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APRESENTAÇÃO 

 

Este material foi organizado para orientar a elaboração de trabalhos 

acadêmico-científicos solicitados na graduação e pós-graduação da Universidade. 

Uma primeira versão deste documento foi apresentada em 2006, e a presente 

oferece aos acadêmicos informações atualizadas de caráter metodológico. 

A organização e o exercício da leitura e da escrita no Ensino Superior vão 

depender, e muito, do empenho pessoal do aluno no cumprimento das atividades 

acadêmicas, aproveitando bem os subsídios trazidos, seja pela intervenção dos 

professores, seja pela disponibilidade de recursos pedagógicos fornecidos pela 

instituição de ensino. 1 

Portanto, esse guia será um instrumento valioso para a organização dos 

estudos na vida acadêmica. 

  

                                            
1
 Severino, 2007, p. 37. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente manual busca apresentar orientações e esclarecimentos à 

comunidade discente e docente de nossa Universidade no que diz respeito às 

elaborações de trabalhos acadêmicos dos diferentes cursos de graduação e pós-

graduação. Intentamos apresentar uma linguagem comum e técnica pautada pelas 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e também orientações 

sobre as normas do Método Vancouver que são utilizadas para apresentação de 

trabalhos desenvolvidos na área da saúde. 

Este trabalho objetiva ser um instrumento de apoio a todas as atividades 

inerentes à construção de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) nas suas 

distintas formas: monografia, projetos de pesquisa, artigos científicos, relatórios de 

estágio, dissertações e teses. 

São abordados, também, conceitos e definições sobre os temas específicos 

de cada tipo de trabalho científico, sendo esclarecidas as diferenças existentes em 

cada forma de elaboração acadêmica. Todas as orientações aqui inseridas estão em 

conformidade com o novo acordo ortográfico. 

Seguem abaixo as normas que nortearam a construção deste guia, de acordo 

com a ABNT: 

a) NBR 6022:2003 - Informação e Documentação - Artigo em publicação 

periódica científica impressa; 

b) NBR 6023:2002 - Informação e Documentação - Referências - 

Elaboração; 

c) NRB 6024:2012 - Numeração progressiva das seções de um documento-

Procedimento; 

d) NBR 6027:2013 - Sumários - Procedimentos; 

e) NBR 6028:2003 - Resumos – Procedimentos; 

f) NBR 10520:2002 - Informação e Documentação - Apresentação de 

citações em documentos; 

g) NBR 10719:2011 - Informação e Documentação - Relatório técnico e/ou 

científico - Apresentação; 
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h) NBR 14724:2011 - Informação e Documentação - Trabalhos acadêmicos - 

Apresentação; 

i) NBR 15287:2011 - Informação e Documentação - Projeto de pesquisa – 

Apresentação; 

j) NBR 12225:2004 - Títulos de lombada. Rio de Janeiro, 1992. 

Havendo necessidade de consulta às normas da ABNT, a Biblioteca da 

UCPel disponibiliza as versões originais. 
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2 ESTRUTURA DO TRABALHO ACADÊMICO 

 

2.1 MONOGRAFIA, DISSERTAÇÃO E TESE 

As dissertações, teses e outros trabalhos acadêmicos apresentam resultado 

de pesquisas desenvolvidas nos cursos de graduação e pós-graduação (mestrado e 

doutorado). Abordam um único tema e exigem investigações próprias na área de 

especialização e métodos específicos. 

Este instrumento especifica, de acordo com a NBR 14724 (2011), os 

princípios gerais para a elaboração de trabalhos acadêmicos. Constitui um estudo 

ao conteúdo da norma, apresentando, por vezes, o texto original. 

Existem, segundo a NBR 14724, três tipos de trabalhos acadêmicos: 

a) trabalhos acadêmicos e similares (monografia, Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), Trabalho de Graduação Interdisciplinar (TGI), trabalho de 

conclusão de curso de especialização e outros). São documentos que 

representam o resultado de um estudo, devendo expressar conhecimento 

do assunto escolhido, que deve ser, obrigatoriamente, emanado da 

disciplina, módulo, estudo independente, curso, programa e outros 

ministrados. Devem ser feitos sob a coordenação de um orientador; 

b) dissertação: é um documento que representa o resultado de um trabalho 

experimental ou de exposição de um estudo científico-retrospectivo, de 

tema único e bem delimitado em sua extensão, com o objetivo de reunir, 

analisar e interpretar informações. Deve evidenciar o conhecimento da 

literatura existente sobre o assunto e a capacidade de sistematização do 

candidato. É feito sob a coordenação de um orientador (doutor), visando à 

obtenção do título de mestre; 

c) tese: é um documento que representa o resultado de um trabalho 

experimental ou de exposição de um estudo científico de tema único e 

bem delimitado. Deve ser elaborado com base em investigação original, 

constituindo-se em real contribuição para a especialidade em questão. É 

feito sob a coordenação de um orientador (doutor) e visa à obtenção do 

título de doutor, ou similar. 
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Para fins de entendimento, neste manual, aplicaremos a nomenclatura 

trabalho acadêmico a todos os tipos de trabalhos acima descritos, incluindo teses e 

dissertações. 

 

2.1.1 Estrutura 

O trabalho acadêmico deve ser escrito em linguagem técnica, neutra, concisa, 

devendo-se evitar palavras, expressões e frases que sejam coloquiais. A clareza e a 

objetividade são itens essenciais nos trabalhos acadêmicos. O trabalho acadêmico 

deve caracterizar-se pela especificidade do tema e pela profundidade no tratamento, 

devendo, sempre desenvolver-se sob a coordenação de um orientador. 

De acordo com a NBR 14724,  estrutura de um trabalho acadêmico 

compreende três partes fundamentais, que são os elementos pré-textuais, textuais e 

pós-textuais. 

Os elementos obrigatórios, de acordo com a NBR 14274, são os seguintes: 

capa, folha de rosto, termo de aprovação, resumo, abstract, sumário, os elementos 

textuais e as referências. Os demais são optativos, variando de acordo com a área e 

os temas abordados, como figuras, ilustrações, tabelas, apêndices, mapas e outros. 

A disposição das informações dos elementos obrigatórios é a seguinte: 

  

Figura 1: Disposição dos elementos obrigatórios 
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2.1.1.1 Elementos pré-textuais  

Capa ________________________________________ (obrigatório) 

Folha de rosto _________________________________ (obrigatório) 

Errata ________________________________________ (opcional) 

Termo de aprovação ____________________________ (obrigatório) 

Dedicatória ____________________________________ (opcional) 

Agradecimentos ________________________________ (opcional) 

Epígrafe ______________________________________ (opcional) 

Resumo na língua vernácula e estrangeira ___________ (obrigatório) 

Listas de tabelas, ilustrações, abreviaturas e siglas,  

símbolos _____________________________________ (opcional) 

Sumário ______________________________________ (obrigatório) 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPA 

Figura 2: Disposição dos elementos pré-textuais 
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2.1.1.1.1 Capa 

É a cobertura que reveste o trabalho. A cópia impressa deverá ser em capa 

dura, com identificação contemplando capa e lombada, com tipografia em dourado. 

A capa deve ser na cor preta. 

O modelo de capa adotado pela UCPel é composto pelos elementos na 

seguinte ordem: 

- Nome da Instituição; 

- Nome completo do autor; 

- Título principal do trabalho, que deve ser claro e preciso; se houver subtítulo, 

ele será colocado após o título principal seguido de dois pontos ( : ); 

-  Local; 

- Ano da defesa; 

O modelo de lombada contempla: 

- Sigla da UCPel; 

- Título do trabalho; 

- Ano de defesa; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Modelo de capa 
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2.1.1.1.2 Folha de rosto 

É a folha que apresenta os elementos essenciais à identificação do trabalho, 

colocados na seguinte ordem: 

 Nome do autor: o nome deve ser completo, aparecendo na ordem direta; 

 Título principal do trabalho, seguido do subtítulo, se houver; 

 Número de volumes, quando se tratar de mais de um; 

 Nota de monografia/dissertação/tese – consiste na explicitação do que trata 

o trabalho acadêmico, mencionando o nome do curso de graduação ou 

pós-graduação e a unidade à qual foi apresentado, o grau pretendido e a 

área de concentração; 

 Nome do orientador, que deve suceder a informação da nota de 

monografia, dissertação ou tese; 

 Local; 

 Ano da defesa; 

 Ficha catalográfica: é colocada no verso da folha de rosto, conforme o 

Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2) e será elaborada pela 

Biblioteca, no caso das dissertações e teses. Para as monografias de 

Especialização e Graduação, a ficha catalográfica não é obrigatória. 

É obrigatório incluir a referência do Relatório (verificar item 2.1.1.4). 

 
Figura 4: Modelo de folha de rosto 
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2.1.1.1.3 Errata 

Apresenta-se, geralmente, em folha avulsa ou encartada, sendo anexada à 

obra, depois de impressa. Consiste em uma lista de erros tipográficos, ou de outra 

natureza, com as devidas correções e indicações das folhas e linhas em que 

aparecem. Deve ser inserida logo após a folha de rosto. 

 

2.1.1.1.4 Ficha catalográfica 

 A ficha catalográfica traz as informações que representam o modelo 

descritivo do documento, tais como: autoria, título e subtítulo (se houver), local, 

assunto (descritores), número de folhas, notas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1.5 Termo de aprovação 

É item obrigatório, sendo colocado após a folha de rosto, constando título, 

nome do orientador e dos membros da banca examinadora, além do local e data da 

aprovação. As assinaturas dos membros da banca examinadora são colocadas após 

a aprovação do trabalho. 

 

Figura 5: Modelo de ficha catalográfica 
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2.1.1.1.6 Dedicatória 

É um elemento opcional, no qual o autor dedica seu trabalho a alguém ou 

presta uma homenagem. Deve ser transcrita na parte inferior direita da página. 

 

Figura 6: Modelo de termo de aprovação 

Figura 7: Modelo de dedicatória 
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2.1.1.1.7 Agradecimentos 

É um elemento opcional, sendo a manifestação àqueles que contribuíram de 

maneira relevante para a elaboração do trabalho. 

 

     Figura 8: Modelo de agradecimentos 

 

2.1.1.1.8 Epígrafe 

É um elemento opcional, em que o autor cita um pensamento relacionado, de 

certa forma, com o tema tratado no trabalho. Deve-se citar a autoria. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Modelo de epígrafe 
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2.1.1.1.9 Resumo em português 

Este elemento obrigatório deve ser constituído de uma apresentação concisa, 

feita pelo próprio autor, dos pontos relevantes do conteúdo e das conclusões do 

trabalho. Deve ter um número mínimo de 150, e um máximo de 500 palavras, 

conforme a ABNT NBR 6028, que trata de resumos. Recomenda-se a inclusão de 2 

a 5 palavras-chave para o resumo. 

 

     Figura 10: Resumo em português 

 

2.1.1.1.10 Resumo em língua estrangeira 

É um elemento obrigatório que se localiza na folha após o resumo. Consiste 

na versão do resumo (de monografia, dissertação ou tese) em outro idioma de 

divulgação internacional (Abstract - em inglês; Résumé - em francês; Resumen - em 

espanhol). Também, nessa parte, devem ser incluídas as palavras-chave. 

 

 

     Figura 11: Resumo na língua estrangeira 
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2.1.1.1.11 Lista de ilustrações 

É um 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1.12 Lista de tabelas 

É um 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. 

 

     Figura 13: Lista de tabelas 

 

Figura 12: Lista de ilustrações 
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2.1.1.1.13 Lista de abreviaturas e siglas 

É um elemento opcional, que consiste na relação alfabética das abreviaturas 

e siglas utilizadas no texto seguidas das palavras ou expressões correspondentes 

grafadas por extenso. Recomenda-se a elaboração de lista própria para cada tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1.14 Lista de símbolos 

É um elemento opcional, que deve ser elaborado de acordo com a ordem 

apresentada no texto, com o devido significado. 

 

2.1.1.1.15 Sumário 

Enumeração das principais divisões, seções e partes do trabalho 

acompanhadas dos respectivos números das páginas. Usa-se o emprego de 

numeração progressiva, sendo essa limitada até a quinta seção (NBR 6024); a 

palavra sumário deve ser centralizada com a mesma fonte das seções primárias; os 

elementos pré-textuais não devem constar no sumário; os indicativos de seções 

devem ser alinhados à esquerda (NBR 6024). 

 Mais informações sobre a elaboração de um sumário podem ser obtidas na 

norma da ABNT NBR 6027:2013.  

Figura 14: Lista de abreviaturas e siglas 
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2.1.1.2 Elementos textuais  

Os elementos textuais distribuem-se conforme demonstrado na Figura16. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Sumário 

Figura 16: Disposição dos elementos textuais 
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2.1.1.2.1 Introdução  

É a parte inicial do texto em que devem constar a identificação do problema, a 

delimitação do tema tratado, os objetivos da pesquisa e outros elementos 

necessários para situar o tema do trabalho. Aqui, deve estar descrito, com clareza, o 

campo ou assunto da monografia/ dissertação/ tese. Deve apresentar um texto claro, 

breve e direto, que contenha, mesmo que implicitamente, uma proposta, uma 

pergunta, uma dúvida ou uma hipótese. 

 

2.1.1.2.2 Desenvolvimento 

 É a parte principal do texto que deve conter a exposição ordenada e 

pormenorizada do assunto. Divide-se em partes denominadas capítulos, que variam 

em função da abordagem do tema e do método utilizado de pesquisa. É a parte mais 

extensa do trabalho, pois visa  a comunicar os resultados da pesquisa e apresentar 

os métodos, as técnicas e os recursos utilizados pelo autor. No desenvolvimento do 

texto, podem ser apresentados tabelas, gráficos e outros, de acordo com a natureza 

do trabalho. Porém, no caso de tabela, deve-se considerar o que prevê a Norma de 

Apresentação Tabular do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que 

define tabela como “forma não discursiva de apresentar informações, das quais o 

dado numérico se destaca como informação central”. É importante também que seja 

apresentada uma revisão de literatura, para dar sustentação ao assunto abordado, 

identificando as diversas posições sobre o tema. Deve conter citações textuais ou 

livres, com indicação dos autores no formato autor-data, conforme norma NBR 

10520:2002. 

 

2.1.1.2.3 Conclusão 

 É a parte final do texto, na qual são apresentadas as conclusões 

correspondentes às hipóteses/perguntas/questões defendidas, devendo ser clara e 

concisa. É a reconstrução sintética do trabalho, na qual o autor manifestará seu 

posicionamento sobre os resultados obtidos e o seu alcance dos mesmos. 
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2.1.1.3 Elementos pós-textuais 

Referências ___________________________________ (obrigatório) 

Glossário _____________________________________ (opcional) 

Anexos _______________________________________ (opcional) 

Apêndices ____________________________________ (opcional) 

 

Os elementos pós-textuais são distribuídos, pela ordem, conforme 

demonstrado na Figura 17: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.3.1 Referências  

São elementos obrigatórios, que citam todas as obras utilizadas para a 

elaboração do trabalho. As referências devem ser apresentadas de acordo com a 

ABNT NBR 6023, em ordem alfabética ou ordem numérica. A ordem alfabética 

considera o sobrenome do autor e a data para ordená-los. A ordem numérica é 

utilizada, quando adotado o sistema de citação no texto. Nesse caso, as referências 

são numeradas conforme seu aparecimento no texto. O sistema somente é 

sugerido, quando o número de referências é inferior a 100. É importante ressaltar 

que todas as obras citadas no trabalho devem figurar nas referências. 

 

 

Figura 17: Disposição dos elementos pós-textuais 
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Exemplos 

 
CROCE, Delton; CROCE JÚNIOR, Delton. Manual de medicina legal. 5. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2006. 

 
MANSILLA, H.C. F. La controvérsia entre universalismo y particularismo em la 
filosofia de la cultura. Revista Latinoamericana de Filosofia, Buenos Aives, v. 24, 
n.2, primavera 1998. 

 
SALVERO, Marília. Et. Al. Como ter nove filhos e sobreviver. 19. ed. Porto Alegre: 
Global, 2000. 
 
SOUZA, L. S.; BORGES, A. L. REZENDE, J. Influência da correção e do preparo do 
solo sobre algumas propriedades químicas do solo cultivado com bananeiras. In: 
REUNIÃO BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS, 
21, 1994, Petrolina. Anais... Petrolina: EMBRAPA, CPATSA, 1994. p. 3-4. 
 
COSTURA x P.U.R. Aldus. São Paulo, ano 1, n.1, nov. 1997. Encarte Técnico, p.8. 
 
BRASIL. Constituição (1988). Emenda constitucional n. 9, de 7 de novembro de 
1995. Lex: Legislação federal e marginália, São Paulo, v. 59, p. 1966, out/dez. 1995. 
 
BRASIL. Código Civil. 46. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. 
 
BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do 
consumidor e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, v. 138, n. 87, 
p.8065, 12 set. 1990. Suplemento. 
 
 

2.1.1.3.2 Glossário  

É um elemento opcional, sendo uma lista em ordem alfabética que fornece o 

significado de palavras ou expressões utilizadas no texto, de acordo com a 

especialidade técnica. 

 

2.1.1.3.3 Apêndices e anexos  

São elementos opcionais que são apresentados no fim do trabalho. Os 

apêndices constituem-se em complemento ao texto como continuidade da 

argumentação do autor. Os anexos são os documentos não elaborados pelo autor, 

que servem de fundamentação para o texto como ilustrações, mapas, estatutos, 

gráficos e outros. Os apêndices e anexos devem ser identificados por letras 

maiúsculas em seus títulos.  

Exemplos 
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APÊNDICE A – TÍTULO DO APÊNDICE 

ANEXO A – TÍTULO DO ANEXO 

 

2.2 RELATÓRIO TÉCNICO E/OU CIENTÍFICO 

Esta norma estabelece os princípios gerais para apresentação de um relatório 

técnico e/ou científico (ABNT, 2011a). Em se tratando deste manual, a norma NBR 

10719:2011 foi adaptada pensando-se nas necessidades de cada curso 

(Licenciatura e Bacharelado). 

 

2.2.1 Estrutura 

A estrutura de um relatório técnico e/ ou científico deve seguir a ordem 

apresentada na Figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 ARTIGO 

De acordo com a NBR 6022 (2003), o artigo é parte de uma publicação com 

autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e 

resultados nas diversas áreas do conhecimento. 

Os artigos podem ser os seguintes: 

Figura 18: Disposição do relatório técnico e/ou científico 



26 
 

a) científico: “parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta 

e discute ideias (sic), métodos, técnicas, processos e resultados nas 

diversas áreas do conhecimento.” (ABNT, 2003a, p. 2); 

b) revisão: “parte de uma publicação que resume, analisa e discute 

informações já publicadas.” (ABNT, 2003a, p. 2); 

c) original: “parte de uma publicação que apresenta temas ou abordagens 

originais (relatos de experiência de pesquisa, estudo de caso, entre 

outros).” (ABNT, 2003a, p. 2-3). 

 

2.3.1 Estrutura do artigo de periódico 

O artigo é constituído de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, 

conforme estrutura que segue. 

Essa norma refere-se à produção de artigo científico, entretanto cada 

periódico possui sua norma específica para publicação.  

 

2.3.1.1 Elementos pré-textuais 

Título (subtítulo)  _______________________________ (obrigatório) 

Autor  ________________________________________ (obrigatório) 

Resumo na língua do texto  _______________________ (obrigatório) 

Palavras-chave na língua do texto  _________________ (obrigatório) 

 

2.3.1.2 Elementos textuais 

Introdução ____________________________________ (obrigatório) 

Desenvolvimento _______________________________ (obrigatório) 

Conclusão ____________________________________ (obrigatório) 

 

2.3.1.2.1 Texto 

É a parte do trabalho em que o assunto é apresentado e desenvolvido, 

exigindo do autor domínio quanto ao tema, método e criatividade. Pode ser dividido 

em seções e consiste de introdução, desenvolvimento e conclusão, que podem estar 

nitidamente definidas ou apenas delineadas.  
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    Figura 19: Modelo de primeira página do artigo 

 

 

2.3.1.2.2 Introdução 

É a parte na qual se introduz o assunto como um todo, sem detalhes. A 

introdução deve 

a) estabelecer o assunto, definindo-o claramente, não deixando dúvidas 

quanto ao campo que abrange;  

b) indicar a finalidade e os objetivos do trabalho, esclarecendo sob que 

ponto de vista é tratado o assunto;  

c) referir-se aos tópicos principais do texto, dando o roteiro ou a ordem de 

exposição.  

 

2.3.1.2.3 Desenvolvimento 

É também chamado de corpo do trabalho e tem por finalidade expor,  

demonstrar as ideias do autor. Nele, são tratados os problemas, as hipóteses e a 

metodologia. Divide-se, geralmente, em seções e subseções, que variam de acordo 



28 
 

com a função da natureza do problema e da metodologia adotada.  

 

2.3.1.2.4 Conclusão 

Trata-se da recapitulação sintética dos resultados da pesquisa, ressaltando o 

alcance e as consequências de suas contribuições, bem como seu possível mérito.  

Deve ser breve e basear-se em dados comprovados, não sendo possível 

incluir dados novos.  

 

2.3.1.3 Elementos pós-textuais 

Título em língua estrangeira  ______________________ (obrigatório) 

Resumo em língua estrangeira  ____________________ (obrigatório) 

Palavras-chave em língua estrangeira  ______________ (obrigatório) 

NOTAS EXPLICATIVAS  _________________________ (opcional) 

REFERÊNCIAS  _______________________________ (obrigatório) 

GLOSSÁRIO  __________________________________ (opcional) 

APÊNDICE  ___________________________________ (opcional) 

ANEXO  ______________________________________ (opcional) 

 

2.4 PROJETO DE PESQUISA 

Esta norma estabelece os princípios gerais para apresentação de projeto de 

pesquisa. Projeto de pesquisa é um texto que define e mostra, com detalhes, o 

planejamento do caminho a ser seguido na construção de um trabalho científico de 

pesquisa. É um planejamento que impõe ao autor ordem e disciplina para a 

execução do trabalho de acordo com os prazos estabelecidos. (ROESCH, 1999). 

Cada curso pode adaptar a estrutura de acordo com a sua necessidade. 

Abaixo segue modelo de acordo com a NBR 15287. 

 

 

 



29 
 

2.4.1 Estrutura 

2.4.1.1 Elementos pré-textuais 

Capa ________________________________________ (obrigatório) 

Lombada _____________________________________ (opcional) 

Folha de rosto _________________________________ (obrigatório) 

Lista de ilustrações _____________________________ (opcional) 

Lista de tabelas ________________________________ (opcional) 

Lista de abreviaturas e siglas _____________________ (opcional) 

Lista de símbolos _______________________________ (opcional) 

Sumário ______________________________________ (obrigatório) 

 

2.4.1.2 Elementos textuais 

1 TEMA ______________________________________ (obrigatório) 

2 PROBLEMA  _________________________________ (obrigatório) 

3 HIPÓTESES _________________________________ (obrigatório) 

4 OBJETIVOS _________________________________ (obrigatório) 

5 JUSTIFICATIVA ______________________________ (obrigatório) 

6 REFERENCIAL TEÓRICO  _____________________ (obrigatório) 

7 METODOLOGIA  _____________________________ (obrigatório) 

8 CRONOGRAMA ______________________________ (obrigatório) 

 

2.4.1.3 Elementos pós-textuais 

REFERÊNCIAS ________________________________ (obrigatório) 

GLOSSÁRIO __________________________________ (opcional) 

APÊNDICE (S) _________________________________ (opcional) 

ANEXO (S) ___________________________________ (opcional) 

ÍNDICE (S) ____________________________________ (opcional) 
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3 REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO 

 

Apresentação gráfica é a maneira de organizar física e visualmente um 

trabalho. Aqui estão suas disposições, desde o formato do papel até o espaçamento 

dado ao texto do trabalho. 

 

3.1 FONTE 

Sobre a utilização das fontes na digitação das monografias, dissertações e 

teses, utiliza-se a fonte Times New Roman ou Arial, corpo 12 e tamanho menor para 

citações, notas de rodapé, paginação e legendas. 

 

3.2 MARGEM  

 O trabalho deve apresentar-se com as margens esquerda e superior de 3 cm 

e as margens direita e inferior de 2 cm. O texto deve estar justificado. 

 

3.3 PAGINAÇÃO 

 Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas 

sequencialmente. Porém, a numeração é colocada a partir da primeira folha da parte 

textual em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha. 

 

3.4 ESPAÇAMENTO 

O texto deve ser digitado com espaçamento 1,5 entrelinhas. 

 

3.4.1 Notas de rodapé 

 As notas devem ser digitadas dentro das margens, ficando separadas do 

texto por um espaço simples de entrelinhas e por filetes de 3 cm, a partir da margem 

esquerda. 

 

 

 



31 
 

3.4.2 Indicativos de seção 

 O indicativo numérico de uma seção precede seu título, alinhado à esquerda, 

separado por um espaço de caracteres. 

 

3.4.3 Títulos sem indicativo numérico  

 Os títulos, sem indicativo numérico – errata, agradecimentos, conclusão, 

referências, glossário, apêndice(s), anexo(s) e índice(s) – devem ser centralizados, 

conforme NBR 6024. 

 

3.4.4 Elementos sem título e sem indicativo numérico  

Fazem parte desses elementos a folha de apresentação, a dedicatória e a 

epígrafe. 

 

3.5 NUMERAÇÃO PROGRESSIVA  

 Para evidenciar a forma de sistematização adotada no trabalho, deve-se 

adotar a numeração progressiva para as seções do texto, destacando-se, 

gradativamente, os títulos das seções, com recursos de negrito, itálico ou grifo, de 

acordo com a ABNT NBR - 6024. 

 

3.6 CITAÇÕES  

Conforme a ABNT (2002b, p. 1), “citação é a menção de uma informação 

extraída de outra fonte”. 

A citação é usada para dar credibilidade ao trabalho científico, fornecer 

informações a respeito dos trabalhos desenvolvidos na área da pesquisa e 

apresentar pontos de vista semelhantes ou divergentes sobre o assunto de sua 

pesquisa. 

O autor do trabalho, ao iniciar a redação do texto, deve escolher um padrão 

de apresentação das citações e segui-lo do início ao fim do trabalho. 

As citações devem ser apresentadas conforme a NBR 10520, no sistema 

autor-data. No texto, quando usada citação no texto com mais de três linhas devem 

ser destacadas com recuo 4cm da margem esquerda, com letra menor que a do 
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texto utilizado (tamanho 10) e sem aspas, digitadas em espaço simples. Tal 

procedimento dá realce à citação e evita ambiguidade. 

Exemplo de citação direta com mais de três linhas: 

É sabido que o alcoolismo é uma doença consumptiva também do ponto de 
vista econômico, já que leva famílias inteiras à derrocada financeira, 
gastando até os últimos centavos que deveriam servir para alimentação, 
vestuário, instrução, inclusive dos filhos, terminando, até mesmo com 
quaisquer laços de fraternidade que se espera devam existir (RAMOS, 
2010, p.138). 

 

[...] muitas  mortes, desaparecimentos e desolação haverão de varrer este 

país de norte a sul, de leste a oeste e nada restará para a posteridade que sentirá a 

falta de um elo (MORGADO, 2009). 

 

 Exemplo de citação direta com menos de três linhas: 

A chamada “pandectística havia sido a forma particular pela qual o direito 

romano fora integrado no século XIX, na Alemanha em particular.” (LOPES, 2000, p. 

225). 

 

Exemplo de citação indireta (um autor):  

Vimos que, para nosso esclarecimento, precisamos seguir os preceitos 

encontrados, já que Guimarães estabelece: “A valorização da palavra pela palavra 

encarna o objetivo precípuo do texto literário” (2011, p. 32) e, se isso não ficar bem 

esclarecido, nosso trabalho será seriamente prejudicado.  

 

Exemplo de citação indireta (até três autores):  

As próteses devem ficar ajustadas às necessidades intrínsecas dos 

respectivos pacientes (FAGUNDES, 2009; JUNGUES, 2010; RIBEIRO, 2011). 

 

3.7 SIGLAS  

 Quando aparece pela primeira vez no texto, a forma completa do nome 

precede a sigla, colocada entre parênteses. 
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3.8 EQUAÇÕES E FÓRMULAS  

 Para facilitar a leitura, devem ser destacadas no texto e, se necessário, 

numeradas com algarismos arábicos entre parênteses, alinhados à direita. Na 

sequência normal do texto, é permitido o uso de uma entrelinha maior que comporte 

seus elementos (expoentes, índices e outros). 

Exemplo: 

 

 

 

3.9 ILUSTRAÇÕES 

 Qualquer que seja o tipo (desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, 

gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outros), sua 

identificação aparece na parte inferior, precedida da palavra designativa, seguida do 

número de ordem de ocorrência no texto (em algarismos arábicos), do respectivo 

título e/ou legenda explicativa de forma breve e clara, dispensando consulta ao texto 

e à fonte. A ilustração deve ser inserida o mais próximo possível do trecho a que se 

refere, conforme o projeto gráfico. 

A identificação deve ser feita na parte inferior, de maneira breve e concisa, 

antecedida da palavra designativa, em letras minúsculas, seguida de seu número de 

ordem de ocorrência no texto(em algarismos arábicos), do respectivo título e/ou 

legenda explicativa de forma breve e clara e da fonte. 
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3.10 Tabelas 

O IBGE (1993, p.9) define tabela como “Forma não discursiva de apresentar 

informações, das quais o dado numérico se destaca como informação central. Na 

sua forma identificam-se espaços e elementos.” 

Elas devem ser numeradas consecutivamente com algarismos arábicos que 

seguem a palavra Tabela, escrita em  letras minúsculas. 

Se a largura da tabela exigir, pode-se colocá-la no sentido longitudinal da 

folha, mas de maneira que, para sua leitura, a rotação do volume se efetue no 

sentido dos ponteiros do relógio. 

Se a extensão da tabela for superior à página, pode-se continuar na seguinte. 

Nesse caso, não se delimita a tabela e, na folha seguinte, repete-se seu titulo e 

cabeçalho, acrescentando a palavra “continuação”.  

Exemplo: 

 

 

Figura 20: Imagens da revolta de 1942 em Pelotas 
Fonte: Pelotas Memória 
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Tabela 1 

Arrecadação, em reais (R$,) de ICMS, IPVA e ITBI nos municípios da Zona Sul no 
Período 1991 a 2002 em valores constantes de  Março de 2004 

  

Anos ICMS IPVA ITBI 

1991 307.253.666 6.993.008 291.132 

1992 237.678.807 9.028.133 310.032 

1993 191.037.637 6.274.936 307.342 

1994 279.431.898 15.164.396 304.652 

1995 510.313.685 19.228.952 192.991 

1996 421.998.493 29.824.601 198.868 

1997 389.087.922 37.733.108 132.911 

1998 414.775.934 42.777.401 206.253 

1999 421.336.498 37.063.368 167.330 

2000 555.832.245 38.718.512 143.720 

2001 603.629.363 47.685.225 156.042 

2002 527.239.152 36.410.536 99.359 

Fonte: Secretaria Da Fazenda.    

Valores de abril 2003 atualizados para março de 2004.  
Nota: Valores Corrigidos pelo IGP da Março / 2004 = 1,039604. 

ICMS- Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. 
IPVA - Imposto de Propriedade de Veículos Automotores. 
ITBI - Imposto Transmissão de Bens Intervivos. 
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4 PRÉ-REQUISITOS PARA A ENTREGA DE TRABALHO TÉCNICO-

CIENTÍFICO 

Para efetivação da entrega do trabalho acadêmico devem atentar aos 

seguintes critérios: 

a) graduação e especialização: o trabalho deve ser entregue em mídia 

digital, gravado em CD-ROM, salvo em arquivo único, formato PDF. O 

texto deve ser formatado em A4 (21 cm x 29,7cm), digitado em preto em 

disposição vertical. 

Arquivos de imagem devem estar no corpo do trabalho; arquivos de som 

e/ou vídeo devem ser mencionados no texto como apêndice e constar no 

CD-ROM com o mesmo nome que mencionado no texto. 

b) mestrado e doutorado: o trabalho deve ser entregue em 2 vias (1 

impressa e 1 em CD-ROM); a impressa, com capa dura na cor preta; a 

em CD-ROM, salva em arquivo único, formato PDF e, no máximo, 2MB. O 

texto deve ser formatado em A4 (21 cm x 29,7cm), digitado em preto em 

disposição vertical. 

Todos os trabalhos devem ser entregues acompanhados do termo assinado, 

em que constem as devidas restrições e autorizações para empréstimo do material e 

publicação via internet pela Biblioteca Digital. Modelo para termo de entrega em 

anexo (APÊNDICE A). 

 Recomenda-se que os trabalhos que forem disponibilizados na Biblioteca 

passem por uma revisão de língua portuguesa.  
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APÊNDICE A – MODELO DE AUTORIZAÇÃO DA BIBLIOTECA 

Universidade Católica de Pelotas 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

1. Identificação de material bibliográfico    

Monografia (   )                              Dissertação (   )                                      Tese (   ) 

2. Identificação do documento/autor  

Escola:  ___________________________________________________________________  

Programa de Pós-Graduação: __________________________________________________  

Curso:  ____________________________________________________________________  

Área de concentração (Tabela CNPq): ___________________________________________  

Título da Tese/Dissertação/ Monografia: __________________________________________  

Autor: _____________________________________________________________________  

CPF do autor: ______________________________________________________________  

Orientador: __________________________________________ CPF:  _________________  

Coorientador: ________________________________________ CPF:  _________________  

Data da Defesa: _____/_____/________ 

 

Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação supracitada, de acordo com a Lei 

nº. 9610/98, autorizo a Universidade Católica de Pelotas, UCPel, a disponibilizar 

gratuitamente, sem ressarcimento dos direitos autorais, conforme permissões assinaladas 

acima do documento em meio eletrônico, na Rede Mundial de Computadores, no formato 

especificado*, para fins de leitura e/ou impressão pela Internet, a título de divulgação da 

produção científica gerada pela Universidade, a partir desta data, nos termos da portaria 

nº13, de 15 de fevereiro de 2006, emitida pela CAPES. 

 

 

 

 

 

                                            
*
 Texto (PDF); Imagem (GIF ou JPEG); Som (WAV, MPEG, AIFF, SND); Vídeo (MPEG, AVI, QT); Outros 
(Específico da área) 
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