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APRESENTAÇÃO 

 

Apresentamos à comunidade acadêmica da Fundação Pedro 

Leopoldo o nosso Manual de Normalização de trabalhos acadêmico-científicos. 

Fruto de discussões entre os professores das disciplinas de 

Metodologia do Trabalho Científico e de Língua Portuguesa da Instituição, este 

material tem como objetivo oferecer suporte básico para professores e alunos 

no que se refere às normas para estruturação prototípica de alguns gêneros 

acadêmicos e para a normalização. 

Nossa expectativa é que este material contribua para que os 

trabalhos produzidos pelos nossos alunos apresentem, desde os primeiros 

períodos, as características básicas exigidas em trabalhos de graduação. Não 

temos a pretensão de esgotar todas as possibilidades nesse campo; portanto 

consideramos que este trabalho não está completo: nossa intenção é garantir 

um norte nessa seara às vezes tão controversa. Para isso, sugestões serão 

sempre bem vindas.  

 

Catarina Capella 

Fabrício Veiga Costa 

Eloísa Helena Rodrigues Guimarães 

Letícia Guimarães Mendes 

Magna Carla Pinheiro
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1. TRABALHOS ACADÊMICOS 

 

 

 

1.1 Capa  

 

Composta dos elementos seguintes, que devem aparecer nesta ordem: 

 

� nome da instituição (em caixa-alta e sem negrito, fonte 12); 

� nome do aluno (normal e sem negrito, fonte 12); 

� título  - “deve ser claro e preciso, identificando o seu conteúdo e 

possibilitando a indexação e a recuperação da informação” (em caixa –

alta e negrito, fonte 12);  

� subtítulo (normal e sem negrito, fonte 12) 

� local (cidade) da instituição; ano de entrega (ambos em fonte 12, normal, 

sem negrito). 
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(vide modelo abaixo) 

 

    Capa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Folha de rosto  

 

Os elementos devem ser apresentados na seguinte ordem: 

 

� nome do aluno (fonte 12); 

� título (em negrito, fonte 12; subtítulo sem negrito, fonte 12) 

� 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 

(observe caixa de texto explicativa no modelo abaixo), nome do 

orientador; 

� local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado (fonte 12, sem 

negrito); 

 
FUNDAÇÃO PEDRO LEOPOLDO 

Nome do Aluno 

 

 

 

TITULO: 
Subtítulo 

 

 

 

 

Local 
Ano de entrega 
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� ano de depósito (da entrega) com fonte 12, sem negrito. 

 

Folha de rosto 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

(Caixa Explicativa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Sumário 

 

Listagem com a indicação do conteúdo do documento. Mostra as divisões e 

seções na mesma sequência e grafia que aparecem no texto. 

 

1.4 Resumo 

 

Apresenta os pontos relevantes do texto fornecendo uma visão clara e concisa 

do trabalho. Deve ser redigido de forma impessoal e conter entre 150 e 500 

palavras. O resumo deve descrever o trabalho ressaltando o objetivo, o 

método, os resultados e as conclusões da pesquisa. Também deve ser 

elaborada uma pequena lista de no mínimo três palavras para indexação 

(palavras-chave). 

 

Nome do Aluno (fonte 12) 

 

 

 

TITULO: 
Subtítulo 

 
Xxxxxxx  
Xxxxxxxx 
xxxxxxxx 

 
 
 

 
 

Pedro Leopoldo 
Ano  

Projeto (ou Monografia) 

apresentado(a) como requisito 

para a conclusão do curso de 

Especialização em Educação 

Infantil da Fundação Pedro 

Leopoldo.  

  

Orientadora:  

 

(Fonte 12, espaçamento 

simples) 
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2. INSTRUÇÕES GERAIS PARA A FORMATAÇÃO DE TRABALHOS  

ACADÊMICOS 

 

• Papel: A4 

• Recomendações de impressão: frente e verso 

• Margens  

superior e esquerda = 3cm; 

inferior e direita = 2cm. 

• Letra  (fonte): Arial ou Times (sendo que esta última aceita melhor o 

itálico) 

 Tamanho da letra (fonte): 

- 12 no texto 

- 11 nas citações longas, 10 nas notas de rodapé, 11 na paginação e 

também nas legendas, fonte das ilustrações e tabelas. 

• Parágrafo: 

Tradicional (com recuo), a 2cm da margem esquerda, sem saltar linha 

entre um parágrafo e outro. 

• Alinhamento do texto : justificado 

• Espaçamento entre linhas :  

 

- 1,5 no texto; simples nas citações longas, notas de rodapé, nas 

legendas e fonte de ilustrações e tabelas e na nota da natureza e 

objetivo da pesquisa. 

 

• Citação: 

 

Atenção à indicação da fonte logo após o nome do autor na citação 

livre e após a transcrição na citação textual (não usar nota de rodapé; adotar o 

sistema autor-data). As referências das citações devem ser feitas entre 

parênteses, constando de nome do autor em caixa alta, data da publicação da 

obra, bem como o número da página. Exemplos: (FURTADO, 1999, p. 48), 

(DUBY, 1979a, p. 88-99 ou DUBY, 1979b, p. 89). Ou, no texto, indicando – 
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segundo Autor (data, p.x). A indicação do número da página é facultativa para 

as citações abertas, livres ou indiretas. 

 

* Citação curta (menos de três linhas): 

- no texto, usar aspas. Fonte de mesmo tamanho (12); 

espaçamento também semelhante ao do texto (simples) 

 

* Citação longa (mais de três linhas): 

 

- parágrafo independente 

- espaçamento entre linhas: simples. Espaçamento depois: 12pts 

- margem: 4cm a partir da margem esquerda e justificado 

- fonte: fonte 11 , normal. 

- não usar aspas 

 

• Paginação: 

 

- números arábicos 

- localizados no alto da página, à direita 

- iniciar a contagem a partir da folha de rosto (não contar a capa 

como página) 

- a numeração aparece só a partir do texto, na Introdução 

- A numeração aparece só a partir do texto, na Introdução 

 

• Titulação:  

 

- fonte 12 negrito 

- usar numeração progressiva 

- divisões primárias e partes do trabalho: fonte 12, negrito, 

maiúsculas, alinhado à esquerda, na margem superior e separado 

do texto que o sucede por um espaço de 1,5. Nos capítulo, 

começar sempre no início da página.  
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- divisões secundárias: fonte 12, negrito, só a primeira letra 

maiúscula, alinhado à esquerda e separado do texto antecedente 

e do texto posterior por um espaço de 1,5.  

- divisões terciárias e seguintes: fonte 12, normal, só a primeira 

letra maiúscula, alinhado à esquerda e separado do texto 

antecedente e do texto posterior por um espaço de 1,5. 

- Errata, agradecimentos, resumo, listas, sumário, referências, 

glossário, apêndice(s), anexo(s) e índice(s) são títulos que não 

têm indicativo numérico: fonte 12, negrito, maiúsculas, 

centralizados na margem superior e separados do texto posterior 

por um  espaço de 1,5.  

 

• Notas de rodapé 

 

� Mesma página da chamada numérica. 

� Texto: Justificado, espaçamento simples, fonte 10 e mesma fonte 

utilizada no texto.. 

� Devem ser separadas do texto por um espaço simples de entrelinhas e 

por filete de 5 cm (o próprio Word faz isso). 

• Não devem ocupar mais de 50% do espaço total da folha. O texto das 

notas de rodapé deve ser justificado e sem marcação de parágrafos.  

 

• Outras recomendações: 

 

o Deve-se usar itálico em palavras de língua estrangeira. 

o Quando utilizada citação em língua estrangeira, a mesma deve vir 

traduzida no corpo do trabalho; o original deve vir em nota de rodapé.  

 

  

• Fontes efetivamente utilizadas para a elaboração do  trabalho:  

 

- dar o título de: Referências   
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- ordem alfabética 

- alinhada à margem esquerda 

- espaçamento entre as linhas da referência: simples 

- espaçamento entre referências: um espaços simples. 

- título das publicações: itálico 
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