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 FORMATAÇÃO 

 Papel A4 – folha lisa, sem dobras, manchas ou rasuras 

 Impressão em tinta preta – sem borrões, manchas ou letras tremidas. O texto deve estar legível. 

 Ilustrações -  nítidas, em boa resolução 

 

 FONTES: ARIAL, TIMES OU SIMILAR 

Texto, folha de rosto, resumo e referências – 11 

Título das ilustrações, legendas, citações de mais de três linhas e notas de rodapé - 10 

- 

 ALINHAMENTO 

FOLHA DE ROSTO – centralizado 

RESUMO, ABSTRACT: E RESUMEN – Justificado 

TEXTO – Justificado 

REFERÊNCIAS -  esquerda, parágrafo simples e um espaço simples entre as referências 

MARGENS –  

 Esquerda e superior – 3cm 

 Direita e inferior – 2cm 

CITAÇÕES DE MAIS DE TRÊS LINHAS – Acréscimo de mais 4cm no recuo 

ESPAÇO ENTRE LINHAS – 1,5cm 

PAGINAÇÃO – canto superior direito 

 Contar as folhas anteriores ao início do texto. Numerar apenas a partir da primeira página de texto. 

NUMERAÇÃO PROGRESSIVA DAS SEÇÕES DE UM DOCUMENTO –  

 Uso de destaques gráficos para indicação de hierarquia: 

 1 NEGRITO MAIÚSCULO 

 1.1 MAIÚSCULO 

 1.1.1 Normal 

 

 



 ILUSTRAÇÕES E TABELAS 

IDENTIFICAÇÃO NA PARTE SUPERIOR – Número, tipo, título 

TABELA 1 – PORCENTAGEM DE ALIMENTOS TRANGÊNICOS NOS SUPERMERCADOS DE BELO HORIZONTE 

APÓS A FIGURA – Fonte: Referência completa conforme ABNT 6023:2018 

Usar numeração consecutiva em algarismos arábicos 

 

 SIGLAS 

Devem ser escritas por extenso na primeira vez em que aparecerem, seguida da abreviação entre parênteses. 

Organização das Nações Unidas (ONU) 

 ESTRUTURA PRÉ-TEXTUAL 

CAPA - Nome do Colégio, nome dos componentes, título e subtítulo, local e data. 

FOLHA DE ROSTO – Nome dos componentes, título e subtítulo, objetivo do trabalho*, Professor/Orientador, local 

e data. 

* Artigo apresentado na disciplina de Investigação Científica  para obtenção de créditos na ___ etapa. 

RESUMO, ABSTRACT, RESUMEN-  palavras-chave. 

SUMÁRIO  - Organização das seções do trabalho, na ordem, formato gráfico e paginação em que estão listados 

no documento. 

 Todas as seções que forem nomeadas, bem como subseções, devem estar listadas no sumário. 

EXEMPLO 

 

1 INTRODUÇÃO.......................................................................................................................05 

2 COMBUSTÍVEIS.....................................................................................................................06 

2.1 COMBUSTÍVEIS NO BRASIL..................................................................................................08 

2.2 COMBUSTÍVEIS NA EUROPA................................................................................................10 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS.........................................................................................................13 

REFERÊNCIAS 

 

 

 PARTE TEXTUAL 

1 INTRODUÇÃO – Primeiras ideias sobre o assunto; apresentação em linhas gerais. 



2 CORPO DO ARTIGO – Desenvolvimento de ideias, apresentação da literatura estudada. Espaço em que as ideias 

dos autores convergem ou divergem, de acordo com os assuntos em questão. Pode ser um capítulo subdividido 

em seções ou fragmentado em vários capítulos. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS – Amarração das ideias. Parte em que o autor emite sua opinião. São dadas sugestões 

sobre as conclusões ou ideias sobre como poderiam ser resolvidas. 

 

 

 PARTE PÓS-TEXTUAL 

 

REFERÊNCIA  MATERIAL IMPRESSO 

Autor; 

Título (do capítulo, do livro, do artigo); 

Nome da revista (se for artigo); 

Edição; 

Local; 

Editora 

Data de publicação; 

Páginas (ou número e nome do capítulo) 

MATERIAL EM MEIO ELETRÔNICO 

Autor; 

Título (do capítulo, do livro, do artigo); 

Nome da revista (se for artigo); 

Edição; 

Endereço (URL) em que se localiza o material 

Editora 

Data de acesso 

 


