ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
Para apresentação de todos os trabalhos acadêmicos, adotamos as recomendações de
padronização e formatação contidas na NBR 14724 (ABNT, 2005).

1. Papel
A digitação deverá ser em papel branco, formato A4 (21,0 cm x 29,7 cm), sempre no
anverso (frente) das folhas, tendo como única exceção a folha de rosto, onde,
opcionalmente, deve ser colocada no verso a ficha catalográfica do trabalho.

2. Capa
Elemento obrigatório: A capa deve conter centralizada na folha:
· Nome da Instituição (fonte 14)
· Autoria (fonte 14)
· Título do trabalho (fonte 16)
· Subtítulo se houver (fonte 14)
· Cidade da publicação (fonte 14)
· Ano (fonte 14)

Nome Completo da Instituição

POLIMIG – Escola Politécnica de Minas
Gerais

TÍTULO EM CAIXA ALTA
Subtítulo em caixa baixa

COMPUTAÇÃO EM NUVENS

Nome completo do Autor

Cidade da publicação
ano

3. Folha de Rosto

Ana Souza e Silva

Belo Horizonte
2011

3.1.2 Folha de rosto
Elemento obrigatório.
Autor: nome do autor completo, centrado no alto da folha de rosto, margem vertical de 3,0
cm, (fonte 14).
Título: centro da página, (fonte tamanho 16), quando houver subtítulo separar por dois
pontos e usar (fonte 14) para o subtítulo.
Notas de apresentação:
Tabulação: 7 tab - tamanho da fonte: 10
Local: cidade da instituição onde deve ser apresentado (fonte 14)
Ano de depósito: entrega (fonte 14)

Ana Souza e Silva

COMPUTAÇÃO EM NUVENS

Trabalho Apresentado à Disciplina
de Introdução a Informática no
curso Técnico em Informática.
Profa. Tereza Sanguinete
Turma: 1º Módulo – Turno: Noite

Normas de Apresentação

Belo Horizonte
2011

4. Sumário
Elemento obrigatório identificado pela palavra sumário, escrita em letras maiúsculas e
centrado. Obedece à margem vertical mínima de 3,0 cm.
Os títulos de partes ou capítulos são indicados em letras maiúsculas e apenas a inicial
maiúscula para os títulos das subdivisões dos capítulos e das partes.
Os itens ou elementos pré-textuais não devem fazer parte do sumário.
Deve ser colocado como último elemento pré-textual.
Os indicativos das seções devem ser alinhados à esquerda.

5. Texto
5.1.Fonte
Arial ou Times New Roman
Escolhida a fonte, ela deverá ser utilizada para todo o trabalho, incluindo notas de rodapé,
citações e titulações.
Tamanho: 12
Cor: Automática
O tamanho da fonte deverá ser 12 para o desenvolvimento do texto, 10 para citações
longas (mais de três linhas), paginação, notas de ilustração, rodapé e outras notas e 14
para títulos. A impressão do trabalho deverá ser em cor preta. Somente poderão ser
utilizadas cores para as ilustrações.

Textos retirados de livros ou da Internet devem aparecer como
citações.
Veja
como
introduzí-los
em
https://www.recantodasletras.com.br/teorialiteraria/638805
5.2. Parágrafo
Parágrafo - o texto inicia-se a 2,0 cm da margem esquerda e não deve dar espaço entre um
parágrafo e outro.
Menu formatar – parágrafo – recuo – Especial de 1ª linha – 2,0 cm
O texto deve ser digitado justificado.
5.3.Espaçamento entre linhas
O texto de todo o trabalho deve ser digitado com espaço de entrelinhas 1,5 (um e meio). As
citações longas e as notas de rodapé deverão ser digitadas com espaço simples nas
entrelinhas, dentro do corpo do trabalho.

Fora do corpo do trabalho, as referências bibliográficas, a ficha catalográfica, as legendas
de ilustrações, as tabelas e a nota de apresentação da folha de rosto deverão ser digitadas
com espaço simples.

5.4. Paginação e Margem
Superior e esquerda = 3 cm
Inferior e direita = 2 cm

Numeração da página
Para o trabalho acadêmico, todas as folhas a partir da folha de rosto devem ser contadas.
A numeração deve ser feita com algarismos arábicos, sempre no canto superior à direita da
folha, a 2,0 cm da borda superior e da borda da direita . Em trabalhos com mais volumes,
deve ser mantida a numeração seqüencial das páginas
5.5. Títulos das seções e subseções
Os títulos das seções e subseções devem ser separados do texto por dois espaços de 1,5
de entrelinhas, tanto do texto anterior quanto do texto posterior. Não se pode usar
pontuação no final do título da seção ou subseção.

6. Ilustrações (figuras ou fotos), gráficos e tabelas
Deverão ser inseridos sempre em uma caixa de texto.

7. Referências
Elemento obrigatório. É um conjunto de elementos que permitem a identificação de
publicações, no todo ou em parte. Esses elementos podem ser essenciais ou
complementares e são extraídos do documento que estiver sendo referenciado. Os
elementos essenciais são informações indispensáveis à identificação do documento e,
quando necessário, vêm acrescidos de elementos complementares (informações
acrescentadas para melhor caracterizar os documentos).
Ao final do trabalho, as identificações de todas as fontes efetivamente utilizadas na
realização do trabalho serão organizadas em uma lista alfabética denominada referências.

