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Estabelece os princípios gerais para 

apresentação de projetos de pesquisa 
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ELEMENTOS 
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ELEMENTOS TEXTUAIS  

CAPA E LOMBADA 



ESTRUTURA 
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PARTE EXTERNA 

 Capa (opcional) 

 

  Lombada (opcional) 



CAPA 
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Nome da entidade a ser 

 submetido 

Nome do(s) autor(es) 

Título e subtítulo 

Local 

Ano de depósito 



LOMBADA 
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Parte da capa que  

reúne as margens 

internas ou dobra 

das folhas. 

M
a
ira

 N
a
n

i F
ra

n
ç
a

  

P
a
d

ro
n

iz
a
ç

ã
o

 d
e

 tra
b

a
lh

o
s
 a

c
a
d

ê
m

ic
o

s
           2

0
0

5
 

Autoria 

Título 

Ano 



ESTRUTURA 
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PARTE INTERNA 

 

 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

 ELEMENTOS TEXTUAIS 

 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAS 



ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 
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   Folha de rosto 

   Lista de ilustrações (opcional) 

   Lista de tabelas (opcional) 

   Lista de abreviaturas e siglas (opcional) 

   Lista de símbolos (opcional) 

   Sumário 



FOLHA DE ROSTO 
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  Autor, título, local e ano como na 

capa; 

 

 Tipo de projeto e nome da 

entidade a que deve ser 

submetido, nome do orientador, 

coorientador ou coordenador, se 

houver, alinhados do meio da 

página para a margem direita, em 

espaço simples entre linhas. 

 



LISTAS DE ILUSTRAÇÕES 
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  Quando o número de ilustrações 

justificar a listagem: 

 

 deve conter a palavra designativa, 

o número, o título e a página; 

 

 pode-se utilizar lista própria para 

cada tipo. 



LISTAS DE TABELAS 
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  Quando o número de tabelas 

justificar a listagem: 

 

 deve conter a palavra 

   designativa, o número, o título e 

a página. 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
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  Abreviaturas e siglas 

devem estar 

acompanhadas dos 

seus significados. 



LISTA DE SÍMBOLOS 
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  Elaborada de acordo com a ordem 

apresentada no texto, com os símbolos 

seguidos de seus respectivos 

significados. 

 



SUMÁRIO 
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A palavra “Sumário” deve aparecer 

com o mesmo destaque tipográfico 

das seções primárias, centralizada 

na parte superior  da página; 

 

Numeração progressiva; 

 

Títulos na mesma ordem e formato 

em que aparecem no texto; 

 

Paginação. 



ELEMENTOS TEXTUAIS 
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 INTRODUÇÃO 

 REFERENCIAL TEÓRICO  

 METODOLOGIA 

 RECURSOS  

 CRONOGRAMA 



INTRODUÇÃO 
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 Tema: definição clara do assunto; 

  Problema: constitui a indagação da pesquisa; 

  Hipótese(s): resposta(s) provisória(s) que guiará(ão) a 

 condução da investigação; 

  Objetivo(s): podem ser geral e específicos. O objetivo 

 geral indica o que se pretende alcançar, e os específicos 

  abordam aspectos particulares do objetivo geral; 

  Justificativa: 

       Razão da pesquisa; 

       Importância social do problema; 

       Caracterização do problema; 

       Indicação das contribuições do projeto e/ou soluções para 

       o problema. 



INTRODUÇÃO - EXEMPLO 
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 Tema 

     Redução da poluição do ar. 

 

 Problema 

     Contaminação atmosférica. 

 

 Hipóteses ou Pressupostos 

     O apoio a projetos de plantio de árvores contribui para a preservação do meio 

     ambiente. 

     O incentivo ao desenvolvimento de tecnologias sobre condições ambientais  

     favorece a melhoria da qualidade do ar. 

 

 Objetivo geral:  
      Definir ações que possam minimizar a deterioração do ar atmosférico da cidade. 



INTRODUÇÃO - EXEMPLO 
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 Objetivos específicos:  

 Incentivar e apoiar projetos de plantio de árvores;  

     Capacitar a equipe responsável pela poda das árvores da 

     cidade;  

     Ampliar e melhorar o transporte coletivo. 

  

 Justificativa: 

    Considerando os impactos ambientais da localidade e a 

    necessidade de mitigá-los, o projeto se justifica como 

    proposta para sensibilizar autoridades e a população em 

    geral quanto à necessidade de preservação do meio 

    ambiente, principalmente no que diz respeito à qualidade do ar. 



REFERENCIAL TEÓRICO 
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  Pressupostos teóricos de fundamentação da pesquisa; 

  Contribuições de investigações anteriores; 

  Indicação do estágio de desenvolvimento do tema;  

  Inserção de citações conforme NBR 10520. 



METODOLOGIA 
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 Tipo de pesquisa: bibliográfica, documental,  

    experimental, de campo, entre outras; 

 

 Procedimento técnico: técnica utilizada; 

 

 Tratamento de dados. 



RECURSOS 
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 Orçamento 

Material de consumo 

 

Equipamentos 

 

Recursos humanos 

 

Serviços de terceiros 

 

Diárias 



CRONOGRAMA 
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 Delimitação do tempo necessário para a realização de 

cada fase do projeto. 



CRONOGRAMA 
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ELEMENTOS PÓS TEXTUAIS 
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 Referências 

  Glossário (opcional) 

  Apêndice(s) (opcional) 

  Anexo(s) (opcional) 

  Índice(s) (opcional) 



REFERÊNCIAS 
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A palavra “Referências” deve aparecer com o mesmo destaque 

tipográficos das seções primárias, centralizada na parte 

superior da página; 

 

Ordem alfabética ou numérica; 

 

Espaço simples entre linhas; 

 

Um espaço simples em branco separando cada referência;  

 

Alinhamento à esquerda. 



APRESENTAÇÃO DAS REFERÊNCIAS 
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Sistema Autor-Data Sistema Numérico 



GLOSSÁRIO 
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 Palavras ou expressões técnicas de uso restrito, 

em ordem alfabética, acompanhadas das 

respectivas definições 



APÊNDICE(S) 
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 A palavra “Apêndice” deve aparecer com o 

mesmo  destaque tipográfico utilizado nas 

seções primárias, centralizada na parte 

superior da página, acompanhada da letra 

de identificação; 

 

 Material elaborado pelo próprio autor; 

 

 Contém informações elucidativas e 

ilustrativas não essenciais ao entendimento 

do texto; 

 

 A numeração das páginas deve dar 

seguimento às do texto principal. 



ANEXO(S) 
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 A palavra “Anexo” deve aparecer com o 

mesmo  destaque tipográfico utilizado nas 

seções primárias, centralizada na parte 

superior da página, acompanhada da letra 

de identificação;  

 

 Contém documentos que servem de 

fundamentação, comprovação e ilustração 

do trabalho, não elaboradas pelo autor; 

 

 Numeração das páginas deve dar 

seguimento às do texto principal. 



ÍNDICE(S) 
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  Enumeração detalhada de assuntos, nomes etc. 

  Elaboração conforme NBR 6034. 



REGRAS GERAIS - APRESENTAÇÃO 
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 Papel: formato A4, branco ou reciclado; 

 Fonte: tamanho 12, cor preta (ilustrações: cor livre);  

 Texto: espaçamento 1,5; 

 Espaço simples: citações com mais de três linhas, notas 

de rodapé, referências, tipo do projeto, legendas das 

    ilustrações e tabelas;  

 Seções: as seções primárias devem aparecer sempre 

    em uma página distinta e no anverso da folha; 

    os títulos das seções devem ser separados do texto por 

    um espaço 1,5 entrelinhas, em branco.  



REGRAS GERAIS - APRESENTAÇÃO 
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 Margens: anverso da folha: 3cm à esquerda e superior e 

2cm à direita e inferior; verso: direita e superior, 3cm e 

 esquerda e inferior, 2cm; 

 

  Elementos pré-textuais: devem iniciar sempre no 

 anverso da folha; 

 

  Elementos textuais e pós-textuais: podem ser 

 digitados no anverso/verso das folhas. 

.  



REGRAS GERAIS - APRESENTAÇÃO 
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 Paginação: 

Canto superior direito da página; 

A contagem é feita a partir da folha de rosto; 

A numeração aparece a partir da primeira página do texto, 

em algarismos arábicos; 

Em caso de mais de um volume, deve-se manter uma 

numeração única das páginas do primeiro ao último volume;  

Se houver apêndice ou anexo, as suas páginas devem ser 

numeradas de forma contínua, dando seguimento ao texto 

principal. 



ILUSTRAÇÕES 
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 São consideradas ilustrações: gráfico, diagrama, desenho, 

fotografia, mapa, imagem, esquema, organograma, quadro, 

figura, planta, fluxograma, entre outros; 

 

 Sua identificação aparece na parte superior, precedida da 

palavra designativa, seguida de seu número de ordem 

(arábico), travessão e título;  

 

 Na parte inferior, indicar a fonte consultada, (mesmo que 

seja produção do autor), legenda e notas, digitadas com 

fonte menor que a do texto. 

 



ILUSTRAÇÕES 
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Devem ser inseridas o mais 

próximo possível de sua 

indicação no texto;   

 

Toda ilustração deve ser  

 referenciada. 

 
Exemplo:  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. Sistema de Bibliotecas.  

Biblioteca Campus Santa Mônica. Uberlândia, 2010. Disponível em:  

www.bibliotecas.ufu.br. Acesso em: 15 mar. 2011. 

 

Fotografia 1 – Biblioteca Campus Santa Mônica 

Fonte: Universidade Federal de Uberlândia  (2010). 



Em caso de dúvida entre em 

contato clicando aqui 
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https://bibliotecas.ufu.br/telefones

