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RESUMO

Esta apostila de elaboração de trabalhos escolares norteia a apresentação dos
mesmos nesta unidade. O manual visa orientar no processo de apresentação,
avaliação dos trabalhos de conclusão de curso e contribuir para adequação dos
padrões ditados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O trabalho
de conclusão de curso normalizado possibilitará uma recuperação de forma ágil e
precisa, possibilitando o compartilhamento de informações e a produção de novos
conhecimentos.

PALAVRAS-CHAVE: ABNT. Trabalho Escolar. Trabalho de Conclusão de Curso.
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1 INTRODUÇÃO

A principal finalidade desta apostila é auxiliar na elaboração de trabalhos
escolares da Escola SENAI “Prof. Vicente Amato”. Tem como objetivo levar o aluno
a refletir sobre um tema determinado e transpor suas idéias para o papel na forma
de pesquisa. O material apresentado nesta apostila não dispensa a utilização de
outros meios, as normas NBR 14724, 6023, 6024 e outras, pois trata apenas de um
roteiro. Este material foi adaptado para atender aos alunos desta escola.
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2 TRABALHOS CIENTÍFICOS

Os trabalhos científicos são relatórios, teses, dissertações, projetos de
pesquisa, monografias e trabalhos de conclusão de cursos (TCC), que deverão ser
digitados obedecendo às disposições, dimensões, margens e espaços exigidos
pelas normas oficiais.
Há diferentes tipos de trabalhos: trabalho escolar, trabalho de conclusão de
curso, monografia, projeto de pesquisa, relatório de estágio, dissertação, tese entre
outros.

2.1 Trabalho escolar

São resumos, sínteses, análise, questionários ou tarefas de aula. Os
professores deverão exigir desde o primeiro semestre do curso a utilização das
normas técnicas para facilitar e fazer com que os alunos adquiram o hábito de
aplicabilidade.

2.2 Trabalho de conclusão de curso - TCC

Trabalho escrito sobre o tema específico, exigido pelas instituições de ensino
superior para colação de um grau, envolvendo levantamento, organização,
relacionamento e análise de dados, de onde resulte a demonstração de habilidades
gerais do concluinte para a adequada manipulação de dados técnicos e científicos.
Sua principal característica não é a extensão, mas a profundidade e a
sistematização do conhecimento do assunto.
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2.3 Monografia

Estudo acerca de um ponto particular de uma ciência, arte etc, mas que é
realizado individualmente, ou em alguns casos específicos por um grupo de alunos
quando assim prevê o planejamento pedagógico do curso.

2.4 Projeto de pesquisa

Documento que apresenta o plano traçado para o desenvolvimento do
trabalho final. É diferente dos demais trabalhos científico porque não contém seções
internas (capítulos). Sua estrutura básica compõe-se de uma folha de rosto, o
sumário e o projeto propriamente dito.

2.5 Relatório de estágio

Documento que contém relato completo e objetivo do cumprimento do estágio
exigido regimentalmente por algumas instituições, contendo experiências vividas,
objetivos propostos e alcançados, programas desenvolvidos e observações técnicas
realizadas.

2.6 Dissertação

É um documento que representa o resultado de um trabalho experimental ou
exposição de um estudo científico recapitulativo, de tema único e bem delimitado em
sua extensão, com o objetivo de reunir, analisar e interpretar informações. Deve
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evidenciar o conhecimento de literatura existente sobre o assunto e a capacidade de
sistematização do candidato. É feito sobre a orientação de um pesquisador, visando
à obtenção de título de mestre.

2.7 Tese

Documento que representa o resultado de um trabalho experimental de tema
específico e bem delimitado. Deve ser elaborado com base em investigação original,
constituindo-se em real contribuição para especialidade em questão. Visa à
obtenção do título de doutor ou livre-docente.
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3 PASSO A PASSO PARA TER UM TRABALHO ESCOLAR

A estrutura de um trabalho compreende: elementos pré-textuais, elementos
textuais e elementos pós-textuais. Os elementos pré-textuais são apresentados
antes da parte textual, constituída pelas partes fundamentais em um trabalho:
introdução, desenvolvimento e conclusão.

3.1 Elementos pré-textuais

Segundo a NBR 14724/2005, os elementos destacados em negritos são
obrigatórios num trabalho acadêmico, sendo os demais é facultativo a apresentação.
Atenção: O que está em negrito é obrigatório.

Parte Externa: Capa

- Obrigatório

Lombada – Opcional
Parte Interna: Folha de rosto

- Obrigatório

Errata – Opcional
Folha de Aprovação – Obrigatório (Curso Técnico)
Dedicatória – Opcional
Agradecimento – Opcional
Epígrafe – Opcional
Resumo na língua vernácula - Obrigatório
Resumo – Língua Estrangeira – Obrigatório (Curso Técnico)
Lista de Ilustrações – Opcional
Lista de Tabelas – Opcional
Lista de Abreviaturas e siglas – Opcional
Lista de Símbolos – Opcional
Sumário – Obrigatório
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Fig. 1 - Elementos pré-textuais.

Capa
Folha De Rosto

Errata
Folha de Aprovação
(CT)

Dedicatória
Agradecimento
Epígrafe
Resumo (S)

Lista (s)
Sumário

Fonte: Própria

Capa é a proteção externa do trabalho sobre a qual são impressos, de forma clara,
concisa e específica, os elementos que a identificam. Para tanto, devem constar às
informações transcritas na seguinte ordem: nome da instituição, nome do autor,
título, subtítulo (se houver), número de volumes (se houver mais de um), local
(cidade) da instituição onde deve ser a apresentado e ano de depósito.
Folha de rosto os elementos devem figurar na seguinte ordem: nome do autor,
título, subtítulo (se houver), número de volumes (se houver mais de um), natureza
(tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, relatório e outros), objetivo.
(aprovação na disciplina, grau pretendido e outros), nome da instituição, área de
concentração, nome do orientador, local (cidade) da instituição onde deve ser a
apresentado e ano de depósito.
Errata elemento opcional. Deve ser utilizada em último caso, quando o pesquisador
já não consegue mais alterar os dados do trabalho, deve ser apresentada
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obrigatoriamente solta do trabalho. Deve ser inserida após a folha de rosto. O texto
da errata é disposto da seguinte maneira:
Exemplo:
ERRATA

Folha
32

Linha

Onde se lê

Leia-se

3

Adnistração

Administração

Resumo na Língua Vernácula de acordo com a NBR 6028, resumo “é a
condensação de texto que delineia e/ou enfatiza os pontos mais relevantes de um
trabalho” (ABNT, 1990, p. 1). O resumo vem seguido, logo abaixo, das palavras
representativas do conteúdo do trabalho, isto é, palavras-chave e/ou descritores.
Sumário de acordo com a NBR 6027, sumário é a numeração das principais
divisões, na mesma grafia em que a matéria nele se sucede, acompanhado do
respectivo número de página.
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Seguem os exemplos de capa e folha de rosto:
Modelo de Capa
Fig. 2 – Modelo de capa.

Escola SENAI “Prof. Vicente Amato”
Curso de Eletricista de Manutenção ou Mecânico de Usinagem

Autor do trabalho

TÍTULO DO TRABALHO

Subtítulo (se houver)

Cidade
2008
Fonte: Própria
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Modelo de Folha de rosto

Fig. 3 – Modelo de folha de rosto.

Autor do trabalho
Autor

TÍTULO DO TRABALHO
Titulo e subtítulo se houver

Relatório apresentado ao Curso
de Eletricista de Manutenção ou

Natureza e
Objetivo

Mecânico

de

Usinagem,

disciplina ....., sob a orientação do
Prof. ou Profª, para obtenção da
nota parcial ou total.

Local

Jandira
2008

Fonte: Própria

Ano
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3.2 Elementos textuais

Constitui o núcleo do trabalho. Segundo a NBR 14724, é nesta parte que o
autor apresenta a matéria resultante do processo de investigação levado a efeito.
Constituído de três partes fundamentais: introdução, desenvolvimento e conclusão.
É composto independente da nomenclatura, a norma recomenda a divisão do texto
em capítulos ou seções e numeradas, e a apresentação das ilustrações, tabelas e
outras listas essenciais à clara compreensão das idéias expostas.

Fig. 4 – Elementos textuais.
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1 INTRODUÇÃO
15

2 DESENVOLVIMENTO
18

3 CONCLUSÃO

Fonte: Própria

Introdução é a parte inicial do texto, onde devem constar a delimitação do assunto
tratado, objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do
trabalho.
Algumas regras básicas que devemos observar no conteúdo de uma introdução:
a. anunciar o tema do trabalho;
b. esclarecer, de maneira sucinta, o assunto;
c. delimitar a extensão e profundidade que se pretende adotar no enfoque do tema.
Desenvolvimento é a parte principal do texto, que contém a exposição ordenada e
pormenorizada do assunto. Divide-se em seções e subseções, que variam em
função da abordagem do tema e do método.
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Conclusão é a parte final do texto, na qual se apresentam conclusões
correspondentes aos objetivos. Segundo a NBR 10719, nesta seção devem figurar,
“clara e ordenadamente as deduções tiradas dos resultados do trabalho ou
levantadas ao longo da discussão do assunto”.

3.3 Elementos pós-textuais

São materiais complementares que têm a finalidade de documentar ou melhor
esclarecer o texto, no todo ou em parte.
Fig. 5 – Elementos Pós-textuais.
101

REFERÊNCIAS
103

GLOSSÁRIO
105

APÊNDICE
135

ANEXO
156

ÍNDICE

Fonte: Própria

Referências são todas as obras citadas no decorrer do trabalho. Devem compor
uma relação das referências a ser incluída no final do trabalho, em ordem alfabética
(pelo sobrenome dos autores). A composição das referências deve obrigatoriamente,
estar em conformidade com a NBR 6023. Os elementos básicos essenciais para a
caracterização de uma obra são: nome do autor, título da obra, sub-título (se
houver), edição, local de publicação, editora, data de publicação e página. Nesse
trabalho temos uma seção específica para referência.
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4 ASPECTOS GRÁFICOS

As normas e padrões recomendados nesta seção objetivam as condições que
podem ser exigidas em uma apresentação racional e uniforme de trabalhos
escolares. Os trabalhos acadêmicos devem ser em conformidade com os
apontamentos a seguir, conforme orientação da NBR 14724:
a)

papel: se impresso, utilizar papel branco ou reciclado, no formato A4;

b)

espaçamento: o texto deve ser digitado em espaço 1,5 (um e meio). Porém

algumas partes merecem observações;
As citações diretas, no texto, de até três linhas, devem estar contidas entre
aspas duplas.
As citações diretas, no texto, com mais de três linhas – devem ser destacadas
com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado,
sem aspas e com espaço simples.
As notas de rodapé - devem ser digitadas com espaço simples.
As referências - as referências, ao final do trabalho, devem ser separadas entre si
por dois espaços simples.
Entre parágrafos: Não deixar espaço entre parágrafos.
c)

tipo da letra: Times New Roman ou Arial, se for usar o tipo de letra Arial

deverá ser desde a capa até o final do trabalho, esteticamente não podemos utilizar
mais de um tipo de letra, ou Times New Roman ou Arial. Impressos em cor preta,
podendo utilizar outras cores somente para as ilustrações;
d)

tamanho da letra: Recomenda-se, para digitação, a utilização de fonte

tamanho 12 para todo o trabalho, inclusive capa. Excetuando-se as citações de mais
de três linhas, notas de rodapé, paginação e legendas das ilustrações e das tabelas
que devem ser digitadas em tamanho menor e uniforme;
e)

numeração: Em números arábicos.

na margem superior à direita. Para efeito de numeração todas as páginas, a partir
da página de rosto são contadas, mas só começa a aparecer o número a partir da
introdução;
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f)

margens;

Fig. 6 – Margem - Frente

Fig. 7 – Margem - Verso

Superior
3 cm

Superior
3 cm

Direita
2 cm
Esquerda
3 cm

Direita
3 cm
Esquerda
2 cm

Inferior
2 cm
Fonte: Própria

g)

Inferior
2 cm
Fonte: Própria

os elementos pré-textuais devem iniciar no anverso da folha, com exceção

dos dados internacionais de catalogação-na-publicação que devem vir no verso da
folha de rosto. Recomenda-se que os elementos textuais e pós-textuais sejam
digitados ou datilografados no anverso e verso das folhas;
h)

sub-títulos, subdivisões devem ser numerados de forma homogênea;

Exemplo:

j)

1 DEFINIÇÕES

6

1.1 Trabalho científico

6

1.2 Tese

7

notas de rodapé: Neste caso as notas de rodapé1 somente devem ser

usadas com a finalidade de inserir considerações complementares, ou seja, para

1

Todas as notas de rodapé devem constar no pé da página. Não usá-las no final dos capítulos nem no final de todo o trabalho.
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fornecer explicações adicionais, comentários, explanações, entre outros. Elas
ajudam a esclarecer, sem cortar a linha de pensamento.
Em cada capítulo inicia-se uma nova numeração. Podem ser usadas também para
trazer a versão original de uma citação traduzida no texto, quando se fizer
necessário e importante a comparação. Sua numeração, em números arábicos, é
crescente e por capítulo2 ;
k)

citações: a citação é a menção no texto, de elementos retirados dos

documentos pesquisados, com a finalidade de esclarecer um assunto, ilustrar ou
sustentar o que se afirma.
l)
indicativo de seção: os títulos primários devem ser apresentados nas
páginas ímpares, ou seja, na frente.

2

Em cada capítulo inicia-se nova numeração.
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5 COMO FAZER REFERÊNCIAS

Referência é um conjunto de elementos que permite a identificação, no todo ou em
parte, de documentos impressos ou registrados em diversos tipos de suportes. Cada
referência

é

constituída

de

elementos

essências

e,

quando

necessário,

acrescentados os elementos complementares.
As referências são alinhadas somente à margem esquerda do texto, em espaço
simples de entrelinhas e separadas entre si por dois espaços simples.
Exemplos:
CASTELLI, Geraldo. Administração hoteleira. 7. ed. Caxias do Sul: EDUCS, 2000.
150 p.

IGNARRA, L. R. Fundamentos do turismo. São Paulo: Pioneira, 1999. 100 p.

É de fundamental importância observar todos os detalhes, a ordem de colocação
dos dados, a pontuação e os espaços. O nome da obra poderá ser apresentado
utilizando-se os recursos de negrito, itálico ou grifo e redondo, caixa alta ou versal, e
outro, conforme a ANBT NBR 6024, no sumário e de forma idêntica, no texto.

5.1 Falta de elementos
Quando algum dado é desconhecido e não há possibilidade de se fazer uma
identificação, registra-se abreviadamente:

a) na falta do local: [S.l.]
Ex.:
HUNTER, James C. O Monge e o executivo: uma história sobre a essência da
liderança. 14. ed. [ S. l.]: Sextante, 2004. 139 p.
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b)

na falta da editora: [s.n.]
Ex.:

HUNTER, James C. O Monge e o executivo: uma história sobre a essência da
liderança. 14. ed. Rio de Janeiro: [ s.n.], 2004. 139 p.

c)

na falta da data: [s.d.]

Ex.:
HUNTER, James C. O Monge e o executivo: uma história sobre a essência da
liderança. 14. ed. Rio de Janeiro: Sextante, [s.d.]. 139 p.

5.2 Grau de parentesco

Quando há palavras indicando o grau de parentesco, elas devem acompanhar o
sobrenome tais como Júnior, Filho, Neto.
Exemplo: DIZARD JUNIOR, Wilson
Outros exemplos:
a)

sobrenomes compostos ou que formam unidade semântica não devem ser

separados.
Exemplo: MARTÍN-BARBERO, Jesus.
CASTELO BRANCO, Samantha.
b)

o mesmo critério deve ser usado para sobrenomes compostos.

Exemplo: MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria.
c)

casos em que um dos elementos do sobrenome, que não sendo o último,

acaba ficando mais conhecido e consagrado pelo uso.
Exemplo: MARQUES DE MELO, José.
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d)

quando o sobrenome é precedido pelas partículas de, do, von, del, e da della,

a entrada é feita sem a partícula.
Exemplo: MORAES, Denis de.

5.3 Quanto ao número de páginas

Pode-se registrar o número da ultima página, folha ou coluna de cada seqüência,
respeitando-se a forma encontrada (letras, algarismo romanos ou arábicos). Seguem
alguns exemplos:
a)

deve-se indicar o número total de páginas seguido da abreviatura “p.”,

quando se referenciarem toda a publicação.
Ex.:
GARCIA, Regina Leite (org.). Métodos: contra método. São Paulo: Cortez, 2003.
b)

156 p.

quando se referenciarem partes de publicações, deve-se mencionar os

números das páginas, inicial e final, precedidos da abreviatura “p”.
Ex.:
GARCIA, Regina Leite (org.). Métodos: contra método. São Paulo: Cortez, 2003.
p. 51 - 100.

5.4 Quanto ao local de publicação

O nome do local (cidade) de publicação deve ser indicado tal como figura no
documento:
a)

deve ser transcrito na língua da publicação;

b)

de forma completa.
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5.5 Quanto ao nome da editora

O nome da editora deve ser indicado tal como figura no documento, abreviando-se
os prenomes e suprimindo-se palavras que designam a natureza jurídica ou
comercial, desde que sejam dispensáveis para identificação:
a)

deve ser simplificado. Ex.: Atlas (e não Editora Atlas S.A.)

5.6 Quanto ao número da edição

Quando houver uma indicação de edição, esta deve ser transcrita, utilizando-se
abreviaturas dos numerais e da palavra edição, ambas na forma adotada na língua
do documento:
a)

é utilizado quando necessário e mencionado na obra;

b)

deve ser indicado em algarismo arábico, seguida da abreviatura da palavra

edição.
Ex.: 3. ed.

5.7 Quanto ao ano de publicação

A data de publicação deve ser indicada em algarismos arábicos:
a)

é transcrito em algarismos arábicos;

b)

não sendo possível localizar a data de publicação, registrar [s.d.], sem data,

entre colchetes.

5.8 Exemplos de referências

As referências dos documentos citados em um trabalho devem ser ordenadas de
acordo com o sistema utilizado para citação no texto, conforme NBR 10520. Seguem
alguns exemplos de referências:
a) quando a autoria é de uma só pessoa (ATENÇÃO A PONTUAÇÃO);
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SOBRENOME DO AUTOR, Prenome. Título da obra. 6. ed. Local: Editora, ano.
Páginas.
Exemplo:
RUSCHMANN, Doris. Marketing turístico: um enfoque promocional. 2. ed.
Campinas, 1995. 230 p.
b) até três autores: todos os autores são mencionados, na ordem em que aparecem
na publicação, separados por ponto e vírgula;
Exemplo:
MOURA, Maria Lucia Seidl de; FERREIRA, Maria Cristina; PAINES, Patrícia Ann.
Manual de elaboração de projetos de pesquisa. Rio de janeiro: EDUERJ, 1998.
c) mais de três autores: menciona-se o primeiro autor, seguido da expressão et al
(significa e outros);
Exemplo:

AGUIRRER, Jesus Maria et al. El Consumo cultural del venezolano. Caracas:
Fundación Centro Gumila, 1998.

d) material retirado via internet;
LEITE, Leonardo. Síndrome de down. Disponível em:
<http://www.ghente.org/ciencia/genetica/down.htm> Acesso em: 17 jan. 2008.

e) artigo de revistas;
AUTOR (ES) OU ARTIGO ou matéria. Título da publicação, Local de publicação,
numeração correspondente ao volume e/ou ano, fascículo ou número, paginação
inicial e final (quando se tratar de artigo ou matéria), data ou intervalo de publicação
e particularidades que identificam a parte (se houver).
Exemplo:
CERTO e errado. Manequim, São Paulo, n. 397. p. 51-52, fev. 2006.
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f) artigos de jornais;
AUTORIA DO ARTIGO. Título do artigo. Título do jornal. Local, dia, mês e ano.
Número ou título do caderno, página.
Exemplo:
FALEIROS, Marina. Logística abre novo campo para executivos: mercado valoriza
profissional com visão da cadeia e que reduza custos. O Estado de São Paulo, São
Paulo, 19 fev. 2006. Negócios, p. 6.
g) enciclopédias;
Exemplo:
ENCICLOPÉDIA Barsa. São Paulo: Abril, 1999, v.3.
h) autor entidade;
Exemplo:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e
documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação. Rio de Janeiro, 2005. 9 p.
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Catálogo de teses da Universidade de São
Paulo 1992. São Paulo, 1993. 467 p.
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6 CONCLUSÃO

Um trabalho científico, embora consistente por seu conteúdo, pode cair no
esquecimento quando não apresentado adequadamente. Um trabalho finalizado
com êxito todos os seus elementos: comunicação, compreensão, estética e o
conteúdo do texto estão em equilíbrio.
Portanto, com as orientações contidas nesse manual sobre a metodologia
para elaboração de trabalhos escolares e tendo com base as normas da ABNT,
pretende-se orientar o aluno na tarefa de apresentação formal de seus trabalhos.
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