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1 INTRODUÇÃO 
 

Para que o conhecimento produzido no Colégio Murialdo tenha credibilidade junto à 

comunidade científica, faz-se necessário que os trabalhos elaborados, em qualquer nível 

escolar, sejam desenvolvidos e apresentados de acordo com as regras de normalização 

exigidas pelos padrões vigentes. 

Fundada em 1940, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o órgão 

responsável pela normatização técnica no país, fornecendo a base necessária ao 

desenvolvimento tecnológico brasileiro. 

 Nesse intuito, a professora de Língua Portuguesa Elisa Maffessoni da Silveira Paim 

elaborou o presente documento, a fim de orientar leitores e usuários, no que se refere à 

utilização das normas-padrão, para a elaboração de artigos, projetos, relatórios técnicos e/ou 

científicos, dissertações, e trabalhos escolares em geral.  

A necessidade do estabelecimento de padrões formais para a apresentação gráfica dos 

trabalhos escolares também se destaca como garantia de qualidade na circulação, na 

comunicação e no intercâmbio das informações geradas pelo Colégio Murialdo. 

O trabalho escolar é um documento que representa o resultado de um estudo/pesquisa 

sobre um assunto. Sua produção pode envolver um ou mais alunos e, necessariamente deverá 

ter a coordenação de um orientador.  

 O processo de elaboração de um trabalho escolar é uma vivência que precisa ser 

criativa possibilitando uma interação rica com pessoas, fontes e recursos diversos, a fim de 

atingir maior autonomia com relação à forma de aprender e construir conhecimentos, 

desenvolvendo uma visão mais crítica e ampliada.  

Na elaboração de trabalhos escolares do Colégio Murialdo, a ordem adotada para o 

Ensino Fundamental II – do 6º ao 8º ano - é a seguinte: capa, folha de rosto, sumário, 

introdução, texto/pesquisa, conclusão, referências bibliográficas e anexos. 
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2 Capa   

Tem o objetivo de proteger e identificar o trabalho. Nela devem constar as seguintes 

informações: 

 

a. Cabeçalho: nome da Instituição responsável (logomarca). Deve ser centralizado, 

com letras maiúsculas, tamanho 12; 

b. Título do trabalho: no centro da folha, centralizado, no tamanho 16, em negrito, 

com todas as letras maiúsculas; 

c. Nome do(a) aluno(a) ou nomes dos componentes da equipe: devem ser escritos 

logo abaixo do título, do lado direito da folha, no tamanho 12; 

d. Cidade- UF e ano: centralizados na parte inferior da folha, tamanho 12. 

 

 

3 Folha de Rosto 

A folha de rosto deve conter informações complementares e necessárias à perfeita 

identificação do trabalho. É a segunda parte do trabalho. Sua função é a de caracterizá-lo com 

informações mais formais, e não apenas esteticamente como a capa principal. Para isso, ela 

deve conter:  

 

a. Cabeçalho: nome do aluno, centralizado, comtodas as letras maiúsculas, tamanho 

12; 

b. Título do trabalho: no centro da folha, centralizado, tamanho 16, em negrito, com 

todas as letras maiúsculas; 

c. Descrição: trabalho de iniciação científica apresentado ao componente curricular 

de ..., Professor/Professora ... (nome completo) Turma ... - ... ano. Deve ser escrita 

logo abaixo do título. A nota descritiva é alinhada do meio da folha para a margem 

direita; 

d. Cidade e ano: centralizados na parte inferior da folha, tamanho 12. 
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4 Sumário 

O sumário é a enumeração das divisões, seções, capítulos e outras partes do 

trabalho, seguindo a mesma ordem e grafia em que a matéria nele se sucede. A construção 

do sumário é uma das últimas tarefas a serem feitas no trabalho. [Não confundir sumário 

com índice (elemento opcional conforme ABNT NBR 6034), que é a lista detalhada, 

sempre em ordem alfabética, dos assuntos referentes à obra, devendo estar localizado no 

final do trabalho]. 

 

a. A palavra SUMÁRIO deve estar centralizada, em letras maiúsculas, negrito e 

com a mesma tipologia da fonte utilizada nas seções primárias, separada do seu 

texto por um espaço de 1,5 entrelinhas; 

b. O corpo do sumário é composto pelo indicativo ou número da seção, o título da 

seção e a página correspondente ao texto;  

c. Os indicativos ou números de seções que acompanham seus respectivos títulos 

devem ser apresentados alinhados à margem esquerda da página; 

d. A grafia dos capítulos, seções e subseções deve ser idêntica a utilizada no texto do 

trabalho. Por exemplo, se o título METODOLOGIA estiver grafado em letras 

maiúsculas e em negrito, ele deverá vir da mesma maneira no sumário; 

e. Os elementos pré-textuais não devem constar no sumário. (A contagem das 

páginas se inicia depois da capa, a partir da folha de rosto. Mas, a impressão dos 

números começa na primeira página dos elementos textuais - INTRODUÇÃO);  

f. Cada item constante no sumário deve remeter à página que aparece no texto, com 

o objetivo de facilitar a localização da matéria contida no trabalho; e 

g. O espaçamento entrelinhas deve ser o mesmo utilizado no texto: 1,5.  
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5  Introdução 

A introdução tem como objetivo delimitar o assunto a ser tratado, ou seja, situar de 

forma clara e objetiva o tema da pesquisa, descrevendo os fundamentos do estudo. 

Iniciar em folha distinta apresentando o indicativo numérico (1). 

O título - considerado como seção primária ou capítulo - deve localizar-se no início de 

página, margeado à esquerda, digitado em negrito, fonte tamanho 12, com todas as letras 

maiúsculas. 

Seguem abaixo alguns exemplos de como você pode iniciar a sua introdução: 

 É de conhecimento geral que ... 

 Sabe-se que... 

 Talvez seja difícil dizer o motivo pelo qual ... 

 

Uma introdução, como o próprio nome já diz, tem a função de introduzir o leitor ao 

tema, isto é, a partir dela temos uma visão total do trabalho de forma sucinta e objetiva. 

Uma boa introdução tem de 10 a 15 linhas. E deve conter todos os seguintes elementos 

de pesquisa:  

a. Apresentar o tema e fazer uma contextualização de tudo que será abordado no 

trabalho; 

b. Expor o problema de pesquisa (pergunta-problema) de seu trabalho; 

c. Colocar as hipóteses, isto é, as "respostas" do problema de pesquisa as quais seu 

trabalho tentará provar; 

d. Apresentar os objetivos do trabalho; 

e. Apresentar as justificativas do trabalho. (A justificativa do trabalho é a importância 

dele. Aqui apresentamos o porquê de o trabalho ser importante?); 

f. Apresentar qual a metodologia adotada pelo trabalho. Pesquisa bibliográfica (aquela 

baseada em leituras) ou de campo, (relatórios de saídas de campo, observações, entrevistas, 

entre outros)? Depois de especificar qual tipo de pesquisa é, lembre-se de especificar os 

procedimentos! Se for pesquisa de bibliografia, o que se fará? Resposta: resumo e análise dos 

livros lidos. A mesma coisa com qualquer tipo de pesquisa: Resposta relatório da saída de 

campo no museu histórico.  

 
*Maiores detalhes, peça orientação ao professor que solicitou o trabalho. 
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6 Texto/pesquisa 

Agora é o momento em que você deverá escrever tudo o que foi pesquisado. Cuidado 

para não copiar a pesquisa de alguém e dizer ao professor que é sua própria, pois isso se 

chama plágio.  

O plágio pode ser de qualquer natureza, como em livros, música, obras, fotografias, 

entre outros. Caso você precise copiar um pensamento, coloque-o entre aspas e informe o 

autor. 

O título do capítulo deve localizar-se no início de página, margeado à esquerda, 

digitado em negrito, fonte tamanho 12, caixa alta. 

O nome do seu capítulo não pode ser “DESENVOLVIMENTO”, mas sim o assunto a 

ser mostrado. 

Também chamado corpo do trabalho, deve apresentar o detalhamento da pesquisa 

realizada e comunicar seus resultados. O conteúdo pode ser subdividido em capítulos, dentro 

de uma estrutura lógica com que o tema foi desenvolvido. Deve-se iniciar pelos títulos mais 

importantes do plano e subdividir cada um segundo o material disponível, em itens e subitens, 

adotando uma numeração progressiva até o final do trabalho.  
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7 Citação 

7.1 A citação direta curta 

A citação direta se dá quando as palavras do autor lido e citado são colocadas no seu 

texto exatamente do modo como constam no texto original. 

Se o trecho que você deseja citar diretamente desse autor ocupar até 3 linhas (na 

formatação de fonte no tamanho 12 e com alinhamento justificado), a citação direta desse 

trecho se dá entre aspas, acompanhada, imediatamente antes ou depois das aspas, da informação 

específica que inclui: sobrenome do(a) autor(a), ano da publicação citada, e página da citação. 

 

Essas três informações podem ser dadas dos seguintes modos: 

1. Sobrenome (ano, página) seguida da citação; 

2. Sobrenome (ano), citação (página); 

3. Citação (SOBRENOME, ano, página). 

 

Exemplo 1 – Sobrenome (ano, página) seguida da citação:  

Na contextualização histórica do desenvolvimento de ações afirmativas à luz dos direitos humanos, é 

útil lembrar o estudo de Piovesan (2005, p. 46), que demonstra ser “insuficiente tratar o indivíduo de 

forma genérica, geral e abstrata. Faz-se necessária a especificação do sujeito de direito, que passa a 

ser visto em sua peculiaridade e particularidade”. 

Exemplo 2 – Sobrenome (ano), citação (página):  

Na contextualização histórica do desenvolvimento de ações afirmativas à luz dos direitos humanos, é 

útil lembrar o estudo de Piovesan (2005), que demonstra ser “insuficiente tratar o indivíduo de 

forma genérica, geral e abstrata. Faz-se necessária a especificação do sujeito de direito, que passa a 

ser visto em sua peculiaridade e particularidade” (p. 46). 

Exemplo 3 – Citação (SOBRENOME, ano, página):  

Na contextualização histórica do desenvolvimento de ações afirmativas à luz dos direitos humanos, 

observa-se ser “insuficiente tratar o indivíduo de forma genérica, geral e abstrata. Faz-se necessária a 

especificação do sujeito de direito, que passa a ser visto em sua peculiaridade e 

particularidade” (PIOVESAN, 2005, p. 46). 
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A formatação da citação direta curta, segundo a ABNT, estabelece que o sobrenome 

do autor deve vir em CAIXA ALTA se estiver dentro dos parênteses, e a separação entre 

sobrenome do autor (se esse estiver dentro dos parênteses), o ano da publicação e a página da 

publicação se dá através de vírgulas simples, como mostrado nos exemplos acima. 

A formatação da paginação se dá com a letra “p” minúscula seguida de um ponto. 

Se a citação começar em uma página e continuar na outra, deve-se escrever o algarismo 

completo de cada página (por exemplo, p. 45-46, e não p. 45-6). Além disso, conforme a 

ABNT, não se usa “pp.” na citação que envolve mais de uma página. 

 
Nota: A citação direta apresentada nos exemplos foi retirada da seguinte obra: PIOVESAN, F. Ações 
afirmativas da perspectiva dos direitos humanos. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 35, n. 124, p. 43-
55, jan./abr. 2005. 
 

7.2 A citação direta longa 

Se o trecho que você deseja citar diretamente (isto é, conforme o mesmo consta no 
original) ocupar mais do que 3 linhas em fonte de tamanho 12 e alinhamento justificado, a 
citação direta se dá de modo diferenciado.  

Deve-se colocar essa citação em uma espécie de “bloco” separado do resto do texto. 
Para isso, deve-se dar um toque na tecla “Enter” e digitar a citação abaixo do seu parágrafo.  

É preciso alinhar a citação longa com recuo da margem para 4 cm, reduzir a fonte (por 
convenção, usa-se o tamanho 10), trocar o espacejamento que vinha sendo usado (de 1,5 cm) 
para o espacejamento simples, e eliminar as aspas. 

É também necessário fornecer a informação do(a) autor(a) (com seu 
sobrenome), ano da publicação e página da citação. Essa informação pode vir imediatamente 
antes da citação separada (ainda no seu próprio parágrafo), ou ao final da citação longa “em 
bloco” (também conhecida como “citação em recuo”). 

 

Exemplo 1: 

A esse respeito, Piovesan (2005) declara: 

 

O processo de universalização dos direitos humanos permitiu a formação de um sistema internacional de 
proteção desses direitos. Esse sistema é integrado por tratados internacionais de proteção que refletem, 
sobretudo, a consciência ética contemporânea compartilhada pelos Estados, na medida em que invocam o 
consenso internacional acerca de temas centrais dos direitos humanos, fixando parâmetros protetivos 
mínimos. (p. 45). 
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Exemplo 2: 

A esse respeito, é preciso considerar que: 

O processo de universalização dos direitos humanos permitiu a formação de um sistema internacional de 
proteção desses direitos. Esse sistema é integrado por tratados internacionais de proteção que refletem, 
sobretudo, a consciência ética contemporânea compartilhada pelos Estados, na medida em que invocam o 
consenso internacional acerca de temas centrais dos direitos humanos, fixando parâmetros projetivos 
mínimos. (PIOVESAN, 2005, p. 45). 

 

Nota: A citação direta apresentada nos exemplos foi retirada da seguinte obra: PIOVESAN, F. Ações 
afirmativas da perspectiva dos direitos humanos. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 35, n. 124, p. 43-55, 
jan./abr. 2005 
 

 

7.3 A citação indireta 

A citação indireta, também conhecida como paráfrase, é quando a ideia do autor 

lido é incorporada ao seu texto a partir de suas próprias palavras e não mais das palavras 

desse autor. Ou seja, na citação indireta, você “traduz” a ideia do autor com os seus próprios 

termos, sem jamais alterar ou deturpar o que foi dito originalmente.  

Essa “tradução” (citação indireta) deve ser sempre devidamente acompanhada da 

identificação da fonte, isto é, a informação que inclui o sobrenome do autor e o ano da 

publicação a que se refere sua paráfrase. 

Especificamente no caso da paráfrase, pode-se em certos casos não informar 

a página. Isso ocorre quando a ideia parafraseada pertence ao todo da obra consultada. 

No entanto, se a paráfrase for de uma ideia presente em uma parte específica e peculiar 

do texto, sugere-se informar a página, mesmo que não haja citação direta. 

O objetivo da paráfrase é expressar a ideia de um autor de um modo mais 

acessível, uma linguagem de mais fácil compreensão.  

Nesse sentido, a paráfrase nunca pode obscurecer a ideia do autor parafraseado; ao 

contrário, essa citação indireta mostra que quem parafraseia entende o conteúdo corretamente 

e, assim, consegue colocá-lo em seus próprios termos. 
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Os tipos de paráfrase geralmente aceitos na escrita acadêmica não incluem a mera 

reprodução, que é o tipo no qual se substitui as palavras por meros sinônimos. Na escrita 

acadêmica, as melhores formas de parafrasear incluem:  

 

a) fazer um comentário explicativo, que apresenta as ideias do(a) autor(a) e as 

explana, desenvolvendo conceitos e providenciando esclarecimentos;  

b) fazer um desenvolvimento ou ampliação das ideias do original, com o acréscimo 

de exemplos ou o estabelecimento de comparações e contrastes, relações de causas e 

consequências, etc. 

 

Vejamos um exemplo: 

Texto original do autor consultado:  

 

“É necessário ainda reconhecer que a complexa realidade brasileira traduz um 

alarmante quadro de exclusão social e discriminação como termos interligados a compor um 

ciclo vicioso em que a exclusão implica discriminação e a discriminação implica exclusão. 

Nesse cenário, as ações afirmativas surgem como medida urgente e necessária” (PIOVESAN, 

2005, p. 52). 

 

Possível paráfrase:  

 

Conforme defendido por Piovesan (2005, p. 49), no caso do Brasil, as ações 

afirmativas são importantes para resolver os problemas que surgem da forte relação entre 

exclusão social e discriminação, já que um processo leva ao outro. 

 
 

*Fonte: PIOVESAN, F. Ações afirmativas da perspectiva dos direitos humanos. Cadernos de Pesquisa, São 
Paulo, v. 35, n. 124, p. 43-55, jan./abr. 2005. 
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8 CONCLUSÃO                                                                                                                         

Iniciar em folha distinta apresentando um indicativo numérico, alinhado à esquerda.  

Constitui o ponto de chegada, isto é, deve apresentar a resposta ao tema anunciado na 

introdução.  

Não é apropriado iniciar afirmando que vai concluir. A conclusão não é uma ideia 

nova ou um resumo marcante dos argumentos principais, é síntese interpretativa dos 

elementos dispersos pelo trabalho, ponto de chegada das deduções lógicas, baseadas no 

desenvolvimento. 

 O Título considerado como seção primária (capítulo), início de página, fonte tamanho 

12, caixa alta; negrito.  

Cabe à conclusão fechar o texto do modo mais adequado à modalidade textual em 

questão. Othon Garcia, em sua obra "Comunicação em Prosa Moderna", nos ensina que "não 

existe argumentação sem conclusão, que decorre naturalmente das provas ou argumentos 

apresentados". Partículas como "logo" e "portanto" são típicas no início de períodos ou 

parágrafos em que se nega ou confirma o teor da proposição.  

Há várias formas de se construir uma conclusão, mas alguns cuidados precisam ser 

tomados. Observe a seguir alguns tipos de conclusão: 

a. Retomada 

É importante que, ao terminar a leitura, o leitor tenha total clareza quanto ao texto ali 

produzido. Por isso, o autor de uma pesquisa não pode perder essa última possibilidade de 

reforçar seu posicionamento na última produção escrita de seu trabalho. 

b. Perspectivas futuras 

Durante a análise do tema, principalmente quando este tratar de uma situação 

problemática atual, o trabalho pode se basear em dados passados e presentes, identificando 

causas, fazendo um paralelo histórico, comparações.  

Isso feito, abre-se espaço para o olhar futuro em relação ao problema. É a hora de 

traçar perspectivas futuras, que podem envolver uma proposta de solução ou apenas uma 

projeção hipotética do que deverá acontecer.  

 

Em ambos os casos, o autor precisa basear-se nos conteúdos já analisados. Não é 

possível apresentar propostas de solução para problemas que não foram discutidos ou 

perspectiva futura que não esteja embasada em dados presentes. 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Apresenta-se em folha distinta, título centralizado, sem indicação numérica, elemento 

obrigatório. 

Todas as fontes de informação (livro, revista, fita de vídeo, site, CD-ROM, etc.) 

utilizadas na elaboração do trabalho devem estar em ordem alfabética, digitadas em espaço 

simples, margeadas à esquerda e separadas entre si por espaço duplo. 

Fazer a referência de uma obra significa reunir um conjunto de dados (tais como 

autoria, título, editora, local e ano de publicação) sobre o documento, que permita identificá-

lo de forma única. Essa descrição deve ser elaborada seguindo a normalização nacional 

descrita na NBR 6023:2002, produzida pela ABNT- Associação Brasileira de Normas 

Técnicas. 

Modelos 

a. Livros: sempre o sobrenome em letras maiúsculas seguido do nome do autor. O título do 

livro aparece destacado em negrito seguido da cidade, editora e ano da publicação.  

 

Exemplos: 

ANTUNES, Maria Thereza P.Capital intelectual. São Paulo: Atlas, 2000.  

 

BERNARDES, Cyro; MARCONDES, Reynaldo C. Teoria Geral da Administração. 3.ed.. 

São Paulo : Saraiva, 2002. 

 

b. Meios Eletrônicos: sempre o sobrenome em letras maiúsculas seguido do nome do autor. 

O título do livro aparece destacado em negrito seguido da cidade, editora e ano da publicação, 

seguido pelo site. 

Exempo: 

SOBRENOME DO AUTOR, Prenome. Título. Local: Editora, data. Disponível em: 

<endereço>. Acesso em: dia mês. Ano. 

 

 

 



 
 

¹Direitos reservados ao Colégio Murialdo - Poa 

14 

Exemplo: 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e estatística. PAS - Pesquisa Anual de Serviços, 

2006. [online] Disponível na internet via WWW URL: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/ecnomia/comercioeservico/pas/pas2006. Arquivo 

consultado em 11 de Junho de 2009 

 

c. Verbetes de enciclopédias e dicionários 

Exemplo: 

CASCALHO. In: DICIONÁRIO Michaelis. Disponível 

em:<HTTP://michaelis.uol.com.br/moderno/portguês/índex.php>. Acesso em 20 jan. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

¹Direitos reservados ao Colégio Murialdo - Poa 

15 

ANEXOS 

                                                                                                                          

Sugere-se apresentação em folha distinta, título centralizado, elemento opcional.  

Poderão fazer parte do item “Anexo”, textos ou documentos não elaborados pelo 

autor, que venham contribuir para ilustrar, esclarecer ou fundamentar melhor o trabalho. São 

exemplos de anexos: leis, mapas, fotografias, plantas etc. 

Ressalta-se que no corpo do trabalho deve-se fazer citação referente ao material 

colocado anexo. 

Os anexos são identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos 

respectivos títulos. 

Exemplo: 

ANEXO A – Mapa do continente africano. 
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REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO 

Estrutura de parágrafos 

a. o recuo do parágrafo: 1,25 cm (1 tab.); e 

b. SEM espaço entre parágrafos. 

 

Paginação                                                                                                                             

a. no canto superior direito, iniciada na introdução do trabalho; 
b.  As folhas ou páginas pré-textuais devem ser contadas, mas não numeradas; 

c. para trabalhos digitados somente no anverso, todas as folhas, a partir da folha de rosto, 

devem ser contadas sequencialmente; e 

d. a numeração deve figurar, a partir da primeira folha da parte textual, em algarismos 

arábicos (ex.: 04), no canto superior direito da folha, a 2cm da borda superior, ficando o último 

algarismo a 2 cm da borda direita da folha. 

 

Tipo de papel 

a.  branco; 

b.  em formato A4 (21cm x 29,7cm);  

c. a impressão deve ser no anverso das folhas; e 

d. a impressão do texto é em cor preta, podendo-se utilizar cores somente para as 

ilustrações. 

 

Escrita 

a. texto: tamanho 12;  

b. citação de mais de três linhas: tamanho 10;  

c. legendas e fonte das ilustrações: tamanho 10;  

d. notas de rodapé: tamanho 10; e 

e. o texto deve ser digitado, com espaço 1,5 entre as linhas;  

 

Letra 

 a. otítulo do resumo/abstract/resume: tamanho 14, maiúsculo e centralizado; 

b. o texto do remsumo/abstract/resume: tamanho 10, parágrafo único, justificado e 

espaçamento simples. 

c. o texto da pesquisa: Times New Roman ou Arial, tamanho 12; 



 
 

¹Direitos reservados ao Colégio Murialdo - Poa 

 

Layout da entrega dos trabalhos 

Encadernados ou com as folhas presas em pastas. Nunca grampeadas. 
 

Margens                                                                                                                                

a. superior e esquerda: 3,00 cm; e  

b. inferior e direita: 2,00 cm. 

 

Título das seções 

a. é indicado por número arábico, a partir do 1 (um) e seguido de seu título;  

b. alinhado à esquerda, separado por um espaço de caractere;  

c. seções são sempre iniciados em uma nova folha;  e 

d. títulos devem iniciar na parte superior da página eser separados dos textos que os 

sucedem por um espaço de 1,5 entre linhas. Exemplo: 1 INTRODUÇÃO 

 

Título das subseções 

a. indicado por número arábico;  

b. o alinhamento de títulos das subseções à esquerda é separado por um espaço de 

caractere; e 

c. quando uma seção terminar próxima ao fim de uma página, coloca-se o título da seção na 

página seguinte. 

 

 

 

 

 


