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APRESENTAÇÃO

Senhor Discente,
Este manual visa ajudá-lo na elaboração de trabalhos acadêmicos que faz parte da
Orientação de estudos desenvolvida pelo curso de graduação em tecnologia.
Cabe destacar atitudes responsáveis que são necessárias para a aprendizagem eficiente,
buscando capacitar ao discente de forma clara as facetas da metodologia científica e a
elaboração de um trabalho de cunho científico.
Todo o desenvolvimento deste manual tem como base as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que deverão ser utilizadas para a elaboração,
organização, redação e apresentação dos trabalhos acadêmicos solicitados nas Faculdades
Integradas Simonsen.
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1. APRESENTAÇÃO GRÁFICA DO TRABALHO
1.1 Formato e Margens
Os trabalhos devem ser digitados em papel branco formato A4 (210mm x 297mm),
numa só face da folha, em espaço 1,5 de entrelinhas. Deve-se usar a fonte Arial ou Times
New Roman, tamanho 12. Após o título, deve-se deixar 3 espaços para iniciar o parágrafo.
Após o subtítulo, deve-se deixar 3 espaços para iniciar o parágrafo. Para as margens, deve-se
considerar as medidas de 3 cm à esquerda e em cima, 2 cm à direita e na parte inferior.
(Anexo A)
Obs.: Cada folha digitada é chamada de lauda.
Elementos pré-textuais – são os elementos que antecedem o texto propriamente dito. São
contados para numeração a partir da Folha de Rosto, mas os números não aparecem. Devem
ser colocados na seguinte ordem:
- Capa Padrão (Simonsen)
- Folha de Rosto Padrão
- Folha de Aprovação Padrão
- Dedicatória (opcional)
- Agradecimentos (opcional)
- Resumo
- Sumário
1.2 Paginação
Posição superior direito. Todas as folhas do trabalho, a partir da capa, devem ser
contadas sequencialmente, mas não numeradas. A numeração aparece a partir do início da
parte textual (Introdução).
1.3 Ilustrações
Quando houver a necessidade de incluir no trabalho ilustrações (figuras, tabelas,
quadros, fotos, desenhos etc.), devem aparecer o mais próximo possível do local em que são
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mencionadas e destacadas no texto. Deve-se deixar dois espaços entre o texto e/ou título que
as identifica. Nunca devem ser divididos em duas partes exceto em casos que não couber em
uma folha.
1.4 Citação
O autor lança mão de um texto original (idêntico) para extrair a citação, podendo ser
reproduzido literalmente, interpretando, resumindo ou traduzindo. As transcrições literais,
extraídas do texto consultado, devem respeitar todas as características da redação original, da
ortografia e pontuação original. A citação no texto, de até quatro linhas, vem incorporada ao
parágrafo e transcrita entre aspas duplas. Colocando o ano e o número da página. Colocando
somente o último nome, conforme a referência.
Exemplo:
Como afirma Pessoa: (2001, p.33) “Para ser grande, sê inteiro: nada teu exagera ou exclui.
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim em cada lago a lua toda
brilha, porque alta vive”.
A citação no texto, com mais de quatro linhas, é apresentada em parágrafo isolado,
utilizando-se recuo de margem à esquerda de 4 cm, com o corpo da letra menor que o do
texto (nº 10), sem as aspas, tendo como limite a margem direita do trabalho.
Exemplo:
Segundo o professor Ricardo Pantano Rodrigues (2001, p33):
Às vezes, de repente, a gente se vê envolvido em um problema aparentemente sem
solução. Surgem barreiras, obstáculos, abismos, mostrando-se intransponíveis.
Tudo parecem trevas, uma noite fechada onde não há sequer estrelas, permitindo
orientação segura. Bom mesmo, no entanto, é quando a gente, passado e resolvido
o problema, percebe a própria capacidade de lutar, esforçar-se, aos poucos
vislumbrar saídas, e finalmente encontrar a chave capaz de solucioná-lo. Melhor
ainda, então, é notar que ela se encontrava, o tempo todo, em estado latente, dentro
de cada um de nós.

As citações indiretas ou livres são reproduções de ideias de outrem sem que haja
transcrição literal das palavras utilizadas. Apesar de livres, devem ser fiéis ao sentido do
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texto original. Não necessitam de aspas. Considerando os exemplos ora citados:
Exemplo:
Como afirma Nascimento (1971), nascer pobre é uma condição, permanecer pobre é uma
opção.
1.5 Numeração Progressiva
Visando a uma melhor distribuição do conteúdo do trabalho, recomenda-se o uso da
numeração progressiva (usar algarismos arábicos) para as seções do texto, destacando-se os
títulos das seções, no nosso caso, em negrito e CAIXA ALTA.
Seguir o exemplo:
1. TÍTULO
1.1 Subtítulo
2.TÍTULO
2.1 Subtítulo
a)
b)
1.6 Abreviaturas e Siglas
Quando aparecem pela primeira vez no texto, deve-se colocar seu nome por extenso,
acrescentando-se a abreviatura ou a sigla entre parênteses.
Exemplo – Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
1.7 Anexos
Se durante o texto você fizer referência a algum documento que queira juntar ao
trabalho, deverá, ao término daquele assunto, identificar o anexo em que se encontra o
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documento, entre parênteses. Os anexos seguem a ordem alfabética ao longo de todo o texto.
Exemplo:
item 1.1 Formato e Imagens – modelo de capa (Anexo A). Se durante o texto houver
indicação de outro documento anexo, será o (Anexo B) e assim por diante.
2. PARTES DO TRABALHO
2.1 CAPA
Deve conter informações que identifiquem o trabalho: instituição e local onde deve
ser apresentado, nome do autor, título, subtítulo (se houver), local e ano da entrega.
2.2 FOLHA DE ROSTO
Contém dados essenciais à identificação do trabalho, na seguinte ordem:
•

instituição e local onde deve ser apresentado;

•

nome do responsável pelo trabalho;

•

título principal do trabalho – deve conter palavras que identifiquem o
conteúdo, de maneira clara e objetiva;

•

subtítulo (se houver) – deve ter relação com o título principal, precedido de
dois pontos (:);

•

finalidade do trabalho – natureza do trabalho e identificação do curso;

•

nome do professor; e

•

local e ano da entrega.

2.3 SUMÁRIO
Trata-se da enumeração das divisões e subdivisões do trabalho na mesma ordem em
que a matéria nele sucede, dando a localização dessas partes na obra. Deve-se usar a mesma
numeração progressiva usada no desenvolvimento do texto.
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2.4 INTRODUÇÃO
É a apresentação clara e objetiva do conteúdo que será desenvolvido no trabalho.
Deve fornecer informações que apresentem o assunto / tema e identifiquem a sua
importância.
2.5 DESENVOLVIMENTO DO TEMA
Deve-se elaborar um texto que aborde o tema solicitado incluindo toda a literatura
consultada e pesquisada. Deve ser pessoal e criativo.
Não se deve copiar ou simplesmente transcrever textos de outros autores a não ser
que sejam colocados entre aspas e devidamente identificados. Pretendemos conhecer sua
capacidade em produzir textos a partir de suas ideias e próprias conclusões.
Não deixe de seguir as regras gramaticais e ortográficas.
2.6 CONCLUSÃO
Tem por finalidade recapitular sinteticamente os resultados da pesquisa elaborada.
Deve-se manifestar seu ponto de vista, sua crítica pessoal sobre o assunto, identificando o
sentido e o valor do conteúdo para a aprendizagem. Vale destacar os aspectos que considerou
mais importante.
2.7 ANEXOS
É parte opcional no trabalho. O anexo serve de fundamentação, comprovação e
ilustração ao tema. Exemplos: tabelas, gráficos, desenhos, mapas, questionários, formulários,
entrevistas, organogramas, cronogramas etc.
2.8 REFERÊNCIAS
Conjunto de informações que identificam os livros, documentos e/ou textos utilizados
na pesquisa. A digitação de uma referência deve obedecer às regras evidenciadas nos
exemplos, a seguir:
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a) Livro – com um ou mais autores
b) Enciclopédias e dicionários
c) Artigos de revistas
d) Artigos de jornal
e) Documentos eletrônicos
As obras referenciadas devem estar em ordem alfabética de acordo com o primeiro
nome.
Obs: Destacamos os que mais são utilizados em nossa fase escolar.
a) Livro – com um ou mais autores
Deve-se colocar o último nome e depois o restante do nome, o nome da obra deve estar
em negrito, logo após deve vir a cidade, editora e o ano, conforme os exemplos.
FRANCA, Genival Veloso de. Comentários ao Código de Ética Médica. 2. Ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.
IMENES, L. M.; LELLIS, M. Matemática: manual pedagógico e do professor. São Paulo:
Scipione, 1997.
COELHO, M. C. S.; VALENT, G. V.; COIMLEÂO, C.A.; SATO, M. I. Z. ; SANCHEZ; P.
S.; TARGA, H. J. Avaliação da genotoxicidade de efluentes industriais lançados no rio
Paraíba do Sul, SP, através do teste de Ames. In: ENCONTRO DE ECOTOXICOLOGIA,
2., 1992, Rio Grande. Anais... Porto Alegre: FEPAM, 1002. P. 56.
b) Enciclopédias e Dicionários
HOUAISS, A. (Ed.). Novo dicionário Folha Webster’s: inglês/português, português/inglês.
Co-editor Ismael Cardim. São Paulo: Folha da Manhã, 1996.
c) Artigos de Revistas
MIGLIACCIO, I. A lei paulista de recursos hídricos. Revista DAE, São Paulo, v. 52, n.166,
p. 13-15, 1992.
UM PROJETO na Amazônia para salvar as tartarugas. Geográfica Universal, Rio de Janeiro,
n. 141, p. 94-95, fev, 1995.
d) Artigos de Jornal
RIBEIRO, Flávia. A dura vida de quem ainda não cresceu. Folha da Manhã, Campos de
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Goytacazes, p. 7, 5 fev. 1997.
4ª. Guerra terá matemáticos na linha de frente. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. A16, 16
jan. 1998.
e) Documentos Eletrônicos
SEMINÁRIO DO PROSSIGA, 2., 199, Rio de Janeiro. Programa: falas e apresentações. Rio
de Janeiro, 1999. Disponível em: http://www.prossiga.br/seminario/programa/html. Acesso
em: 20 mar. 2001.
MASEL, Rich. A dictionary of dental terms. [ S. I. ], 1999. Disponível em:
http://www.bracesinfo.com/glossary.html. Acesso em: 27 jul. 2000.
VIRTUAL JOURNAL OF ORTHODONTICS. Florence: VJCO, 1996. Irregular. Disponível
em: http://www.vjco.it/024/,ip.html. Acesso em: 16 jun.1999.
FREIRE, Gustavo Henrique. Construindo um hipertexto com o usuário. Ci.Inf., Brasília,DF.
V. 29, n. 3, p. 101-110, set. /dez.2000. Disponível em:
http:///www.ibict.br/cionline/290300/2930010.pdf. Acesso em: 17 mar. 2001. FRANCO, C.
Livro ainda lidera comércio na Web. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 abr.2000.
Disponível em: http://www.estado.com.br/editoriais/2000/04/25/eco559.html. Acesso em: 26
abr.2000.
2.9 ANEXOS
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ANEXO A – FORMATO E MARGEM

Margem superior: 3 cm

Margem esquerda: 3 cm

Margem direita: 2 cm

Margem Inferior: 2 cm
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ANEXO B - CAPA

FACULDADES INTEGRADAS SIMONSEN

NOME DO ALUNO
MATRÍCULA

TÍTULO DO TRABALHO

Rio de Janeiro
Ano/semestre

13
ANEXO C – FOLHA DE ROSTO

NOME DO ALUNO
MATRÍCULA

TEMA DO TRABALHO

Trabalho apresentado ao professor
_________ como requisito parcial
para aprovação
_________.

Rio de Janeiro
Ano/ semestre

na Disciplina
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ANEXO D – FOLHA DE APROVAÇÃO

FACULDADES INTEGRADAS SIMONSEN
CURSO DE TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS – GESTÃO
EMPRESARIAL

_______________________________________
Nome do Aluno

Trabalho final apresentado às Faculdades Integradas Simonsen em
__/__/__, como requisito para a aprovação na disciplina Trabalho de
Conclusão

do

Curso,

ministrada

______________________________________.

Aprovada em ___/___/___.
Nota Final:

_____________________________________
Professor (a) Orientador(a)

pelo

docente

