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APRESENTAÇÃO 

 
Este manual baseou-se em Normas Nacionais da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). Foi elaborado para atender à demanda por parte da 

comunidade acadêmica de alunos que atendemos de outros países, principalmente 

no Brasil, durante a preparação dos cursos de mestrado e doutorado. Desta forma, 

tem o objetivo de orientar os alunos, docentes e pesquisadores da Facultad 

Interamericana de Ciencias Sociales (FICS). 

Neste manual temos o mais atual em termos de normas, procedimentos e 

orientações para a apresentação das dissertações e teses dos nossos alunos. 

 

1 DEFINIÇÃO DE DISSERTAÇÃO, TESE E PROJETO DE PESQUISA 
 

Os trabalhos científicos, resultantes de pesquisa, seguem a determinação da 

NBR 14724 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Dissertação é a exposição de um estudo científico, com tema delimitado que 

visa a análise de informações e interpretações, evidenciando o conhecimento de 

literatura sobre o assunto, bem como a capacidade de sistematização do aluno. É 

construído sob a orientação de um Professor doutor. Este curso visa a obtenção de 

título de mestre. Sugere-se um mínimo de 115 (cento e quinze) páginas e no máximo 

150 (cento e cinquenta) páginas. 

Tese é um documento que representa o resultado de um trabalho experimental 

ou exposição de um estudo científico de tema único bem delimitado, elaborado com 

base em investigação original. É feito sob a orientação de um professor doutor e visa 

à obtenção de título de doutor. Sugere-se um mínimo de 190 (cento e noventa) 

páginas e no máximo 300 (trezentas) páginas. 

Projeto de pesquisa consiste na busca por respostas para um problema 

(POLAK, DINIZ, SANTANA, 2011). Ele consiste no planejamento detalhado de uma 

intenção, especificamente neste caso em uma pesquisa, ou de uma proposta de 

trabalho para o que se pretende realizar. O projeto de pesquisa antecede a dissertação 

e a tese, incondicionalmente. 

 
  
 



 

 

2 ASPECTOS BÁSICOS PARA A CONSTRUÇÃO DE DISSERTAÇÃO E TESE 
 

A estrutura de um trabalho científico é feita mediante as regras estabelecidas 

pela ABNT, sendo que essas são compostas de elementos pré-textuais, textuais e 

pós-textuais, que podem ser encontrados a seguir. 

 

2.1 ESTRUTURA FÍSICA 

 

Quadro 1- Disposição dos elementos pré-textuais de mestrado e doutorado 

 

Estrutura Estrutura Apresentação em capítulos 
 
 
 
 
 

Pré-Textuais 

Capa 
Folha de rosto 
Ficha catalográfica 
Folha de aprovação 
Dedicatória 
Agradecimento 
Epígrafe 
Resumo e Resumen 
Lista de ilustrações 
Lista de tabelas 
Lista de quadros 
Lista de abreviaturas e siglas 
SUMÁRIO 

 

Obrigatório 
Obrigatória 
Obrigatória 
Obrigatória 
Opcional 
Opcional  
Opcional 
Obrigatório 
Opcional 
Opcional 
Opcional 
Opcional 
Obrigatório 

 

Fonte: FICS (2020). 
 

 

2.1.1 Capa e lombada 

Capa é a proteção externa do trabalho, sobre a qual se imprimem as 

informações indispensáveis à sua identificação e composta por (ABNT, 2011):  

- Nome da instituição;  

- Nome do autor;  

- Título;  

- Subtítulo: se houver, deve ser precedido de dois pontos, evidenciando a sua 

subordinação ao título; 

- Local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado.  

- Ano de depósito.  

A lombada deve ser composta por (ABNT, 2011):  

- Nome do autor;  

- Título: se o título for muito extenso, escreva-o até onde der e utilize reticências 

para suprimir o restante;  



 

 

- Subtítulo: se houver;  

- Grau pretendido (se dissertação, doutorado, etc.);  

- Editor;  

- Ano de depósito 

 

2.1.2 Folha de rosto  

 

Folha que contém os elementos essenciais à identificação do trabalho (ABNT, 

2011). 

Os elementos da folha de rosto são obrigatórios e devem ser apresentados na 

seguinte ordem: 

- Nome do autor;  

- Título;  

- Subtítulo (se houver);  

- Tipo do trabalho (dissertação ou tese);  

- Objetivo (aprovação, grau pretendido);  

- Nome do programa da pós-graduação;  

- Nome da instituição em que o trabalho é submetido;  

- Nome do orientador(a); 

- Local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado;  

- Ano de depósito (da entrega). 

 

2.1.3 Ficha Catalográfica  

 

Ficha catalográfica é a descrição física e temática de uma publicação, de 

acordo com normas internacionais (AACR – Anglo American Cataloguing Rules). Tem 

como objetivo facilitar a identificação da obra e sua indexação em banco de dados. 

No Brasil, a Lei Federal 10.753/03 obriga a existência de fichas catalográficas 

em todas as publicações. Se o aluno sentir dificuldades para montar esse bloco de 

informações, ele pode se inspirar em modelos prontos ou contar com a ajuda do 

bibliotecário da instituição de ensino superior. 



 

 

Deve ser inserida no verso da folha de rosto, na parte inferior da página e 

centralizado. Pode ser elaborada pela biblioteca através das informações fornecidas 

pelo autor do trabalho. 

A busca no acervo pode ser feita por Autor, Título, Série e Assunto. A descrição 

bibliográfica também faz parte da ficha. 

- Título do trabalho: coloque o título, bem como o subtítulo (separados por dois 

pontos); 

- Tipo de trabalho: dissertação 

- Nome do orientador: nome completo do professor responsável pela 

orientação; 

- Ano: ano em que o trabalho foi defendido; 

- Número de folhas: total de páginas; 

- Assuntos: palavras-chave relacionadas ao conteúdo da dissertação. 

 

2.1.4 Folha de aprovação 

 

Folha que contém os elementos essenciais à aprovação do trabalho (ABNT, 

2011). 

 A folha de aprovação é constituída por:  

- Nome do autor;  

- Título e subtítulo (se houver);  

- Tipo do trabalho (dissertação, tese);  

- Nome da instituição a que é submetido o trabalho;  

- Grau pretendido (mestre, doutor);  

- Data da aprovação;  

- Nome, titulação e assinatura dos componentes da banca examinadora e 

instituições a que pertencem. A data de aprovação e assinatura dos membros 

componentes da banca examinadora deve ser colocada após a aprovação do trabalho 

(ABNT, 2011). Para mestrado são três assinaturas da banca examinadora e para 

doutorado são quatro. 

 

 

 



 

 

2.1.5 Dedicatória (opcional)  

 

Deve ser inserida após a folha de aprovação. Texto em que o autor presta 

homenagem ou dedica seu trabalho (ABNT, 2011).  

 

2.1.6 Agradecimentos (opcional)  

 

Devem ser inseridos após a dedicatória. Texto em que o autor faz 

agradecimentos dirigidos àqueles que contribuíram de maneira relevante à elaboração 

do trabalho (ABNT, 2011). O título deve estar centralizado e negritado no texto. Os 

agradecimentos devem ser registrados em somente uma página. 

 

2.1.7 Epígrafe (opcional)  

 

Elemento opcional. Elaborada conforme a ABNT NBR 10520. Deve ser inserida 

após os agradecimentos. Texto em que o autor apresenta uma citação, seguida de 

indicação de autoria, relacionada com o assunto tratado no corpo do trabalho (ABNT, 

2011). 

 

2.1.8 Resumo  

 

Elemento obrigatório. Elaborado conforme a ABNT NBR 6028. Apresentação 

concisa dos pontos relevantes de um texto, fornecendo uma visão rápida e clara do 

conteúdo e das conclusões do trabalho (ABNT, 2011). 

O resumo deve ser estruturado, redigido em um único parágrafo, porém 

ressaltando o objetivo, o método, os resultados e as conclusões. Deve ser precedido 

da referência do documento, ser composto de uma sequência de frases concisas, 

afirmativas e não de enumeração de tópicos (ABNT, 2003). A primeira frase deve ser 

significativa, explicando o tema principal do documento. A seguir, deve-se indicar a 

informação sobre a categoria do tratamento. O verbo deverá estar na voz ativa e na 

terceira pessoa do singular (ABNT, 2003). As palavras-chave devem figurar logo 

abaixo do resumo, antecedidas da expressão palavras-chave separadas entre si por 

ponto e finalizadas também por ponto (ABNT, 2003). As palavras-chave são aquelas 



 

 

de maior relevância que representam a dissertação ou tese. O resumo é um título sem 

indicativo numérico, ou seja, não possui identificação numérica como as outras 

seções, portanto, o título deve estar centralizado e negritado no texto. O mesmo 

procedimento deverá ser feito com o resumem (espanhol). 

 

2.1.9 Lista de ilustrações (opcional) 

 

Designação genérica de imagem, que ilustra ou elucida um texto (ABNT, 2011). 

Elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto.  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 outras) (ABNT, 2011). A lista de ilustrações é um título sem 

indicativo numérico, ou seja, não possui identificação numérica como as outras 

seções, portanto, o título deve estar centralizado e negritado no texto. 

 

2.1.10 Lista de tabelas (opcional)  

 

Elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item 

designado por seu nome específico, acompanhado da respectiva página (ABNT, 

2011). A lista de tabelas é um título sem indicativo numérico, ou seja, não possui 

identificação numérica como as outras seções, portanto, o título deve estar 

centralizado e negritado no texto. 

 

2.1.11 Lista de abreviaturas e siglas (opcional) 

 

 Consiste na relação alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no texto, 

seguidas das palavras ou expressões correspondentes gravadas por extenso. Citadas 

no texto pela primeira vez, devem aparecer com nome por extenso seguido da sigla 

entre parênteses. Recomenda-se elaborar uma lista para abreviaturas e outra para 

siglas (ABNT, 2011a). A lista de abreviaturas e siglas é um título sem indicativo 

numérico, ou seja, não possui identificação numérica como as outras seções, portanto, 

o título deve estar centralizado e negritado no texto. 

2.1.12 Sumário 



 

 

 

Elemento obrigatório. Elaborado conforme a ABNT NBR 6027. Enumeração 

das divisões, seções e outras partes do trabalho, na mesma ordem e grafia em que a 

matéria nele se sucede (ABNT, 2013).  

O sumário deve ser localizado como último elemento Pré-texto (ABNT, 2003). 

Regras gerais para apresentação (ABNT, 2003b):  

- a palavra sumário deve estar centralizada e ser utilizada a mesma fonte da 

seção primária; 

- os elementos pré-textuais não devem aparecer no sumário. O sumário é um 

título sem indicativo numérico, ou seja, não possui identificação numérica como as 

outras seções, portanto, o título deve estar centralizado e negritado no texto;  

- conclusão, recomendações, referências, apêndices e anexos não são 

considerados capítulos, por isso não recebem numeração de seção; 

- recomenda-se que os títulos sejam alinhados pela margem a esquerda;  

- recomenda-se a utilização de espaçamento 1,5 entrelinhas;  

- recomenda-se o uso de uma linha em branco entre as divisões das seções 

primárias. 

 

2.2 Elementos textuais 

 

Quadro 2- Disposição dos elementos textuais do curso de mestrado 

Estrutura Estrutura Apresentação em capítulos 
 
 
 

 
 

Textuais 

1 INTRODUÇÃO 
1.1 Problema 
1.2 Problematização 
1.3 Justificativa 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Geral 
1.4.2 Específicos 
2 MARCO TEÓRICO 
3 MARCO 
METODOLÓGICO 
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO 
DOS DADOS 
CONCLUSÃO 
RECOMENDAÇÕES 
 

 

Obrigatória 
Obrigatório 
Obrigatório 
Obrigatória 
Obrigatório 
Obrigatório 
Obrigatório 
Obrigatório 
Obrigatóriol 
Obrigatório 
 
Obrigatório 
Obrigatório  
 

 

Fonte: FICS (2020). 

 



 

 

Quadro 3- Disposição dos elementos textuais do  curso de doutorado 

Estrutura Estrutura Apresentação em capítulos 
 
 
 
 
 
 
 

Textuais 

1 INTRODUÇÃO 
1.1 Problema 
1.2 Problematização 
1.3 Justificativa 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Geral 
1.4.2 Específicos 
2 MARCO TEÓRICO 
2.1 MARCO EPISTEMOLÓGICO 
2.2 MARCO REFERENCIAL 
2.3 MARCO CONCEITUAL 

3 MARCO 
METODOLÓGICO 
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO 
DOS DADOS 
CONCLUSÃO 
RECOMENDAÇÕES 
 

 

Obrigatória 
Obrigatório 
Obrigatório 
Obrigatória 
Obrigatório 
Obrigatório 
Obrigatório 
Obrigatório 
Obrigatório 
Obrigatório 
Obrigatório 
Obrigatório  
Obrigatório  
 
Obrigatório 
Obrigatório  
 

 

Fonte: FICS (2020). 

 

2.2.1 Introdução  

 

Parte inicial do texto onde devem constar a delimitação do assunto tratado 

(ABNT, 2005). Introdução é uma etapa importante da redação de um trabalho 

acadêmico. Uma boa introdução deve motivar o leitor a virar a página, a se interessar 

pelo trabalho todo. Assim, o texto de introdução, além de bem escrito, deverá se 

constituir em um convite atrativo para a continuidade da leitura.  

A introdução deve ser apresentada com indicativo numérico, em caixa alta 

número doze, justificado a esquerda, negritado. 

A introdução deve ser a antepenúltima parte a ser construída numa dissertação 

ou tese. 

 

2.2.2 Problema  

 

Aqui você deve descrever qual é o problema a ser resolvido. É necessário 

evidenciar que existem questões em aberto, que o tema  é  complexo  e  que  há 

interesse  na  comunidade   em  resolver  o  problema.   O  texto  deve  responder  às 

seguintes perguntas: 

- Qual a relevância e complexidade do problema apresentado? 



 

 

-  Existe alguma solução consolidada ou o problema ainda está em aberto? 

Um problema de pesquisa deve: 

- Ser formulado sob a forma de pergunta; 

- Ser claro e preciso (todos os conceitos e termos usados não podem causar 

dúvidas); 

- Ser suscetível de solução (é necessário que haja maneira de produzir uma 

solução para o problema dentro dos critérios metodológicos e de cientificidade); 

- Ser delimitado. 

Deve conter indicativo numérico, iniciando com letra maiúscula, tamanho doze, 

negritado, justificado a esquerda. 

 

2.2.3  Problematização 

 

A partir da situação-problema gerada, através da construção de uma pergunta, 

que norteará todo o processo de pesquisa, serão elaboradas outras três perguntas na 

interrogativa (FICS, 2020). Deve conter indicativo numérico, iniciando com letra 

maiúscula, tamanho doze, negritado, justificado a esquerda. 

 

2.2.4 Justificativa 

 

Aqui o foco está em  justificar  a  solução  por  que  escolheu  este  tema  de 

pesquisa. Você deve deixar muito claro para o leitor qual será a efetiva contribuição 

que a sua pesquisa irá oferecer, procurando responder no seu texto às perguntas 

abaixo: 
 

-  Qual a relevância da proposta deste estudo? 

- Qual a complexidade da solução proposta? 

- Qual é a aplicabilidade da solução? 

- Qual é seu diferencial a outros similares? 

- Qual é a motivação para ele? 

Procure   utilizar   referências   bibliográficas   para   ajudar   na   defesa   da 

relevância  de solução da proposta. 

A justificativa, como o próprio nome indica, é a   argumentação a favor da 

realização  do  trabalho  proposto,  identificando  as  contribuições  esperadas  e  o 



 

 

diferencial  em relação ao outros estudo com esta mesma temática já analisados. Deve 

conter  indicativo numérico, iniciando com letra maiúscula, tamanho doze, negritado, 

justificado a esquerda. O texto  deve ser dissertativo. 

 
2.2.5 Objetivo geral 
 

O objetivo geral deve expressar a delimitação do tema. Assim fica fácil 

compreender o que se espera com aquele trabalho acadêmico. O verbo deve 

começar no infinitivo.  

 
2.2.6 Objetivos Específicos 
 

A partir do objetivo geral se constrói os objetivos específicos que correspondam 

as problematizações já registradas no projeto de pesquisa. Eles possuem uma função 

intermediária e instrumental, possibilitando atingir o objetivo geral e aplicá-lo a 

situações particulares. 

O verbo começa no infinitivo. As ações nos verbos devem diversificar.  

 

2.2.7 Marco Teórico 

 

O marco teórico é constituído de capítulos que atendam ao projeto de pesquisa. 

Para um trabalho científico, é necessário conhecer também o referencial teórico no 

qual ele se fundamenta (FICS, 2020). O aluno deve pesquisar os conceitos envolvidos 

no assunto a ser pesquisado/trabalhado. Conhecer bem a teoria por trás de algum 

fenômeno ou experimento dará muito mais confiança para quem desenvolve o 

trabalho. No texto do trabalho, a teoria e conceitos devem ser descritos de maneira 

que o leitor entenda, e sempre referenciando os autores. Assim, caso o leitor queira 

se aprofundar mais no assunto, ele terá as fontes para buscar tal conhecimento. Será 

necessário: 

- Estruturar o  projeto para proporcionar a divisão de capítulos; 

- Procurar  identificar as principais referências de seu tema; 

- Procurar as referências mais atuais de seu tema; 

- Usar linguagem impessoal; 

- Revisar as construções feitas para que não haja plágio 



 

 

Todo capítulo tem seu início em uma nova folha,  títulos que utilizem indicativo 

numérico: alinhado e não centralizado, precedido com algarismo arábico e nunca 

romano. Separar número do título com um espaço de caractere. Não deve ser utilizado 

ponto, travessão, hífen ou outros. 

Todo capítulo tem seu início em uma nova folha. 

 

2.2.7.1  Marco Epistemológico 

 

É uma corrente de pensamento filosófico do seu tema. Tem uma ligação direta, 

ou seja, é inseparável a dimensão histórica da ciência. 

 

2.2.7.2 Marco Referencial 

 

Discussão feita pelos autores diversos  com o foco no tema específico. Busque 

teorias que descrevem o tema.  

 

2.2.7.3  Marco Conceitual 

 

Conceito ou simbologias  (as ideias principais que se relacionam entre si) 

fundamentando em autores. 

 

2.2.8 Marco Metodológico 

 

Neste item são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados na 

pesquisa de campo para atender ao que se propôs no projeto.  Deve conter: 

- delineamento da pesquisa 

- metodologia e método 

- período  da pesquisa 

- objeto de estudo 

- estratégias metodológicas 

- população 

- universo, amostra, amostragem 

-  a natureza da pesquisa 



 

 

- a pesquisa quanto ao problema 

- a pesquisa quanto aos objetivos 

- a pesquisa quanto aos procedimentos técnicos 

- hipóteses e/ou variáveis 

- técnica 

- plano de tabulação e análise 

O marco metodológico é um título com indicativo numérico, ou seja,  possui 

identificação numérica como as outras seções, portanto, o título deve ser alinhado a 

esquerda, caixa alta e negritado. 

Os subitens se apresentam com indicativo numérico, ou seja,  possui 

identificação numérica como as outras seções, portanto,  devem ser alinhados a 

esquerda,  título em caixa alta  e negritado. 

 

2.2.9 Análise e discussão dos dados 

 

Onde você retoma, de forma simplificada, as informações usadas  para nortear 

a  pesquisa. Cada questionamento proposto no apêndice de pesquisa, deve vir 

seguido da sua “resposta”, por meio de alguma representação gráfica. Pode ser por 

gráfico de barra, pizza, cartesianos, dependendo do estilo e procedimentos adotados 

na pesquisa. 

Depois de apresentar os dados de forma sistêmica,  é necessário apresentar 

uma interpretação dos dados,  ou seja, após cada gráfico e/ou quadro  começa a tomar 

um tom interpretativo e discursivo. Se faz necessário também trazer autores do marco 

teórico ou outros,  na interpretação dos dados colhidos para dar validade aos 

resultados. 

Análise e discussão dos dados é um título com indicativo numérico, ou seja,  

possui identificação numérica como as outras seções, portanto, o título deve ser 

alinhado a esquerda, caixa alta e negritado. 

 

2.2.10 Conclusão 

 



 

 

A conclusão é o fechamento do que você propôs no projeto de pesquisa  e  

desenvolveu ao longo do conteúdo e pesquisa de campo. Concluir um texto não é 

repetir tudo que foi dito com outras palavras em uma frase curta.  Uma conclusão em 

uma dissertação desempenha um papel imperativo. Não compete aqui fazer uso de 

autores, nem citações, nem apresentar índices de porcentagens. 

Conclusão  é um título sem indicativo numérico, ou seja, não possui 

identificação numérica como as outras seções, portanto, o título deve ser justificado a 

esquerda, título em caixa alta e negritado. 

 

2.2.11 Recomendações 

 

Nas recomendações são apresentadas as  possíveis soluções para os 

problemas expostos no projeto de pesquisa, buscando prováveis resultados. As 

mesmas devem ser registradas em tópicos de forma objetiva, concisa e possíveis de 

serem colocadas em prática. Recomendações é  um título sem indicativo numérico, 

ou seja, não possui identificação numérica como as outras seções, portanto, o título 

deve estar justificado a esquerda, título em caixa alta e negritado. 

 

2.3 Elementos pós-textuais 

Quadro 3-  Disposição dos elementos pós-textuais 

Estrutura Estrutura Apresentação em capítulos 
 
 
Pós-textuais 

REFERÊNCIAS 

APÊNDICE 

ANEXOS 
 

Obrigatório 
Obrigatório 
Opcional 

 

Fonte: FICS (2020) 

 

2.3.1 Referências 

 

Todos os documentos citados no texto devem obrigatoriamente constar na lista 

de referências. 

Deve ser precedido da palavra REFERÊNCIAS.  Elaboradas conforme a ABNT 

NBR 6023.   Conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um 

documento que permite sua identificação individual (ABNT, 2002).  



 

 

As referências bibliográficas são colocadas depois da conclusão e apresentam 

a relação dos documentos consultados para a elaboração do trabalho científico. São 

listadas  em ordem alfabética as obras citadas no corpo do texto com os respectivos 

anos de referência. As referências devem ser elaboradas em espaço simples, 

alinhadas a margem esquerda do texto e separadas entre si por uma linha em branco  

de espaço simples. 

Sugere-se o uso do recurso tipográfico negrito  para destacar o elemento título 

em todas as referências. O mesmo não se aplica às obras sem indicação de autoria, 

ou de responsabilidade, cujo elemento de entrada é o próprio título, já destacado pelo 

uso de letras maiúsculas na primeira palavra. Para as referências de artigos, o 

elemento de destaque é o nome da revista ou do jornal em que o artigo foi publicado. 

O título e subtítulo (este se existir não é destacado) devem ser reproduzidos tal como 

figuram no documento, separados por dois pontos. 

Recomenda-se padronizar as referências no que diz respeito aos prenomes e 

nome dos autores. Se a opção for por abreviar o nome do autor na primeira referência, 

o mesmo deve ocorrer em todas as referências subsequentes; do contrário, escrevê-

los sempre por extenso. 

 Referências  é um título sem indicativo numérico, ou seja, não possui 

identificação numérica como as outras seções, portanto, o título deve ser alinhado a 

esquerda, título em caixa alta  e negritado. 

 

2.3.2 Apêndices  

 

Elemento opcional. Elaborado pelo autor do trabalho para complementar sua 

argumentação (ABNT, 2005). Deve ser precedido da palavra APÊNDICE, identificado 

por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título (escrito em 

letras maiúsculas, centralizado e em negrito). Utilizam-se letras maiúsculas dobradas, 

na identificação dos apêndices, quando esgotadas as letras do alfabeto (ABNT, 2011). 

(ABNT, 2005). Os apêndices podem ser utilizados para apresentação dos 

questionários, roteiro de entrevistas, etc. 

Deve ser citado durante a descrição do trabalho, escrito com a inicial maiúscula 

seguida pela respectiva letra de identificação (Apêndice A). 



 

 

A paginação do apêndice deve ser contínua ao do texto. O apêndice é um título 

sem indicativo numérico, ou seja, não possui identificação numérica como as outras 

seções, portanto, o título deve estar centralizado e negritado no texto. 

Lembra-se que os títulos dos anexos utilizados no trabalho devem constar no 

sumário. 

2.3.3 Anexos  

 

Elemento opcional. destinado à inclusão de materiais não elaborados pelo 

próprio autor, como cópias de artigos, manuais, fôlderes, balancetes, etc., visando a 

dar suporte à argumentação, fundamentação, ilustração ou comprovação.  Deve ser 

citado durante a descrição do trabalho, escrito com a inicial maiúscula seguida pela 

respectiva letra de identificação (Anexo A). 

Deve ser precedido da palavra ANEXO, identificado por letras maiúsculas 

consecutivas, travessão e pelo respectivo título  (escrito em letras maiúsculas, 

centralizado e em negrito). Utilizam-se letras maiúsculas dobradas, na identificação 

dos anexos, quando esgotadas as letras do alfabeto (ABNT, 2011). A paginação do 

anexo deve ser contínua ao do texto. O anexo é um título sem indicativo numérico, ou 

seja, não possui identificação numérica como as outras seções, portanto, o título deve 

estar centralizado e negritado no texto. 

Lembra-se que os títulos dos anexos utilizados no trabalho devem constar no 

sumário. 

 

3 REGRAS GERAIS DE FORMATAÇÃO DO TEXTO  

 

Quanto às formas de apresentação gráfica, este manual adota as 

recomendações da NBR 14724 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2011). 

 

3.1 Redação  

 

Utilize um estilo  preciso, objetivo e claro para que o leitor consiga entender o 

raciocínio e as ideias do autor, de uma forma direta (Severino, 2007). Procure escrever 

os textos na terceira pessoa, ou seja, ao invés de utilizar “minha pesquisa”, “minhas 



 

 

análises”, utilize “esta pesquisa”, “estas análises”. Escreva também na voz ativa, ao 

invés de voz passiva, pois a leitura torna-se de mais fácil compreensão. 

Evite usar adjetivos e generalizações. 

 

 

3.2 Formato e impressão 

Os textos devem ser apresentados em papel branco, formato A4 (21,0 x 29,7 

cm), digitados em cor preta (com exceção das ilustrações, que podem ser coloridas) 

e com leiaute orientação retrato. A impressão deve ser feita somente no anverso 

(frente). 

 

3.3 Margens  

 

As páginas devem apresentar as seguintes margens,  conforme Figura 1. 

 

Figura 1- Margens para folha A4 

 

      Fonte: ABNT (2011) 

 

3.4 Fonte 

Para formatar o trabalho, utilizar as seguintes configurações de fonte: 

 a) Times New Roman, Arial; 

 b) texto: tamanho 12;  

c) legendas de tabelas e ilustrações (informações adicionais ou explicativas e 

fonte de origem da tabela ou ilustração): tamanho 10;  

d) citações longas (mais de três linhas): tamanho 10;  

e) notas de rodapé: tamanho 10; 



 

 

 f) títulos sem indicativos numéricos (por exemplo: anexos, apêndices): 

tamanho 12, negrito, letras maiúsculas;  

g) títulos das partes e/ou capítulos (seção primária): tamanho 12, negrito, letras 

maiúsculas; 

h) títulos das seções secundárias: tamanho 12, letras maiúsculas;  

i) títulos das seções terciárias: tamanho 12, negrito, letras minúsculas, 

excetuando-se a primeira letra, que deve estar em maiúscula; 

 j) títulos das seções quaternárias: tamanho 12, itálico, letras minúsculas, 

excetuando-se a primeira letra, que deve estar em maiúscula; 

 k) títulos das seções quinárias: tamanho 12, sem destaque tipográfico, letras 

minúsculas, excetuando-se a primeira letra, que deve estar em maiúscula;  

l) títulos de tabelas e ilustrações: tamanho 12, sem negrito, letras minúsculas, 

excetuando-se a primeira letra, que deve estar em maiúscula;  

m) numeração de páginas e/ou folhas: tamanho 10). 

 

3.5 Espaçamentos  

 

Ao formatar  o trabalho, observar os seguintes espaçamentos: 

 a) texto normal: 1,5;  

b) sumário, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, 

lista de símbolos, citações longas, notas de rodapé e os resumos em vernáculo e em 

língua espanhola: espaço simples; 

c) títulos das seções e subseções: devem ser separados do texto que os 

precede e que os sucede por um espaço 1,5 em branco; 

 d) referências: espaço simples e separadas entre si por um espaço simples em 

branco (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 14724, 2011, p. 10);  

e) ilustrações e tabelas: 

 – devem ser separadas do texto que as precede por um espaço 1,5 em branco 

de seu título; 

 – do título até a tabela ou ilustração, por um espaço 1,5 em branco; 

- do título até a tabela ou ilustração, por um espaço 1,5 em branco;   

– da tabela ou ilustração até a fonte, por um espaço simples em branco;  

– da fonte até o texto que as sucede, por um espaço 1,5 em branco;  

– o espaço da fonte até a legenda ou nota é simples e não há linha em branco; 



 

 

 f) legendas e fontes de tabelas e ilustrações quando ocuparem mais de uma 

linha, a entrelinha deve ser em espaço simples;  

g) títulos de tabelas e ilustrações: quando o título ocupar mais de uma linha, a 

entrelinha deve ser em espaço simples.  

h) citações longas: – devem ser separadas do texto que as precede por um 

espaço 1,5 em branco;  

– devem ser separadas do texto que as sucede por um espaço 1,5 em branco 

 
3.6 Alinhamento  
 

Observar os seguintes alinhamentos:  

 a) texto: justificado;  

b) recuo de primeira linha do parágrafo: 1,25 cm;  

c) recuo de parágrafo para citação direta com mais de três linhas: 4 cm, partindo 

da margem esquerda; 

d) títulos de todas as seções (primária, secundária, terciária, quaternária e 

quinária): alinhados à esquerda;  

e) títulos sem indicativos numéricos (resumo em língua vernácula, resumo em 

espanhol, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de 

símbolos, sumário, referências, anexo(s) e apêndice(s): centralizados; 

 f) títulos das tabelas e ilustrações: alinhados à esquerda, com parágrafo 

justificado;  

g) legendas (fontes e notas) de tabelas e ilustrações: alinhadas à esquerda, 

com parágrafo justificado; 

h) tabelas e ilustrações: centralizadas na página. 

 

3.7 Paginação  
 

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

sequencialmente, mas não numeradas. A numeração é colocada a partir da primeira 

folha da parte textual (introdução), em algarismos arábicos, tamanho 10, no canto 

superior direito da folha  a 2 cm da borda superior, ficando o último algarismo a 2 cm 

da borda direita da folha. Havendo apêndice e anexo, as suas folhas ou páginas 

devem ser numeradas de maneira contínua, e sua paginação deve dar segmento à do 

texto principal.  

 



 

 

 
 
 
3.8 Numeração das seções e alíneas 
 
 

De acordo com a ABNT 6024  (2012) recomenda que a numeração progressiva 

seja limitada até a seção quinária e que não sejam utilizados ponto, hífen, travessão 

ou qualquer sinal após o indicativo de seção ou de seu título. Os títulos devem ser 

destacados gradativamente, conforme definido  no quadro abaixo e o destaque 

tipográfico (negrito) deve ser repetido no sumário.  

 

Quadro 4- Resumo das seções 

1 SEÇÃO PRIMÁRIA 
1.1 Seção Secundária 
1.1.1 Seção Terciária 
1.1.1.1 Seção Quaternária 
1.1.1.1.1 Seção Quinária 

Fonte: ABNT 6024 (2012) 

 
Exemplo: 
 
1 INCLUSÃO ESCOLAR NO BRASIL     

1.1 Inclusão e suas dimensões    

1.1.1 Declaração de Salamanca    

1.1.1.1   Objetivos   

1.1.1.1.1 Atividades 

 
As alíneas são usadas para indicar itens importantes que não possuam título. 

A disposição gráfica das alíneas obedece às seguintes regras de apresentação, de 

acordo com a ABNT (2012, p. 3-4): 

 a) o texto que antecede as alíneas termina em dois pontos; 

 b) o conteúdo da alínea começa por letra minúscula e termina em ponto e 

vírgula; 

 c) as alíneas são ordenadas alfabeticamente, por letras minúsculas, seguidas 

de parênteses. Utilizam-se letras dobradas, quando esgotadas as letras do alfabeto;  

d) as letras indicativas das alíneas devem apresentar recuo em relação à 

margem esquerda; 



 

 

 e) a alínea pode ser subdivida em subalíneas. Estas devem começar por 

travessão, posicionado sob a primeira letra do texto da alínea correspondente e dele 

separado por um espaço de caractere;  

f) as linhas seguintes do texto da subalínea devem iniciar sob a primeira letra 

do próprio texto. Se existirem mais subalíneas, o conteúdo também começa com letra 

minúscula, mas termina com ponto e vírgula. A última subalínea deve terminar em 

ponto final. 

 

3.9  Numeração de ilustrações, tabelas  e fórmulas  
 

A numeração de ilustrações e tabelas deve ser feita com algarismos arábicos, 

de modo crescente, com fonte tamanho 12, podendo ser subordinada ou não a 

capítulos ou seções do documento (por exemplo, Tabela 1 ou Tabela 1.1). Devem ser 

separadas do título por travessão (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 1993, p. 12-13).  

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

comporte seus elementos, por exemplo, expoentes, índices entre outros. 

 

3.9.1 Quadros 

 

Os quadros são utilizados para representar agrupamentos textuais e devem 

conter bordas ao redor. Quando um quadro ocupar mais de uma página, deverá ser 

dividido para continuar na página seguinte. Cada página deve ter uma das seguintes 

indicações: continua (na primeira), conclusão (na última) e continuação (nas demais). 

Os dizeres (continua, continuação e conclusão) devem estar no início do quadro de 

cada página, entre parênteses, alinhados na margem direita, digitados em espaço 

simples com fonte 10. 

 

3.9.2 Tabelas  

 

As tabelas apresentam basicamente informações numéricas tratadas 

estatisticamente (IBGE, 2016). A estrutura da tabela é constituída de traços (retas 

perpendiculares) e delimitada, na parte superior e na parte inferior por traços 

horizontais paralelos. Não delimitar (fechar) por traços verticais os extremos da tabela 



 

 

à direita e à esquerda. Caso algum valor tabulado mereça explicação, este poderá ser 

salientado por um asterisco abaixo da tabela. Quando uma tabela ocupar mais de uma 

página, não será delimitada na parte inferior repetindo-se o cabeçalho na página 

seguinte. Cada página deve ter uma das seguintes indicações: continua (na primeira), 

conclusão (na última) e continuação (nas demais). Os dizeres (continua, continuação 

e conclusão) devem estar no início da tabela de cada página, entre parênteses, 

alinhados na margem direita, digitados em espaço simples com fonte 10. 

 

3.10 Notas de rodapé  
 
 

As notas de rodapé têm a função de informar dados que não possam ser 

incluídos no texto, como: as fontes de origem do documento, complementação de 

ideias, comentários, esclarecimentos, explanações e traduções.  

 

3.11 Citações 
 
 

Podem ser:  

– citação direta curta, com menos de três linhas: deve ser escrita normalmente 

dentro do texto, entre aspas duplas e com a indicação da fonte contendo  sobrenome 

do autor, ano e página, que deve aparecer no texto.  

Exemplo 1: Segundo Medeiros, Paiva e Lamenha (2012, p. 154), o Mercosul 

“surge da vontade dos países do Cone Sul, após o fortalecimento do regime 

democrático, em integrar suas economias”. 

Exemplo 2:  “ Neste contexto, salienta-se que o Mercosul “surge da vontade 

dos países do Cone Sul, após o fortalecimento do regime democrático, em integrar 

suas economias” (MEDEIROS, PAIVA & LAMENHA, 2012, p. 154). 

– citação direta longa, com mais de três linhas: deve ser destacada com recuo 

de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado (tamanho 10) 

e sem aspas, com indicação da fonte da citação próximo ao texto ou em nota de 

rodapé, ou, ainda, em notas no final da parte ou capítulo.  

Exemplos: 

 

 

Assim, para entender a posição da juventude diante do trabalho é necessário 
entender a dinâmica do trabalho na sociedade capitalista, a inserção da 



 

 

juventude nessa sociedade, objetivando entender a recusa do trabalho e os 
projetos de vida relacionados a ele ou que marcam a sua recusa (VIANNA, 
2012, p. 164). 
 

OU 
De acordo com Azevedo  (2013, p.82), 

 

 

A conjugação dessas atividades, bem como o preparo para exercê-las, 
precisa necessariamente despir-se de uma visão hierarquizada das 
atividades de educar e cuidar, uma vez que ambas partilham de igual 
importância no cotidiano da Educação Infantil. Não deve haver 
distanciamento e\ou sobreposição do trabalho da professora que cuida e da 
que educa, entre a universidade e a escola básica, entre o trabalho manual e 
o intelectual, entre o fazer e o pensar, uma vez que, tal como o homem a que 
se dirigem, são indissociáveis. (AZEVEDO, 2013, p.82). 

 

 - Citações indiretas:  É a reprodução da ideia ou do pensamento do autor da 

obra, transcrito com as palavras do autor do trabalho, por meio de paráfrase.  Mesmo 

desta forma, há a necessidade de se indicar a autoria e data, pois o texto foi produzido 

por alguém, e esta pessoa precisa ser referenciada. Não se  transcreve a página onde 

a citação foi retirada, já que se trata de uma ideia sobre o trecho e não de uma citação 

direta. 

Exemplo: Segundo Donati (2017) as comunicações  foram favorecidas pelo uso 

dos celulares, mas fato também que as relações sofreram mudanças, sendo agora 

mediatizadas por um aparelho, perdendo sua corporeidade. 

- Citação de citação: O autor deve tentar consultar o documento original, 

entretanto, quando o acesso ao mesmo não for possível, é permitido reproduzir 

informação já citada por outros autores. Neste caso, deve-se fazer uso da expressão 

latina apud (sem itálico), que significa “citado por”. 

Exemplos: 

Carmagnani (1994 apud CARVALHO, 1998, p. 84) afirma que [...]  

OU 

“[...] ...” (VIANNA, 1988, p. 164 apud SEGATTO, 1995, p. 213)  

 

- Citação com coincidência de data e sobrenome dos autores, acrescentam-se 

as iniciais de seus prenomes e caso ainda persista a coincidência, colocam-se os 

prenomes por extenso. – Exemplos: (SILVA, M., 2016) / (SILVA, T., 2016) (CAMPOS, 

Maria, 2014) / (CAMPOS, Marina, 2014). 

- Um autor: Citar o sobrenome, o ano e número da página.  



 

 

Exemplo: Vale lembrar que Bakhtin (2011, p. 389) afirma que “a forma de 

autoria depende do gênero do enunciado. Por sua vez, o gênero é determinado pelo 

objeto, pelo fim e pela situação do enunciado”. 

 

OU 
 

“A forma de autoria depende do gênero do enunciado. Por sua vez, o gênero é 

determinado pelo objeto, pelo fim e pela situação do enunciado” (BAKHTIN, 2011, p. 

389). 

- Dois ou mais autores:  Citar os respectivos sobrenomes separados por ponto 

e vírgula, ano da obra e página da citação. – Exemplos:  

 
“[...] as redes digitais de comunicação viabilizam um modelo de comunicação 

mais participativo de cultura, em que o indivíduo já não é mais visto como mero 

consumidor de mensagem, mas como aquele que a molda e reconfigura enquanto 

consome” (LAPA; LACERDA; COELHO, 2018, p. 22). 

OU 
 

 De acordo com Lapa, Lacerda e Coelho (2018, p.22) “os quatro tipos de 

classificação de dados são: nominal, ordinal, intervalos e proporcional, colocados em 

ordem, do geral para o específico.” 

-  Mais de três autores  (Citação de vários autores com uma mesma ideia ou 

argumento):  quando mencionados simultaneamente, devem ser separados por ponto 

e vírgula e colocados em ordem alfabética. – Exemplo: A escola Polonesa de Filosofia 

da Medicina foi constituída por três gerações de médicos, filósofos e teve como 

fundador Tytus Chalubinski, que desenvolveu suas atividades entre 1860 e 1914. 

(DELIZOICOV et al., 1999; LÖWY, 1994; SCHÄFER; SCHNELLE, 1986). 

- Sem autoria conhecida: a indicação da fonte é feita pela primeira palavra do 

título seguida de reticências, da data de publicação do documento e da(s) página(s) 

da citação, separadas por vírgula e entre parênteses. – Exemplo: "É válido lembrar 

que nem sempre se consegue observar no local o material de origem do solo, como 

acontece em caso de solos muito profundos." (MANUAL..., 2015, p. 31). 

Citação de jornais ou revistas em que não há autoria:  são consideradas como 

um todo, assumindo autoria da citação. Exemplo: “Caracterizada como estado 

emocional de apreensão e antecipação negativa de um momento futuro [...], a 



 

 

ansiedade faz parte da vida e vai aparecer naturalmente, em diferentes 

circunstâncias." (PIONEIRO, 2016, não paginado). 

 

Estas Informações  sobre os Cursos Stricto Sensu entrarão em vigor a partir do 

mês de  Abril de 2020. 

  

Comissão Central de Pós-Graduação  
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ANEXO A- ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS (FICS) 
 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

  

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 


