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PRINCIPAIS TIPOS DE TRABALHOS ACADÊMICOS



FORMATAÇÃO  BÁSICA

• papel sulfite, pode ser reciclado

• formato A4 (21cm x 29,7cm)

• espaço entre linhas: 1,5

• fonte: Times New Roman ou Arial

• tamanho da fonte: 12 (para o texto)

• margens: 3 cm (superior e esquerda) e 2 cm 

(inferior e direita)

• paginação à direita da borda superior
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TRABALHOS CIENTÍFICOS

(Normas ABNT)

 NBR 14724/2011 - Trabalhos acadêmicos - Apresentação

 NBR 10520/2002 - Citações em documentos

 NBR 6023/2002 - Elaboração de referências



NBR 14724/2011

Trabalhos acadêmicos -Apresentação

• Elementos preliminares ou pré-textuais

• Elementos textuais

• Elementos pós-textuais

ESTRUTURA BÁSICA DO TRABALHO



Estes elementos antecedem o texto. Podem ser obrigatórios

ou opcionais.

Elementos preliminaries ou pré-textuais

 Capa

 Folha de rosto

 Sumário

• Lombada

• Errata

• Folha de aprovação

• Dedicatória

• Agradecimentos

• Epígrafe

• Resumo na língua vernácula

• Resumo em língua estrangeira

• Listas de ilustrações, tabelas, 

abreviaturas

OPCIONAISOBRIGATÓRIOS



Elementos preliminaries ou pré-textuais

 Capa

 Nome da entidade

 Nome do(s) 

 autor(es) Título 

 Subtítulo (quando houver) 

 Local Ano

 Folha de rosto

 Sumário

OBRIGATÓRIOS



Elementos preliminaries ou pré-textuais

 Capa

 Nome da entidade

 Nome do(s) 

 autor(es) Título 

 Subtítulo (quando houver) 

 Local Ano

 Folha de rosto

 Sumário

OBRIGATÓRIOS



Elementos preliminaries ou pré-textuais

 Capa

 Nome da entidade

 Nome do(s) 

 autor(es) Título 

 Subtítulo (quando houver) 

 Local Ano

 Folha de rosto

 Nome do(s) autor(es) 

 Título Subtítulo (se houver)

 Tipo de projeto e entidade 

 Local ano

 Sumário

OBRIGATÓRIOS

Trabalho/Relatório/Pesquisa apresentado

como requisito parcial da(s) diciplina(s)

XXXXXXX (físic, redação, biologia, etc),

referente a XX Unidade. (fonte corpo 10,

espacejamento simples, recuado a direita a

partir da metade da página)

Professor: Prof. Fulano de Tal



É o trabalho propriamente dito, isto é, o

desenvolvimento do tema abordado de forma lógica e

de acordo com uma metodologia adotada.

Deve conter:

• Introdução

• Desenvolvimento

• Conclusão

Elementos textuais

O relatório deve ser redigido de forma

impessoal, num tempo verbal passado, e

deve indicar com clareza todo o

desenvolvimento do trabalho, todas as

observações, conclusões e críticas.



É o trabalho propriamente dito, isto é, o

desenvolvimento do tema abordado de forma lógica e

de acordo com uma metodologia adotada.

Deve conter:

• Introdução

• Desenvolvimento

• Conclusão

Elementos textuais

A introdução deve explicar o relatório, deve

fazer com que a pessoa que irá ler o trabalho

compreenda o assunto que será desenvolvido e

saiba o que foi investigado pelo grupo. Na

introdução, é importante definir o assunto da

pesquisa e resumir o caminho seguido.



É o trabalho propriamente dito, isto é, o

desenvolvimento do tema abordado de forma lógica e

de acordo com uma metodologia adotada.

Deve conter:

• Introdução

• Desenvolvimento

• Conclusão

Elementos textuais

Resumo teórico do assunto sobre o qual se

realizou a experiência.

Apresentar os pontos básicos do estudo e das etapas

envolvidas no experimento, informando os princípios

químicos e físicos referentes às

técnicas empregadas.

Caso haja mais de um método de experimentação na

mesma prática, fazer um rápido comentário sobre cada

um deles, citando vantagens e desvantagens.

Lembrar que a introdução não é uma cópia da

literatura.



É o trabalho propriamente dito, isto é, o

desenvolvimento do tema abordado de forma lógica e

de acordo com uma metodologia adotada.

Deve conter:

• Introdução

• Desenvolvimento

• Objetivos

• Metodologia

• Resultados e Discussão

• Conclusão

Elementos textuais



É o trabalho propriamente dito, isto é, o

desenvolvimento do tema abordado de forma lógica e

de acordo com uma metodologia adotada.

Deve conter:

• Introdução

• Desenvolvimento

• Objetivos

• Metodologia

• Resultados e Discussão

• Conclusão

Elementos textuais

Neste capítulo, deve-se apresentar a questão

de pesquisa, a situação-problema que o

trabalho pretende responder. Apresentar o que

se pretende realizar com a pesquisa.

Descrever o objetivo de forma clara e sucinta.



É o trabalho propriamente dito, isto é, o

desenvolvimento do tema abordado de forma lógica e

de acordo com uma metodologia adotada.

Deve conter:

• Introdução

• Desenvolvimento

• Objetivos

• Metodologia

• Resultados e Discussão

• Conclusão

Elementos textuais

Descrever com detalhes como foram realizadas

as observações, as coletas de dados e as

pesquisas bibliográficas.

Descrever detalhadamente os procedimentos e

etapas o trabalho. Este item deve conter

elementos suficientes para que qualquer pessoa

possa ler e reproduzir seu trabalho ou

experimento.



É o trabalho propriamente dito, isto é, o

desenvolvimento do tema abordado de forma lógica e

de acordo com uma metodologia adotada.

Deve conter:

• Introdução

• Desenvolvimento

• Objetivos

• Metodologia

• Resultados e Discussão

• Conclusão

Elementos textuais

Para o exemplo de um experimento, a

Metodologia deve indicar a descrição exata de

como foi feita a experiência, numa sequência

correta.

Não escreva em tópicos a metodologia.

Não incluir resultados nem discussões.

Fazer um esquema da aparelhagem utilizada no

experimento e indicar no esquema o nome de

cada material.



É o trabalho propriamente dito, isto é, o

desenvolvimento do tema abordado de forma lógica e

de acordo com uma metodologia adotada.

Deve conter:

• Introdução

• Desenvolvimento

• Objetivos

• Metodologia

• Resultados e Discussão

• Conclusão

Elementos textuais

Apresentar tudo o que foi coletado de dados e

que podem ser expressos em forma de tabelas

e gráficos. Neste item, é necessário descrever

os dados obtidos.

A discussão dos resultados deve apresentar ao

leitor a linha de pensamento do autor, ou

seja, devem apresentar relações entre os

resultados encontrados. Podem também

comparar os resultados encontrados com

resultados de outras pesquisas.



É o trabalho propriamente dito, isto é, o

desenvolvimento do tema abordado de forma lógica e

de acordo com uma metodologia adotada.

Deve conter:

• Introdução

• Desenvolvimento

• Objetivos

• Metodologia

• Resultados e Discussão

• Conclusão

Elementos textuais

Apresentar, em ordem cronológica e lógica, os

resultados assim como analisá-los com as

observações e comentários pertinentes.

Devem ser registradas todas as leituras ou

observações.

Registrar detalhes importantes da

metodologia usada.

Resultados inesperados devem ser observados

e relatados, procurando uma justificativa

plausível para o fato.



É o trabalho propriamente dito, isto é, o

desenvolvimento do tema abordado de forma lógica e

de acordo com uma metodologia adotada.

Deve conter:

• Introdução

• Desenvolvimento

• Objetivos

• Metodologia

• Resultados e Discussão

• Conclusão

Elementos textuais

Tabelas, gráficos e figuras sempre que forem

pertinentes devem ser utilizadas. Equações

químicas (se existirem) - todas as reações

químicas devem ser traduzidas em simbologia

química. Cálculos - devem ser apresentados

todos os cálculos efetuados.



É o trabalho propriamente dito, isto é, o

desenvolvimento do tema abordado de forma lógica e

de acordo com uma metodologia adotada.

Deve conter:

• Introdução

• Desenvolvimento

• Objetivos

• Metodologia

• Resultados e Dicussão

• Conclusão

Elementos textuais

Deve-se resumir de maneira breve e

específica os resultados. Esclarecer se o

objetivo proposto foi alcançado ou não. Esse

também é o espaço para sugerir pesquisas

futuras sobre o tema.



É o trabalho propriamente dito, isto é, o

desenvolvimento do tema abordado de forma lógica e

de acordo com uma metodologia adotada.

Deve conter:

• Introdução

• Desenvolvimento

• Objetivos

• Metodologia

• Resultados e Discussão

• Conclusão

Elementos textuais

A partir das relações entre a parte teórica e

as atividades feitas no laboratório, conclua o

experimento realizado, de forma concisa,

procurando observar a ideia principal do

experimento.

Conclusão não é uma síntese do que foi feito

e também não é a repetição da discussão.



São elementos que complementam informações apresentadas no texto.

 Referências • Glossário

• Apêndice(s)

• Anexo(s)

• Índice(s)

Elementos pós-textuais

OBRIGATÓRIO OPCIONAIS



NBR 6023/2002

Elaboração de referências



“Conjunto padronizado de elementos descritivos,

retirados de um documento, que permite sua

identificação individual” (ABNT-NBR 6023, 2002, p. 2).

REFERÊNCIAS



• Alinhadas somente à margem esquerda do texto

• Destacar o título do documento citado através de recurso

tipográfico (negrito, grifo ou itálico), que deve ser

uniforme em todas as referências de um mesmo

documento.

Correto Incorreto
O crepúsculo do mito O crepúsculo do mito

Didática Didática

O negro no Brasil de hoje O negro no Brasil de hoje

Regras gerais de apresentação



• Livros/monografias

• Partes de monografia/livro

• Periódicos/revistas

• Partes de periódico/revista

• Teses/dissertações/TCC

• Eventos (parte e todo)

• Documentos eletrônicos

EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS



Com um autor

CHÂTEAU, J. Os grandes pedagogistas. São

Paulo: Nacional, 1978. 362 p.

Com até três autores

BASSEDAS, Eulália; SOLÉ, Isabel; HUGUET,

Teresa. Aprender e ensinar na educação infantil.

Porto Alegre: ArtMed, 1999. 357 p.

Livro/monografia

Com mais de três autores

COLL, César et al. O construtivismo na sala de aula.

4. ed. São Paulo: Ática, 1998.



Revista completa

EDUCAÇÃO E PESQUISA. São Paulo: Faculdade de

Educação/Universidade de São Paulo, v. 31, n. 3, set./dez.

2005. 98 p.

Periódico/revista

Artigo de revista

VALLE, Ione Ribeiro. Democratizar, descentralizar,

municipalizar: a expansão do ensino fundamental

catarinense. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 34, n. 121,

p. 187-212, jan./abr. 2004.



GIANNELLI, Maria Inez Della Vecchia. Atendimento

pedagógico domiciliar: uma escuta para tecer laços. 2004.

307 p. Tese (Doutorado) - Faculdade de Educação,

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.

LEME, T. N. Os conhecimentos práticos produzidos pelos

professores que fazem educação ambiental na escola:

percorrendo caminhos entre a teoria e a prática. 2003. 136

p. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Educação,

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.

PEREIRA, Aline Angélica. Inferências políticas no campo

educacional: a sublimação. 2004. 42 p. Trabalho de

Conclusão de Curso - Faculdade de Educação,

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.

Tese/dissertação/TCC



FARIA FILHO, Luciano Mendes de. Para entender a

relação escola-família: uma contribuição da história da

educação. Perspectiva, São Paulo, v. 14, n. 2, p. 44-

50, jun. 2000. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/spp

/v14n2/9787>. Acesso em: 25 abr. 2014.

Documento eletrônico


