
Orientações gerais para os trabalhos acadêmicos 

 

O que são as Normas da ABNT? 

As normas são leis utilizadas para padronizar, e indicam um padrão de qualidade. 

Seguir as normas de publicação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) é 

importante para não existirem conflitos e a padronização ajuda ainda na comparação de 

pesquisas relacionadas a um mesmo assunto. 

Trata-se da sigla para Associação Brasileira de Normas Técnicas, um órgão 

fundado em 1940 cuja função é administrar a normalização técnica no Brasil, em diversos 

setores. A entidade é membro fundadora da Organização Internacional de Normalização 

(ISO), que agrega todos os órgãos de normas técnicas do mundo.  

 

O nosso modelo de trabalho 

Seguirá as seguintes orientações: 

 

Configuração de página 

Folha: tamanho A4; 

Capa (NBR 14724); 

Margem: 3cm para as margens superior e esquerda;  

Fonte: Arial ou Times New Roman ou Arial (tamanho 12) em cor preta; 

Itálico: usa-se em palavras e expressões de outros idiomas; 

Espaçamento: 1,5 no texto e 1,0 para citações com mais de três linhas; 

Alinhamento: Justificado; 

Paginação (NBR 14724); 

Sumário (NBR 6027); 

Citações e notas (NBR 6023 e NBR 10520). 

 

Sobre a capa 

Segundo a norma ABNT NBR 14724, que regula a apresentação de trabalhos 

acadêmicos, a capa deve conter as seguintes informações, nesta ordem: 

*pode variar entre instituições 

nome da instituição (opcional); 



nome do autor; 

título; 

subtítulo, se houver; 

local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado; 

ano de depósito (da entrega). 

Normalmente, todas ficam em negrito. 

Itens como nome das instituições de ensino (e departamento ou curso) devem estar 

separados apenas por uma linha, assim como título e subtítulo e local e ano, enquanto os 

outros ficam distribuídos igualmente ao longo da página. Isso deve ser feito manualmente 

dando Enter. 

Observação importante sobre as referências e citações 

Devem existir sempre citações e referências em nossos trabalhos. Os textos que 

não há a fonte de onde foi extraída a pesquisa será considerado plágio, e com isso, 

anulado. 

Sobre o modelo 

No arquivo complementar, existe um modelo padronizado básico, específico para 

o nível médio e disponível em nosso site. Outras informações podem ser encontrada em 

páginas online sobre as normas e exigências, mas ressaltamos a necessidade de olhar se 

existe atualização destas.  

 


