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NBR 14724: apresentação de trabalhos acadêmicos

Regras gerais de apresentação:
•

Papel A4

•

Margem esquerda e superior: 3 cm.

•

Margem direita e inferior: 2 cm.

•

Espaçamento entre linhas: 1,5 cm.

•

Dois espaços de 1,5 cm antes e depois das seções e subseções do texto.

•

Fonte tamanho 12 (excetuando-se as citações de mais de três linhas, notas de
rodapé, paginação e legendas de ilustrações e tabelas que devem ser digitadas em
tamanho menor e uniforme).

•

Os títulos das seções primárias, por serem as principais divisões de um texto,
devem iniciar em folhas distintas.

•

Contagem da numeração de páginas a partir da folha de rosto (a capa não entra na
contagem), porém o número, propriamente dito, deverá aparecer somente a partir
da parte textual do trabalho (Introdução).
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RESUMO

Apresenta as características exigíveis para a apresentação de trabalhos
acadêmicos, conforme a norma técnica NBR 14724:2005, da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT). O objetivo é disponibilizar aos alunos um modelo de
apresentação de trabalho acadêmico para ser utilizado durante a graduação.
Omitiram-se alguns elementos opcionais descritos na norma, bem como alguns itens
mais específicos, simplificando-o.

Palavras-chave: Trabalho acadêmico. Modelo. NBR 14724. ABNT.

Palavras que representam o
conteúdo do texto.

O resumo é a apresentação
concisa dos pontos
relevantes de um
documento. Não deve
ultrapassar 500 palavras.
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1 INTRODUÇÃO (SEÇÃO PRIMÁRIA)

A introdução é a parte inicial do texto, que contém informações objetivas
para situar o tema do trabalho, tais como a delimitação do assunto e os objetivos da
pesquisa. “A introdução não deve repetir ou parafrasear o resumo, nem dar detalhes
sobre a teoria experimental, o método ou os resultados, nem antecipar as
conclusões e as recomendações” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 1989, p. 5).

Citação direta, com até três linhas deve vir
inserida no texto entre aspas.
Citação direta com mais de três linhas, deve ter
recuo de 4 cm da margem esquerda da página. A
fonte deve ser menor do que a utilizada no texto
(recomenda-se tamanho 10). O espacejamento
entre linhas deve ser simples.
Citação direta é a transcrição exata (cópia) da
idéia do autor consultado.
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2 DESENVOLVIMENTO (SEÇÃO PRIMÁRIA)

O desenvolvimento do assunto é a parte mais importante de um trabalho,
onde deve ser descrito as teorias, as discussões e os resultados encontrados.
O desenvolvimento textual do trabalho contém a exposição ordenada e
pormenorizada do assunto e deve ser dividido em seções e subseções para melhor
detalhamento e entendimento do conteúdo. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2005).
Deve-se representar a hierarquia das seções e subseções do texto,
utilizando-se os recursos tipográficos, tais como: negrito, itálico, caixa alta, dentre
outros.
Veja nos exemplos abaixo:

2.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA

2.1.1 Seção terciária

2.2 SEÇÃO SECUNDÁRIA

2.3 SEÇÃO SECUNDÁRIA

2.4 SEÇÃO SECUNDÁRIA

Nas citações indiretas - transcrição das idéias do
autor consultado, porém usando as suas próprias
palavras - não se deve indicar a página do texto
onde foi extraída a idéia transcrita.
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3 CONCLUSÃO (SEÇÃO PRIMÁRIA)

Nesta seção são descritas claramente as conclusões retiradas das
discussões e dos experimentos realizados no decorrer da pesquisa, e finalizada a
parte textual do trabalho.
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Não devem ser referenciadas fontes
bibliográficas que não foram citadas no texto.
Caso haja conveniência de referenciar
material bibliográfico sem alusão explícita no
texto, isto deve ser feito na seqüência das
referências, sob o título “Bibliografia
recomendada”.
As referências são alinhadas somente à
margem esquerda do texto, digitadas em
espaço simples e separadas entre si por dois
espaços simples. Além disso, devem estar em
ordem alfabética, por autor.
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APÊNDICE A – Título do apêndice

Apêndices são textos ou documentos
elaborados pelo autor do trabalho em
questão, a fim de complementar a
argumentação. Os apêndices devem ser
identificados através de letras maiúsculas
consecutivas e seus respectivos títulos, como
no exemplo acima.
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ANEXO A – Título do anexo
Anexos são textos ou documentos não
elaborados pelo autor do trabalho em
questão, porém servem para fundamentação,
comprovação e/ou ilustração. Os anexos
devem ser identificados através de letras
maiúsculas consecutivas e seus respectivos
títulos, como no exemplo acima.

