
TRABALHOS 

ACADÊMICOS



TRABALHOS ACADÊMICOS

ABNT NBR 14724/2011

Princípios gerais para elaboração de

trabalhos acadêmicos (teses, dissertações, 

trabalhos de conclusão de curso, 

entre outros).
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ESTRUTURA

Capa (obrigatório)

Lombada (opcional)

3

Folha de rosto (obrigatório)

Errata (opcional)

Folha de aprovação (obrigatório)

Dedicatória (opcional)

Agradecimentos (opcional)

Epígrafe (opcional)

Resumo na língua vernácula (obrigatório)

Resumo em língua estrangeira (obrigatório)

Lista de ilustrações (opcional)

Lista de tabelas (opcional)

Lista de abreviaturas e siglas (opcional)

Lista de símbolos (opcional)

Sumário (obrigatório)

Parte 

externa

Parte 

Interna

(Elementos

Pré-textuais)



ESTRUTURA

Introdução

Desenvolvimento

Conclusão
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Referências (obrigatório)

Glossário (opcional)

Apêndice (opcional)

Anexo (opcional)

Índice (opcional)

Parte interna 

(Elementos

textuais) 

Parte 

Interna

(Elementos

Pós-textuais)



CAPA (Obrigatório)

 Nome da instituição (opcional);

 Autor;

 Título;

 Subtítulo, se houver, precedido  de dois pontos ou destacado;

 Volume, caso seja volumado;

 Local (cidade);

 Ano de entrega do trabalho.
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LOMBADA (Opcional)

Parte da capa que reúne as margens internas das folhas

Conforme ABNT NBR 12225:2004

DEVE CONTER

Autor;

Título;

Ano de entrega do trabalho e outros elementos.
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PARTE EXTERNA

Fonte do exemplo:

LAKE, C. C.; ANDRADE, V. C. G. (org.). Guia para elaborar e estruturar trabalhos monográficos de 

conclusão de curso. 2. ed. Duque de Caxias: UNIGRANRIO, 2007. 7



FOLHA DE ROSTO (Obrigatório)

 ANVERSO

• Nome do autor;

• Título e subtítulo (se houver);

• Volume, se houver mais de um, especifica-se;

• Tipo de trabalho (tese, dissertação e outros) e objetivo 

(aprovação em disciplina, grau pretendido e outros); 

nome da instituição; área de concentração;

• Nome do orientador;

• Cidade;

• Ano.
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FOLHA DE

ROSTO -

ANVERSO

Fonte do exemplo:

MORO, Leandro Silva. Características de conteúdos de Física das Radiações em três páginas institucionais no Facebook. 2020. 265 f. Tese (Doutorado em 

Educação) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020. Disponível em: http://doi.org/10.14393/ufu.te.2020.634. Acesso em: 18 nov. 2020.
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O tipo do trabalho, o objetivo, o
nome da instituição, a área de
concentração e o nome do
orientador são alinhados do
meio da página para a direita,
com a margem do texto
justificada.

http://doi.org/10.14393/ufu.te.2020.634


FOLHA DE ROSTO (Obrigatório)

 VERSO

• Contém os dados de catalogação-na-publicação, 

conforme o Código de Catalogação Anglo-Americano 

vigente.
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FOLHA DE

ROSTO -

VERSO

Fonte do exemplo:

FARIA, F. J. V. Arranjos produtivos locais e projetos curriculares de cursos superiores na área de alimentos. 2019. Dissertação (Mestrado profissional) –

Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019. Disponível em:

https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/26735/1/ArranjosProdutivosLocais.pdf . Acesso em: 13 mar. 2020. 11



ERRATA (Opcional)

 Lista dos erros ocorridos no texto, seguidos das correções;

 Em papel avulso ou encarte, acrescida ao trabalho depois de impresso;

 Constituída pela referência do trabalho e o texto da errata.
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FOLHA DE APROVAÇÃO (Obrigatório)

 Nome do autor;

 Título e subtítulo (se houver);

 Natureza: tipo do trabalho, objetivo, nome da instituição, área de 

concentração;

 Data de aprovação;

 Nome, titulação e assinatura dos membros da banca examinadora e 

instituições a que pertencem.

13



FOLHA DE 
APROVAÇÃO 
(Obrigatório)

Fonte do exemplo:

MORO, Leandro Silva. Características de conteúdos de Física das Radiações em três páginas institucionais no Facebook. 2020. 265 f. Tese (Doutorado em 

Educação) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020. Disponível em: http://doi.org/10.14393/ufu.te.2020.634. Acesso em: 18 nov. 2020.

14

O tipo do trabalho, o objetivo, o
nome da instituição, a área de
concentração e o nome do
orientador são alinhados do meio da
página para a direita, com a margem
do texto justificada.

http://doi.org/10.14393/ufu.te.2020.634


DEDICATÓRIA 

(Opcional)

Fonte do exemplo:

RIBEIRO, João Paulo Henrique. Sobre a ação e a existência em Sartre: por uma moral da responsabilidade. 2012. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) -

Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2012. Disponível em: 

http://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/15566/1/Joao%20Paulo.pdf. Acesso em: 13 mar. 2018. 15

Texto em que o autor presta 

homenagem ou dedica seu 

trabalho.



AGRADECIMENTOS (Opcional)

Fonte do exemplo:
PAULA, I. R. C. Diagnóstico do gerenciamento dos resíduos sólidos gerados na Central de Abastecimento de Minas Gerais: unidade Uberlândia. 2017. Dissertação (Mestrado) –
Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/21158?locale=pt_BR. Acesso em: 18 set. 2018.
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EPÍGRAFE (Opcional)
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 Citação, seguida de indicação de 

autoria, relacionada com a matéria 

tratada no trabalho;

 Elaborada conforme a ABNT NBR 

10520;

 Podem também constar nas páginas 

de abertura das seções primárias.



RESUMO NA LÍNGUA VERNÁCULA 

(Obrigatório)

18

 Apresentação concisa dos pontos relevantes do texto,

na língua do conteúdo do trabalho;

 Fornece uma visão rápida e clara do conteúdo e das

conclusões;

 150 a 500 palavras em um único parágrafo;

 Elaborado conforme a ABNT NBR 6028.



RESUMO NA LÍNGUA VERNÁCULA 

(Obrigatório)

19

Palavras-chave

 Abaixo do resumo

 Antecedidas pela expressão

Palavras-chave:

 Iniciadas com letras minúsculas, exceto 

substantivos próprios e nomes científicos, 

separadas entre si por ponto e vírgula e 

finalizadas por ponto final.
Fonte do exemplo (adaptado):

LOPES, Ewellyne Suely de Lima. A periodização do desenvolvimento e a teoria da atividade de estudo de D. B. Elkonin: uma análise à luz da teoria da subjetividade. 

2020. 170 f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020. Disponível em: http://doi.org/10.14393/ufu.te.2021.5503. Acesso em: 14 

jul. 2021. 



RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

(Obrigatório)
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Versão do resumo para um idioma 

de divulgação internacional.

Palavras-chave

Mesmo idioma do resumo em 

língua estrangeira.

Fonte do exemplo (adaptado):

LOPES, Ewellyne Suely de Lima. A periodização do desenvolvimento e a teoria da atividade de estudo de D. B. Elkonin: uma análise à luz da teoria da subjetividade. 

2020. 170 f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020. Disponível em: http://doi.org/10.14393/ufu.te.2021.5503. Acesso em: 14 

jul. 2021. 



LISTAS (Opcionais)

21

 Elaboradas de acordo com a ordem de apresentação no 

texto;

 Cada item é designado pelo nome específico, 

travessão, título e respectivo número da página.



Lista de Ilustrações

22

Fonte do exemplo:

PAULA, I. R. C. Diagnóstico do gerenciamento dos resíduos sólidos gerados na Central de Abastecimento de Minas Gerais: unidade Uberlândia. 2017. Dissertação 

(Mestrado) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/21158?locale=pt_BR. Acesso em: 18 set. 

2018.

Lista de Tabelas



Lista de Abreviaturas e Siglas
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Fonte do exemplo:

SILVA, G. O. Índice de Abstração Inicial em pequenas bacias hidrográficas de Uberlândia – MG. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia 

Ambiental) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020. Disponível em: 

https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/28470/4/%c3%8dndiceAbstra%c3%a7%c3%a3oInicial.pdf. Acesso em: 20 jul. 2020.

 Relacionadas em ordem 

alfabética;

 Os itens são seguidos das 

palavras ou expressões 

correspondentes por extenso.



Lista de Símbolos

24

 Elaborada de acordo com a ordem apresentada no 

texto;

 Símbolos seguidos por seus respectivos significados.



SUMÁRIO

25

 Enumeração das divisões, seções e outras partes, na 

mesma ordem e grafia em que aparecem no trabalho;

 Elaborado conforme a ABNT NBR 6027;

 A palavra SUMÁRIO deve ser centralizada na página e 

com a mesma fonte utilizada para as seções primárias;

 Os elementos pré-textuais não podem constar no 

sumário.



SUMÁRIO
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ELEMENTOS TEXTUAIS

27

INTRODUÇÃO

DESENVOLVIMENTO

CONCLUSÃO



ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS
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REFERÊNCIAS

GLOSSÁRIO

APÊNDICE

ANEXO

ÍNDICE



REFERÊNCIAS (Obrigatório)

29

Fonte do exemplo. Adaptado de:

PELOSO, L. J. Biodisponibilidade plasmática de tacrolimo em ratos pré-tratados com omeprazol: sua prescrição é realmente necessária? 2019. Tese (Doutorado em 

Ciências da Saúde) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020. DOI: http://doi.org/10.14393/ufu.te.2019.2586. Disponível em: 

https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/29454. Acesso em: 20 jul. 2020.

 Conjunto padronizado de    elementos 

descritivos que permite a identificação 

individual    dos documentos citados    

(obrigatório) e consultados;

 Elaboradas conforme ABNT NBR 6023;

 Treinamento disponível na aba Serviços 

/ Treinamentos / Treinamentos virtuais, 

opção Normalização, no site das 

Bibliotecas UFU..



GLOSSÁRIO 

(Opcional)

30

 Lista em ordem alfabética de 

palavras ou expressões técnicas 

de um determinado campo de 

estudo, acompanhadas das 

respectivas definições.



APÊNDICE (Opcional)

31

 Texto ou documento elaborado pelo 

autor, a fim de complementar sua 

argumentação;

 Identificados por letras maiúsculas 

consecutivas, travessão e títulos, 

precedidos da palavra APÊNDICE.

Fonte do exemplo:
ANDRADE, Murilo Gomes de. Controle de mesa cartesiana com dois graus de liberdade. 2020. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em Engenharia Mecatrônica) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020. Disponível em: 
https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/28530/3/ControleMesaCartesiana.pdf. Acesso em: 20 jul. 2020.



ANEXO (Opcional)

32

 Texto ou documento NÃO elaborado 

pelo autor, que serve de 

comprovação, fundamentação e 

ilustração;

 Identificados por letras maiúsculas 

consecutivas, travessão e títulos, 

precedidos da palavra Anexo.

Fonte do exemplo. Adaptado de:

MORAIS, S. J. O. Desenvolvimento profissional de docentes universitários/as: um estudo sobre os espaços da formação pedagógica de professores/as na 

UFU-MG (2010-2019). 2020. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020. DOI: http://doi.org/10.14393/ufu.di.2020.16. Disponível 

em: https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/28727. Acesso em: 20 jul. 2020.



ÍNDICE (Opcional)

33

 Lista de expressões, ordenadas 

de acordo com algum critério, 

que localiza e remete paras as 

informações contidas no texto;

 Elaborado conforme ABNT NBR 

6034.



REGRAS DE APRESENTAÇÃO
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 Formato

- Textos na cor preta;

- Papel branco ou reciclado no formato A4;

- Elementos pré-textuais devem iniciar no anverso da folha;

 Margens: anverso = esquerda e superior – 3cm / direita e inferior –

2cm. Verso = direita e superior – 3cm / esquerda e inferior – 2cm; 

 Fonte: tamanho 12 para todo o trabalho, inclusive capa, exceto 

para: citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação, 

dados de catalogação, legendas e fontes (tamanho menor e 

uniforme).
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 Espaçamento

- 1,5 entre linhas, exceto para: citações com mais de 3 linhas, 

notas de rodapé, referências, legendas, natureza do trabalho nas 

folhas de rosto e de aprovação (espaço simples); 

- As referências no final do trabalho são alinhadas à esquerda e 

separadas entre si por um espaço simples em branco.

 Notas de rodapé

- Separadas do texto por uma linha de 5cm a partir da  margem             

esquerda, com espaçamento simples entre as linhas;

- Alinhadas, a partir da segunda linha da mesma nota, abaixo da 

primeira palavra, de forma a destacar o expoente, sem espaço 

entre elas.



36

 Numeração Progressiva

- Elaborada conforme ABNT NBR 6024;

- Expõe o inter-relacionamento dos assuntos tratados no trabalho e facilita a sua 

localização;

- Indicativo numérico em algarismos arábicos – precede o título da seção, 

alinhado à esquerda, separado por um espaço em branco;

- Não se usa qualquer sinal de pontuação entre o indicativo da seção e o título;
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- Títulos de seção primárias começam no anverso de uma folha distinta e

são separados do texto por um espaço em branco de 1,5cm;

- Os títulos das demais seções também são separados dos textos que os

precedem ou sucedem por um espaço em branco de 1,5cm;

- Os títulos das seções devem ser destacados tipograficamente (negrito,

itálico, sublinhado...), gradativamente, conforme os níveis de cada seção.

Obs.: A forma como

os títulos foram

destacados no texto

deve ser a mesma

utilizada no sumário.
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 Títulos
- Errata, agradecimentos, listas, resumos, sumário, referências,

glossário, apêndices, anexos e índice: centralizados e sem

indicativo;

- Folha de aprovação, dedicatória e epígrafe não possuem títulos.

 Paginação
- Elementos pré-textuais: páginas contadas, mas não numeradas;

- A partir da primeira folha da parte textual: numeração em

algarismos arábicos, no canto superior direito, a 2cm da

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

direita (anverso) ou esquerda (verso);

- Trabalhos com mais de um volume: sequência única de

numeração, do primeiro ao último volume;
- Apêndices e anexos: numeração em sequência ao texto

principal.
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 Citações

- Apresentadas conforme ABNT 

NBR 10520;

- Treinamento disponível na aba 

Serviços / Treinamentos / 

Treinamentos virtuais, opção 

Normalização, no site das 

Bibliotecas UFU.

 Siglas

- Quando aparecem pela 

primeira vez no texto devem 

estar entre parênteses, 

precedidas do nome completo.
Fonte do exemplo:
FRANCO, M. P. A comunicação pública da ciência: as pesquisas da UFU e o jornal Correio de Uberlândia. Horizonte 
Científico, Uberlândia, v. 8, n. 1, jul. 2014.
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 Equações e fórmulas
- Destacadas no texto para facilitar a 

leitura;

- Numeradas, quando necessário, 

com algarismos arábicos entre 

parênteses;

- É permitido o uso de entrelinha 

maior, na sequência do texto, para 

comportar seus elementos;

- Quando fragmentadas em mais de 

uma linha, devem ser interrompidas 

antes do sinal de igualdade ou 

depois dos outros sinais.

.Fonte do exemplo:
BETZ, M. E. M. Elementos de mecânica quântica da partícula na interpretação da onda piloto. Revista Brasileira de 
Ensino de Física, São Paulo, v. 36, n. 4, p. 4310, out./dez. 2014.
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 Ilustrações
- Devem ser citadas no texto e inseridas o mais próximo possível 

do trecho a que se referem;

- Na parte superior: palavra designativa (ex. Quadro), seguida do 

número de ordem de ocorrência no texto, travessão e título;

- Na parte inferior: a fonte consultada (obrigatório, mesmo se for 

do próprio autor), legenda, notas e outras informações.
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 Tabelas

- Identificadas na parte superior: 

palavra designativa, seguida do 

número de ordem de ocorrência no 

texto, travessão e título;

- Padronizadas conforme norma do 

IBGE (1993), ver: 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualiz

acao/livros/liv23907.pdf

Fonte do exemplo:

RESENDE, K. T. et al. Progresso científico em pequenos ruminantes na primeira década do século XXI. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, MG, v. 39, p. 

369-375, jul. 2010. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-35982010001300040&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 21 ago. 2015.
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2019.
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Em caso de dúvida entre em

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

