
 
 

GUIA DE REGRAS ABNT PARA 

PROJETO 
 

Uma das grandes preocupações diante da necessidade de se fazer um projeto é sua 

estruturação. A elaboração de requer uma padronização ou normatização que, no Brasil, segue as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), porém existem outros normativas 

também utilizadas, conforme desejo de quem necessita da elaboração do projeto. 

Normatizar um trabalho ou projeto de pesquisa ou técnico, é considerado por grande parte 

das pessoas a pior parte da elaboração de um projeto, porém e uma noção errônea, porque uma vez 

tendo contato com as normativas, a elaboração torna-se algo simples, e não estamos isentos de uma 

vez ou outra necessitar elaborar um projeto. 

Essa elaboração requer paciência, tempo e, em alguns casos, um investimento financeiro (caso 

a pessoa opte por contratar uma empresa ou pessoa especializada no assunto para formatar todo o 

trabalho). 

Mas não se preocupe iremos aprender as etapas de um projeto, passo a passo. 

  

O que é ABNT?  

 
 

ABNT é uma associação privada, sem fins lucrativos, que foi fundada em 1940 e tem, por 

objetivo, a normalização técnica do Brasil. 

Por ser uma entidade privada, a adequação de trabalhos acadêmicos e científicos, quanto às 

normas propostas pela ABNT, é facultativa e cabe à instituição de ensino decidir se irá adotá-la ou 

não. 

Porem por conveniência, são as normas mais usadas no país, então pegue um caderno e vamos 

começar nossas anotações. 

 

O que é um projeto? 
 

A ABNT define o projeto de como “uma descrição da estrutura de um empreendimento a ser 

realizado”. 

O projeto é, portanto, um documento que irá apresentar os planos para o desenvolvimento de 

possíveis atividades realizadas durante certo período. 

Ele é um planejamento do que você pretende desenvolver. É o momento de você formular 

hipóteses. A conclusão ou consideração final só é obtida ao final do trabalho realizado, com a escrita 

do relatório final, apresentando toda comprovação de investimentos. 

 

Sobre a formatação. 

http://www.portal.ufpr.br/normalizacao.html


 
 

 

Inicialmente é preciso saber que a ABNT recomenda o uso de fonte tamanho 12 para todo o 

texto. Entretanto, citações de mais de três linhas, notas de rodapé, paginação e legendas das 

ilustrações e tabelas devem ser digitadas em tamanho menor e uniforme. Muitas vezes, o tamanho 

e o estilo da fonte do projeto ficam a critério de quem o solicita. 

O alinhamento do texto deve ser justificado. Para as referências, entretanto, o texto deve 

ser alinhado à esquerda. Nas margens, o ideal é colocar 3cm da borda superior, 3cm da borda lateral 

esquerda, 2cm da borda inferior e 2cm da borda lateral direita. 

 

Como elaborar? 
 

Para facilitar o seu entendimento, reunimos as informações que você precisa saber sobre o 

modelo de projeto segundo a ABNT. O projeto, de acordo com a NBR 15287 da ABNT, é composto 

por duas partes: a parte externa e a interna. 

 

• Parte Externa 

 

A parte externa é composta pelo elemento, capa. 

 

1) Capa 

 

A capa contém informações de identificação do trabalho científico. A capa deve apresentar, 

nesta ordem, os seguintes dados: Nome da instituição para a qual o projeto deve ser submetido (se 

solicitarem) – costuma aparecer centralizado, em letras maiúsculas, no topo da página. 

Nome(s) do(s) autor(es). 

Título do trabalho e subtítulo (se houver, precedido por dois pontos) 

Na parte inferior da página, a cidade e o ano da entrega do projeto. 

 

• ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

 

São elementos pré-textuais: folha de rosto e sumário. 

 

2) Folha de rosto 

 

Elemento obrigatório. Apresenta elementos mais específicos para a identificação do trabalho. Deve 

possuir as seguintes estruturas, nesta ordem: 

Nome do(s) autor(es); 

Título; 

Subtítulo do trabalho (se houver); 

Tipo de projeto e nome da instituição a qual será submetido; 

Nome do orientador, coorientador e coordenador, se houver; 

Na parte inferior da página, local e ano em que serão entregues o projeto. 

 

• Sumário 

Elemento obrigatório. É onde aparecem as divisões do trabalho, os capítulos e as seções. Você 

deve seguir algumas orientações ao elaborar o sumário do seu projeto, pois ele deve ser justificado 

na página além de ser o último item pré-textual. 

Os elementos pré-textuais não devem aparecer no sumário, todas as folhas do trabalho, a 

partir da folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente, mas não numeradas, a numeração só 



 
 

é colocada a partir dos elementos textuais (ex. introdução, desenvolvimento e conclusão) em 

algarismos arábicos. 

 

• ELEMENTOS TEXTUAIS 

 

3) Introdução 

 

A parte textual é composta por uma página de introdução. Nesta introdução, você deve trazer, 

claro, o tema do seu projeto além de elementos como: 

 

a. Problemática 

 

Todo trabalho em um projeto, parte da formulação de uma ou mais perguntas, o problema de 

tem que, essencialmente, ser uma pergunta. Ele deve também cumprir algumas características, como 

ser empírico (ou seja, baseado na experiência e na observação e não em percepções pessoais) e tem 

que ser preciso. 

A problemática precisa ser delimitada a uma dimensão viável (quanto maior a dimensão, menor 

é a precisão das informações coletadas), e é claro, o problema precisa ser solucionável, por isso o 

edital. 

 

b. Hipóteses 

 

Segundo Gil (2009), hipótese é “a proposição testável que pode vir a ser a solução do 

problema”. Nada mais é do que a suposição de coisas que podem responder ao problema do projeto. 

Ao final do projeto, a hipótese deverá ser negada ou comprovada. 

 

4) Objetivos 

 

Os objetivos devem responder, “para quê?”. Devem ser claros e precisos e discriminados com 

verbos no infinitivo, que determinam ação. Deve conter um objetivo geral (mais amplo, é o propósito 

geral do trabalho) e objetivos específicos. O objetivo é a meta do seu trabalho, é aonde se quer 

chegar com o trabalho. 

Dica: use verbos como “descobrir, analisar, discutir, esclarecer, procurar, realizar, medir, produzir, 

localizar, diagnosticar, etc”. 

 

5) Justificativa 

 

A justificativa deve responder à pergunta: “por quê?”. Qual a importância do trabalho nos âmbitos 

teórico, metodológico e/ou empírico? Inclua fatores que determinaram a escolha do trabalho. 

 

6) Referencial Teórico 

 

É o que sustenta o trabalho, uma vez que possui toda a fundamentação teórica. Valorize os 

conhecimentos sobre trabalhos já produzidos. Deve incluir fontes provenientes de livros, pesquisa 

em internet ou em outros meios de informações disponíveis no mercado. 

7) Metodologia  

 

A metodologia do projeto é o estudo dos métodos a serem seguidos no trabalho. Deve constar 

todos os procedimentos que você vai utilizar, como, por exemplo: técnicas, materiais, procedimentos 

e etc. 



 
 

 

8) Cronograma de Desembolso 

 

Inclua na metodologia quais os equipamentos foram necessários para a realização do trabalho. 

Descreva-os! (câmeras de vídeo, material de laboratório, cartazes, pinceis, argila, instrumentos 

etc…). O interessante é fazer uma tabela contendo os itens especificados, o valor unitário, 

quantidade, valor total de cada item e o valor do projeto. 

 

9) Cronograma de Execução 

 

Estabeleça metas e prazos. Refere-se ao “quando” do trabalho. Faça um quadro que informe a 

atividade a ser realizada, o responsável e o dia que deverá ser feita a parte do trabalho. 

 

• ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

 

É composto por referências (obrigatórias), glossário, apêndice, anexo e índice, (quando houver 

necessidade). 

 

10) Referências 

 

É um elemento obrigatório. Refere-se à listagem em ordem alfabética de todas as fontes de 

pesquisa, com as referências bibliográficas, utilizadas durante a elaboração do projeto. Podem ser 

utilizados livros, jornais, revistas, dicionários, internet, artigos científicos, entre outros. 

Deve-se enfatizar que, para cada tipo de referência, há uma organização padrão determinada 

pela ABNT. 

Por curiosidade o glossário, é um elemento opcional. Ele é uma lista com todas as palavras ou 

expressões técnicas ou de uso restrito que foram utilizadas ao longo do seu texto. Lógico que, ao 

lado de cada palavra ou expressão, você precisa atribuir o significado dela. Já o apêndice é um 

elemento opcional do projeto e compreende todo conteúdo que foi elaborado pelo próprio autor com 

o objetivo de melhorar o seu trabalho e a compreensão do projeto. De acordo com a ABNT, a 

listagem deve aparecer da seguinte forma: 

A palavra APÊNDICE (em letras maiúsculas) + letra do alfabeto (em ordem alfabética) + 

travessão + título da obra. 

Exemplo: 

APÊNDICE A – Avaliação de desempenho dos colaboradores da Even3 

Os anexos também são opcionais, com conteúdo e material elaborados por terceiros, que 

servem para colaborar com seu trabalho. De acordo com a ABNT, a listagem de anexos deve aparecer 

da seguinte forma: 

A palavra ANEXO (em letras maiúsculas) + letra do alfabeto (em ordem alfabética) + 

travessão + título da obra. 

ANEXO A – Representação gráfica do uso da energia elétrica na Even341 

Finalizando, o índice é um complemento, pois nem sempre o sumário é suficiente para localizar 

as informações de um projeto, por isso, existe o índice. O índice é um elemento pós-textual opcional 

que lista palavras ou frases importantes para o texto, indicando a página onde elas estão. 

Eu sei que a quantidade de dicas e normas é enorme, mas não se preocupe, com o tempo, a 

elaboração de projetos fica mais fácil e você consegue, de forma mais rápida e eficiente, elaborar 

um de qualidade!  

Muito Obrigado. 

 



 
 

JAYLSON MONTEIRO 
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1 ESTRUTURAÇÃO 

 

 Incialmente é necessário que você tenha o pacote do Office instalado em seu computador, 

especialmente um editor de texto, como o Word, da Microsoft, por exemplo. Existem outros editores 

gratuitos. 

 

1. 1 APRESENTAÇÃO GRÁFICA 

 

Os projetos devem ser elaborados seguindo o formato branco A4 (21 cm x 29,7 cm), podendo 

ser utilizado papel reciclado, sem molduras e ornamentos, somente o anverso da folha deve ser 

utilizado. A fonte deve ser: Times New Roman ou Arial, normal, sendo utilizada a mesma opção ao 

longo de todo o trabalho, cor preta, excetuando-se termos em outros idiomas que deverão estar em 

itálico. O tamanho da fonte 12 para todo o trabalho, inclusive capa. Espaçamento 1,5 e texto justificado 

com tabulação (recuo) de 1cm, porem nas citações longas, destacadas do texto o recuo deverá ser de 

4 cm da margem esquerda. 

Para figuras, ilustrações, quadros, tabelas e afins utiliza-se fonte Times New Roman ou Arial, 

tamanho 10, normal, espaçamento simples. 

Evitar usar itálico no texto, somente palavras em outra língua, excetuando-se a expressão 

“apud” e “et al”, que já pode ser escrita sem itálico, ficando a seu critério. 

 

Figura 01 – Exemplificação de estruturação da margem. 

 
Fonte: Própria 

 

1.2 PARÁGRAFO 

 

O início do parágrafo deve estar a 1,0 cm da margem esquerda, com alinhamento justificado as 

duas margens, no corpo do texto. Deve-se deixar alinhamento à esquerda nos títulos com indicativo 

numérico, separado por um espaço a partir da introdução. Para títulos anteriores a introdução e 

posteriores a conclusão, estes devem estar em negrito, centralizado e sem indicativo de número, são 

eles: errata, agradecimentos, lista de ilustrações, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, 

resumos, sumário, referências, apêndice (s) e anexo (s). 

http://www.nilc.icmc.usp.br/nata/citacao_longa.htm
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1.3 ESPAÇAMENTO 

 

O espaçamento será de 1,5 cm, com exceção do resumo e abstract deve-se deixar espaçamento 

simples e sem recuo na primeira linha. 

Nas citações longas (acima de três linhas), utilizar recuo de 4 cm em todo o texto, fonte Times 

New Roman ou Arial, tamanho 10 e espaçamento simples, notas, referências (separadas entre si por 

dois espaços simples, alinhadas à esquerda), legendas, ficha catalográfica, deve-se deixar a fonte 10 

e o espaçamento simples. 

Os títulos das subseções devem ser separados do texto que o precede ou que         os sucede 

por um espaço 1,5. Na capa e contracapa (Folha de rosto), e folha de aprovação, devem ser alinhados 

centralizados a partir do centro da folha, espaçamento 1,5, fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 

12. 

 

1.4 PAGINAÇÃO 

 

Todas as folhas, a partir da folha de rosto, são contadas sequencialmente, considerando 

somente o anverso. A numeração deverá aparecer apenas a partir da primeira folha textual do projeto 

(INTRODUÇÃO), em algarismo arábico, no canto superior direito da folha. 

 

1.5 NUMERAÇÃO PROGRESSIVA 

 

Os títulos das seções do texto devem vir em numeração progressiva, em algarismos arábicos. A 

numeração progressiva deve ser até a seção quinaria. O indicativo numérico de uma seção deve vir à 

esquerda, antes do título, do qual deve ser separado por um caractere de espaço. 

Devem ser evitadas subdivisões excessivas do texto. Os títulos das seções primárias (capítulos) 

devem iniciar nova página. Nos títulos das seções, devem ser utilizados recursos gráficos, como o 

negrito, letras maiúsculas e minúsculas. Evitar acrescentar após o indicativo de seção sinais como: 

ponto, hífen, travessão, etc. São as partes em que se divide o texto de um documento. 

As seções são classificadas como: 

Seções Primárias → 1 TÍTULO DO CAPÍTULO 

Seções Secundárias → 1.1 SUBDIVISÃO DO CAPÍTULO 

Seções Terciárias → 1.1.1 Subdivisão da subdivisão do capítulo 

Seções Quaternárias → 1.1.1.1 Subdivisão da subdivisão, da subdivisão do capítulo 

Seções Quinarias → 1.1.1.1.1 Subdivisão da subdivisão, da subdivisão da subdivisão do 

capítulo 

 

1.6 CITAÇÃO 

 

As citações devem ser feitas utilizando-se o sistema autor-data. Nas chamadas pelo sobrenome 
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do autor, instituição responsável ou título devem ser em letras maiúsculas e minúsculas mesmo que 

citado no final. 

Exemplos: 

• Souza (2020) afirma que ... (quando autor único/pessoa); 

• A leitura é o caminho para o conhecimento, conforme a observação de Oliveira (2020). 

• Para a Ordem dos Advogados do Brasil (2020) a ... (quando autor institucional); 

• Soares e Souza (2020) observam que ... (até dois autores); 

• De acordo com Lindo; Bonito e Simpático (2020) a previsão é de ... (até três autores); 

• Monteiro et al (2006) concordam que a ... (mais de três autores); 

Quando estiverem entre parênteses, devem ser em letras maiúsculas. Sempre aparecem 

terminando parágrafos ou ponto final. 

Exemplos 

• Para a construção da orla de Porto Velho, o Governo do Estado pretende remanejar recurso 

ainda não definido (MONTEIRO, 2020). 

* TODOS OS EXEMPLOS NESTE ARTIGO, SÃO FICTÍCIOS. 

As citações de mais de um documento de um mesmo autor, publicados em um mesmo ano, são 

diferenciadas pelo acréscimo de letra minúscula após a data. 

O uso do ponto final após as citações deve atender às regras gramaticais. 

Exemplos  

• (FERREIRA, 1999a), (FERREIRA, 1999b). 

 

1.6.1 Sistema Autor/Data 

 

Neste caso, a citação à obra é feita, no próprio corpo do texto, por referência ao último 

sobrenome do autor (se autoria espanhola referenciar os dois últimos sobrenomes) e a data da 

publicação. Nos casos de citação direta, mencionar a página de onde o trecho citado foi extraído. 

 

1.6.2 Citação Direta 

 

Consiste em citar um trecho de obra alheia com as mesmas palavras utilizadas pelo seu autor e 

classificam-se em: 

 

1.6.3 Citação curta 

 

Até três linhas, deve vir incorporada ao parágrafo, entre aspas duplas. Deve-se mencionar o(s) 

autor(es), a data e a página do documento. 

Exemplo: 

Na linguística textual, o texto é a unidade básica de análise e não mais a palavra ou a frase 

tomada isoladamente. Para a autora, “o texto é muito mais que a simples soma das frases (e palavras) 

que o compõem: a diferença entre frase e texto não é meramente de ordem quantitativa; é, sim, de 
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ordem qualitativa” (KOCH, 1990, p. 14). 

Segundo Koch (1990, p. 30), coesão sequencial seria “[...] aquela em que um componente da 

superfície do texto faz remissão a outro(s) elemento(s) do universo textual”. 

Lembrando que neste caso a indicação da página é opcional. 

 

1.6.4 Citação Longa 

 

Mais de três linhas devem apresentar um parágrafo independente, com recuo de 4 cm da 

margem esquerda, com espaço e fonte menores que os do texto, sem aspas. 

Exemplo: 

Segundo Monteiro (2019) ... Pode-se inserir a página. 

 

[...] assddfsfsdfgsd fs dfs f sf fsdfasdfsdfsdf sdf sdfsdfas fsdfsd ffsdffs 

dsdffsdffsdfsdfsdfsdfsfdfsdfsd sajkjkahdj hjdasjhkjdhas kljasjhdjdka jksahdjk hjhj asdjkhasjkd lwjqj 

oçasoiosda sakdkljask hsajhjkd hsdjhjdkha jkhsajhdjka jkhasdjhdsj jhsdak. 

 

1.6.5 Citação Indireta (paráfrase) 

 

É feita quando se recupera apenas o conteúdo do texto citado. Neste caso, não se usam aspas. 

Quando o nome do autor ou o título da obra citada forem mencionados na sentença, apenas a data é 

acrescentada entre parênteses, neste tipo não é obrigatória a indicação da página. 

Exemplo: 

Em síntese, segundo Monteiro (2018), hdaskj jashjkhdas jkhadshjkdash kjashdjkhdas jkhasjkhdja 

jkhasdjkhdjka jkhasjkdh jkashdjkhas jkashdjkhasjk jkhsadjkhads jkahsdjkhdas. 

 

1.6.6 Citação de Citação 

 

É feita quando não se teve acesso direto à obra. Neste caso usa-se a expressão latina “apud” 

(citado por) seguida do sobrenome do autor da obra efetivamente consultada. 

Exemplo: 

“shajkhdsj kjashjkdh jkhasdhdkuja jkhasdjkhd hjkasdjkhd hjkajkhdsjk jkhasdjkhd jkhasdjkhdas 

hjasdjkhd jkhsajkdha hjkasdjkdh hjasdjkahs kjhasjdhajks kjashjdkhas hjksadjkash jkahsdjkdh 

hjhasdjkhd jkhasdjkhads jkhasdjhd jkhasdjh jhasdjkh jkahsdjh kjahsdjkd” (MONTEIRO, 2010, apud 

SOUZA, 2020). 

Monteiro (2010), apud Souza (2020) shajkhdsj kjashjkdh jkhasdhdkuja jkhasdjkhd hjkasdjkhd 

hjkajkhdsjk jkhasdjkhd jkhasdjkhdas hjasdjkhd jkhsajkdha hjkasdjkdh hjasdjkahs kjhasjdhajks 

kjashjdkhas hjksadjkas. 

 

1.6.7 Casos especiais de citação 
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1. Quando o autor da obra é uma entidade 

2. Quando a obra tem autoria desconhecida 

3. Mais de uma obra de um mesmo autor 

4. Obra com dois ou três autores 

5. Obra com mais de três autores 

6. Tradução de trecho de texto 

 

1.6.7.1 O autor é uma entidade 

 

Caso a referência seja feita a documentos publicados por uma entidade (órgãos governamentais, 

empresas, associações, congressos, seminários, etc.), a entidade deve ser tratada como autor e deve 

ser citada pelo seu próprio nome por extenso, seguido de data e página(s) do documento. 

Exemplo: 

shajkhdsj kjashjkdh jkhasdhdkuja jkhasdjkhd hjkasdjkhd hjkajkhdsjk jkhasdjkhd jkhasdjkhdas 

hjasdjkhd jkhsajkdha hjkasdjkdh hjasdjkahs kjhasjdhajks kjashjdkhas hjksadjkas (ARQUIVO DO 

ESTADO DE RONDÔNIA, 2020). 

 

1.6.7.2 Obra sem autoria identificada 

 

Caso a referência seja feita a obras sem autoria identificada, a chamada deve ser feita pela 

primeira palavra do título, em maiúsculas, seguida de reticências, da data e da(s) página(s) do 

documento. Caso o título comece com artigo ou palavra monossilábica, este elemento também deverá 

aparecer em maiúsculas. 

Exemplo: 

shajkhdsj kjashjkdh jkhasdhdkuja jkhasdjkhd hjkasdjkhd hjkajkhdsjk jkhasdjkhd jkhasdjkhdas 

hjasdjkhd jkhsajkdha hjkasdjkdh hjasdjkahs kjhasjdhajks kjashjdkhas hjksadjkas (O OBSTÁCULO..., 

2019). 

 

1.6.7.3 Mais de um trabalho de um mesmo autor 

 

Indica-se, entre parênteses, o sobrenome do autor, seguido das datas separadas por vírgulas. 

Exemplo: 

Vejamos como Monteiro nos apresenta bla bla bla bla bla: “... shajkhdsj kjashjkdh jkhasdhdkuja 

jkhasdjkhd hjkasdjkhd hjkajkhdsjk jkhasdjkhd jkhasdjkhdas hjasdjkhd jkhsajkdha hjkasdjkdh hjasdjkahs 

kjhasjdhajks kjashjdkhas hjksadjkas” (MONTEIRO, 2018, 2019 e 2020). 

 

1.6.7.4 Obra com dois ou três autores 

 

Todos os autores (sobrenomes) são citados, em ordem alfabética, separados por ponto-e-

vírgula, seguidos da data de publicação. 

http://www.nilc.icmc.usp.br/nata/autor_e_uma_entidade.htm
http://www.nilc.icmc.usp.br/nata/obras_sem_autoria_identificada.htm
http://www.nilc.icmc.usp.br/nata/mais_de_um_trabalho_de_um_mesmo_autor.htm
http://www.nilc.icmc.usp.br/nata/obra_com_dois_ou_tres_autores.htm
http://www.nilc.icmc.usp.br/nata/obra_com_mais_de_tres_autores.htm
http://www.nilc.icmc.usp.br/nata/traducao_de_trecho_de_texto.htm
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Exemplo: 

Os próprios autores nos lembram a esse respeito que: shajkhdsj kjashjkdh jkhasdhdkuja 

jkhasdjkhd hjkasdjkhd hjkajkhdsjk jkhasdjkhd jkhasdjkhdas hjasdjkhd jkhsajkdha hjkasdjkdh hjasdjkahs 

kjhasjdhajks kjashjdkhas hjksadjkas (MONTEIRO; SILVA; SOUZA, 2018). 

 

1.6.7.5 Obra com mais de três autores 

 

Indica-se o sobrenome do primeiro, seguido da expressão latina “et al.” (observar o sentido do 

texto e utilizar as normas gramaticais para a colocação de vírgula após a expressão “et al”), se 

necessário, indicam-se todos os autores. 

Exemplo: 

Shajkhdsj kjashjkdh jkhasdhdkuja jkhasdjkhd hjkasdjkhd hjkajkhdsjk jkhasdjkhd jkhasdjkhdas 

hjasdjkhd jkhsajkdha hjkasdjkdh hjasdjkahs kjhasjdhajks kjashjdkhas hjksadjkas (MONTEIRO et al., 

2019). 

 

1.6.7.6 Tradução de trecho de texto 

 

A expressão “tradução nossa” deve vir entre parênteses ao final da citação e após se mencionar 

autor, data, página. 

Exemplo: 

Shajkhdsj kjashjkdh jkhasdhdkuja jkhasdjkhd hjkasdjkhd hjkajkhdsjk jkhasdjkhd jkhasdjkhdas 

hjasdjkhd jkhsajkdha hjkasdjkdh hjasdjkahs kjhasjdhajks kjashjdkhas hjksadjkas (MONTEIRO, 2019, 

tradução nossa). 

 

1.7 ILUSTRAÇÕES 

 

São considerados ilustrações os desenhos, imagens, esquemas, gravuras, diagramas, 

fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outros. Deve ser 

inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere, tendo um espaço e meio anterior e um 

espaço e meio posterior. O título da ilustração será descrito na parte superior, após a numeração 

arábica, seguido de hífen. Na parte inferior da ilustração deverá constar a fonte consultada. 

Exemplos: 

De Terceiros → Fonte: SOUZA, 2018. 

Autoria própria → Fonte: Própria. 

Adaptada: Modificado de SOUZA, 2018. 

A fonte obedece a do trabalho, o tamanho é 10 e o espaçamento simples e tudo deverá ser 

centralizado. Edite o texto ou o tamanho da figura para que o título e a fonte fiquem na mesma página. 

Não amplie a figura pelas laterais, parte superior e/ou inferior, para que não perca qualidade, amplie 

pelos cantos superiores e inferiores. 

Exemplo: 
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Figura 1 - Tela 

 
Fonte: SOUZA, 2020. 

 

Quadro 1 - Tipos de Ilustrações 

CONSIDERAM-SE ILUSTRAÇÕES 

Desenhos Gráficos 

Imagens Quadros 

Esquemas Plantas 

Gravuras Mapas 

Fotografias Fluxogramas 

Figuras Diagramas 

Fonte: SILVA, 2020. 
 

1.8 TABELAS 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (1993, p. 9) tabela é “uma forma 

não discursiva de apresentar informações, nas quais o dado numérico se destaca como informação 

central”. 

A identificação das tabelas segue as normativas das ilustrações, na parte superior a identificação 

e na inferior a fonte, conforme modelo abaixo. 

 

Tabela 1 - Quantidade de Imagens 

ITEM QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Desenhos 10 10% 
Esquemas 15 15% 

Figuras 30 30% 
Fotografias 25 25% 
Gravuras 5 5% 
Imagens 10 10% 

Fonte: SOUZA, 2016. 
 

1.9 REFERÊNCIAS (OBRIGATÓRIAS) 

 

A Referência é um conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um documento, 

que permite sua identificação individual. Devem ser digitadas em espaço simples, justificadas a 
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esquerda e separadas entre si por 1 espaço. 

Devem apresentar apenas as obras que foram efetivamente citadas no corpo do texto. As 

referências devem aparecer em ordem alfabética (pelo sobrenome do autor). No caso de haver, para 

um mesmo autor, mais de uma obra publicada no mesmo ano, deve-se acrescentar, à data, uma letra 

identificadora (minúscula). 

São seis os elementos essenciais (obrigatórios) das referências: autor (es), título, edição, local, 

editora e data de publicação. 

Exemplo 

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. edição. Local: Editora, ano. 

 

SOUZA, J. M. S.. Falando do Mundo. 2ª Edição. Porto Velho/RO. Editora Monteiro, 2020. 

 

1.9.1 Como regras gerais, usam-se as seguintes: 

 

Autor deve ser citado na forma [SOBRENOME, Nome], em que o sobrenome virá todo em letras 

maiúsculas, e o prenome e os nomes intermediários trarão apenas a inicial em maiúsculas. 

O título aparecerá em negrito, separado do subtítulo, se houver, por dois pontos. 

A edição será indicada sempre que não for a primeira (2ª Edição ou 2ª Ed.). Local seguido de 

barra (/) e UF e editora ambos grafados conforme as regras de ortografia. A indicação das páginas 

pode ser informada quando necessário. 

No caso de periódicos, a indicação do número [n.] e do volume [v.] também é obrigatória. 

Os demais elementos (número de páginas, ilustrações, coleções, volumes, séries, etc.) são 

opcionais. As sessões seguintes apresentam a normativa exemplificada 

 

1.9.1.1 Livro 

 

DUMONT, L. O individualismo: uma perspectiva antropológica da ideologia moderna. Rio de 

Janeiro: Rocco, 1991. 

 

1.9.1.2 Trabalhos acadêmicos 

 

GEMAQUE, Eliane. Catalogação de postais. 1999. Trabalho apresentado como requisito parcial para 

aprovação na Disciplina Catalogação III, Curso de Biblioteconomia, Universidade Federal do Pará, 

Belém, 1999. 

 

GEMAQUE, Eliane. Gestão do conhecimento: o caso do CDI SEBRAE/PA. 2004. 79 f. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia) – Curso de Biblioteconomia, Universidade 

Federal do Pará, Belém, 2004. 

 

FONTES, P. Os neologismos de Guimarães Rosa. 1991. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
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(Especialização em Literatura Brasileira ) – Curso de Pós-Graduação em Literatura Brasileira, 

Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de fora, 1991 

 

1.9.1.3 Dissertação 

 

BORGES NETO, J. Adjetivos: predicados extensionais e predicados intencionais. 1979.  80f. 

Dissertação (Mestrado em Linguística) – Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual 

de Campinas, Campinas, 1979. 

 

1.9.1.4 Tese 

 

TAVOLONI, M. C. C. Pequenas estórias: subjetividades loucas e poéticas. 1991. Tese (Doutorado 

em Letras e Artes) – Faculdade de Letras Clássicas e Vernáculas, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 1991. 

 

1.9.1.5 Capítulo de livro 

 

1.9.1.5.1 Autor da obra e do capítulo são diferentes 

 

THEODORO JÚNIOR, U. A responsabilidade civil por erro médico. In: TEIXEIRA, S. D. F. Direito e 

medicina: aspectos jurídicos da medicina. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, cap. 6, p. 183-207. 

 

1.9.1.5.2 Autor da obra é autor do capítulo 

 

TEIXEIRA, S. D. F. A responsabilidade civil do médico.  Direito e medicina: aspectos jurídicos da 

medicina. Belo Horizonte/MG. Editora Del Rey, 2000, cap. 8. 

 

1.9.1.6 Revista consideradas no todo 

 

REVISTA BRASILEIRA DE BIOLOGIA. São Carlos: Instituto Internacional de Ecologia, 1998-. 

Trimestral. 

 

Consideradas em parte (volume, fascículo, números especiais, suplementos e outros) 

REVISTA LATINO-AMERICANA DE ENFERMAGEM. Ribeirão Preto: Ed. Três, v. 9, n. 5, 

set. 2001. 

 

1.9.1.7 Artigo ou matéria de revista com indicação de autoria 

 

CURY, C. R.; GOLFETO, J. H. Strengths and difficulties questionnaire (SDQ): a study of school 

children in Ribeirão Preto. Revista Brasileira de Psiquiatria, São Paulo, v. 25, n. 3, p. 139-45, sept. 
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2003. 

 

TOURINHO NETO, F. C. Dano ambiental. Consulex, Brasília, DF, ano 1, n. 1, p. 18-23, fev. 1998. 

 

1.9.1.8 Sem indicação de autoria 

 

VERMINOSE e saúde pública. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 36, n. 3, p. 12-9, ago. 2001. 

 

1.9.1.9 Artigo de jornal 

 

1.9.1.9.1 Com indicação de autoria 

 

ASCHER, N. Quantidade versus qualidade. Folha de S. Paulo, São Paulo, 20 out. 2003. Folha 

ilustrada, Caderno E, p. 8. 

 

1.9.1.9.2 Sem indicação de autoria 

 

ADOLESCÊNCIA sem dor. Jornal da família, Campinas, ano 2, n. 11, p. 3, nov. 2001. 

 

1.9.1.10 Eventos (congresso, seminário, simpósio, jornada, conferência e outros). 

 

CONGRESSO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA, 8.,1977, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: 

Sociedade Brasileira de Microbiologia, 1977. 

 

1.9.1.11 Documento eletrônico 

 

Documentos baixados da internet: as referências devem seguir o modelo apresentado para 

os documentos normais, acrescidas as seguintes informações: endereço eletrônico, apresentado entre 

os sinais < >, precedido da expressão "Disponível em:" data de acesso do documento, precedida da 

expressão "Acesso em:" dados referentes à hora, minutos e segundos (opcional). 

Exemplo: 

PESSOA, Fernando.    Mensagem.    [S.l.]: Virtual Books, 2000.    Disponível      em: 

<http://www.lsi.usp.br/art/pessoa/mensagem.html>. Acesso em: 23 out. 2003. 19:51:53. 

 

1.9.1.12 Documentos de acesso exclusivo em meio eletrônico 

 

Bases de dados, listas de discussão, programas, mensagens eletrônicas e outros: elementos 

essenciais: autor(es), título do serviço ou produto, versão (se houver), descrição física do meio 

eletrônico (disquetes, cd-rom, online etc.), se for o caso. 

Exemplo 

http://www.lsi.usp.br/art/pessoa/mensagem.html
http://www.lsi.usp.br/art/pessoa/mensagem.html
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ATLAS histórico. Isto É Brasil 500 anos: império. São Paulo: Três, 1998. Windows 95/96. 1 CD-

ROM. 

 

1.9.1.13 Enciclopédias e dicionários 

 

FERREIRA, A. B. de H. Novo dicionário da língua portuguesa. 2 ed. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1986. 1838 p. 

 

GRANDE Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Lisboa: Presença, [1960]. 40 v. 

 

1.9.1.14 Como fazer referências a mais de um autor 

 

1.9.1.14.1 Até três autores (todos são citados, separados por ponto-e-vírgula). 

 

HAROCHE, C.; HENRY, P.; PÊCHEUX, M. La Sémantique et la Coupure saussurienne: lange, 

langage, discours. Langages, Paris, n. 24. p. 93-106, 1971. 

 

1.9.1.14.2 Mais de três autores (cita-se apenas o primeiro, seguido da expressão latina “et al.”) 

 

ZARINS, C. K. et al. Aneurysm formations in experimental atherosclerosis: relationship to plaque 

evolution. J Vasc Surg, v. 12, n. 3, p: 246-56, 1990. 

 

1.9.1.15 Indicação explícita de responsabilidade intelectual: organizador (Org.), editor (Ed.), 

coordenador (Coord.), compilador (Comp.) e outros. 

 

DINIZ, M. H. (Coord.). Atualidades Jurídicas. São Paulo: Saraiva, 1999. 

 

1.10 GLOSSÁRIO (OPCIONAL) 

 

Relação de palavras técnicas ou de uso controlado utilizadas no texto e acompanhadas de suas 

definições. Deve ser apresentada em ordem alfabética. 

 

1.11 APÊNDICES (OPCIONAL) 

 

Texto ou documento produzido pelo próprio autor que, elaborado para complementar o sentido 

do trabalho, não pôde ser inserido no corpo do texto, para não prejudicar sua unidade e sua coesão. 

Os apêndices devem ser indicados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e título. 

 

1.11.1 Apêndice a 
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Avaliação estatística do índice de óbitos por desnutrição infantil nos estados brasileiros. 
 

1.11.2 Apêndice b 

 

Estudo sobre a relação entre aleitamento materno e mortalidade infantil. 
 

1.12 ANEXOS (OPCIONAL) 

 

Texto ou documento, de autoria alheia, acrescentado ao trabalho para fundamentá-lo, ilustrá-lo 

ou comprová-lo. Os anexos devem ser identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e 

título. 

 

1.12.1 Anexo a 

 

Representação gráfica da curva glicêmica em pacientes fumantes – Grupo controle 1 
 

1.12.2 Anexo b 

 

Representação gráfica da curva glicêmica em pacientes não fumantes – Grupo controle 2 
 

1.13 ÍNDICES (OPCIONAL) 

 

Lista de palavras citadas no corpo do texto acompanhadas da indicação de página de ocorrência. 

O índice é geralmente ordenado em ordem alfabética e pode ser de dois tipos: remissivo, quando são 

listados os tópicos do texto; ou onomástico, quando são listados os nomes próprios dos autores 

referidos no corpo do trabalho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Normalização tratada neste breve manual é a padronização da apresentação dos elementos 

que devem constar nos trabalhos e projetos técnico-científicos, baseiam-se na normatização da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, alguns elementos sofrem alteração sem que isso perca a 

estética necessária, apenas para adequação de nossas necessidades. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 
 
_____. NBR 6023: informação e documentação. Referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 
 
  . NBR 6024: informação e documentação. Numeração progressiva das seções de um 
documento: procedimento. Rio de Janeiro, 2012. 
 
  . NBR 6027: informação e documentação. Sumário: apresentação. Rio de Janeiro, 2012. 2 
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p. 
 
  . NBR 6028: informação e documentação. Resumo: apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 2 p. 
 
  . NBR 10520: informação e documentação. Citações em documentos: apresentação. Rio de 
Janeiro, 2002. 7 p. 
 
  . NBR 12225: informação e documentação. Lombada: apresentação. Rio de Janeiro, 2004. 3 
p. 
 
  . NBR 14724: informação e documentação. Trabalhos     acadêmicos: apresentação. Rio de 
Janeiro, 2011. 11 p. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa. Manual Operacional para Comitês de Ética em Pesquisa. 4. Ed. Brasília: Editora do 
Ministério da Saúde, 2006. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA ESTATÍSTICA. Normas de apresentação tabular. 3. 
Ed. Rio de Janeiro: O Centro, 1993. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Abreviatura dos Meses 

 

Quadro 2 - Abreviaturas dos meses 

PORTUGUÊS ESPANHOL INGLÊS 

Janeiro = jan. Enero = ene. January = Jan. 

Fevereiro = fev. Febrero = feb. February = Feb. 

Março = mar. Marzo = mar. March = Mar. 

Abril = abr. Abril = abr. April = Apr. 

Maio = maio Mayo = mayo May = May 

Junho = jun. Ulio = jul. June = June 

Julho = jul. Junio = jun. July = July 

Agosto = ago. Agosto = ago. August = Aug. 

Setembro = set. Septiembre = sep. September = Sept. 

Outubro = out. Octubre = oct. October = Oct. 

Novembro = nov. Noviembre = nov. November = Nov. 

Dezembro = dez. Diciembre = dic. December = Dec. 

Fonte: Própria 


