Oral Tradition. Set Practice. Roda de Choro. Transcription. 
 



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). 

Exemplo: 
LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
Figura 1 - Estrutura de trabalhos acadêmicos.................16 

Figura 2 - Modelo de capa para trabalhos de acadêmicos................19 

Figura 3 - Modelo de folha de rosto...21 

Figura 4 - Modelo de errata............ 22 

Figura 5 - Modelo de folha de aprovação...23 

Figura 6 - Modelo de dedicatória..............24 

Figura 7 - Modelo de agradecimentos...25 

Figura 8 - Modelo de epigrafes: a) até três linhas, b) quatro linhas ou mais 26 

Figura 9 - Exemplo de apresentação de resumo..............28 

• 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.  

Exemplo: 
LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - residente nos Estimativas da população municípios de Santa Catarina com data de referência em 1º de Julho de 2015...... 55 

 

  



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.  

Exemplo: 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

BU Universitária 

IN Instrução Normativa 

NBR Normas Técnicas Brasileiras 

TCC Trabalho de Conclusão de Curso 

• Lista de símbolos 

Elemento opcional, que deve ser elaborado de acordo com a ordem apresentada no texto, com o devido 

significado.  

Exemplo: 

LISTA DE SÍMBOLOS 

© copyright. A lista dever ser elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto 

@ arroba 

® marca registrada 

∑ somatório de números 

П produtório de números 

 



Sumário 

Sumário deve ser elaborado de  acordo com a 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 6024:2011. 

- Os elementos pós-textuais não apresentam marcação de numeração progressiva 

Exemplo: 
SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO... 16 

2 ARQUIVOS DE SISTEMA........ 17 

3 TESTES DE PERFORMANCE E OCUPAÇÃO DE DISCO. 17 

3.1 Primeiro teste: ocupação inicial de disco... 19 

3.2 Segundo teste: escrita em disco... 19 

3.3 Terceiro disco: ocupação final de disco.............. 2 

3.3.1 Tempo de arquivo em disco... 22 

3.3.2 Tempo de deleção em disco... 23 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS... 24 

REFERÊNCIAS...25 

APÊNDICE A — FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS... 26 

ANEXO A – MANUAL DO PROGRAMA LINUX...27 



 

Elementos textuais 

Introdução 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. 

Desenvolvimento 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.  

Considerações finais Parte final do texto, na qual se apresentam 

conclusões correspondentes aos objetivos ou 

hipóteses.  

 

  



Elementos pós-textuais 

Referências Devem ser elaboradas conforme a ABNT NBR 

6023. 

Glossário Relação de palavras ou expressões técnicas de 

uso restrito ou de sentido  obscuro, utilizadas 

no texto, acompanhadas das respectivas 

definições. 

Apêndice Documentos que complementam ou ilustram a 

pesquisa que foram elaborados pelo autor do 

trabalho. Identificado por letras maiúsculas 

consecutivas, travessão e pelo respectivo título. 

Anexo Documentos que complementam ou ilustram a 

pesquisa, e não foram  elaborados pelo autor do 

trabalho. identificados por letras maiúsculas 

consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos.  

Índice Relação de palavras ou frases, ordenadas 

segundo determinado critério, que  localiza 

e remete para as informações contidas num texto. 

 



Nota: o slide consiste de duas imagens, uma 

com exemplo de glossário e outra com exemplo 

de apêndice. 

  



Nota: o slide consiste de duas imagens, uma 

com exemplo de anexo e outra com exemplo de 

índice. 



Regras gerais de aApresentação 
Fonte 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), e recuo de 

8 cm da margem esquerda 
  



Apresentação – regras gerais  

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.  

 

  



Apresentação - Regras gerais 
- 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. 



Template para trabalho acadêmico 

Normalização de trabalhos acadêmicos de 

acordo com as normas da ABNT 

Roteiro para a normalização de trabalhos 

acadêmicos e Template editável para 

normalização de acordo com as normas de 

ABNT. Acesse: 

https://biblioteca.musica.ufrn.br/ 

Na aba “Tutoriais”. 
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