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NORMAS PARA O ARTIGO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

1. Formato das Contribuições 

Os trabalhos submetidos devem estar de acordo com as normas da ABNT/NBR 

14724:2011– Trabalhos Acadêmicos 

 

Poderão ser incluídos figuras, gráficos e ilustrações, desde que o tamanho do arquivo não 

ultrapasse 10MB. 

 

O texto integral do artigo não poderá exceder 20 (vinte) páginas para Artigo Técnico e 

Revisão da Literatura, atendendo ao formato estabelecido nos itens a seguir. 

 

O Artigo Técnico deverá seguir a seguinte sequência de apresentação: 

• Título do artigo em português (até 20 palavras) e em inglês 

• Resumo em português e em inglês, de 100 a 250 palavras (conforme NBR 14724). 

• Palavras-chave em português e em inglês 

• Referências 

• Anexos (se houver) 

 

Agradecimentos, se houver, deverão ser incluídos antes do item de Referências. 

 

O Nome do(s) autor(es), Currículo resumido(s) do(s) autor(es), endereço para 

correspondência (profissional) devem constar.  

 

O texto deverá ser formatado para um tamanho de página A-4, margens 3 cm para 

esquerda e superior, e 2 cm inferior e direita (conforme NBR 14724). As páginas deverão 

ser devidamente numeradas. Deve ser empregada fonte Times New Roman, corpo 12, 

exceto no título que deverá ter corpo 16. O espaçamento entre as linhas deverá ser 1,5. 

 

O corpo do artigo deve ser organizado segundo um encadeamento lógico, contendo 

subtítulos “Introdução”, “Metodologia”, “Resultados”, “Discussão”, (ou “Resultados e 

Discussão”), “Conclusões” e “Referências”. Na redação não deve ser empregada a 

primeira pessoa e o estilo a ser adotado deve ser objetivo e sóbrio, compatível com o 

recomendável para um texto científico. 

 

Deverá ser evitada a subdivisão do texto em um grande número de subtítulos ou itens, 

admitindo-se um máximo de cabeçalhos de terceira ordem. 

 

O conteúdo do trabalho deve ser submetido a criteriosa revisão ortográfica. 

 

Termos grafados em itálico ou negrito poderão ser utilizados no corpo do artigo. 

 

2. Figuras e ilustrações 

As figuras e ilustrações devem observar os seguintes critérios: 

• Os arquivos das figuras e ilustrações, sem bordas ao redor, devem ser inseridas no 

arquivo do texto, de maneira que possam ser editados por meio do MS Word for 

Windows. 
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• Os textos e legendas não devem ficar muito pequenos ou muito grandes em relação 

à figura. 

• As figuras devem ser intercaladas nos locais apropriados e apresentar um título. 

• A inclusão de fotografias não é aconselhável; porém, se os autores julgarem que 

são importantes para esclarecer aspectos relevantes do artigo, deverão ser inseridas 

em resolução mínima de 300 dpi. 

• Todos os gráficos, desenhos, figuras e fotografias devem ser denominados 

“Figura”, e numerados sequencialmente em algarismos arábicos. Toda figura deve 

ser mencionada no texto. 

• O número e título da Figura devem ser colocados centralizados, imediatamente 

abaixo da figura. O título deve ser claro e autoexplicativo. 

 

3. Quadros e tabelas 

Os quadros e tabelas deverão atender os seguintes critérios: 

• Os quadros e tabelas devem ser claros e objetivos, sem linhas de grade. As 

unidades correspondentes a todos os termos usados devem ser claramente 

identificadas. 

• Todos os quadros ou tabelas devem ser denominados “Quadro” ou “Tabela”, 

numerados sequencialmente em algarismos arábicos e mencionados no texto. 

• Cada quadro e tabela, além da numeração, deve possuir um título. O número e o 

título devem ser colocados centralizados, imediatamente acima do quadro ou 

tabela. O título deve ser claro e autoexplicativo. 

• Um quadro e uma tabela não poderão ser maiores do que uma folha A-4. 

• Quadros e tabelas devem aparecer, preferencialmente, intercalados nos locais 

apropriados do texto, a critério do autor. 

• As páginas internas da Revista são impressas em uma só cor, não sendo permitida, 

portanto, a adoção de cores na diferenciação das variáveis nos quadros e tabelas.  

 

4. Equações 

As equações podem ser editadas pela equipe responsável pela diagramação. Portanto, os 

seguintes critérios devem ser satisfeitos: 

• As equações devem ser claras e legíveis, e escritas com a mesma fonte do corpo do 

texto, sem a utilização de itálico ou negrito. 

• As equações e fórmulas devem ser denominadas “Equação” e numeradas 

sequencialmente em algarismos arábicos. A numeração à direita da equação deve 

ser entre parênteses. Todas as equações devem ser mencionadas no texto. 

• Todos os símbolos usados devem ser definidos imediatamente após a equação (caso 

não tenham sido definidos anteriormente), incluindo as suas unidades ou 

dimensões. 

 

5. Unidades: 

Todas as unidades mencionadas no texto, tabelas, quadros e figuras devem ser expressas de 

acordo com o Sistema Internacional de Unidades (SI). 

 

Deve-se evitar o uso da barra de fração na expressão das unidades. Exemplo: Ao invés de 

mg/L ou m
3
/s, deve-se utilizar mg.L

-1
 e m

3
.s

-1
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6. Referências 

As referências citadas no texto e listadas ao final do artigo deverão estar de acordo com a 

norma NBR 6023/2002. A título de esclarecimento são apresentadas algumas diretrizes: 

 

As referências citadas no texto devem conter o sobrenome do(s) autor(es), em caixa alta, 

seguidos pelo ano da publicação, observando-se os seguintes critérios: 

• Quando houver mais de um trabalho, as citações devem ser em ordem alfabética. 

• Trabalhos com mais de três autores devem ser referenciados ao primeiro autor, 

seguido por “et al.” (em itálico e com ponto). 

• Quando houver mais de uma publicação do mesmo autor, no mesmo ano, o ano da 

publicação deve ser seguido dos componentes “a, b, c...”, em ordem alfabética. 

• Exemplos: ... estudos efetuados por Silva (1994a, 1994b) e por Machado et al. 

(1995a) revelaram...; ... estudos recentes (SOUZA,1993; SILVA, WILSON e 

OLIVEIRA, 1994; MACHADO et al., 1995b) revelaram... 

 

Ao final do trabalho deverá ser apresentada uma lista de todas as referências citadas no 

texto, de acordo com os seguintes critérios, entre outros: 

• As referências devem ser relacionadas em ordem alfabética, de acordo com o 

sobrenome do primeiro autor. 

• Devem ser referenciados todos os autores (independentemente do número de 

autores) pelo sobrenome seguido pelas iniciais de cada autor, separados por 

vírgulas. Exemplo: SMITH, P.J.; WATSON, L.R.M.; GREEN, C.M... 

• O título do periódico referenciado deverá ser apresentado em itálico. As indicações 

de volume, número e página deverão ser identificados pela letra inicial (“v”, “n”ou 

“p”), seguida de ponto. Não devem ser utilizadas aspas antes e depois do título do 

trabalho. Exemplo: JEWELL, W.J.; NELSON, Y.M.; WILSON, M.S. 

Methanotrophic bacteria for nutrient removal from wastewater: attached film 

systems. Water Environment Research, v. 64, n. 6, 1992, p. 756-65. 

• O título do livro deve ser apresentado em itálico. Devem ser incluídos a edição, o 

local, a editora, o número de páginas e a data. Exemplo: FRANÇA, J.L.; 

VASCONCELOS A.C. Manual para Normalização de Publicações Técnico-

Científicas. 8 ed. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2007, 255 p. 

• Em capítulos de livros e trabalhos de congressos, a obra principal (título do livro ou 

denominação do congresso) é referenciada em itálico e vem precedida da expressão 

“In”. Exemplos:  

Anais - CAIXINHAS, R.D. Avaliação do impacto ambiental de empreendimentos hidro-

agrícolas. In: Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 5 Anais... 

Lisboa: APRH, 1992, p. 203-11. 

 

Capítulo de Livro - KUKOR, J.J.; OLSEN, R.H.; IVES, K. Diversity of toluene 

degradation following exposure to BTEX in situ. In: KAMELY, D.; CHAKABARTY, A.; 

OLSEN, R.H. (Eds.) Biotechnology and Biodegradation. Portfolio Publishing Company, 

The Woodlands, E.U.A.,1989, p. 405-421. 

 

 

 

 

 

 


