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Digitação: Programa Word
Folha: A4
Margens: superior 3cm, inferior 2cm, esquerda 3cm, direita 2cm

Alinhamento do texto: justificado
Espaçamento entre linhas: 1,5cm

Tipo de letra: Fonte Arial ou Times New Roman, cor preta, tamanho 12 para todo o trabalho,
inclusive capa.
Os subtítulos devem ser escritos em letra 12 também e NÃO em caixa alta.

O parágrafo deve ser iniciado em 2 cm.

Palavras e expressões em língua estrangeira devem ser destacadas em itálico.

ESTRUTURA DO TRABALHO
Capa
Introdução: deve conter os temas que serão tratados no trabalho, além da justificativa e o seu
objetivo.
Confira o que não pode faltar na sua introdução de trabalho:
Tema: O assunto principal da sua pesquisa;
Problema: A pergunta que aquele trabalho em questão está tentando resolver;
Objetivos gerais: Apresentar um objetivo do trabalho dentro de um contexto mais geral;

Justificativa: Nesta parte os estudantes devem colocar o que acabou motivando as pessoas a
escreverem aquele projeto específico.
.

1.INTRODUÇÃO

Este trabalho apresentará....

A introdução, a conclusão e as referências
devem sempre estar sozinhas em uma folha.

Desenvolvimento
Colocam-se todas as etapas em ordem.
Anexos
Conclusão

CONCLUSÃO

Com a realização desse trabalho...

Referências
* Alinhamento à esquerda;
* Espaçamento entre linhas simples e separadas entre si por um espaço duplo;
* Ordem alfabética
* Livro: sobrenome do autor em caixa alta, nome do autor, título em negrito, edição, cidade,
editora e ano de publicação.
Exemplo:
PELCZAR JUNIOR, J. M. Microbiologia: conceitos e aplicações. 2. ed. São Paulo: Makron
Books,. 1996.
Meio eletrônico: sobrenome do autor, nome do autor, título do texto, ano, link e data de
acesso.
Exemplo:
MORETTI, Isabella. “Regras da ABNT para TCC: conheça as principais normas”. 2014.
Disponível em: <http://viacarreira.com/regras-da-abnt-para-tcc-conheca-principais-normas>.
Acesso em 12 jun. 2017.
Endereço eletrônico deve aparecer entre os sinais < >. Quando não é possível determinar o
local, utiliza-se a expressão sine loco, abreviada, entre colchetes [S.l.]
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NAS REFERÊNCIAS, O ESPAÇAMENTO É
SIMPLES ) E ENTRE REFERÊNCIAS É DE
2 ESPAÇOS SIMPLES.

