Formatação
Os trabalhos acadêmicos possuem uma formatação própria, como alguns de vocês devem saber. O
objetivo das normas é o de uniformizar a publicação de conhecimentos. Sendo assim, para que
vocês se habituem a utilizá-las, pediremos que, daqui para frente, vocês as observem na elaboração
dos trabalhos que deverão ser postados em nossa disciplina.
Abaixo, expomos algumas dessas normas. Para aqueles que quiserem obter maiores detalhes sobre
elas, recomendamos o “ Manual para normalização de publicações técnico-científicas” de Junia
Lessa. Há vários exemplares nas bibliotecas da UFMG.
TRABALHOS ACADÊMICOS: Normas da ABNT
Formas de Apresentação
Formato: papel em branco, formato A4 (21,0 cm X 29,7 cm), digitados no anverso da folha.
Recomenda-se a fonte tamanho 12 para o texto e tamanho 10 para as citações longas e notas de
rodapé. Margem: esquerda e superior de 3,0 cm e direita e inferior de 2,0 cm.
Espaçamento : todo o texto deve ser digitado com 1,5 de entrelinhas. As citações longas, as notas,
as referências e os resumos devem ser digitados em espaço simples. Os títulos das seções devem ser
separados do texto que os sucede por uma entrelinha dupla ou dois espaços simples.
Notas de rodapé: digitadas dentro da margem, ficam separadas com espaço simples de entrelinhas
e um filete de 3,0 cm a partir da margem esquerda.
Indicativo de seção: o indicativo numérico precede seu título, alinhado à esquerda, somente com o
espaço de um caractere. Para os títulos sem indicação numérica, ficam centralizados.
Paginação: a numeração é colocada a partir da primeira folha da parte textual, em algarismos
arábicos, no canto superior da folham a 2,0 cm da borda superior, ficando o último algarismo da
borda direita da folha.
Numeração progressiva: é utilizada para destacar o conteúdo do trabalho. Podem-se usar demais
recursos existentes, como caixa alta, negrito etc.
Abreviaturas e siglas : quando aparecem pela primeira vez, deve-se colocar por extenso e a sigla
entre parênteses.
Ilustrações:
Figuras: elementos autônomos que explicam ou complementam o texto. Qualquer que seja seu tipo
(gráfico, planta, fotografia etc.) deve ter sua identificação como "Figura" seguida de seu número de

seqüência de ocorrência no texto em algarismos arábicos. A legenda deve ser breve e clara.
Tabelas: de caráter demonstrativo, apresentam informações tratadas estatisticamente. O título
aparece na parte superior, precedido da palavra "Tabela" seguida de seu número de seqüência de
ocorrência no texto em algarismos arábicos. Para tabelas reproduzidas, é necessária a autorização
do autor, mas não é preciso esta menção. Se não couber em uma única folha, deve ser continuada na
folha seguinte e, nesse caso, não é delimitada por traço horizontal na parte inferior, sendo o título e
o cabeçalho repetidos na nova folha. As separações horizontais e verticais para divisão dos títulos
das colunas e para fechá-las na parte inferior, evitando separação entre linhas e colunas. Para os
dois casos, sua inserção deve estar próxima ao texto respectivo.
Citações
Existem maneiras de fazer citação:
•
•
•
•

Citação: menção, no texto, de uma informação extraída de outra fonte;
Citação direta: transcrição textual do autor consultado;
Citação indireta: transcrição livre do autor consultado;
Citação de citação: transcrição direta ou indireta em que a consulta não tenha sido no
trabalho original.

Regras Gerais
1. Quando o nome do autor citado estiver no corpo do texto, deve vir escrito em minúsculo e,
quando estiver entre parênteses, deve ser em maiúsculo.
2. Devem ser especificados o ano de publicação, o volume, o tomo ou a seção, se houver e a(s)
página(s).
3. A citação de até 03 linhas acompanha o corpo do texto e se destaca com dupla aspas. Exemplos:
§ Barbour (1971, p. 35) descreve "o estudo da morfologia dos terrenos";
§ "Não se mova, faça de conta que está morta" (CLARAC; BONNIN, 1985, p. 72)
4. Para as citações com mais 03 linhas, deve-se fazer um recuo de 4,0 cm na margem esquerda,
diminuindo a fonte e sem as aspas.
Exemplo:
Devemos ser claros quanto ao fato de que toda conduta eticamente apropriada pode ser guiada por

uma de duas máximas fundamentalmente e irreconciliavelmente diferentes: a conduta pode ser
orientada para uma "ética das últimas finalidades", ou para uma "ética da responsabilidade". Isso
não é dizer que uma ética das últimas finalidades seja idêntica à irresponsabilidade, ou que a ética
de responsabilidade seja idêntica ao oportunismo sem princípios (WEBER, 1982, p.144).
5. Para citações do mesmo autor com publicações em datas diferentes, e na mesma seqüência,
devem-se separar as datas por vírgula.
Exemplo:
(CRUZ, 1998, 1999, 2000)
6- As citações que aparecerem na seqüência do texto podem ser referenciadas de maneira abreviada,
em notas:
• apud - citado por, conforme, segundo;
• idem ou id - mesmo autor;
• ibidem ou ibid - na mesma obra;
OBS. Somente a expressão apud pode ser usada no decorrer do texto.
Elaboração da Referência Bibliográfica dos seguintes gêneros:
Teses e Dissertações
MIYAMOTO, S. O Pensamento geopolítico brasileiro: 1920-1980. 1981. 287f. Dissertação
(Mestrado em Ciência Política) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, USP, São
Paulo

Manual
BRASÍLIA. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Sistema integrado de
administração financeira do governo federal. Brasília, 1996. 162 p. (Manual SIAF, 5).

Parte de monografia
AUTOR(es). Título: subtítulo da parte (se houver).In: Referência completa da monografia no todo.
(informar ao final a paginação correspondente à parte citada)

Capítulo de livro
ROVIGHI, S. V. Ontologia existencial e filosofia da existência. In: ________. História da filosofia
contemporânea: do século XIX à neoescolástica. Tradução por Ana Pareschi Capovilla. São
Paulo : Loyola, 1999. Cap. 15, p. 397-412.

Informações retiradas da Internet
AUTOR(es). Título. Edição. Local: Editora, Data. Endereço eletrônico (acessado em ‘data’).

No caso de documentos online, apresentar a URL entre os sinais<> precedido das expressão
"Disponível em:" finalizando com a data de acesso como mostra o exemplo abaixo.
ENCICLOPÉDIA da música brasileira. São Paulo, 1998. Disponível em:
<http://www.uol.com.br/encmusical/> . Acesso em: 16 ago. 2001.

Publicação periódica
TÍTULO. Local de publicação: Editora, Data de ínicio da coleção e encerramento (quando houver).
Periodicidade. ISSN.
REVISTA BRASILEIRA DE ECONOMIA. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1947.
Trimestral. ISSN 0034-7140

Parte de publicação periódica
AUTOR(es).Título do artigo. Título da publicação. volume, número, página inicial e final do
artigo. Data de publicação.
REZENDE, C. S.; REZENDE, W. W. Intoxicações exógenas. Revista Brasileira de Medicina . v.
59, n. 1/2, p. 17-25. jan./fev. 2002.

