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[J1] Comentário: Fonte Times,
tamanho , espaçamento 1,5, recúo 0, texto
centralizado.
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[J2] Comentário: Título e subtítulo
quando houver, caixa alta, sem ponto final,
tamanho 12 também e negrito,
centralizado na página.

[J3] Comentário: Cidade, Estado e Ano,
Somente Iniciais Maiusculas. Em toda a
capa as entrelinhas é de 1,5. Margem
superior e esquerda 3cm, e inferior e
direita 2cm no papel A4.
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[J4] Comentário: Observar a capa.

Departamento de Administração
José das Couves

GUIA DE NORMALIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS
ACADÊMICOS

Trabalho apresentado como requisito para
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Métodos

e

Técnicas

de
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orientação do Prof. Me. Juliano Ciebre dos
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[J5] Comentário: Tamanho da fonte
11 se for Times, 10 se for Arial, recúo de
margem de 8cm, espaçamento entrelinhas
1,5 cm.

INTRODUÇÃO

[J6] Comentário: Título caixa alta,
negrito e centralizado. Seguido de 1 enter
para iniciar o parágrafo.

A introdução é um item muito importante do trabalho, considerada o “cartão de visita”
da pesquisa. Deve apresentar claramente do que trata o trabalho aguçando a curiosidade do
leitor para o que vem a seguir. Deve demonstrar o conhecimento do pesquisador sobre o
assunto tratado, por esse motivo, apesar de ser o que primeiro aparece no trabalho, deve ser o
último a ser escrito. Isso por que, ao final do trabalho, o acadêmico já estará familiarizado
com o tema e com conhecimento sobre o assunto para elaborar uma introdução bem
fundamentada.
Sendo assim, na introdução o pesquisador descreverá, sucintamente, o assunto que
será trabalhado. Não precisa ser extensa podendo ter alguns parágrafos ou até uma página,
desde que descreva suscintamente o tema que será abordado na pesquisa.

DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento ou embasamento teórico consiste no levantamento de
bibliografias existentes sobre o assunto tratado. O pesquisador sai do “achismo” para
fundamentar seu trabalho com autores relevantes. Deve-se fazer um apanhado geral do tema
em questão, procurando inicialmente buscar um histórico do assunto.
Para uma melhor organização, é aconselhável que o embasamento seja dividido em
títulos e subtítulos, sem fugir do assinto abordado. Deve-se também utilizar como
embasamento somente autores relevantes e com reconhecimento científico.
O pesquisador poderá fazer pesquisa na internet, porém não poderá utilizar sites não
confiáveis. Lembre-se que tudo deve ter sido escrito por alguém, portanto deverá ser citado o
autor, e sites em que não aparece o autor não pode ser considerado confiável. Procure apenas
artigos científicos quando optar por pesquisa na Internet.
É muito importante que o pesquisador cite TODAS as fontes consultadas, não deixe
nada que em seu trabalho que não tenha sido escrita por você sem citar o autor. Utilizar textos
de outros autores e não citar a fonte é considerado plágio, e isso é crime previsto na
constituição, (código penal)
artigo 184 –Violar direito autoral: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano,
ou multa. E os seus parágrafos 1º, consigna:

[J7] Comentário: Todo o texto do
trabalho, deverá estar em fonte tamanho
12, justificada, espaçamento entrelinhas de
1,5. Paragráfo especial de primeira linha de
1,25. Seguido de 2 enters para iniciar um
novo título.

§1º Se a violação consistir em reprodução, por qualquer meio, com intuito de lucro, de
obra intelectual, no todo ou em parte, sem autorização expressa do autor ou de quem o
represente, (...): Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, (...).
Além de previsto por lei, o aluno que reproduzir (plágio) qualquer documento, texto
ou trabalho sem citar o autor poderá ser reprovado na disciplina de TCC.
Para citar as fontes consultadas o acadêmico deverá estar atento as normas da ABNT –
NBR 10520.
As citações poderão ser diretas, indiretas
Citação direta: Quando copia o texto exatamente como o original. Quando for uma
citação acima de três linhas, deverá recuar 4 cm da margem esquerda, entre linhas simples,
sem aspas e fonte menor (times fonte 11 e arial fonte 10), indicando sobrenome do autor, data
e pagina.
Exemplo:

A interação social com outras pessoas e, de modo especifica a participação
nas suas situações interativas, nas quais recebemos o suporte e a ajuda
explicita de membros mais especializados e componentes do grupo social
constituem fatores decisivos para explicar o desenvolvimento humano.
(COLL, 1999, p. 85).

Se a citação for de até 3 linhas deverá permanecer no corpo do texto, entre aspas, sem

[J8] Comentário: Quando a citação é
maior do que 4 linhas, recuo da margem
de 4cm, tamanho 11 e o autor no final
conforme o exemplo. Antecedido e
precedido de um enter para separá-lo dos
demais parágrafos.

recuo, indicando o sobrenome do autor, data e página.
Exemplo:
Para Coll (1995, p.39) “a psicomotricidade e o meio de expressão e convivência que a
criança já possui, e fonte de emoções e vivencias empíricas adquiridos junto à sociedade”.
Observe que quando o autor está entre parênteses deverá ser escrito todo em
maiúsculo (COLL, 1999, p.85).
Citação indireta: Na citação indireta o acadêmico poderá parafrasear, ou seja, utiliza
palavras próprias para transcrever a citação. Interpreta o que o autor diz, podendo utilizar um
ou mais autores. Nesse caso também deverá ser citado o autor, porém não é necessário recuar,
nem utilizar aspas. No corpo do texto cita apenas o autor e ano, a pagina também não é
precisa ser indicada.
Exemplo:

[J9] Comentário: Fez a citação no início
do paragráfo Nome do autor normal
seguido do ano e página entre parênteses.
[J10] Comentário: Fez a citação no
finaldo Parágrafo. Nome do autor todo
maiúsculo com o ano e página dentro do
parênteses.

De acordo com Severino (2002) Retiram-se as citações de documentos pesquisados e
que considera úteis para o desenvolvimento do raciocínio. Podem ser transcritas em fichas de
documentação de forma integral ou apenas síntese do assunto.
O pesquisador deverá tomar o cuidado de não se basear em apenas uma bibliografia,
pois isso seria resumo e não embasamento teórico. O embasamento deverá reunir diversos
autores que falam do assunto para colaborar com a ideia descrita pelo acadêmico.

CONCLUSÃO

A base para a conclusão será tudo o que foi levantando dentro do desenvolvimento do
trabalho. Você pode se utilizar de frases curtas e objetivas e ainda assim, concluir de forma
correta e finalizar seu trabalho com uma conclusão bem escrita.
Existe várias possibilidade de se iniciar um trabalho, ou seja, de escrever
uma introdução, mas para finalizá-lo é necessário ter bastante cautela até mesmo para não
colocar todo o trabalho a perder por causa de uma conclusão mal feita. Fique atento às
informações que você deseja passar na conclusão, seja coerente com todo o texto e faça um
desfecho que concorde com suas deduções de forma lógica. Dessa forma você irá apresentar
um trabalho de ótima qualidade que demonstrará que você realmente se empenhou do início
ao fim na elaboração dele e este é um dos grandes problemas.
Muitos alunos não se empenham durante o processo de elaboração do trabalho escolar.
Alguns não sabem sequer o que o grupo debateu como foi planejado e elaborado e nem no
início nem durante a elaboração do trabalho, esteve presente. O que dirá então, na conclusão
de um trabalho assim? Se até aqueles que estiveram empenhados durante todo o processo têm
dificuldade.
O segredo para a conclusão de um trabalho escolar com sucesso está justamente no
início e no meio do trabalho. O final fica bem com um resumo, uma conclusão e uma
afirmação de tudo que foi mencionado.
Cuidado para cair no erro comum de, no meio do trabalho escolar defender uma ideia
e na conclusão ir contra a ideia ou defender uma diferente. Fazer o trabalho escolar com
antecedência também é fundamental, assim, você terá tempo de lê-lo várias vezes, e isto é
fundamental para que a conclusão seja de acordo com tudo que foi proposto e você atinja seu
objetivo.

[J11] Comentário: Quando
parafrasear, ou seja, colocar seu
entendimento ou com suas palavras, nome
do autor normal, seguido do ano entre
parênteses.
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[J12] Comentário: Este é um modelo
de bibliografia, sem parágrafo, início ou
sobrenome do autor todo em maiúsculas,
título inicial maiúsculas e negrito, seguido
de número de edição, local, editora e ano
quando existentes no livro..

