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NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS TRIMESTRAIS 

 

Normativa de formatação de trabalhos de pesquisa, resenhas, sínteses e demais trabalhos 

solicitados pelos professores, segundo estabelecido na ABNT NBR 14724 

 

1- CAPA: 

 

Deve conter: nome da escola e curso, título do trabalho, nome e turma do aluno, disciplina, 

município e ano, conforme formatação abaixo: 

 Nome da escola e curso: centro superior, todas as letras maiúsculas, em negrito, fonte 

ARIAL 12. 

 Nome e turma do aluno: centralizado, cerca de 5 parágrafos (linhas) abaixo do nome da 

escola, todas as letras maúsculas, fonte ARIAL 12. 

 Título do trabalho: Centralizado, cerca de 15 parágrafos (linhas) abaixo do nome/turma 

do aluno, todas as letras maiúsculas, em negrito, fonte ARIAL 12. 

 Subtítulo: caso seja necessário, deve estar na linha imediatamente abaixo do título, 

centralizado,letras maiúsculas, fonte ARIAL 12. 

 Município: centralizado, cerca de 18 parágrafos (linhas) abaixo do título, na parte inferior 

da página, todas as letras maiúsculas, fonte ARIAL 12. 

 Ano: deve estar na linha imediatamente abaixo do 

município, fonte ARIAL 12. 

 

Além dessas especificações, todo o trabalho deverá ter 

formatação de margem: 

 Esquerda: 3,00 

 Direita: 2,00 

 Superior: 3,00 

 Inferior: 2,00 

 

Alinhamento de caracteres: 

 Espaço entre linhas: 1,15 

 Espaços antes e depois do parágrafo: REMOVER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- CONTRACAPA (FOLHA DE ROSTO): 

 

A contracapa contém mais informações, e deverá ser apresentada da seguinte forma: 

 Nome do aluno: centralizado, na parte superior da 

folha, letras minusculas (salvo regra gramatical) e 

fonte ARIAL 12. 

 Título do trabalho: centralizado, cerca de 5 

parágrafos (linhas) após o nome do aluno, letras 

minusculas (salvo regra gramatical), fonte ARIAL 

12. 

 Apresentação: Alinhamento justificado, com recuo 

de parágrafo de 7 a 7,5cm (o recuo irá dispor a 

apresentação à direita da página), fonte ARIAL 

12. 

 

Sugestão de apresentação: 

“Trabalho de pesquisa apresentado a Profª Maria de 

Jesus, como parte das exigências para composição da 

nota da disciplina de Geografia, componente curricular 

da 2ª série do Ensino Médio.” 

 

 Município: centralizado, cerca de 18 parágrafos 

(linhas) abaixo do título, na parte inferior da 

página, todas as letras maiúsculas, fonte ARIAL 

12. 

 Ano: deve estar na linha imediatamente abaixo do município, fonte ARIAL 12. 

 

 

3-  ÍNDICE/SUMÁRIO 

 

 

Serão listados aqui títulos e subtítulos referentes ao desenvolvimento do seu trabalho, e a 

pagina onde cada um deles é encontrada.  

 

Observação: o trabalho deverá ser paginado a partir do resumo, seguindo o numero de folhas 

anteriores ao resumo (nesse caso, a paginação pode começar no numero 3, ou 4) 

Alinhamento de página: justificado 

 

 Posicionamento do texto: título justificado, em negrito, todas as letras maiúsculas, fonte 

ARIAL 12. O título/subtítulo deve estar ligado a sua respectiva página por uma linha 

tracejada. 

 

 

 

 

 

 



4- INTRODUÇÃO: 

 

Na introdução o aluno deverá fazer uma breve exposição dos assuntos abordados no trabalho 

sem, no entanto, manifestar opiniões pessoais ou conclusões sobre o tema. Escreva sobre a 

importância, justificativa e objetivo da pesquisa.  

Devem ser mantidas todas as formatações referentes as margens e alinhamento de caracteres, 

acrescidos de: 

 Alinhamento de página: justificado 

 Posicionamento do texto: título centralizado, em negrito, todas as letras maiúsculas, 

fonte ARIAL 12; texto com alinhamento justificado, letras minusculas (salvo regra 

gramatical), fonte ARIAL 12. 

 

5- DESENVOLVIMENTO: 

 

Neste trecho, todos os títulos, subtítulos, conteúdos, gravuras e afins deverão estar presentes, 

em ordem de critérios e assuntos seguindo a orientação de cada professor.  

 

Critérios de formatação: 

 Título: negrito, sublinhado, todas em maiúscula, fonte ARIAL 12. 

 Subtítulo: todas em maiúscula, sublinhado, fonte ARIAL 12 

 Corpo do texto: fonte ARIAL 12. 

 Citações/destaques no corpo do texto: fonte ARIAL 12 ITÁLICO 

 

6- CONCLUSÃO: 

 

Trecho onde serão apresentadas as conclusões acerca do tema estudado, percepções do 

autor e demais aspectos pessoais sobre o tema. 

 

Critérios de formatação: 

 Título: negrito, sublinhado, todas em maiúscula, fonte ARIAL 12. 

 Corpo do texto: fonte ARIAL 12. 

 Citações/destaques no corpo do texto: fonte ARIAL 12 ITÁLICO 

 

7- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Página onde são apresentadas todas as fontes de pesquisa referentes ao tema: livros, sites, 

jornais, revistas, trabalhos acadêmicos, artigos, entre outros. 

 

Deve conter: 

 Nome do autor 

 Nome da obra pesquisada 

 Ano de publicação 

 Endereço eletronico completo do site 

 

Critérios de formatação: 

 Título: negrito, sublinhado, todas em maiúscula, fonte ARIAL 12. 

 Corpo do texto: fonte ARIAL 12. 


