
 

REGRAS GERAIS - NORMAS ABNT 

 

1 ESTRUTURA 

 

Capa; 

Folha de rosto; 

Resumo; 

Sumário; 

Introdução; 

Desenvolvimento (será dividido em capítulos e subcapítulos); 

Conclusão; 

Referências; 

Glossário e Anexos (opcionais). 

 

2 FORMATAÇÃO 

 

Espaçamento: 1,5 para os elementos textuais; simples para os elementos pré 

e pós-textuais; 

Margem: Superior: 3cm; Esquerda: 3cm; Direita: 2cm; Inferior: 2cm; 

Fonte: Arial ou Times New Roman (apenas uma delas em todo trabalho); 

Tamanho da fonte: 12 para o corpo do texto e 11 para o recuo nas citações 

diretas com mais de três linhas; 

Paginação: fica na margem superior direita. Capa e folha de rosto contam 

como uma única página, os outros elementos pré-textuais contam normalmente, só 

que não são enumerados, o número fica omitido. Somente a partir da Introdução que 

colocamos o número; 

Recuo do parágrafo: 1,25 cm; 

Distância entre os parágrafos: 6pt; 

Distância entre o texto e o subcapítulo, e entre este e o texto seguinte: 2 

espaços de 1,5. 



 

3 REFERÊNCIAS 

 

As referências seguem as normas normais de formatação. Os TITULOS das 

obras que devem ser colocadas em negritos.  

Exemplos: 

 

Livros: 

FAULCSTICH, Enilde L. de J. Como ler, entender e redigir um texto. 6.ed. 

Petrópolis: Vozes, 1996. 

Livro com 3 ou mais autores: 1 Só devemos colocar em anexo; 

 

Revistas e periódicos: 

 TOURINHO NETO, F. C. Dano ambiental. Consulex, Brasília, DF, ano 1, n.1, p. 18-

23, fev. 1997. 

 

Jornais: 

LANDIM, P. M. B. Situação dramática. Folha de São Paulo, São Paulo, 9 de jan. 

1991. Cidades, p. 8. 

 

Legislação: 

BRASIL. Código civil (2002). 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.  

 

Livros escritos por vários autores, mas utilizamos como fonte de 

pesquisa somente 1 capítulo cuja autoria é de uma só pessoa: 

PIZARRO, Ana. Palavra, literatura e cultura. In: PIZARRO, Ana (Org.) América 

Latina, Palabra, Literatura e Cultura. Campinas: UNICAMP, 1993. 

 

Artigos publicados na internet: 

PLASSAT, Xavier. Trabalho escravo no Brasil, até quando? Disponível em: 

<www.dhnet.org.br> Acesso em 19 de mar de 2004. 

 

 

 



4 CITAÇÕES 

 

Citação direta até três linhas: permanece no corpo do texto, entre aspas; 

colocam-se ano e página entre parênteses. 

 

a) Quando mencionamos o autor, exemplo: 

Segundo Gnerre (1985, p.4), uma variedade linguística vale o que valem na 

sociedade os seus falantes, isto é, vale como reflexo do poder e da autoridade que 

eles têm nas relações econômicas e sociais. 

 

b) Quando não mencionamos o autor, exemplo: 

Podemos afirmar que uma variedade linguística vale o que valem na 

sociedade os seus falantes, isto é, vale como reflexo do poder e da autoridade que 

eles têm nas relações econômicas e sociais . (GNERRE, 1985, p.4).  

 

Citação direta com mais de 3 linhas: fica em recuo de 4cm (espaço 

simples, fonte 11, sem aspas, sem itálico); colocam-se ano e páginas entre 

parênteses, exemplo: 

 

a sociedade civil se realiza através de um conj unto de instituições sociais 

encarregadas de permitir a reprodução ou a reposição das relações sociais- família, 

escola, igrej as, polícia, partidos políticos [...] etc. Ela é também o lugar onde essas 

instituições e o conj unto das instituições sociais interpretadas por meio das idéias. 

(CHAUI, 1988, p. 75). 

 

 

Citação indireta: permanece no corpo do texto, sem aspas; coloca-se 

somente o ano entre parênteses, exemplo: 

De acordo com Gnerre (1985), linguagem é espaço para interação social 

através do qual podemos atuar sobre o outro. 


