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ABNT – Associação Brasileira 
de Normas Técnicas 

 Fórum nacional de normalização no país; 

 

 A ABNT tem inúmeros objetivos, entre os 
quais elaborar normas brasileiras e fomentar 
seu uso nos campos científico, técnico, 
industrial, comercial, agrícola, de serviços e 
outros correlatos, além de mantê-las 
atualizadas. 
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 NBR 6023 – Referências 

 NBR 6024 – Numeração progressiva 

 NBR 6027 – Sumário: apresentação 

 NBR 6028 – Resumos 

 NBR 14724 – Trabalhos acadêmicos -            
Apresentação 

 NBR 10520 – Citações 
 

* Disponíveis para a comunidade USP em: https://www.gedweb.com.br/usp 

* Modelo para teses e dissertações em LaTeX 

Algumas normas utilizadas em 
publicações acadêmicas 

https://www.gedweb.com.br/usp
http://conteudo.icmc.usp.br/Portal/conteudo/1475/695/modelo-para-teses-e-dissertacoes-em-latex-pacote-uspsc
http://conteudo.icmc.usp.br/Portal/conteudo/1475/695/modelo-para-teses-e-dissertacoes-em-latex-pacote-uspsc


Trabalhos Acadêmicos – NBR 14724 

 Pré-Texto 
 Capa                            

 Folha de rosto  

 Errata 

 Folha de Aprovação 

 Dedicatória* 

 Agradecimentos*  

 Epígrafe *  

 Resumo na língua vernácula 

 Resumo na língua estrangeira   

 Lista de Ilustrações* 

 Lista de Tabelas* 

 Lista de Abreviaturas e Siglas* 

 Lista de Símbolos* 

 Sumário                                * elementos opcionais 
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Trabalhos Acadêmicos 

 Texto 
 

 Introdução 

 Desenvolvimento 

 Conclusão     
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Trabalhos Acadêmicos 

 Pós-Texto 

 
 Referências  

 Glossário * 

 Apêndice * 

 Anexo * 

 Índice * 

 

     * elementos opcionais 
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Capa 
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Folha de Rosto 
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Verso - Folha de Rosto 

 Ficha catalográfica
    

    
     

http://conteudo.icmc.usp.br/Portal/conteudo/771/695/ficha-catalografica
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Errata 
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Folha de Aprovação 
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Resumo 

 Elemento obrigatório, constituído de uma sequência de 
frases concisas e objetivas, em forma de texto; 

 Deve apresentar os objetivos, métodos empregados, 
resultados e conclusões; 

 Deve ser seguido dos termos representativos do conteúdo 
do trabalho (palavras-chave ou descritores), 
preferencialmente de acordo com o Vocabulário Controlado 
do SIBi/USP. 

http://143.107.154.62/Vocab/
http://143.107.154.62/Vocab/
http://143.107.154.62/Vocab/
http://143.107.154.62/Vocab/
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•  Orientações quanto ao tamanho:  

 

100 palavras - notas e comunicações breves 

200 palavras - monografias e artigos 

500 palavras - relatórios, dissertações e teses 

 

Resumo 
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•  Orientações quanto a apresentação:  

 

 Parágrafo único 

 

 Espaço simples 

 

 Palavras-Chave 

Resumo 

http://143.107.154.62/Vocab/
http://143.107.154.62/Vocab/
http://143.107.154.62/Vocab/
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Resumo 
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Resumo na Língua Estrangeira 
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Lista de Ilustrações 
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Sumário 
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Referências 

 Referências Bibliográficas 

 Conjunto de indicações precisas e minuciosas que 
permitem a identificação de publicações no todo ou 
em parte, citadas no trabalho. 

 Utilização do termo “Referências” onde possibilita a 
inclusão de documentos não bibliográficos, como 
dados retirados da Internet.  

 

 Bibliografia 

 Lista de obras sugeridas e/ou lidas mas não citadas no 
trabalho. 
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Referências 
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Apêndices 

 Material suplementar elaborado pelo 
próprio autor; 

 Informações auxiliares à compreensão do 
texto, mas não imprescindíveis ; 

 Havendo mais de um, identificá-los 
sequencialmente por letras. 

 Ex.: questionário 
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Anexos 

 Material suplementar que não é de 
autoria própria; 

 Informações auxiliares à compreensão do 
texto, mas não imprescindíveis; 

 Havendo mais de um, identificá-los 
sequencialmente por letras. 

 Ex.: leis 
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Citações – NBR 10520 

 

 Citação é a menção no texto de 
informações extraídas de uma 
fonte. 
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Citações 

 No texto - sistema numérico ou alfabético. 

 Citação direta - transcrição exata de um 
texto. 

 Citação indireta - transcrição das ideias de 
um autor, dispensa o uso de aspas. 

 Citação de citação - menção de um 
documento obtido através da citação de 
outro autor. Utiliza-se o termo apud, que 
significa “citado por”. 
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Citações Indiretas 
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Citações 

 Citação direta - apresentação 

 

 Até 3 linhas – entre aspas 

 Mais de 3 linhas – recuo de aproximadamente 
4cm, fonte menor e espaço simples  
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Citações 
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Citações 
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Citações 

 Quando o autor tem duas citações no 
mesmo ano: acrescentar uma letra após a 
data. 
 Segundo Guimarães (1989a) e Guimarães (1989b)... 

 Quando dois autores tem o mesmo 
sobrenome e a citação é do mesmo ano, 
acrescenta-se as iniciais do primeiro 
nome. 
 Segundo Guimarães J. (1989) e Guimarães M. (1989)... 
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Citações 

 Citação de citação ou Apud: quando a 
referência não foi lida diretamente , mas 
citada por outro autor.  

 Não é recomendada. 
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 Identificação na parte superior, precedida da 
palavra designativa (desenho, esquema, 
fluxograma, figura, etc.), seguida de seu 
número de ordem de ocorrência no texto. 

 Números arábicos. 
 Figura 1 – Título da figura 

 Indicar fonte na parte inferior da ilustração. 

 Citar ilustração no texto e inserir o mais 
próximo possível do trecho a que se refere. 

 

 

 

 

 

Ilustrações 



 Figura 1 – Vista panorâmica da UNICEP   

 

 

 

 

 
 

 Fonte: http://www.unicep.edu.br 
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Tabelas 

 As tabelas apresentam informações tratadas 
estatisticamente; 

 

 Devem ser citadas no texto e inseridas o mais 
próximo possível do trecho a que se referem; 

 

 Padronização – Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE. 
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Tabelas 
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Formatação – NBR 14724/2011 

 Apresentação do trabalho 

 

 Papel 

 

 Papel branco ou reciclado  

 Formato A4 (21,0cm x 29,7cm) 

 Recomendação de elementos textuais e pós-
textuais utilizarem frente e verso da folha 
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 Digitado ou datilografado em cor preta. 

 Outras cores somente para ilustração 

 

 Elementos pré-textuais devem iniciar no 
na frente da folha – exceto dados de 
catalogação 

 

 Elementos textuais e pós-textuais – 
recomenda-se impressão na frente e 
verso das folhas 
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 Margens 

 
 Frente 

 Superior: 3cm 

 Inferior: 2cm 

 Esquerda: 3cm 

 Direita: 2cm 
 

 Verso 

 Superior: 3cm 

 Inferior: 2cm 

 Esquerda: 2cm 

 Direita: 3cm 
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 Digitação 

 

 Fonte – 12 – exceções: citações diretas com 
mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação, 
legendas... 

 

 Títulos de seção primária em página ímpar, na 
frente da folha. 

 Separado do texto que o sucede por um espaço de 
1,5 entre as linhas 
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 Indicativos de seção 

 

 O indicativo numérico de uma seção precede 
seu título, alinhado à esquerda, separado por 
um espaço de caractere. 
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 Títulos das subseções separados com espaço 
de 1,5 entre linhas do texto que os sucede e 
precede. 

 Espaço entre linhas: 1,5 – exceções 
conhecidas – referências, citações diretas com 
mais de 3 linhas, resumos, notas de rodapé, 
legendas de ilustrações, conteúdo de 
tabelas... 

 Elementos sem títulos e sem indicativo 
numérico, folha de aprovação, dedicatória, 
epígrafe. 
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 Títulos sem indicativo numérico 

 

 Os títulos, sem indicativo numérico – errata, 
agradecimentos, lista de ilustrações, lista de 
abreviaturas e siglas, lista de símbolos, 
resumos, sumário, referências, glossário, 
apêndice(s), anexo(s) e índice(s) – devem 
ser centralizados. 
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 Notas de rodapé 

 

 As notas devem ser digitadas ou 
datilografadas dentro das margens, ficando 
separadas do texto por um espaço simples de 
entrelinhas e por filete de 5 cm, a partir da 
margem esquerda. 

 Devem ser alinhadas a partir da segunda linha 
da mesma nota, abaixo da primeira letra da 
primeira palavra, sem espaço entre elas e 
com fonte menor. 
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 Numeração Progressiva 

 

 A numeração progressiva deve ser utilizada 
para evidenciar a sistematização do conteúdo 
do trabalho. 

 

 Destacam-se gradativamente os títulos das 
seções, utilizando-se os recursos de negrito, 
itálico ou sublinhado e outros, no sumário e, 
de forma idêntica, no texto. 
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 Paginação 

 
 As folhas ou páginas pré-textuais, a partir da folha 

de rosto, devem ser contadas sequencialmente, mas 
não numeradas. 

 Para trabalhos digitados ou datilografados somente na 
frente todas as folhas devem ser contadas 
sequencialmente, considerando somente a frente. 

 A numeração é colocada, a partir da primeira folha 
da parte textual, em algarismos arábicos, no canto 
superior direito da folha. 

 Quando o trabalho for digitado ou datilografado em 
frente e verso, a numeração das páginas deve ser 
colocada na frente da folha, no canto superior direito; e 
no verso, no canto superior esquerdo. 
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 Paginação 

 
 No caso de o trabalho se constituído de mais de um 

volume, deve ser mantida uma única sequencia de 
numeração das folhas ou páginas, do primeiro ao 
último volume. 

 

 Havendo apêndice e anexo, as suas folhas ou páginas 
devem ser numeradas de maneira contínua e sua 
paginação deve dar seguimento a do texto principal.   

 



              Obrigada!!! 
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