ORIENTAÇÃO PARA TRABALHOS ACADÊMICOS
NORMAS PARA OS TRABALHOS DIGITADOS
 Folha de papel A4 – branca
 Fonte Arial ou Times New Roman
 Tamanho da fonte 12
 Espaçamento entre linhas 1,5
 Tinta preta
 Configuração das páginas
 Trabalho encadernado

PARTES DO TRABALHO
1. Capa:

2. Contra-capa (modelo):

3. Folha de dedicatória (opcional):

4. Folha de Agradecimento (opcional):

5. Epígrafe (opcional): É um texto que você gosta e que ilustre o assunto que vai
apresentar.

6. Sumário: Contendo os capítulos do trabalho e as páginas.

7. Introdução: Apresentação do trabalho, os objetivos e sua contextualização.
8. Desenvolvimento: Título do trabalho e seus argumentos.
9. Conclusão: Fechamento do trabalho.
10. Referências: São os autores que você se referiu para realizar o relatório.
11. Anexos.

SEQUÊNCIA DA APRESENTAÇÃO
De acordo com a ABNT (2002. P.3): “A estrutura de tese, dissertação ou de
um trabalho acadêmico compreende: elementos pré-textuais, textuais e póstextuais”. Os elementos aqui apresentados foram os determinados pela
coordenação dos cursos da Simonsen. É importante lembrar que a norma
apresenta um número maior de elementos.

OBS.:
 A folha de CAPA não é contada, nem numerada.
 A segunda folha, FOLHA DE ROSTO, é contada e não numerada.
 A terceira folha, SUMÁRIO, é contada e não numerada.

OBSERVAÇÕES
➢ As páginas de CAPA, FOLHA DE ROSTO e SUMÁRIO = Elementos prétextuais.
➢ As páginas de INTRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO e CONCLUSÃO
= Elementos textuais.
➢ As páginas de REFERÊNCIA, ANEXO e GLOSSÁRIO (opcional) =
Elementos pós-textuais.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023.
 Introdução

Em, no mínimo, uma página, descrever os pontos principais que serão
abordados no desenvolvimento do tema do trabalho e o objetivo que se quer
alcançar com o assunto, sem muitas explicações. Poderá ser, por exemplo: um
resumo do desenvolvimento; perguntas que levam a questionamentos e
reflexões que devem ser respondidas no desenvolvimento; conceituar a idéia
que será desenvolvida, etc.
 Desenvolvimento

Expor as idéias do tema com argumentações e discutir os pontos apresentados
na introdução. Poderá ser: uma abordagem crítica; uma simples exposição
das idéias principais, sem ter uma posição pessoal; apresentar uma hipótese
com a possível solução; exibir um mesmo assunto com diferentes enfoques;
expor causas e suas conseqüências, etc.
 Conclusão

Em, no mínimo, uma página, apresentar o resumo das argumentações que
foram desenvolvidas; não acrescentar idéias novas, antes, descrever a visão
geral do assunto que foi tratado no desenvolvimento; podem-se apresentar as
prováveis soluções apresentadas; é o fechamento.

DICAS PARA UMA BOA DISSERTAÇÃO
Sempre que for escrever um texto, de qualquer natureza, aborde os temas
que você acredita. Dificilmente você conseguirá sustentar um ponto de vista que
você não creia até o fim do seu texto sem entrar em contradição ou usar argumentos
fracos. Escrevendo o que você defende é muito mais fácil de pensar em bons
argumentos e ter um texto coeso. O corretor pode até não ter a mesma opinião que
a sua, mas com certeza irá admitir bons argumento de defesa de um ponto de vista
dentro de um texto coeso e coerente. Assim você tem mais chances de obter bons
resultados.

