MANUAL PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS
ACADÊMICOS - PÓS GRADUAÇÃO

ESTRUTURA DO TRABALHO – NBR 14724/2011

ESTRUTURA
Parte externa

Pré-textuais

Parte Interna

Textuais

Pós-textuais

ELEMENTOS
• Capa(origatório)
• Folha de rosto(obrigatório)
• Errata(opcional)
• Dedicatória(s)(opcional)
• Agradecimento(s)(opcional)
• Epígrafe(s)(opcional)
• Resumo na língua vernacular(obrigatório)
• Resumo em língua estrangeira(obrigatório)
• Lista de ilustrações(opcional)
• Lista de tabelas(opcional)
• Lista de abreviaturas e siglas(opcional)
• Lista de símbolos(opcional)
MODELO *IDC
MODELO *
• Introdução(obrigatório)
• Introdução(obrigatório)
• Desenvolvimento(obrigatóri • Metodologia(obrigatório)
o)
• Resultados e
Discussão(obrigatório)
• Conclusão(obrigatório)
• Conclusão(obrigatório)
• Referências(obrigatório)
• Glossário(opcional)
• Apêndice(opcional)
• Anexo(opcional)
• Índice(opcional)

Tipos de Modelo:
*IMRDC– Introdução, Metodologia, Resultados, Discussão e
Conclusão/Considerações Finais.
*IDC - Introdução, Desenvolvimento e Conclusão/Considerações Finais.

APRESENTAÇÃO GRÁFICA

TIPO DE LETRAS, FONTE E COR DA CAPA
Fonte – Arial, tamanho 12
Cor - Preta

PAPEL
A4 (21 x 29,7 cm)
De cor branca
Sem molduras e ornamentos
Somente o anverso da folha deve ser utilizado

FONTE
De cor preta
De tipo Arial tamanho 12
No corpo do texto

12

Nas citações longas, destacadas do texto

10

Nasnotas de rodapé

10

Na paginação

10

Nas legendas de tabelas, ilustrações e figuras

10

MARGENS
Esquerda

3cm

Superior

3cm

Direita

2cm

Inferior

2cm

Nas citações longas, destacadas do texto: recuo de 4 cm da margem esquerda.

ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS
No corpo do texto

1,5

Na folha de rosto e na ficha catalográfica

simples

No final do texto, as referências devem ser separadas entre si por espaço simples em
branco
Os títulos das subseções devem ser separados do texto que os sucede por um espaço
de 1,5

PARÁGRAFO
Iniciados por um espaço de 1,25cm (1 TAB)
Alinhamento justificado à esquerda e à direita, no corpo do texto
Alinhamento à esquerda nos títulos com indicativo numérico
Alinhamento centralizado nos títulos sem indicativo numérico

PAGINAÇÃO E NUMERAÇÃO DE PÁGINAS
Os números das páginas (em algarismos arábicos) devem estar no canto superior direito
A contagem do número de páginas começa na folha de rosto. Todas as folhas, com
exceção da capa, serão contadas. Nem todas, porém, serão numeradas.
Os números de páginas não devem ser grafados nos elementos pré-textuais.

NUMERAÇÃO PROGRESSIVA DAS SEÇÕES – NBR6024/2012
• Os títulos das seções do texto devem vir em numeração progressiva, em algarismos
arábicos.
• O indicativo numérico de uma seção deve vir à esquerda, antes do título, do qual deve ser
separado por um caractere de espaço.

• Deve-se limitar a numeração progressiva até a seção quinária.

a) SEÇÃO PRIMÁRIA: todas as letras maiúsculas e em negrito;
b) SEÇÃO SECUNDÁRIA: todas as letras maiúsculas (sem negrito);
c) SEÇÃO TERCIÁRIA, QUATERNÁRIA E QUINÁRIA: apenas a primeira letra
maiúscula (salvo nomes próprios), com negrito, sem negrito e com itálico, respectivamente.
Exemplo:

1

SEÇÃO PRIMÁRIA (letras maiúsculas /negrito);

1.1

SEÇÃO SECUNDÁRIA (letras maiúsculas / sem negrito);

1.1.1

Seção terciária (apenas primeira letra em maiúscula / com negrito);

1.1.1.1 Seção quaternária (apenas primeira letra em maiúscula / sem negrito);
1.1.1.1.1 Seção quinaria (apenas primeira letra em maiúscula / com itálico);

CAPA
Exemplo:

INSTITUIÇÃO
NOME DO AUTOR

TÍTULO DO TRABALHO

CIDADE
ANO

FOLHA DE ROSTO
Elemento obrigatório que contém os dados essenciais à identificação do trabalho.
No verso deve constar a ficha catalográfica (elaborada pela Biblioteca dainstituição).

NOME DO AUTOR

TÍTULO DO TRABALHO
Natureza e objetivo do trabalho.
Área de Concentração:
Orientador:

CIDADE
ANO

Texto indicativo para a natureza e finalidade dos trabalhos acadêmicos:
Trabalho de Conclusão de Curso de pós-graduação, apresentado ao curso de_______ do
Centro Universitário Doutor Leão Sampaio, como requisito para obtenção do título de
especialista.
Orientador: Abreviação da Titulação do Orientador e o Nome Completo do Orientador

RESUMO E ABSTRACT – NBR 6028/2003
O título do artigo deve aparecer no topo da página de abertura e centralizado. Caso
haja subtítulo, este deve aparecer separado do título por dois pontos (:) ou de forma
tipograficamente diferente. Este elemento representa a essência da pesquisa, atraindo a
atenção do leitor com um mínimo de palavras; não deve conter abreviações, fórmulas ou
marcas; deve ser começado com palavra chave de impacto; e não apresentar palavras
ambíguas (FERREIRA, 1994; ABNT, 2003a).
Os nome(s) do(s) autor(es) aparecem a um espaço simples abaixo do título,
alinhados à direita, com notas de rodapé indicando breves currículos desses autores, ou
seja, indicação de quem é o aluno e o professor orientador, acompanhado dos respectivos
e-mails e das instituições a que pertencem. Devem ser seqüenciados em ordem de
importância de elaboração, limitando-se a cinco (5) componentes (GONÇALVES, 2004;
ABNT, 2003a).
O resumo na língua do texto segue a um espaço simples abaixo dos nomes dos
autores, com título (RESUMO) centralizado e texto escrito em bloco único justificado,
devendo apresentar de forma clara: a introdução, o objetivo; a metodologia; os principais
resultados da pesquisa e; as conclusões. Pode ser Indicativo, Informativo ou
Informativo/Indicativo, permitindo ao leitor avaliar sua relevância, definindo-se pela leitura
ou não do trabalho.
Deve limitar-se entre 100 e 250 palavras (FERREIRA, 1994; ABNT, 2003b).

LISTA DE TABELAS
A lista de tabela que aparece no corpo do texto deve ser elaborada de acordo com a
com a ordem apresentada no trabalho. Os elementos devem ser numerados e deve ser
indicada a página de ocorrência.
Exemplo:

LISTA DE TABELAS

Tabela 1

Relação candidato-vaga para o Curso de Medicina
No período1993-2003

13

Relação candidato-vaga para o Curso de História no
período1993-2003

19

Número de concluintes do ensino médio no período
1996-2003

27

Tabela 4 Número de alunos matriculados na primeira série do
Nível superior noperíodo1996-2003

29

Tabela 2

Tabela 3

MODELO DE TABELA

Tabela 1 - Exemplo de inserção de uma tabela

A

B

C

1

2

3

...
Total

MODELO DE INSERÇÃO DE UMA FIGURA
Figura 1 - Exemplo de inserção de uma figura

Fonte:

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS
Lista de abreviaturas, siglas e símbolos que aparecem no corpo do texto. As
abreviaturas e as siglas devem ser acompanhadas das expressões correspondentes por
extenso. Os símbolos devem estar associados aos seus significados.

Exemplo:

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
CEPAL
CFE
CNPq
DASP
FGV
IBGE
MEC
NATIS
OEA
PBDCT
PNDES
SIDI
SUDENE
UNESCO

Cominisión Econômica para América Latina y el Caribe
Conselho Federal de Educação
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Departamento Administrativo do Serviço Público
Fundação Getúlio Vargas
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Ministério de Educação e Cultura
National Information Systems
Organização dos Estados Americanos
Plano Básico de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Sistema integrado de Documentação e Informática do Ministérios
de Educação e Cultura
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization

CITAÇÕES – NBR 10520/2002
O sistema de chamada que deve ser adotado para as citações é o sistema autor-data

Sistema autor-data
A indicação é feita pelo sobrenome do autor, pela instituição responsável ou pelo título
da obra, seguido da data de publicação do documento, separados por vírgula e entre
parênteses.

Ao fazer citações no texto é obrigatório apresentar a referência completa da fonte do
documento citado direta ou indiretamente na lista de referências pertinentes, ao final do
trabalho, sendo que as referências devem estar relacionadas em ordem alfabética.
Exemplo:
“Todos os doentes toleram bem o procedimento sem a necessidade de analgesia, sedação ou
anestesia local” (McNEILLet al, 1989).

REFERÊNCIAS – NBR 6023/2002
A referência é constituída de elementos essenciais e complementares. São elementos
essenciais aquelas informações que possibilitam a localização e recuperação dos documentos
citados (autor, título, edição, local, editora e data de publicação).

Formato ABNT
Referências adotadas segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR
6023:2002.

Modelos de Referência
Livros - ABNT

• Com 1 autor
DAVINI, Maria Cristina. Educación permanente em salud. Washington, DC.: OPAS/OMS,
1995. 119p. (Série PALTEX para ejecutores de programas de salud, n.38).

• Até 3 autores – Citar autores separados por ; (ponto e vírgula)
ROCKWOOD Jr., C. A.; WILKINS, K. E.; KING, R. Fraturas em crianças. 3. ed. São Paulo:
Manole, 1993. 2v.,il.

• Mais de 3 autores – Citar apenas o 1º e acrescentar a expressão et al
MANREZA, Maria Luiza G. de et al. Epilepsia na infância e na adolescência. São Paulo:
Lemos, 2003.

Carlson BM. Human embryology and developmental biology. 3a ed. St. Louis: Mosby; 2004.

Livro editado - ABNT
• Editor, compilador, organizador, coordenador – indicar o nome do responsável, seguido do
tipo de função em forma abreviada, entre parênteses.
HOSSFELD, D. K. (Ed.) et al. Manual de oncologia clínica. 2. ed. Trad. da 5. ed. alemã. São
Paulo: Springer-Verlag: Fundação Oncocentro, 1993. 399p.,il.

Livro editado - Vancouver
• Coloque a palavra editora ou editores após os nomes.
Brown AM, Stubbs DW, editores. Medical physiology. New York: Wiley; 1983.

Capítulo de livro - ABNT
FRAIGE Fº, Fadlo. Sobrepeso e obesidade. In: FERREIRA, C.; PÓVOA, R. Cardiologia para o
clínico geral. São Paulo: Atheneu, 1999, p. 185-190.

Livro na Internet - ABNT
BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação-geral do Programa Nacional de Controle da
Malária. Febre? Cuidados! Pode ser malária. Brasília, 2003. 24p., il. (Série A: Normas e
manuais técnicos). ISBN85-334-0679-7. Disponível em: <http://dtr2001.saúde.gov.br/editora
/produtos/livros/genero/s00a.htm>. Acesso em: 11 ago. 2004.

Artigos de periódicos - ABNT
PASCHOAL, Luiz Henrique Camargo. Avaliação clínica do creme dermatológico de aciclovir no
tratamento de herpes labial recorrente. RBM: Rev. Bras. Med., v. 43, n. 4, p. 104-7, abr. 1986.

Artigo de revista em meio eletrônico - ABNT
DUARTE, Cristina Maria; NASCIMENTO, Vânia Barbosa; AKERMAN, Marco. Gravidez na
adolescência e exclusão social: análise de disparidades intra-urbanas. Rev. Panam. Salud
Publica, v. 19, n. 4, p. 236-43, apr. 2006. Disponível em: <http://www.scielosp.org>. Acesso
em: 12 jan. 2007.

Eventos (Congresso, Encontro, Conferência, Palestra e outros) - ABNT
CONFERÊNCIA DAS UNIVERSIDADES DO ESTADO DE SÃO PAULO PARAATUALIZAÇÃO
EM PEDIATRIA, 1., 1997, São Paulo. Perguntas e respostas. São Paulo: Nestlé, 1997. 48p.

Eventos (Congresso, Encontro, Conferência, Palestra e outros) - Vancouver
Anais do 8º Encontro Nacional de didática e prática de ensino; 1996; Florianópolis, Brasil.
Florianópolis: UFSC/CED/EDESC/FAED; 1996. 2v.

Trabalhos apresentados em eventos - ABNT
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Desenvolvimento da educação: Relatório
1992-1994. In CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, 44., 1994, Genebra.
[Brasília]: MEC, 1994. 68

Web site/homepage - ABNT
DECS: Descritores em saúde. São Paulo: Bireme, 2006. Disponível em: <http://decs.bvs.br>.
Acesso em: 20 set. 2006.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e
documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002b. 24 p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6024: informação e
documentação: numeração progressiva das seções de um documento escrito: apresentação.
Rio de Janeiro, 2003b. 3 p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6027: informação e
documentação: sumário: apresentação. Rio de Janeiro, 2003c. 2 p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6028: informação e
documentação: resumo: apresentação. Rio de Janeiro, 2003d. 2 p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e
documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002a.7 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e
documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro, 2011a. 11 p.

PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”
O TCC de pós-graduação “lato sensu” deve ser elaborado individualmente, de acordo
com as especificações de planejamento e organização de cada curso de especialização,
conforme a Resolução nº 1 de 08 de junho de 2007 do CEE/CES e as normas da ABNT.
O trabalho deverá ser elaborado sob o aconselhamento do professor orientador,
respeitado o projeto previamente aprovado no módulo de Metodologia de Pesquisa que será
revisado e referendado pela coordenação de curso.

A entrega e a defesa pública do artigo, serão obrigatórias. A entrega do trabalho
deve ser realizada na coordenação de pós-graduação no prazo mínimo de 15 dias antes da
apresentação.
A organização das bancas examinadoras caberá às coordenações de pósgraduação. O aluno fará apresentação oral do conteúdo de seu trabalho com duração de,
no máximo, 20minutos.
Caso ocorra reprovação do trabalho, o professor orientador e os professores
avaliadores farão os apontamentos necessários para a correção, fixando prazo ao pósgraduando para correção e nova apresentação.
Depois de revisado, o aluno depositará 01 (uma) cópia impressa e encadernada em
capa dura e 02 (duas) cópias gravadas em mídia eletrônica do trabalho, na Secretaria da Pósgraduação.
Ao terminar o curso, o aluno terá até 2 meses para depositar o TCC na secretaria da
pós-graduação “lato sensu” cujo prazo começará a fluir a partir do último dia de aula.
Desrespeitado esse prazo, pagará 15% (quinze por cento) do valor da mensalidade de seu
curso até a entrega final do trabalho cujo valor destina-se a cobrir os gastos educacionais
excedentes ao prazo da entrega.

Observação: a titulação do aluno está vinculada ao depósito e aprovação do TCC.

