
 

NORMAS PARA 

TRABALHO DE PESQUISA 
 



 

Os trabalhos acadêmicos serão 

constituídos de:  

 Capa;   

Folha de rosto;   

Introdução;   

Desenvolvimento 

Conclusão;   

Bibliografia.  

 



Capa  

  Considerada proteção externa, a capa, deve conter os 
elementos da NBR . Logotipo padrão da escola, que aparece na 
capa impressa, mais o nome  da Instituição escritos em fonte 
tamanho 12, em maiúsculo e em letra Arial ou  Times New 
Roman, sem destaque, centralizados na folha ;   

 Título do trabalho, disposto em letra Arial ou Times New Roman, 
fonte tamanho 14, maiúsculo, em negrito, centralizado na 
folha.   

 Nome do(s) autor(es), em fonte tamanho 12, só as iniciais em 
maiúsculo, letra clara, centralizado na folha.   

 Local (cidade) da Instituição onde deve ser apresentado o 
trabalho e data (fonte tamanho 12, letra clara, centralizados na 
folha).  

 



 Cabeçalho:  fonte  tamanho  12,  letra  clara  (sem  destaque),  

maiúsculo,  centralizado.   

 Título: tamanho 14, negrito, maiúsculo, centralizado.   

 Nome  do  autor:  tamanho  12,  letra  clara,  só  as  iniciais  em

  maiúsculo,  centralizado.   

 Local e data: tamanho 12, letra clara, só as iniciais do local em 

maiúsculo,  centralizados  

 



Capa  

 



Folha de rosto 
 Nome do autor: fonte tamanho 12, só as iniciais em maiúsculo, 

centralizado   

 Título: tamanho 14, negrito, maiúsculo, centralizado.   

 Frase sobre o tipo de trabalho, disciplina etc.: tamanho 12, só a 
inicial e os  substantivos próprios com iniciais maiúsculas, 
iniciando mais ou menos da metade  da folha em direção à 
margem direita.   

 Nome do professor ou orientador: tamanho 12, só as iniciais em 
maiúsculo,  acompanhando a disposição da frase sobre o tipo de 
trabalho.   

 Local e data: tamanho 12, só as iniciais do local em maiúsculo e 
centralizados.  
 



Folha de rosto 



Introdução 

A introdução é a primeira parte do texto e define a 

natureza do trabalho, o tema,  o problema, os 

objetivos, as justificativas e outros elementos 

necessários para situar o trabalho, além da 

descrição rápida do conteúdo apresentado em cada 

capítulo, mas sem oferecer elementos conclusivos 

antecipados.  

 



Introdução 



Desenvolvimento  
 

Nesta etapa deve fazer uma exposição e uma 

discussão das teorias que foram utilizadas para 

entender e esclarecer o problema. O objetivo é 

desenvolver a respeito das contribuições teóricas 

do assunto abordado.  



Conclusão  
 

A conclusão é um processo de síntese dos principais 

resultados e ideias correspondentes aos objetivos ou 

hipóteses do trabalho, podendo conter, opcionalmente, 

desdobramentos relativos à importância, 

recomendações, repercussão do trabalho, 

encaminhamentos do autor etc. A finalização da parte 

textual deve ser feita a partir dos elementos e 

resultados levantados ao longo do trabalho  

 



Referências Bibliográficas 
 

Em qualquer trabalho acadêmico é obrigatório  apresentar 

as autorias/fontes efetivamente utilizadas e indicadas ao 

longo do texto.  

 





Importante: 

Todo trabalho acadêmico deve ser digitado sem erros e sem 

rasuras;  

A utilização de cores é permitida na digitação dos trabalhos 

apenas em ilustrações. 



Dicas: 
Margens da folha:   

Margem esquerda: 3 cm da borda esquerda da folha;    

Margem direita e inferior: 2 cm;   

Margem superior (contando-se da borda da página) em que 

se inicia seção primária (título  de  capítulo, 

de  resumo,  de  listas,  de  sumário,  de  introdução, de 

referências etc.): 8 cm.   



Parágrafo:   

 Recuo  de  início  de  parágrafo  a  pelo  menos 12 

espaços (=1 tab = 1,25 cm) a partir da margem 

esquerda, pois ele tem de ficar marcado visualmente. 

e) Nos trabalhos acadêmicos o espaço é de 1,5 cm.   

Entre o título de seção primária o início do texto: 3 

enter de 1,5cm cada um da fonte tamanho 14, o que 

dá  2,5 cm, iniciando-se o texto na mesma linha 

desse terceiro enter  
 

 



Numeração das páginas 
Segundo a NBR, para efeito de contagem das páginas, 

apenas a capa não é considerada. Assim, todas as folhas 

do trabalho,  começando na folha de rosto, devem ser 

contadas sequencialmente, mas não numeradas. A 

numeração é colocada a partir da primeira folha da parte 

textual, começa a aparecer na página da Introdução, no 

alto da página, à direita, a 2 cm da borda superior, em 

algarismos arábicos, seguindo com a numeração, de forma 

corrida, até o fim do trabalho. 



Ilustração 

Deve conter a identificação da palavra 

‘Figura’:  fonte  tamanho  12,  só  a inicial em 

maiúsculo, seguida da sua numeração, colocada na 

parte  superior da ilustração, seguida do título, só 

com a inicial em maiúsculo.  

 


