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O presente trabalho, NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE 
TRABALHOS ACADÊMICOS DA FACULDADE CEARENSE, tem 
como objetivo proporcionar, ao corpo discente, diretrizes seguras e 
simplificadas de como elaborar trabalhos científicos, principalmente 
aos concluintes, no momento em que iniciam suas pesquisas, quando 
da elaboração da monografia de Trabalho de Conclusão de Curso, 
proporcionando, destarte, uma fonte segura de como produzir seguindo 
uma padronização institucional, necessária e bem-vinda�

Esperamos que este trabalho sirva, de forma decisiva, para que 
a comunidade da nossa Instituição encontre ferramentas úteis e 
necessárias para um perfeito desenvolvimento acadêmico, comprovados 
através da elaboração de trabalhos com níveis excelentes�

A Direção�
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Trabalhos acadêmicos e similares (Trabalho de Conclusão de Curso 
– TCC, Trabalho de Graduação Interdisciplinar - TGI, Trabalho de 
Conclusão de Curso de especialização e/ou aperfeiçoamento e 
outros): 
Documento que representa o resultado de estudo, devendo expressar 
conhecimento do assunto escolhido e ser obrigatoriamente emanado 
da disciplina, módulo, estudo independente, curso, programa e outros 
ministrados� 

Deve ser feito sob a coordenação de um orientador�

O orientador, escolhido pelo estudante, deve ter um perfil acadêmico 
que se coadune com a pesquisa pretendida, devendo, preferentemente, 
possuir titulação strictu sensu� No caso de orientador especialista, o 
Trabalho deve ter, como co-orientador, o coordenador do curso�
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ESTRUTURA DO TRABALHO ACADÊMICO

A estrutura de trabalho acadêmico compreende: elementos pré-textuais, 
elementos textuais e elementos pós-textuais� Alguns são obrigatórios 
e outros, opcionais 
(Figura 1)�

Figura 1 - Estrutura do trabalho acadêmico

 

ELEMENTOS 
TExTUAIS 

CAPA* 

ANExOS 

APÊNDICES 

GLOSSÁRIO 

REFERÊNCIAS* 

CONCLUSÃO* 

DESENVOLVIMENTO* 

INTRODUÇÃO* 

SUMÁRIO* 

LISTAS 

RESUMO L.E.* 

RESUMO L. V. 

EPÍGRAFE 

AGRADECIMENTOS 

DEDICATORIA 
FOLHA DE 

APROVAÇÃO* 
ERRATA 

FOLHA DE 
ROSTO* 

LOMBADA 

CAPA* 

ELEMENTOS 
PRÉ-TExTUAIS 

ELEMENTOS 
PÓS-TExTUAIS 

As páginas são contadas 
sequencialmente desde a 
folha de rosto e numeradas 
a partir da INTRODUÇAO 
com algarismos arábicos. 

* Elementos obrigatórios 
L.V. – Língua vernácula 
L.E. – Língua estrangeira 
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ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

Elementos que antecedem o texto com informações que ajudam A� 
na identificação e utilização do trabalho.

CAPA (Figura 2):

Elemento obrigatório�  Proteção externa do trabalho, na cor preta, 
e sobre a qual se imprimem as informações indispensáveis à sua 
identificação. 

As informações são transcritas na seguinte ordem:
a) nome da instituição e do curso, centralizado a partir da primeira 
linha do texto, em letras maiúsculas;
b) nome do autor, centralizado e colocado entre o cabeçalho inicial e o 
título do trabalho, em letras maiúsculas;
c) título, em letras maiúsculas e centralizado, em negrito, colocado na 
metade da página;
d) subtítulo, se houver, em letras maiúsculas, separado do título por 
dois pontos;
e) número de volumes (se houver mais de um, deve constar em cada 
capa a especificação do respectivo volume), centralizado e colocado 
logo após o título ou o subtítulo;
f) local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado, em letras 
maiúsculas, na margem inferior e centralizado na penúltima linha;
g) ano de depósito (da entrega), seguindo o local na margem inferior e 
centralizado na última linha�

 

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO CEARÁ 
FACULDADE CEARENSE 

CURSO DE DIREITO 
 

 

 

NOME DO AUTOR 

 

 

TÍTULO DA MONOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA 
ANO 

 Figura 1 - Estrutura do trabalho acadêmico
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LOMBADA (Figura 3):

Elemento opcional� Parte da capa do trabalho que reúne as margens 
internas das folhas�  

Devem ser impressas as informações abaixo:
a) nome do autor (último sobrenome do autor), impresso longitudinal-
mente e legível do alto para o pé da lombada (para permitir a leitura 
quando o trabalho está no sentido horizontal, com a face voltada para 
cima);
b) título do trabalho, impresso da mesma forma que o nome do au-
tor;
c) ano de publicação, na horizontal colocado logo após a natureza do 
trabalho, na altura de 5 cm;
d) quando houver mais de um volume, identificam-se elementos alfa-
numéricos de identificação, por exemplo: v. 2, abaixo do ano.

 

R
IB

E
IR

O
 

 
 

M
O

N
O

G
R

A
FIA

               
2010 

5 cm 
Espaço reservado 
para colocação da 
identificação na 
biblioteca. Figura 3 - Modelo de lombada
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Figura 3 - Modelo de lombada

FOLHA DE ROSTO:

Elemento obrigatório. Contém os elementos essenciais à identificação 
do trabalho�

ANVERSO DA FOLHA DE ROSTO (Figura 4)

Os elementos devem figurar na seguinte ordem:

a) nome do autor: responsável intelectual do trabalho; deve ser centra-
lizado na primeira linha do texto, em letras maiúsculas;
b) título principal do trabalho: deve ser claro e preciso, identificando o 
seu conteúdo e possibilitando a indexação e recuperação da informação; 
deve ser em letras maiúsculas e centralizado, colocado entre o nome 
do autor e a nota explicativa;
c) subtítulo: se houver, deve ser evidenciada a sua subordinação ao títu-
lo principal, precedido de dois-pontos; deve ser em letras maiúsculas;
d) número de volumes (se houver mais de um, deve constar em cada 
folha de rosto a especificação do respectivo volume); centralizado e 
colocado logo após o título ou o subtítulo acompanhado da respectiva 
especificação (Ex.: v. 1);
e) nota explicativa com a natureza (tese, dissertação, trabalho de con-
clusão de curso e outros), o objetivo (aprovação em disciplina, grau 
pretendido e outros), o nome da instituição a que é submetido,a área 
de concentração; deve ser transcrita em espaço simples, justificada, e 
em letras maiúsculas/minúsculas, alinhada a partir do centro da folha 
para a margem direita;

 
 

NOME DO AUTOR 

 

 

TÍTULO DA MONOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

LOCAL 
ANO 

 

 
r

Monografia submetida à aprovação 
Coordenação do Curso de Direito do 
Centro Superior do Ceará, como 
requisito parcial para obtenção do 
grau de Graduação. 

Figura 4 - Modelo de folha de rosto
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f) nome do orientador e, se houver, do co-orientador; iniciando e fina-
lizando nas mesmas margens da nota explicativa;
g) local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado; deve em 
letras maiúsculas e centralizado na penúltima linha;
h) ano de depósito (da entrega), deve ser centralizado na última linha�

VERSO DA FOLHA DE ROSTO (Figura 5)

Deve conter a ficha catalográfica, no tamanho 7,5 cm x 12,5 cm, 
localizada na parte inferior da folha e feita pela bibliotecária da 
Instituição, conforme o Código de Catalogação Anglo-Americano 
vigente�

  
C837d  Costa, Marco Antônio Castro. 
 

       O direito do consumidor no âmbito das políticas públicas no 
Brasil: conquistas e impasses. / Marco Antônio Castro Costa. – 
Fortaleza, 2009. 

                   106f.; il. 
                   Orientador: Prof. Dr. Hermano Machado Ferreira Lima. 

       Dissertação (Mestrado acadêmico em Políticas Públicas e 
Sociedade) – Universidade Estadual do Ceará, Centro de Estudos 
Sociais Aplicados, Centro de Humanidades, 2009. 
       1. Consumo. 2. Código de Defesa do Consumidor. 3. Políticas 
públicas – Brasil. I. Universidade Estadual do Ceará, Centro de 
Estudos Sociais Aplicados, Centro de Humanidades. 

                                                                                                                                   
CDD 320.6 

 

7,5 cm 

12,5 cm 
Figura 5 – Modelo de ficha catalográfica
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ERRATA (Figura 6):

Elemento opcional� Deve apresentar-se em página distinta, inserido logo 
após a folha de rosto, sem indicativo numérico, com a palavra ERRATA 
em letras maiúsculas, em negrito, centralizada e sem pontuação�

Corresponde a uma lista das folhas e linhas em que ocorrem erros, 
seguidas das devidas correções, disposto da seguinte maneira:

Exemplo:
Folha   Linha   Onde se lê  Leia-se
32   3   publiacao publicação

Figura 6 – Modelo de errata

 ERRATA 

SILVA, C. A. B. da. Usina de beneficiamento de leite e derivados. 
Brasília: Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma 
Agrária, 1995. 46 p. 

Folha Linha Onde se lê Leia-se 
31 34 Sacos plásticos Embalagem 
31 1 500 kg/h 1600 kg/h 
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FOLHA DE APROVAÇÃO (Figura 7):

Elemento obrigatório� Deve apresentar-se em página distinta, colocado 
logo após a folha de rosto, sem indicativo numérico e título�

Contém os elementos essenciais à aprovação do trabalho: 
a) nome do autor do trabalho centralizado na primeira linha do texto, 
em letras maiúsculas; 
b) título do trabalho centralizado e em letras maiúsculas, colocado logo 
após o autor;
c) subtítulo (se houver), separado do título por dois pontos;
d) nota explicativa contendo natureza, objetivo, nome da instituição a 
que é submetido, área de concentração; deve ser transcrita em espaço 
simples, justificada, e em letras maiúsculas/minúsculas, alinhada a par-
tir do centro da folha para a margem direita;
e) data de aprovação colocada logo após a nota; 
f) nome, titulação e assinatura dos componentes da banca examina-
dora e instituições a que pertencem, ocupando a metade inferior da 
folha�

A data de aprovação e as assinaturas dos membros componentes da 
banca examinadora são colocadas após a aprovação do trabalho�

Figura 7 - Modelo de folha de aprovação

NOME DO AUTOR

TÍTULO DA MONOGRAFIA

Monografia como pré-requisito para 
obtenção do título de Bacharelado 
em Direito, outorgado pela Faculdade 
Cearense – FaC, tendo sido aprovada 
pela banca examinadora composta 
pelos professores.
Data de aprovação: ____/ ____/____

BANCA ExAMINADORA

_________________________________________
Professor Ms. .........................................

_________________________________________________
Professora Ms. .........................................

_________________________________________________
Professor Esp. .........................................
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Figura 8 – Modelo de dedicatória

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos meus Pais 
 
 
 

 

 

DEDICATÓRIA (Figura 8):

Elemento opcional� Deve apresentar-se em página distinta, colocado 
após a folha de aprovação, sem indicativo numérico e título�

Corresponde a folha em que o autor presta homenagem ou dedica 
seu trabalho, com o texto aparecendo à direita e na metade inferior da 
folha�  

Figura 7 - Modelo de folha de aprovação
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AGRADECIMENTOS (Figura 9):

Elemento opcional� Deve apresentar-se em página distinta, colocado 
após a dedicatória, sem indicativo numérico, com a palavra AGRADE-
CIMENTOS em letras maiúsculas, em negrito, centralizada e sem pon-
tuação� 

Corresponde a folha em que o autor faz agradecimentos dirigidos 
àqueles que contribuíram de maneira relevante à elaboração do 
trabalho�

 

AGRADECIMENTOS 
 
 

Em primeiro lugar a Deus, que iluminou o meu caminho 
durante esta caminhada. 
 
Aos meus colegas de sala, que sempre me ajudaram nos 
trabalhos de equipe.  
 
A minha orientadora que além de ter me mostrado os 
caminhos para a realização deste trabalho, iluminou de 
maneira especial meus pensamentos levando-me a buscar 
mais conhecimentos. Também foi incentivadora, psicóloga e 
amiga. Muito obrigada por tudo.  
 
Aos meus pais, quero agradecer de forma destacada e 
grandiosa, pois me incentivaram a seguir em frente e concluir 
mais esta etapa em minha vida. 
 
Aos professores pelo acolhimento e disponibilidade sempre 
generosa. 
 
 
 

 
 

 

 

Figura 9 – Modelo de agradecimentos
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Figura 10 – Modelo de epígrafe

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

"Não importa tanto o tema da tese quanto a 
experiência de trabalho que ela comporta." 

(Umberto Eco) 
 

 
 

EPÍGRAFE (Figura 10):

Elemento opcional� Deve apresentar-se em página distinta, colocado 
após os agradecimentos, sem indicativo numérico e sem título� 

O texto deve ser apresentado entre aspas, seguida da indicação de au-
toria, disposta à direita e na metade inferior da folha� Podem também 
constar epígrafes nas folhas de abertura das seções primárias� 
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RESUMO NA LÍNGUA VERNÁCULA (Figura 11):

Elemento obrigatório� Deve apresentar-se em página distinta, sem 
indicativo numérico, com a palavra RESUMO em letras maiúsculas, em 
negrito, centralizada e sem pontuação� 

Apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto, fornecendo 
uma visão rápida e clara do conteúdo e das conclusões do trabalho, 
observando-se que deve:
a) ter de 150 a 500 palavras; 
b) ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do 
documento;
c) ser composto de uma seqüência de frases concisas, afirmativas e não 
de enumeração de tópicos; 
d) ter um parágrafo único;
e) ser usado o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular�

Devem-se evitar: a) símbolos e contrações que não sejam de uso 
corrente; b) fórmulas, equações, diagramas etc, que não sejam 
absolutamente necessários� Quando seu emprego for imprescindível, 
defini-los na primeira vez que aparecerem.

As palavras-chave (palavras representativas do conteúdo do trabalho) 
devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão 
Palavras-chave, separadas entre si por ponto e finalizadas também 
por ponto�

 

RESUMO 
 

A temática “O Direito do Consumidor no âmbito das Políticas 
Públicas no Brasil: Conquistas e Impasses” torna-se instigante 
porque trata de uma das áreas pertinentes ao senso crítico da 
população. O consumo também tem sua importância para o campo 
das pesquisas nas Ciências Sociais exatamente por ser um dos 
pilares propulsores do sistema econômico capitalista ainda muito 
pertinente à realidade cotidiana e aos comportamentos dos 
indivíduos na sociedade. Desta forma, necessita ser acuradamente 
refletido para uma maior compreensão dos seus efeitos na vida dos 
seres humanos em uma determinada sociedade, configurada em 
uma idéia de globalização que o adota como paradigma valorativo de 
ascensão social. Neste sentido, o tema proposto para a pesquisa 
busca desvendar os meandros dos movimentos populares 
consumeristas nos anos que antecederam a constituição de 1988, 
seus engajamentos e articulações visando à plena efetivação do 
direito do consumidor e, por outro lado, a perspectiva do legislador 
constituinte, que, motivado por interesses ou forças, foram levados a 
instituir a previsão do Código de Defesa do Consumidor no Brasil 
como um dos elementos formadores da ordem econômica nacional. 

Palavras Chaves: Consumidor. Movimentos sociais e políticos. 
Globalização. 

 
 

 
 

 
Figura 11 – Modelo de resumo na língua vernácula
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Figura 12 – Modelo de resumo em língua estrangeira

 

ABSTRACT 

This dissertation questions “The right of the consumer within 
Brazilian policy”: the strengths and the weaknesses. It is an 
important and thought provoking topic due to the critical effect it 
has on the population as a whole.  The consumer should be of 
particular interest to research within the social sciences. 
Consumerism is just one of the main factors that fuels an ever 
growing capitalist economic system.  However, at the same time it 
is very relevant to the behavior and the day to day living of 
individuals within society. The conclusions drawn from the 
research need to accurately reflect and provide a greater 
understanding of how human lives are affected within a capitalist 
society. It also needs to be considered whether using globalization 
as the ideal supports the idea of social ascension.  In this sense, 
the focus of this paper aims to unveil the intricacies of popular 
consumerist movements in the years following the Constitution of 
1988.  Firstly, the movements that led to the full realization of the 
rights of the consumer.  Secondly, looking from the perspective of 
the legislator constituent as to what interests or forces the 
consumer protection law within Brazil to be one of the main 
leaders of national economic order. 

Keywords: Consumer. Social and political movements. 
Globalization.  
 

 
 

 
 

RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA (Figura 12):

Elemento obrigatório, com as mesmas características do resumo em 
língua vernácula, digitado em folha separada (em inglês Abstract, em 
espanhol Resumen, em francês Résumé, por exemplo)� 

Deve ser seguido das palavras representativas do conteúdo do traba-
lho, isto é, palavras-chave e/ou descritores, na língua�
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LISTA DE ILUSTRAÇÕES (Figura 13):

Elemento opcional� Deve apresentar-se em página distinta, sem 
indicativo numérico, com as palavras LISTA DE ILUSTRAÇÕES em letras 
maiúsculas, em negrito, centralizada e sem pontuação� 

Deve ser elaborado de acordo com a ordem apresentada no texto, 
com cada item designado por seu nome específico, acompanhado do 
respectivo número da página� 

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 outros).

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

FIGURA 1 Plântulas de feijão-de-corda .........................47 
FIGURA 2 Plântulas de soja ...........................................48 
TABELA 1 Análise de variância ......................................58 
TABELA 2 Valores médios de acesso à plântula (AP) 

de feijão-de- corda, Vigna  ............................61 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Modelo de lista de ilustrações
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Figura 14 – Modelo de lista de tabelas

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

1. Composição, classificação e fabricante do pino 
intraradicular.............................................................................................20 

2. Composição, classificação e 
fabricante..................................................................................................21 

3. Composição, classificação e fabricante do adesivo: ED Primer + 
Panavia.....................................................................................................24 

4. Composição, classificação e fabricante do cimento resinoso: Relyx 
Unicem.....................................................................................................40 

5. Resultados da resistência de união média com seus respectivos desvio-
padrão nos terços das raízes para todos os cimentos 
utilizados...................................................................................................24 

6. Análise de Variância (ANOVA) para comparação da resistência de união 
entre os terços (cervical, médio e apical), utilizando Panavia 21 como 
cimento.....................................................................................................24 

7. Análise de Variância (ANOVA) para comparação da resistência de união 
entre os terços (cervical, médio e apical), utilizando Relyx CRA/Single 
Bond 2 como 
cimento.....................................................................................................24 

8. Análise de Variância (ANOVA) para comparação da resistência de união 
entre os terços (cervical, médio e apical), utilizando Relyx Unicem como 
cimento.....................................................................................................30 

 

 

 

 

LISTA DE TABELAS (Figura 14):

Elemento opcional� Deve apresentar-se em página distinta, sem indica-
tivo numérico, com as palavras LISTA DE TABELAS em letras maiúsculas, 
em negrito, centralizada e sem pontuação� 

Elaborado de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada 
item designado por seu nome específico, acompanhado do respectivo 
número da página�
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS (Figura 15):

Elemento opcional� Deve apresentar-se em página distinta, sem 
indicativo numérico, com as palavras LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
em letras maiúsculas, em negrito, centralizada e sem pontuação� 

Corresponde a relação alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no 
texto, seguidas das palavras ou expressões correspondentes grafadas 
por extenso, sendo recomendada a elaboração de lista própria para 
cada tipo�

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 
CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico 
IBICT Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 
ISBN International Standard Book Number 
MEC Ministério de Educação e Cultura 
TCC Trabalho de Conclusão de Curso 
FaC Faculdade Cearense 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 – Modelo de lista de abreviaturas e siglas
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Figura 16 – Modelo de lista de símbolos

 
LISTA DE SÍMBOLOS 

© Copyright 
$  Dólar 
€  Euro 
¥  IIene 
£  Libra 
®  Marca Registrada 
%  Porcentagem 
§  Seção 

 
 

 

 

 

 

LISTA DE SÍMBOLOS (Figura 16):

Elemento opcional� Deve apresentar-se em página distinta, sem indica-
tivo numérico, com a palavra LISTA DE SÍMBOLOS em letras maiúsculas, 
em negrito, centralizada e sem pontuação� 

Corresponde a uma relação elaborada de acordo com a ordem apre-
sentada no texto, com o devido significado.
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SUMÁRIO (Figura 17):

Elemento obrigatório� Deve apresentar-se em página distinta, sem 
indicativo numérico, com a palavra SUMÁRIO em letras maiúsculas, em 
negrito, centralizada e sem pontuação� 

Apresenta as principais divisões, seções e outras partes do trabalho 
acompanhadas do(s) respectivo(s) número(s) da(s) página(s)� Havendo 
mais de um volume, em cada um deve constar o sumário completo do 
trabalho�

 

Sumário 

 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................... 15 
2 REVISÃO DE LITERATURA .................................................... 24 
2.1 Material .................................................................................. 24 
2.2 Seleção e preparo dos dentes ............................................... 24 
2.3 Tratamento endodôntico e desobstrução .............................. 24 
2.4 Preparo das superfícies dos pinos ........................................ 24 
3 MATERIAL E MÉTODOS ......................................................... 44 
4 RESULTADOS ......................................................................... 54 
5 DISCUSSÃO ............................................................................ 68 
6 CONCLUSÃO ........................................................................... 92 
REFERÊNCIAS ........................................................................... 94 
APÊNDICES ................................................................................ 100 
ANExOS  .................................................................................... 104 

Figura 17 – Modelo de sumário
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ELEMENTOS TEXTUAIS

Constituídos de três partes fundamentais: introdução, desenvolvimento 
e conclusão�

INTRODUÇÃO

Parte inicial do texto, em que devem constar a delimitação do assunto 
tratado (informação necessária para entender de que assunto trata 
o trabalho e a pesquisa), objetivos da pesquisa e outros elementos 
necessários para situar o tema do trabalho, como a justificativa da 
escolha do tema; a contextualização: situa o problema do tema para 
o leitor, revelando-lhe o que já foi estudado por outros autores a esse 
respeito

DESENVOLVIMENTO

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, contemplando 
fundamentação teórica (as idéias dos autores lidos e analisados), 
metodologia (como e onde foi feita a pesquisa) e discussão dos 
resultados�

CONCLUSÃO

Parte final do texto, na qual se apresentam conclusões correspondentes 
aos objetivos ou hipóteses� Deve resultar de deduções lógicas sempre 
fundamentadas no que foi apresentado e discutido anteriormente� 
A conclusão recapitula sinteticamente os resultados da pesquisa� 
É opcional apresentar os desdobramentos relativos à importância, 
síntese, projeção, repercussão, encaminhamento e outros�

ELEM
EN

TO
S TEXTU

A
IS
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ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS

Sucedem o texto e complementam o trabalho, na ordem em que se 
segue:

REFERÊNCIAS 

Elemento obrigatório� Deve apresentar-se em página distinta, sem 
indicativo numérico, com a palavra REFERÊNCIAS em letras maiúsculas, 
em negrito, centralizada e sem pontuação� 

As referências dos documentos citados devem ser ordenadas de acordo 
com o sistema utilizado para citação no texto: ou o alfabético (ordem 
alfabética de entrada) ou o numérico (ordem de citação no texto)�

As referências devem ser alinhadas somente à margem esquerda do 
texto e de forma a se identificar individualmente cada documento, em 
espaço simples, e separadas entre si por espaço simples� 

Os elementos devem ser apresentados em seqüência padronizada, 
conforme apresentados nos modelos das seções 7 e 8 da ABNT NBR 
6023� 

GLOSSÁRIO 

Elemento opcional� Deve apresentar-se em página distinta, sem 
indicativo numérico, com a palavra GLOSSÁRIO em letras maiúsculas, 
em negrito, centralizada e sem pontuação� 

Lista de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou sentido 
obscuro, acompanhadas de seus respectivos significados ou definições, 
elaborada em ordem alfabética� 

APÊNDICE 

Elemento opcional� Deve apresentar-se em página distinta, sem 
indicativo numérico, com a palavra APÊNDICE em letras maiúsculas, em 
negrito, centralizada e sem pontuação� 

Texto ou documento elaborado pelo autor (complementando sua 
argumentação, sem prejuízo da unidade do trabalho)�

EL
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U

A
IS



TRABALHOS ACADÊMICOS | FACULDADE CEARENSE

25

Identificado por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos 
respectivos títulos� Excepcionalmente utilizam-se letras maiúsculas 
dobradas, quando esgotadas as letras do alfabeto�

Exemplo:

APÊNDICE A – Avaliação numérica de células inflamatórias totais 
aos quatro dias de evolução�

ANEXO

Elemento opcional� Deve apresentar-se em página distinta, sem 
indicativo numérico, com a palavra ANEXO em letras maiúsculas, em 
negrito, centralizada e sem pontuação� 

Texto ou documento não elaborado pelo autor (serve de fundamentação, 
comprovação e Ilustração)� 

Identificado por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos 
respectivos títulos� Excepcionalmente utilizam-se letras maiúsculas 
dobradas, quando esgotadas as letras do alfabeto�

Exemplo:
ANEXO A – Representação gráfica de contagem de células inflamatórias 
presentes nas caudas em regeneração – Grupo de controle I 
(Temperatura���)

ÍNDICE(S)

Elemento opcional� Deve apresentar-se em página distinta, sem 
indicativo numérico, com a palavra ÍNDICE em letras maiúsculas, em 
negrito, centralizada e sem pontuação� 

Elaborado conforme a ABNT NBR 6034�
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FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO ACADÊMICO

Papel branco ou reciclado, formato A4 (21 cm x 29,7 cm)• 

Digitação feita em cor preta, podendo utilizar outras cores somente • 
para as ilustrações� 

Digitação do texto: os elementos pré-textuais devem iniciar no • 
anverso da folha (exceto para a ficha catalográfica que deve vir no 
verso da folha de rosto) enquanto os elementos textuais e pós-textuais 
devem ser digitados no anverso e verso das folhas�

Digitação em fonte tamanho 12 (Times New Roman ou Arial) para • 
todo o trabalho, inclusive os títulos dos elementos e a capa�

Digitação em fonte tamanho 10 (Times New Roman ou Arial) para • 
as citações de mais de três linhas, as notas de rodapé, a paginação, os 
dados internacionais de catalogação da ficha catalográfica, as legendas 
e as fontes das ilustrações e das tabelas�

As folhas devem apresentar: para o anverso, esquerda e superior de • 
3 cm e direita e inferior de 2 cm; para o verso, direita e superior de 3 cm 
e esquerda e inferior de 2 cm�

No caso de citações de mais de três linhas, deve-se observar recuo • 
de 4 cm da margem esquerda�

Margem do parágrafo de 2 cm a partir da margem esquerda�• 

Todo o texto deve ser digitado com espaçamento 1,5 entre as linhas, • 
(com espaçamento antes e depois de 0 pt - zero pontos)�FO
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As citações de mais de três linhas, as notas de rodapé, as referências, • 
as legendas das ilustrações e das tabelas, a natureza (tipo do trabalho, 
objetivo, nome da instituição a que é submetida e área de concentração), 
devem ser digitados em espaço simples�

As referências, ao final do trabalho, devem ser separadas entre si por • 
um espaço simples em branco� 

Os títulos das seções primárias devem começar em página ímpar • 
(anverso), na parte superior da mancha gráfica e ser separados do texto 
que os sucede por um espaço entre as linhas de 1,5� Da mesma forma, 
os títulos das subseções devem ser separados do texto que os precede 
e que os sucede por um espaço entre as linhas de 1,5� 

As notas de rodapé devem ser digitadas dentro das margens, ficando • 
separadas do texto por um espaço simples de entrelinhas e por filete 
de 3 cm, a partir da margem esquerda�

As citações correspondem à informação colocada no texto, mas que • 
foi extraída de outra fonte, e devem ser apresentadas conforme a ABNT 
NBR 10520� 

As siglas, quando aparecem pela primeira vez no texto, devem ser • 
precedidas da forma completa do nome e colocadas entre parênteses, 
como, por exemplo, Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)�

O projeto gráfico é de responsabilidade do autor do trabalho.• 
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Paginação: • 

a) As folhas ou páginas pré-textuais devem ser contadas, mas não 
numeradas�

b) Para trabalhos somente no anverso, todas as folhas, a partir da folha 
de rosto, devem ser contadas sequencialmente, considerando somente 
o anverso. A numeração deve figurar, a partir da primeira folha da parte 
textual, (INTRODUÇÃO) em algarismos arábicos, no canto superior 
direito da folha, a 2 cm da borda superior, ficando o último algarismo a 
2 cm da borda direita da folha�

c) Quando o trabalho for em anverso e verso, a numeração das páginas 
deve ser colocada no anverso da folha, no canto superior direito; e no 
verso, no canto superior esquerdo�

d) No caso de o trabalho ser constituído de mais de um volume, deve 
ser mantida uma única seqüência de numeração das folhas ou páginas, 
do primeiro ao último volume� 

e) Havendo apêndice e anexo, as suas folhas ou páginas devem ser 
numeradas de maneira contínua e sua paginação deve dar seguimento 
à do texto principal�
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Para evidenciar a sistematização do conteúdo do trabalho, deve-se • 
adotar 

a numeração progressiva para as seções do texto� 

a) São empregados algarismos arábicos na numeração, alinhados na 
margem esquerda, precedendo o título, dele separado por um espaço�
b) Os títulos das seções primárias, por serem as principais divisões de 
um texto, devem iniciar em folha distinta e ímpar�
c) O indicativo de uma seção secundária é constituído pelo indicativo 
da seção primária a que pertence, seguido do número que lhe for 
atribuído na seqüência do assunto e separado por ponto� Repete-se o 
mesmo processo em relação às demais seções até a seção quinária�

Seção 
primária

Seção 
secundária

Seção 
terciária

Seção 
quaternária

Seção 
quinária

1
2

1�1
2�1

1�1�1
2�1�1

1�1�1�1
2�1�1�1

1�1�1�1�1
2�1�1�1�1

a) Não se utilizam ponto, hífen, travessão ou qualquer sinal após o in-
dicativo de seção ou de seu título�
b) O título da seção primária deve aparecer em letras maiúsculas e em 
negrito; as seções secundárias aparecem em letras maiúsculas e minús-
culas e em negrito; e as demais seções, terciárias, quaternárias e assim 
por diante, aparecem em letras maiúsculas e minúsculas, sem desta-
que, todas alinhadas à margem esquerda� Deve ser grafado de forma 
idêntica no sumário e no texto� 

Exemplo:
1 INTRODUÇÃO
2 APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS
2�1 Definição
2�1�1 Dissertação
2�1�2 Tese 
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Alíneas:• 

Quando for necessário enumerar os diversos assuntos de uma seção 
que não possua título, esta deve ser subdividida em alíneas� A disposição 
gráfica obedece às seguintes regras:

a) O trecho final do texto correspondente, anterior às alíneas, termina 
em dois pontos�

b) As alíneas são ordenadas alfabeticamente�

c) As letras indicativas das alíneas são reentradas em relação à margem 
esquerda�

d) O texto da alínea começa por letra minúscula e termina em ponto-e-
vírgula, exceto a última que termina em ponto; e, nos casos em que se 
seguem subalíneas, estas terminam em vírgula�

e) A segunda e as seguintes linhas do texto da alínea começam sob a 
primeira letra do texto da própria alínea�

Subalíneas: • 

a) Quando a exposição da idéia assim o exigir, a alínea pode ser 
subdividida em subalíneas� 

b) As subalíneas devem começar por um hífen, colocado sob a primeira 
letra do texto da alínea correspondente, dele separadas por um 
espaço� 

c) As linhas seguintes do texto da subalínhea começam sob a primeira 
letra do próprio texto�
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Equações e fórmulas:• 

a) Para facilitar a leitura, devem ser destacadas no texto, centralizadas 
e, se necessário, numeradas com algarismos arábicos entre parênteses, 
alinhados à direita� 

b) Na seqüência normal do texto, é permitido o uso de uma entrelinha 
maior que comporte seus elementos (expoentes, índices e outros)�

Ilustrações: • 

a) Desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, or-
ganogramas, plantas, quadros, retratos e outros são consideradas ilus-
trações� 

b) A identificação aparece na parte inferior, à esquerda, precedida do 
tipo de ilustração, em letras maiúsculas/minúsculas, e do número de 
ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, separados por 
um travessão do respectivo título e/ou legenda explicativa e da fonte� 

c) O título e/ou a legenda explicativa deve ter forma breve e clara e 
dispensar consulta ao texto�

d) A ilustração deve ser inserida o mais próximo possível do trecho a 
que se refere, conforme o projeto gráfico.
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Tabelas:• 

a) Apresentam informações tratadas estatisticamente e possuem nu-
meração independente e consecutiva�

b) Sua identificação aparece à esquerda na parte superior precedida da 
palavra tabela, em letras maiúsculas/minúsculas, separada por traves-
são do número de ordem em algarismos arábicos�

c) As fontes citadas e notas eventuais aparecem no rodapé da tabela, 
após o fio de fechamento.

d) Devem ser inseridas o mais próximo possível do trecho a que se 
referem�

e) Caso a tabela precise ser continuada na folha seguinte, não será de-
limitada por traço horizontal na parte inferior, sendo o título e o cabe-
çalho repetidos na folha seguinte�

f) Utilizam-se traços horizontais e verticais para separar os títulos das 
colunas no cabeçalho e fechá-las na parte inferior�

g) Evitam-se traços verticais para separar as colunas e traços horizon-
tais para separar as linhas no corpo da tabela�
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