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TRABALHO ACADÊMICO  

(NBR 14724/2011) 

 
Especificar os princípios 

gerais para a elaboração 

e apresentação de 

trabalhos acadêmicos.  

 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011) 

 

 



Apresentação 

a) papel branco ou reciclado com formato a4; 
 
b) pode-se digitar no anverso e no verso das folhas; 
 
c) fonte textual tamanho 12; 
 
d) fonte menor: citações com mais de 3 linhas,  notas de rodapé, paginação, 

legenda.  

e) margens: 
 

anverso -  esquerda e superior: 3 cm, direita e inferior: 2 cm; 

verso - direita e superior: 3 cm, esquerda e inferior: 2 cm. 

 



Apresentação (cont.) 

a) Espaçamento textual: 1,5 cm.; 
 

b)  Entre as seções deve ser inserido 1 espaço de 1,5 tanto no 
início quanto no final; 
 

c) Espaçamento simples: citações com mais de 3 linhas, notas de 
rodapé, referências, legendas, ficha catalográfica, natureza do 
 trabalho, objetivo, nome da instituição a que é submetida e área 
de concentração; 
 

d) As referências, ao final do trabalho, devem ser separadas 
entre si por um espaço simples. (NBR 14724/2011) 
 



Apresentação (cont.) 

a)  paginação: as   folhas   do   trabalho   são   contadas 

sequencialmente   a   partir   da   folha   de   rosto,   mas   não 

numeradas; 

 
b)  a numeração é colocada, a partir da primeira folha da parte 

textual, em algarismos arábicos, no canto superior direito da 

folha, a 2 cm da borda superior 

c)   a impressão pode ser realizada no estilo frente e verso; 
 
d)   as folhas do apêndice e anexo devem ser numeradas de 

maneira contínua e, sua paginação deve dar segmento à do 
 texto principal. 
 



Siglas 

Deve  ser  escrito  o  nome  completo  por 

extenso, quando aparece pela primeira vez 

no texto, precedida da sigla, colocada entre 

parênteses. 

 



Equações e fórmulas 

Devem ser destacadas no texto e, se necessário, 

numeradas    com    algarismos    arábicos    entre 

parênteses, alinhados à direita. É permitido o uso de 

uma entrelinha maior que comporte seus elementos 

(expoentes, índices e outros). 

x3 + y3 = z3 
 

...(1) 
 



Ilustrações 

Qualquer  que  seja o tipo (desenhos,  fluxogramas  e 

outros) sua identificação aparece acima da figura, 

precedida   da   palavra   designativa,   número   de 

ocorrência  no  texto,  em  algarismos  arábicos.  A 

ilustração deve ser inserida o mais próximo possível do 

trecho a que se refere. 



  

Trabalhos Acadêmicos 

ABNT - NBR 

14724/2011 



Esta norma especifica os princípios 
gerais para a elaboração e apresentação 
de trabalhos acadêmicos (teses, 
dissertações e outros), visando sua 
apresentação à instituição (banca, 
comissão examinadora de professores, 
especilistas designados e/ou outros). 
 



Capa 
a) nome da instituição (opcional); 
 b) nome do autor; 
 c) título : deve ser claro e preciso, identificando o seu conteúdo e  
possibilitando a indexação e recuperação da informação; 
 
d) subtítulo, se houver; 
 e) número de volumes (se houver mais de um, deve constar em 
cada capa a especificação do respectivo volume) 
 
f) local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado; 
 
g) ano de depósito (da entrega). 
 

NOTA: No caso de cidades homônimas recomenda-se o 

acréscimo da sigla da unidade da federação 



Folha de Rosto 
a) 
 

b) 
 

c) 
 

d) 
 

e) 
 

f) 
 

g) 
 

h) 
 

i) 
 

nome do autor; 
 
título principal do trabalho; 
 

subtítulo: se houver, precedido de dois-pontos; 

número de volumes ; 

 natureza  tipo do trabalho(tese, dissertação, trabalho de conclusão de  
curso e outros) e objetivo (aprovação em disciplina, grau pretendido e  

outros); nome da instituição a que é submetido; área de concentração 

 

 

 

nome do orientador e co-orientador; 

 local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado; 

ano de depósito (da entrega); 

 verso a ficha catalográfica (na versão eletrônica a ficha fica na página  
seguinte, mas não deve ser contabilizada no número de páginas); 
 



Modelo de Capa/ Folha de rosto 



Modelo da Ficha catalográfica 

Deve ser 

elaborada pelo 

gerador  

automático de 

fichas disponível 

no site da 

Biblioteca, 

através das 

informações 

fornecidas pelo 

próprio usuário. 



Errata 
Elemento opcional, inserido 

após a folha de rosto (Trabalhos 

acadêmicos). 

 



Modelo Errata 

ERRATA 
 

Folha 
 

Linha 
 

Onde se lê 
 

Leia-se 
 

66 
 

5 
 

Semí-árido 
 

semiárido 
 



Folha de Aprovação 

Elemento obrigatório, inserido após a folha de rosto. 

Deve  possuir:  nome  do  autor  do  trabalho,  título  do 

trabalho e subtítulo (se houver), natureza, objetivo, nome 

da instituição a que é submetido, área de concentração, 

 componentes da banca examinadora e instituições a que 

pertencem. (Trabalhos acadêmicos) 

 A data de aprovação e as assinaturas dos membros  

da banca devem ser colocadas após a aprovação  

do trabalho.  



Modelo da 

Folha de  

aprovação 



a) dedicatória(s):   elemento   opcional,   após   a   folha   de 

aprovação; 

 

b) agradecimento(s): elemento opcional, após a dedicatória; 
 

c) epígrafe: elemento opcional, após os agradecimentos ou 
 nas  folhas  de  abertura  das  seções  primárias. 

Epígrafe: Texto em que o autor apresenta uma citação, seguida 

de indicação de autoria, relacionada com a matéria tratada no 

corpo do trabalho 



Modelo Dedicatória/ Agradecimento 

Lado esquerdo (In 

Memorian). Inclui-  

se um recuo de 8 

cm do centro para  

direita. 

Lado direito (Aos 

presentes). Inclui-se  

um recuo de 8 cm da 

esquerda para o  

centro. 



Modelo epígrafe 

Para fazer uso da 

“EPÍGRAFE” o  autor deverá 

colocar uma citação  que 

tenha relação direta com o  

objeto de estudo pesquisado. 

8 cm (Esquerda para Direita) 



Resumo 

a) resumo   na   língua   vernácula:   elemento   obrigatório, 

constituído de uma sequência de frases concisas e objetivas, não 

 ultrapassando 500 palavras, seguido, logo abaixo, das palavras- 
 
chave e/ou descritores, conforme a ABNT NBR 6028/2003; 
 

b) resumo em língua estrangeira: elemento obrigatório, com 

as   mesmas   características   do   resumo   na   língua   vernácula. 

 (Trabalhos acadêmicos). 
 
Na UFERSA, para alunos da graduação, o resumo em língua 

estrangeira é opcional. 



Resumo 
 Deve-se usar o verbo na voz ativa e na  terceira pessoa 
do singular. 

 Recomenda-se   o   uso   de  parágrafo único. 

 A primeira frase deve ser significativa,  explicando o 
tema principal do  documento. A seguir, deve-se indicar a  
informação sobre a categoria do  tratamento (memória, 
estudo de caso,  análise da situação etc.). 

 O Resumo deve ressaltar o objetivo, o  método, os 
resultados e as  conclusões do documento. 

 Quanto  a  sua  extensão  os   resumos devem ter: de 
150 a 500 palavras. 

 Usar no mínimo 3 e no máximo 5  palavras-chave, 
separadas por ponto. 

 



Modelo de resumo  

Língua Vernácula 



Deve-se usar o mesmo modelo do  

resumo em português para produção  

do resumo em inglês, espanhol ou  

francês, por exemplo. 

 

O resumo em língua estrangeira na 

UFERSA, é opcional para monografias  

de graduação e especialização e  

obrigatório para dissertações  

(mestrado) e teses (doutorado). 

Resumo em 

Língua estrangeira 



Listas 
Elemento opcional, que 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: 
 LISTA DE GRÁFICOS 

LISTA DE TABELAS 

LISTA DE QUADROS 

 



Lista de 

ilustrações 



Modelo de ilustração no texto 



Lista de tabelas 

Elemento opcional. Elaborada de  

acordo com a ordem apresentada no  

texto, com cada item designado por  

seu nome específico, acompanhado  

do respectivo número da folha ou  

página. 



Exemplo de 

tabela no texto 

Forma não discursiva de apresentar  

informações das quais o dado  

numérico se destaca como informação  

central. Na sua forma identificam-se  

espaços e elementos. (IBGE, 1993). 



Lista de 

abreviaturas 

e siglas 

Elemento opcional. Consiste na  relação 

alfabética das abreviaturas e  siglas utilizadas no 

texto, seguidas  das palavras ou expressões  

correspondentes grafadas por  extenso. 

Recomenda-se a elaboração  de lista própria. 



Lista de 

símbolos 

elemento  opcional,  que 

deve   ser   elaborado   de   

acordo   com   a   ordem 

apresentada no texto, com o 

devido significado. 



Sumário 

Elemento    obrigatório,    cujas    partes    são 

acompanhadas   do(s)   respectivo(s)   número(s) 

da(s)   página(s),   conforme   a   ABNT   NBR 

 6027/2012. 
 



 

 

 
 

NOTA: NENHUMA FOLHA POSSUI NUMERAÇÃO de página até agora.  

Até o sumário as folhas são contadas mas não numeradas 

 

1 INTRODUÇÃO………………………...…………………… 16 

2 GESTÃO DO CONHECIMENTO (GC) …………………... 17 

2.1 Aspectos históricos ……………………………………… 17 

2.2 Aspectos conceituais …………………………………… 17 

2.3 Panorama da GC ……………………………………………… 17 

2.3.1 Cenário Global ……………………………………………….. 17 

3 MATERIAIS E MÉTODOS ….........………………………... 23 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS ………………………………... 40 

  REFERÊNCIAS ………………………………………………... 44 

  APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA ……………... 46 

  ANEXO A – MAPA DA GC NAS UNIDADES DE 

INFORMAÇÃO DO MUNDO………………………………….. 

  

47 

SUMÁRIO 

 



Elementos textuais 

a) introdução; 
 

b) desenvolvimento; 
 

c) conclusão. 
 



Exemplo 
referencial 

teórico 
Folhas contadas a partir da folha de rosto,  

contudo, numeradas a partir da introdução. 

Suceder e anteceder subseções, alíneas e  

subalíneas: 1 espaço de 1,5 (entre linhas) 

Texto justificado, fonte “Arial” ou “Times  

New Roman”, tamanho 12, alinhamento  

justificado e parágrafo simples. 



Elementos Pós-textuais 

a) referências:  conjunto  padronizado  de  elementos 
descritivos  retirados de um documento; 
 

b) glossário: elemento opcional, elaborado em ordem 
alfabética; 
 

c) índice(s): elemento opcional, elaborado conforme a 
ABNT NBR 6034. 
 



Modelo da folha 

das referências 

Texto alinhado a esquerda; 

Fonte “Arial” ou “Times New Roman”;  

Tamanho da fonte 12; 

Espaçamento simples no texto da  

referência. 

As  referências, devem ser separadas  entre 

si por um espaço simples em branco. 

O título da seção de ficar centralizado*. 

Suceder: 1 espaço de 1,5 (entre linhas) 

todos os elementos pós- *Padrão para 

textuais. 



ALMEIDA, M. P. S. Semana do livro e da Biblioteca 2014 [mensagem pessoal]. Mensagem 

recebida por <senalib.ufersa@gmail.com>.em 30 out. 2014.  => (e-mail) 
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Autor) 
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internet) 

 
 

 

 

 

 

 

 



Apêndice 

Texto ou documento elaborado pelo   autor,   a   

 fim   de   complementar   sua argumentação.  



Exemplo da folha 

de apêndice 

Elemento opcional. Deve ser 

precedido da  palavra APÊNDICE, 

identificando por  letras 

maiúsculas consecutivas, 

travessão  e pelo respectivo título. 

 

 

 



Anexos 

Texto ou documento não elaborado 

pelo   autor,   que   serve   de   fundamentação, 

comprovação  e  ilustração.  O(s)  anexos(s)  são 

 identificados por letras maiúsculas consecutivas, 
 
travessão e pelos respectivos títulos.  
 
Elemento opcional. 
 



Exemplo de 

da folha dos 

anexos 



 Ainda tem dúvidas?  

Agende um horário via SIGAA (Biblioteca – 

agendamentos) 

Ou  

 

Entre em contato através do: 

referencia@ufersa.edu.br/ 3317-8308 

mailto:referencia@ufersa.edu.br/


Obrigada!  


