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segundo a ABNT-NBR 14724:2002



NORMALIZAÇÃO DOCUMENTÁRIANORMALIZAÇÃO DOCUMENTÁRIA

!! ReferênciasReferências

!! Citações em documentosCitações em documentos

!! Trabalhos AcadêmicosTrabalhos Acadêmicos



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICASNORMAS TÉCNICAS

!! A ABNT (Associação Brasileira de  A ABNT (Associação Brasileira de  
Normas Técnicas) é o Fórum Normas Técnicas) é o Fórum 
Nacional de Normalização. Nacional de Normalização. 

!! Representa no Brasil a ISO.Representa no Brasil a ISO.

!! ((InternationalInternational OrganizationOrganization for for 
StandardizationStandardization).).



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICASNORMAS TÉCNICAS

!! As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de 
responsabilidade dos Comitês Brasileiros responsabilidade dos Comitês Brasileiros 

!! ((ABNT/CBABNT/CB--14) 14) 

!! e dos Organismos de Normalização Setorial e dos Organismos de Normalização Setorial 
(ONS), (ONS), 

!! são elaboradas por Comissões de Estudo. são elaboradas por Comissões de Estudo. 



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICASNORMAS TÉCNICAS

!! ((ABNT/CEABNT/CE--14:001.01 14:001.01 -- Comissão de Comissão de 
Estudo de Documentação), formadas Estudo de Documentação), formadas 
por representantes dos setores por representantes dos setores 
envolvidos, delas fazendo parte: envolvidos, delas fazendo parte: 
produtores, consumidores e neutros produtores, consumidores e neutros 
(universidades, laboratórios e outros).(universidades, laboratórios e outros).

!! http://www.abnt.org.http://www.abnt.org.brbr



TRABALHOS ACADÊMICOSTRABALHOS ACADÊMICOS
ABNT ABNT –– NBR 14724NBR 14724

((agosto/2002agosto/2002))

!! Definições (segundo a ABNT)Definições (segundo a ABNT)

!! EstruturaEstrutura

!! Formas de apresentaçãoFormas de apresentação

!! Outras normasOutras normas



TRABALHOS ACADÊMICOSTRABALHOS ACADÊMICOS
ABNT ABNT –– NBR 14724NBR 14724

((agosto/2002agosto/2002))

Definições (segundo a ABNT)Definições (segundo a ABNT)



DISSERTAÇÃODISSERTAÇÃO

!! Documento que representa o resultado Documento que representa o resultado 
de um trabalho experimental ou de um trabalho experimental ou 
exposição de um estudo científico exposição de um estudo científico 
retrospectivo, de tema único e bem retrospectivo, de tema único e bem 
delimitado em sua extensão, com o delimitado em sua extensão, com o 
objetivo de reunir, analisar e objetivo de reunir, analisar e 
interpretar informações. interpretar informações. 



DISSERTAÇÃODISSERTAÇÃO

!! Deve evidenciar o conhecimento Deve evidenciar o conhecimento 
de literatura existente sobre o de literatura existente sobre o 
assunto e a capacidade de assunto e a capacidade de 
sistematização do candidato. sistematização do candidato. 



DISSERTAÇÃODISSERTAÇÃO

!! É feito sob a coordenação de um É feito sob a coordenação de um 
orientador (doutor), visando a orientador (doutor), visando a 
obtenção do título de mestre.obtenção do título de mestre.



TESETESE

!! Documento que representa o Documento que representa o 
resultado de um trabalho resultado de um trabalho 
experimental ou exposição de um experimental ou exposição de um 
estudo científico de tema único e estudo científico de tema único e 
bem delimitado. bem delimitado. 



TESETESE

!! Deve ser elaborado com base em Deve ser elaborado com base em 
investigação original, investigação original, 
constituindoconstituindo--se em real se em real 
contribuição para a especialidade contribuição para a especialidade 
em questão. em questão. 



TESETESE

!! É feito sob a coordenação de um É feito sob a coordenação de um 
orientador (doutor), visando a orientador (doutor), visando a 
obtenção do título de doutor, obtenção do título de doutor, 
livrelivre--docente ou similar.docente ou similar.



OUTROS TRABALHOS OUTROS TRABALHOS 
ACADÊMICOSACADÊMICOS

!! Trabalho de Conclusão de Curso de Trabalho de Conclusão de Curso de 
Graduação ou de Especialização (TCC) , Graduação ou de Especialização (TCC) , 
Trabalho de Graduação Interdisciplinar Trabalho de Graduação Interdisciplinar 
(TGI).(TGI).

!! Documento que representa o resultado de Documento que representa o resultado de 
estudo, devendo expressar conhecimento do estudo, devendo expressar conhecimento do 
assunto escolhido, que deve ser assunto escolhido, que deve ser 
obrigatoriamente emanado da disciplina, obrigatoriamente emanado da disciplina, 
módulo, estudo independente, curso, módulo, estudo independente, curso, 
programa e outros ministrados. Deve ser programa e outros ministrados. Deve ser 
feito sob a coordenação de um orientador.feito sob a coordenação de um orientador.



TRABALHOS ACADÊMICOSTRABALHOS ACADÊMICOS
ABNT ABNT –– NBR 14724NBR 14724

((agosto/2002agosto/2002))

EstruturaEstrutura



ESTRUTURAESTRUTURA

!! A ESTRUTURA DE UMA TESE, A ESTRUTURA DE UMA TESE, 
DISSERTAÇÃO OU TRABALHO DISSERTAÇÃO OU TRABALHO 
ACADÊMICO COMPREENDE OS ACADÊMICO COMPREENDE OS 
ELEMENTOS:ELEMENTOS:

!! PRÉPRÉ--TEXTUAISTEXTUAIS
!! TEXTUAISTEXTUAIS
!! PÓSPÓS--TEXTUAISTEXTUAIS



ELEMENTOS PRÉELEMENTOS PRÉ--TEXTUAISTEXTUAIS
OBRIGATÓRIOSOBRIGATÓRIOS

!! CapaCapa

!! Folha de rostoFolha de rosto

!! Folha de aprovaçãoFolha de aprovação

!! Resumo na língua vernáculaResumo na língua vernácula

!! Resumo em língua estrangeiraResumo em língua estrangeira

!! SumárioSumário



ELEMENTOS PRÉELEMENTOS PRÉ--TEXTUAISTEXTUAIS
OPCIONAISOPCIONAIS

!! LombadaLombada
!! ErrataErrata
!! DedicatóriaDedicatória
!! AgradecimentosAgradecimentos
!! EpígrafeEpígrafe
!! Lista de IlustraçõesLista de Ilustrações
!! Lista de TabelasLista de Tabelas
!! Lista de Abreviaturas e SiglasLista de Abreviaturas e Siglas
!! Lista de SímbolosLista de Símbolos



ELEMENTOS PRÉELEMENTOS PRÉ--TEXTUAISTEXTUAIS
segundo a NBR 14724:2002segundo a NBR 14724:2002

!! CAPACAPA -- as informações imprescindíveis 
devem estar na seguinte ordem :

! INSTITUIÇÃO (único elemento opcional)

! NOME DO AUTOR 

! TÍTULO 

! SUBTÍTULO (se houver) 



ELEMENTOS PRÉELEMENTOS PRÉ--TEXTUAISTEXTUAIS
segundo a NBR 14724:2002segundo a NBR 14724:2002

! NÚMERO DO VOLUME (indicar somente 
se houver mais de um) 

! LOCAL (cidade) DA INSTITUIÇÃO 
ONDE DEVE SER APRESENTADO O 
TRABALHO

! ANO DE DEPÓSITO (da entrega do 
trabalho acadêmico)



ELEMENTOS PRÉELEMENTOS PRÉ--TEXTUAISTEXTUAIS
segundo a NBR 14724:2002segundo a NBR 14724:2002

!! LOMBADALOMBADA -- elemento opcional - informações 
na seguinte ordem :

! NOME DO AUTOR impresso 
longitudinalmente e legível do alto para o pé 
da lombada, de forma que a leitura seja feita 
quando o trabalho estiver no sentido 
horizontal, com a face voltada para cima.

! TÍTULO da mesma forma que o autor

! IDENTIFICAÇÃO alfanumérica. Por ex: v.2



ELEMENTOS PRÉELEMENTOS PRÉ--TEXTUAISTEXTUAIS
segundo a NBR 14724:2002segundo a NBR 14724:2002

!! FOLHA DE ROSTO FOLHA DE ROSTO 

!! ANVERSO:ANVERSO: os elementos devem estar na seguinte ordem: 

! NOME COMPLETO DO AUTOR

! TÍTULO PRINCIPAL DO TRABALHO (deve resumir de 
maneira clara e precisa o conteúdo do trabalho, permitindo 
sua indexação para futura recuperação)

! SUBTÍTULO( se houver), separado do título por dois pontos 
(:)

! NÚMERO DO VOLUME (indicar somente se houver mais de 
um)



ELEMENTOS PRÉELEMENTOS PRÉ--TEXTUAISTEXTUAIS
segundo a NBR 14724:2002segundo a NBR 14724:2002

!! FOLHA DE ROSTOFOLHA DE ROSTO

! NATUREZA (tese, dissertação e outros) e OBJETIVO 
(aprovação em disciplina, grau pretendido e outros); 
nome da Instituição a que é submetido; área de 
concentração

! NOME DO ORIENTADOR (e co-orientador, se houver).

! LOCAL (cidade) DA INSTITUIÇÃO ONDE DEVE SER 
APRESENTADO

! ANO DE DEPÓSITO (da entrega do trabalho 
acadêmico)



ELEMENTOS PRÉELEMENTOS PRÉ--TEXTUAISTEXTUAIS
segundo a NBR 14724:2002segundo a NBR 14724:2002

!! FOLHA DE ROSTO FOLHA DE ROSTO --

!! VERSO:VERSO: deverá constar uma ficha 
catalográfica elaborada por um 
bibliotecário conforme o Código 
de Catalogação Anglo-Americano 
- CCAA2.



ELEMENTOS PRÉELEMENTOS PRÉ--TEXTUAISTEXTUAIS
segundo a NBR 14724:2002segundo a NBR 14724:2002

!! ERRATA ERRATA -- lista inserida no original depois de 
impresso, logo após a folha de rosto, em papel avulso 
ou encartado, com indicação das folhas e das linhas 
em que ocorreram erros, seguida das devidas 
correções. 

! A errata deve estar indicada na lista da seguinte 
maneira:

! ERRATA

! Folha Linha Onde se lê Leia-se
! 32 3 orgonomia ergonomia

53                 8              SIQUEIRA              CERQUEIRA



ELEMENTOS PRÉELEMENTOS PRÉ--TEXTUAISTEXTUAIS
segundo a NBR 14724:2002segundo a NBR 14724:2002

!! FOLHA DE APROVAÇÃOFOLHA DE APROVAÇÃO -- Deve conter:

! AUTOR

! TÍTULO POR EXTENSO E SUBTÍTULO( se 
houver)

! NATUREZA, OBJETIVO, NOME DA 
INSTITUIÇÃO A QUE É SUBMETIDO O 
TRABALHO ACADÊMICO, ÁREA DE 
CONCENTRAÇÃO



ELEMENTOS PRÉELEMENTOS PRÉ--TEXTUAISTEXTUAIS
segundo a NBR 14724:2002segundo a NBR 14724:2002

!! FOLHA DE APROVAÇÃOFOLHA DE APROVAÇÃO

! DATA DE APROVAÇÃO

! NOME, TITULAÇÃO, ASSINATURA 
E INSTITUIÇÃO DOS MEMBROS 
DA BANCA EXAMINADORA



ELEMENTOS PRÉELEMENTOS PRÉ--TEXTUAISTEXTUAIS
segundo a NBR 14724:2002segundo a NBR 14724:2002

!! DEDICATÓRIA DEDICATÓRIA --

! Texto onde o autor homenageia 
ou dedica seu trabalho a uma 
pessoa ou grupo de pessoas.



ELEMENTOS PRÉELEMENTOS PRÉ--TEXTUAISTEXTUAIS
segundo a NBR 14724:2002segundo a NBR 14724:2002

!! AGRADECIMENTOS AGRADECIMENTOS --

! Texto onde o autor faz seus 
agradecimentos às pessoas e/ou
Instituições que colaboraram de 
maneira significativa à elaboração 
do trabalho.



ELEMENTOS PRÉELEMENTOS PRÉ--TEXTUAISTEXTUAIS
segundo a NBR 14724:2002segundo a NBR 14724:2002

!! EPÍGRAFE EPÍGRAFE --

! Citação, pensamento, provérbio, 
seguido da indicação de sua autoria, 
de preferência relacionado com o 
assunto tratado no corpo do trabalho. 

! As epígrafes também poderão constar 
das folhas de abertura das seções 
primárias ou capítulos.



ELEMENTOS PRÉELEMENTOS PRÉ--TEXTUAISTEXTUAIS
segundo a NBR 14724:2002segundo a NBR 14724:2002

!! RESUMO NA LÍNGUA VERNÁCULA RESUMO NA LÍNGUA VERNÁCULA --

! Segundo a NBR 14724:2002, o Resumo é a 
“apresentação concisa dos pontos relevantes 
do texto, fornecendo uma visão rápida e clara 
do conteúdo e das conclusões do trabalho”. 

! Constitui-se em uma seqüência de frases 
concisas e objetivas e não de simples 
enumeração de tópicos. 



ELEMENTOS PRÉELEMENTOS PRÉ--TEXTUAISTEXTUAIS
segundo a NBR 14724:2002segundo a NBR 14724:2002

!! RESUMO NA LÍNGUA VERNÁCULARESUMO NA LÍNGUA VERNÁCULA

! O limite máximo de palavras do resumo de um 
trabalho acadêmico é  500. 

! O resumo deve ser seguido das palavras-chave e/ou
descritores, conforme a 
NBR 6028:1990 (Resumos). 

! Procure ajuda de um bibliotecário para escolha das 
palavras-chave de acordo com o tesauro da área.



ELEMENTOS PRÉELEMENTOS PRÉ--TEXTUAISTEXTUAIS
segundo a NBR 14724:2002segundo a NBR 14724:2002

!! RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA --

! “Versão do resumo em  idioma de 
divulgação internacional (em inglês 
Abstract, em castelhano Resumen, em  
francês Résumé). 

! Deve ser seguido, logo abaixo, das 
palavras-chave e/ou descritores, na 
mesma língua”. (NBR 14724:2002)



ELEMENTOS PRÉELEMENTOS PRÉ--TEXTUAISTEXTUAIS
segundo a NBR 14724:2002segundo a NBR 14724:2002

LISTA DE ILUSTRAÇÕES LISTA DE ILUSTRAÇÕES -- elemento opcionalelemento opcional

Deve ser elaborada de acordo com a ordem 
apresentada no texto, com cada item 
acompanhado do respectivo número da 
página.
Recomenda-se a elaboração de uma lista 
para cada tipo de ilustração (quadros, 
lâminas, plantas, fotografias, gráficos, 
organogramas, fluxogramas, esquemas, 
desenhos e outros).



ELEMENTOS PRÉELEMENTOS PRÉ--TEXTUAISTEXTUAIS
segundo a NBR 14724:2002segundo a NBR 14724:2002

LISTA DE TABELAS LISTA DE TABELAS –– elemento opcionalelemento opcional

Deve ser elaborada de acordo 
com a ordem apresentada no 
texto, com   cada item designado 
por seu nome específico, seguido 
do respectivo número da página.



ELEMENTOS PRÉELEMENTOS PRÉ--TEXTUAISTEXTUAIS
segundo a NBR 14724:2002segundo a NBR 14724:2002

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS --
elemento opcionalelemento opcional

Relação alfabética das 
abreviaturas e siglas usadas no 
texto, seguidas das palavras ou 
expressões correspondentes, por 
extenso. 

Fazer uma relação para cada tipo.



ELEMENTOS PRÉELEMENTOS PRÉ--TEXTUAISTEXTUAIS
segundo a NBR 14724:2002segundo a NBR 14724:2002

LISTA DE SÍMBOLOS LISTA DE SÍMBOLOS -- elemento opcionalelemento opcional

Deve ser elaborada de acordo 
com a ordem apresentada no 
texto, com  o devido significado.



ELEMENTOS PRÉELEMENTOS PRÉ--TEXTUAISTEXTUAIS
segundo a NBR 14724:2002segundo a NBR 14724:2002

SUMÁRIO SUMÁRIO -- elemento obrigatórioelemento obrigatório

Sumário é a “enumeração das principais 
divisões, seções e outras partes do trabalho, 
na mesma ordem e grafia em que a matéria 
nele se sucede”.

Deve ser seguido do respectivo número da 
página. 

Havendo mais de um volume, em cada um 
deve constar o Sumário completo do 
trabalho. (ABNT/NBR 6027:1989 - Sumário)



ELEMENTOS TEXTUAISELEMENTOS TEXTUAIS
segundo a NBR 14724:2002segundo a NBR 14724:2002

!! OBRIGATÓRIOSOBRIGATÓRIOS

!! IntroduçãoIntrodução
!! DesenvolvimentoDesenvolvimento
!! ConclusãoConclusão



ELEMENTOS TEXTUAISELEMENTOS TEXTUAIS
segundo a NBR 14724:2002segundo a NBR 14724:2002

!! Referências Referências 

!! conjunto padronizado de elementos conjunto padronizado de elementos 
descritivos retirados de um documento, que descritivos retirados de um documento, que 
permite sua identificação individual, permite sua identificação individual, 
conforme a conforme a 

!! ABNT/NBRABNT/NBR--6023:20026023:2002

!! elemento obrigatório para todos os elemento obrigatório para todos os 
documentos citados no texto, mesmo que em documentos citados no texto, mesmo que em 
notas de rodapé.notas de rodapé.



ELEMENTOS TEXTUAISELEMENTOS TEXTUAIS
segundo a NBR 14724:2002segundo a NBR 14724:2002

!! GlossárioGlossário

!! lista em ordem alfabética de lista em ordem alfabética de 
palavras ou expressões técnicas palavras ou expressões técnicas 
de uso restrito ou de sentido de uso restrito ou de sentido 
obscuro, utilizadas no texto, obscuro, utilizadas no texto, 
acompanhadas das respectivas acompanhadas das respectivas 
definições.definições.



ELEMENTOS TEXTUAISELEMENTOS TEXTUAIS
segundo a NBR 14724:2002segundo a NBR 14724:2002

!! Apêndice (s) Apêndice (s) 

!! texto ou documento  texto ou documento  elaborado  pelo  elaborado  pelo  
autorautor que complementa sua que complementa sua 
argumentação, sem prejuízo da argumentação, sem prejuízo da 
unidade nuclear do trabalho. unidade nuclear do trabalho. 

!! São identificados por letras maiúsculas São identificados por letras maiúsculas 
consecutivas, travessão e pelos consecutivas, travessão e pelos 
respectivos títulos.respectivos títulos.



ELEMENTOS TEXTUAISELEMENTOS TEXTUAIS
segundo a NBR 14724:2002segundo a NBR 14724:2002

!! Apêndice (s) Apêndice (s) 

!! APÊNDICE A APÊNDICE A -- Avaliação numérica de células. Avaliação numérica de células. 

!! APENDICE B APENDICE B -- Avaliação de células Avaliação de células 
musculares.musculares.

!! poderão ser utilizadas letras maiúsculas poderão ser utilizadas letras maiúsculas 
dobradas quando o número de apêndices dobradas quando o número de apêndices 
esgotar as 23 letras do alfabeto.esgotar as 23 letras do alfabeto.



ELEMENTOS TEXTUAISELEMENTOS TEXTUAIS
segundo a NBR 14724:2002segundo a NBR 14724:2002

!! Anexo (s)Anexo (s)

!! texto ou documento  texto ou documento  NÃO  elaborado  NÃO  elaborado  
pelo  autor   pelo  autor   que serve de que serve de 
fundamentação, comprovação e fundamentação, comprovação e 
ilustração. ilustração. 

!! Os anexos são identificados por letras Os anexos são identificados por letras 
maiúsculas consecutivas, travessão e maiúsculas consecutivas, travessão e 
pelos respectivos títulos.pelos respectivos títulos.



ELEMENTOS TEXTUAISELEMENTOS TEXTUAIS
segundo a NBR 14724:2002segundo a NBR 14724:2002

!! ANEXO AANEXO A -- Representação gráfica da Representação gráfica da 
contagem de células inflamatórias contagem de células inflamatórias -- Grupo IGrupo I

!! ANEXO BANEXO B -- Representação gráfica da Representação gráfica da 
contagem de células inflamatórias contagem de células inflamatórias -- Grupo IIGrupo II

!! poderão ser utilizadas letras maiúsculas poderão ser utilizadas letras maiúsculas 
dobradas quando o número de anexos dobradas quando o número de anexos 
esgotar as 23 letras do alfabeto.esgotar as 23 letras do alfabeto.



ELEMENTOS TEXTUAISELEMENTOS TEXTUAIS
segundo a NBR 14724:2002segundo a NBR 14724:2002

!! Índice (s)Índice (s)

!! Deverá ser elaborado conforme Deverá ser elaborado conforme 
NBRNBR-- 6034:19896034:1989



TRABALHOS ACADÊMICOSTRABALHOS ACADÊMICOS
ABNT ABNT –– NBR 14724NBR 14724

((agosto/2002agosto/2002))

Formas de apresentaçãoFormas de apresentação



TRABALHOS ACADÊMICOSTRABALHOS ACADÊMICOS
ABNT ABNT –– NBR 14724NBR 14724

((agosto/2002agosto/2002))

!! Formas de ApresentaçãoFormas de Apresentação

!! Os textos devem ser apresentados em Os textos devem ser apresentados em 
papel branco, formato Apapel branco, formato A--4 ,  fonte 4 ,  fonte 
tamanho 12  para o texto e tamanho 12  para o texto e menor menor para para 
citações longas e notas de rodapé citações longas e notas de rodapé --
digitados ou datilografados somente digitados ou datilografados somente 
no no anverso da folha (exceto a folha de anverso da folha (exceto a folha de 
rosto).rosto).



TRABALHOS ACADÊMICOSTRABALHOS ACADÊMICOS
ABNT ABNT –– NBR 14724NBR 14724

((agosto/2002agosto/2002))

!! Formas de ApresentaçãoFormas de Apresentação

!! MARGEM:MARGEM: esquerda e superior de  
3 cm  e  direita e inferior de 2 cm.



TRABALHOS ACADÊMICOSTRABALHOS ACADÊMICOS
ABNT ABNT –– NBR 14724NBR 14724

((agosto/2002agosto/2002))

!! Formas de ApresentaçãoFormas de Apresentação

!! ESPACEJAMENTO   ESPACEJAMENTO   -- todo o  texto com  espaço duplo 
entrelinhas.

! Citações longas, notas, referências, as legendas das 
ilustrações e tabelas, a ficha catalográfica, a natureza 
do trabalho, o objetivo, o nome da instituição a que é 
submetida e a área de concentração devem ser 
digitadas ou datilografadas em espaço simples.

! Os títulos das subseções devem ser separados do texto 
que os precede ou que os sucede por dois espaços 
duplos.



TRABALHOS ACADÊMICOSTRABALHOS ACADÊMICOS
ABNT ABNT –– NBR 14724NBR 14724

((agosto/2002agosto/2002))

!! Formas de ApresentaçãoFormas de Apresentação

!! NOTAS DE RODAPÉ NOTAS DE RODAPÉ -- devem ser 
digitadas dentro das margens, 
separadas do texto por um espaço 
simples de entrelinhas  (1)  e por 
um traço de 3 cm  a partir  da 
margem  esquerda.



TRABALHOS ACADÊMICOSTRABALHOS ACADÊMICOS
ABNT ABNT –– NBR 14724NBR 14724

((agosto/2002agosto/2002))

Formas de ApresentaçãoFormas de Apresentação

INDICATIVOS DE SEÇÃO  INDICATIVOS DE SEÇÃO  -- o indicativo 
numérico de uma seçao precede seu título, 
alinhado à esquerda, separado por um espaço 
de caractere.

! Os títulos sem  indicativo numérico como 
lista de ilustrações, sumário, resumo,  
referências e  outros, devem ser 
centralizados.  (ABNT/NBR-6024:1989)



TRABALHOS ACADÊMICOSTRABALHOS ACADÊMICOS
ABNT ABNT –– NBR 14724NBR 14724

((agosto/2002agosto/2002))

!! Formas de ApresentaçãoFormas de Apresentação

!! CITAÇÕES NO TEXTOCITAÇÕES NO TEXTO -- conforme 
ABNT/NBR-10520:2002



TRABALHOS ACADÊMICOSTRABALHOS ACADÊMICOS
ABNT ABNT –– NBR 14724NBR 14724

((agosto/2002agosto/2002))

!! Formas de ApresentaçãoFormas de Apresentação

!! PAGINAÇÃO PAGINAÇÃO --
! Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, 

devem ser  contadas seqüencialmente, mas não 
numeradas.

! A paginação é  numerada a partir  da primeira folha da 
parte textual em algarismos arábicos - canto superior 
direito, a 2  cm da borda superior, ficando o último 
algarismo a 2 cm da borda direita da folha. 



TRABALHOS ACADÊMICOSTRABALHOS ACADÊMICOS
ABNT ABNT –– NBR 14724NBR 14724

((agosto/2002agosto/2002))

!! Formas de ApresentaçãoFormas de Apresentação

!! PAGINAÇÃO PAGINAÇÃO --
! Numeração contínua em todos os 

volumes, caso tenha mais de 1. 

! Havendo apêndice e anexo, numerar 
na seqüência do texto principal.



TRABALHOS ACADÊMICOSTRABALHOS ACADÊMICOS
ABNT ABNT –– NBR 14724NBR 14724

((agosto/2002agosto/2002))

!! Formas de ApresentaçãoFormas de Apresentação

!! NUMERAÇÃO PROGRESSIVA NUMERAÇÃO PROGRESSIVA --

! Adotar a numeração progressiva para as seções do 
documento. 

! Os títulos das  seções primárias devem iniciar em folha 
distinta. 

! Destacar gradativamente os títulos da seções 
utilizando negrito, itálico ou grifo, ou  redondo (caixa 
alta) - conforme 
(ABNT/NBR - 6024: 1989)
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!! Formas de ApresentaçãoFormas de Apresentação

!! ABREVIATURAS E SIGLAS  ABREVIATURAS E SIGLAS  -- por 
extenso na 1a.  vez que aparecer no 
texto, acrescentando-se a abreviatura 
ou a sigla entre parêntesis. 

! Exemplo: Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT)
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!! Formas de ApresentaçãoFormas de Apresentação

!! EQUAÇÕES E FÓRMULAS  EQUAÇÕES E FÓRMULAS  --
aparecem destacadas no texto 
para facilitar a  leitura.   
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!! Formas de ApresentaçãoFormas de Apresentação

!! EQUAÇÕES E FÓRMULAS  EQUAÇÕES E FÓRMULAS  -- É permitido 
o uso de uma entrelinha maior que 
comporte os  expoentes, índices e 
outros elementos. quando destacadas 
no parágrafo são centralizadas e, se 
necessário, deve-se enumerá-las. 
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!! Formas de ApresentaçãoFormas de Apresentação

!! EQUAÇÕES E FÓRMULAS  EQUAÇÕES E FÓRMULAS  -- Quando 
fragmentadas em mais de uma linha, 
por falta de espaço, devem ser 
interrompidas antes do  sinal de 
igualdade ou depois dos sinais de 
adição,subtração e etc.
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!! Formas de ApresentaçãoFormas de Apresentação

!! ILUSTRAÇÕES ILUSTRAÇÕES -- FIGURAS (quadros, lâminas, FIGURAS (quadros, lâminas, 
plantas, fotografias, gráficos, organogramas, plantas, fotografias, gráficos, organogramas, 
fluxogramas, esquemas, desenhos e outros) fluxogramas, esquemas, desenhos e outros) --

! Devem ser enumeradas  seqüencialmente em 
algarismos arábicos, precedidos da palavra 
figura, com legendas breves  e claras, sempre 
abaixo da ilustração, colocadas o mais perto 
possível do trecho a que se referem.
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!! Formas de ApresentaçãoFormas de Apresentação

!! TABELAS  TABELAS  -- (elementos demonstrativos de (elementos demonstrativos de 
síntese de informações tratadas síntese de informações tratadas 
estatisticamente conforme as estatisticamente conforme as Normas  de  Normas  de  
apresentação  tabularapresentação  tabular do IBGE, 1993)do IBGE, 1993)

! Devem ter numeração independente e 
consecutiva - em algarismos arábicos.

! Colocar o título acima da tabela, precedido da 
palavra tabela. 
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!! Formas de ApresentaçãoFormas de Apresentação

!! TABELAS  TABELAS  --

! Indicar fontes citadas  na construção das 
tabelas  e outras notas eventuais em  notas 
de rodapé - solicitar autorização prévia do 
autor para reproduzir tabela (mas não 
precisa mencionar).
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!! Formas de ApresentaçãoFormas de Apresentação

!! TABELAS  TABELAS  --

! Inserir o mais próximo possível do 
trecho a que se referem - se não 
couber em uma folha, não fechá-la na 
parte inferior, continuar na seguinte, 
repetir título e cabeçalho.
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!! Formas de ApresentaçãoFormas de Apresentação

!! TABELAS  TABELAS  --

! Utilizar linhas horizontais e verticais para 
separar os títulos das colunas no cabeçalho e 
fechá-las na parte inferior. 

! Evitar linhas verticais para separar colunas e 
linhas horizontais para separar as linhas.



OUTRAS NORMASOUTRAS NORMAS
segundo a NBR 14724:2002segundo a NBR 14724:2002

!! As normas relacionadas abaixo constituem As normas relacionadas abaixo constituem 
prescrições para a Norma de Apresentação de prescrições para a Norma de Apresentação de 
Trabalhos Acadêmicos Trabalhos Acadêmicos --
ABNT/NBR14724ABNT/NBR14724:2002:2002

!! NBRNBR--6023:20026023:2002 -- INFORMAÇÃO E 
DOCUMENTAÇÃO - REFERÊNCIAS 
ELABORAÇÃO

!! NBRNBR--6024:19896024:1989 -- NUMERAÇÃO 
PROGRESSIVA DAS SEÇÕES DE UM 
DOCUMENTO – PROCEDIMENTO



OUTRAS NORMASOUTRAS NORMAS
segundo a NBR 14724:2002segundo a NBR 14724:2002

!! As normas relacionadas abaixo constituem prescrições As normas relacionadas abaixo constituem prescrições 
para a Norma de Apresentação de Trabalhos para a Norma de Apresentação de Trabalhos 
Acadêmicos Acadêmicos -- ABNT/NBR14724ABNT/NBR14724:2002:2002

!! NBRNBR--6027:1989   6027:1989   -- SUMÁRIO – PROCEDIMENTO                   

!! NBRNBR--6028:1990  6028:1990  -- RESUMOS - PROCEDIMENTO

!! NBRNBR--6034:19896034:1989 -- PREPARAÇÃO DE ÍNDICE DE 
PUBLICAÇÕES - PROCEDIMENTO



OUTRAS NORMASOUTRAS NORMAS
segundo a NBR 14724:2002segundo a NBR 14724:2002

!! As normas relacionadas abaixo constituem prescrições As normas relacionadas abaixo constituem prescrições 
para a Norma de Apresentação de Trabalhos para a Norma de Apresentação de Trabalhos 
Acadêmicos Acadêmicos -- ABNT/NBR14724ABNT/NBR14724:2002:2002

!! NBRNBR--10520:200210520:2002 -- INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
- APRESENTAÇÃO DE CITAÇÕES EM DOCUMENTOS

!! IBGEIBGE -- NORMAS DE APRESENTAÇÃO TABULAR. 3. ed. 
Rio de Janeiro, 1993.

!! CÓDIGO de Catalogação AngloCÓDIGO de Catalogação Anglo--AmericanoAmericano -- 2.ed. São 
Paulo: FEBAB, 1983-1985.
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Em caso de dúvida, não hesite em Em caso de dúvida, não hesite em 
buscar ajuda dos Bibliotecários buscar ajuda dos Bibliotecários 

de Referência de sua Biblioteca!de Referência de sua Biblioteca!
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