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DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO  

DO PRÉ-PROJETO - TCC I 

 

 

NORMAS DA ABNT PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO  

 

 

Formato da página A4; espaçamento de texto: 1,5; margens: superior 3,0 cm, inferior 2,0 cm, 

esquerda 3,0 cm e direita de 2,0 cm; tamanho 12, fonte Times New Roman, alinhamento 

justificado, recuo especial na primeira linha de 1,25 cm em cada parágrafo, espaçamento entre 

linhas de 1,5; número de páginas: máximo de 30 páginas (incluindo tabelas e figuras); 

numeradas ao final da página à direita. 

 

Os itens capa, folha de rosto, dedicatória (opcional), agradecimentos (opcional), sumário, lista 

de símbolos e abreviaturas, lista de figuras, lista de tabelas, resumo, abstract, introdução, 

justificativa, objetivo geral e especifico, hipótese, revisão bibliográfica, metodologia, recursos 

necessários, cronogramas e referências bibliográficas devem estar em negrito à esquerda, 

numerados e em caixa alta. Quando houver subitens, deverá ser numerado de acordo com o 

item e obedecida a seguinte ordem: o primeiro subitem deverá ser em negrito, em caixa baixa, 

somente a primeira inicial maiúscula; o segundo subitem igual ao primeiro sem negrito, com 

recuo de 1,25 cm. 

 

FOLHA CAPA: Deve constar nome da instituição, logo no início da margem superior; caixa 

alta, Times New Roman 14, negrito, centralizado, espaçamento 1,5. O título do trabalho, 

centralizado no meio da folha, caixa alta, Times New Roman 18, negrito, centralizado, 

espaçamento 1,5. Nome do autor abaixo do título o alinhamento deve ser feito do meio da 

folha para a margem direita, caixa alta, Times New Roman 12, negrito, alinhado à direita, 

espaçamento 1,5. Ao final da página deve conter a cidade em que a instituição está inserida e 

em baixo o ano que foi realizado o pré-projeto, caixa alta, Times New Roman 12, negrito, 

centralizado, espaçamento 1,5. 
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FOLHA DE ROSTO: Deve constar nome do autor, logo no início da margem superior; Caixa 

alta, Times New Roman 12, negrito, centralizado, espaçamento 1,5. O título do trabalho, 

centralizado no meio da folha, Caixa alta, Times New Roman 12, negrito, centralizado, 

espaçamento 1,5. Abaixo do título, inserir o texto: “Pré-projeto apresentada à Faculdade de 

Ciências Sociais Aplicadas do Vale do São Lourenço - Eduvale, como parte das exigências do 

Curso de Graduação em Bacharel em Agronomia, para a obtenção da nota parcial da 

disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I.” (Times New Roman12, alinhado à direita a 

partir do centro da página, espaçamento simples). Após estas informações, vem o nome do 

professor-orientador. Utilizar fonte Times New Roman 12, centralizado, espaçamento 1,5. Ao 

final da página deve conter a cidade em que a instituição está inserida e em baixo o ano que 

foi realizado o pré-projeto, caixa alta, Times New Roman 12, centralizado, espaçamento 1,5. 

 

FOLHA DE DEDICATÓRIA (OPCIONAL): Elemento pelo qual o autor presta sua 

homenagem a alguém ao dedicar seu trabalho. Deve ser escrito alinhado à direita ao final da 

página. A forma de escrever é livre para cada autor. Não se coloca o título “Dedicatória”.  

 

FOLHA DE AGRADECIMENTOS (OPCIONAL): Elemento pelo qual o autor agradece a 

todos que colaboraram com seu trabalho. O título AGRADECIMENTOS logo no início da 

margem superior; caixa alta, Times New Roman 12, negrito, centralizado, espaçamento 1,5. A 

forma de escrever é livre para cada autor. Utilize tamanho 12, espaço entre linhas 1,5, 

alinhamento justificado recuo na primeira linha de 1,25.   

 

SUMÁRIO: Representa a enumeração das divisões do trabalho (capítulos/tópicos/seções), na 

ordem em que se sucedem, com suas respectivas páginas. O sumário também serve para 

facilitar a localização das diferentes partes do trabalho. Logo após a margem superior, 

escreve-se o título SUMÁRIO, em caixa alta, Times New Roman 12, negrito, centralizado. 

Em seguida, vêm os indicativos numéricos de cada capítulo/tópicos/seção, alinhados à 

esquerda e interligados por pontos aos números das páginas onde se encontram. O número 

correspondente às páginas deve estar alinhado à direita. A Lista de Símbolos e Abreviaturas 

(se houver), o Resumo e o Abstract deverão ser numerados em algarismos romanos em 

minúsculo. Por exemplo i, ii, iii. A página inicial do item Introdução receberá o número 1 e as 

subsequentes deverão seguir a ordem em algarismos arábicos. 
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FOLHA DA LISTA DE SÍMBOLO E ABREVIATURAS: Logo após a margem superior, 

escreve-se o título LISTA DE SÍMBOLOS E ABREVIATURAS, em caixa alta, Times New 

Roman 12, negrito, centralizado. Constitui uma lista de símbolos e abreviaturas ou siglas 

utilizadas no trabalho, escritas em ordem alfabética, com as respectivas significações. Quando 

uma sigla aparecer no interior do texto pela primeira vez, escrever-se-á seu nome por extenso, 

seguido da abreviatura entre parênteses. Após a primeira referência, pode-se citar apenas a 

sigla ou abreviação.  

 

FOLHA DE LISTA DE FIGURAS: Logo após a margem superior, escreve-se o título LISTA 

DE FIGURAS, em caixa alta, Times New Roman 12, negrito, centralizado. A lista de figuras 

é feita de acordo com a ordem apresentada no trabalho, com a indicação do título e da página 

onde se encontra cada uma das figuras. No interior do texto sua identificação (legenda) 

aparece na parte inferior, em fonte menor que a do texto (fonte tamanho 10), precedida do 

indicativo correspondente (Figura), seguido do número de ocorrência em algarismo arábico e 

ordem consecutiva, do título ou legenda explicativa e da fonte de onde foi extraída (se não for 

da autoria do autor). O espaço entrelinhas deve ser simples. As figuras no interior do texto 

devem ser inseridas o mais próximo possível do trecho a que se referem.  

 

FOLHA DE LISTA DE TABELAS: Logo após a margem superior, escreve-se o título LISTA 

DE TABELAS, em caixa alta, Times New Roman 12, negrito, centralizado. A lista de tabelas 

é feita de acordo com a ordem apresentada no texto, com a indicação do título e da página 

onde se encontra cada uma das tabelas. No interior do texto, as tabelas são identificadas por 

um título colocado na parte superior das mesmas, precedido da palavra Tabela e número de 

ocorrência em algarismo arábico e ordem consecutiva. As fontes citadas e notas eventuais 

aparecem na parte inferior da tabela e, assim como o título, são digitadas em fonte menor que 

a do texto (fonte tamanho 10). O espaçamento entrelinhas é simples. Devem ser inseridas o 

mais próximo possível do trecho a que se referem e, se não couberem em uma folha, 

continuarão na seguinte com o título repetido no início. Fios horizontais fecham as tabelas. 

Deve-se evitar usar fios para divisões internas.  
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RESUMO: (última parte a ser feita) 

 Logo após a margem superior, escreve-se o título RESUMO, em caixa alta, Times New 

Roman 12, negrito, centralizado. O resumo é um texto redigido de forma objetiva, clara, 

concisa e sintética sobre o trabalho. Ele tem o objetivo de fornecer ao leitor subsídio 

suficiente para que ele decida sobre a conveniência da leitura do texto inteiro. Essa folha 

consiste em um resumo do trabalho na língua original em que foi escrito, com destaque dos 

principais elementos do conteúdo pesquisado. O resumo deve possuir de 300 a 500 palavras e 

não deve ultrapassar uma página. Segue-se o texto, em um único parágrafo, sem recuo, fonte 

tamanho 12 e alinhamento justificado, o espaço entrelinhas 1,5. Ao final do resumo, vêm as 

palavras-chave do trabalho, precedidas da expressão Palavras-chave: em negrito. As palavras-

chave são separadas por ponto final. Coloque no máximo 5 palavras-chave.  

 

ABSTRACT: É igual ao resumo da língua vernácula, com diferença de que vem escrito em 

inglês e intitulado ABSTRACT.  

 

 

INTRODUÇÃO: (ultima parte a ser feita) 

 Logo após a margem superior, escreve-se o título 1. INTRODUÇÃO, numerado em 

algarismo arábico em caixa alta, Times New Roman 12, negrito, à esquerda. A introdução é 

parte do trabalho que introduz o leitor no tema em pauta. Trata-se de uma seção na qual 

procura-se sintetizá-lo e aguçar a curiosidade do leitor. Ela deve ser escrita de maneira a 

fornecer, resumidamente, uma visão geral da pesquisa realizada, situando problema no 

contexto trabalhado. Alguns autores, afirmam que toda discussão científica deve surgir com 

base em um problema e, para tal, se deve oferecer uma solução provisória e, a partir dessa 

situação, buscar resposta por meio da pesquisa. A introdução é o mais importante do projeto, 

é ponto vital na construção do projeto de pesquisa. Deve ser composto de uma pergunta que 

começa com “Como”, “Qual a relação”, “De que forma” ou expressões semelhantes. Ex: Qual 

é o impacto do efeito estufa no aquecimento global? Descrever sobre a introdução do 

trabalho, utilizando fonte Times New Roman 12, espaçamento entre linhas de 1,5. Todos os 

parágrafos deverão ser justificados na largura da página e com afastamento na primeira linha 

de 1,25 cm. 
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TEMA:  

É a área de interesse da pesquisa; definição genérica do que se pretende pesquisar.  

A escolha do tema: Antes de qualquer outro passo você precisa escolher o seu tema de 

pesquisa! Nesta etapa você deverá responder à pergunta: “O que pretendo abordar?” 

Para escolher um bom tema, é preciso estar atento às necessidades e problemas que existem 

no cotidiano. O tema é um aspecto ou uma área de interesse de um assunto que se deseja 

provar ou desenvolver. Escolher um tema significa eleger uma parcela delimitada de um 

assunto, estabelecendo limites ou restrições para o desenvolvimento da pesquisa pretendida. 

A definição do tema pode surgir com base na sua observação do cotidiano, na sua futura vida 

profissional, em contato e relacionamento com os professores e em estudo da literatura 

especializada. 

 

PROBLEMA  

Problema: recorte mais específico, questão não resolvida e que é objeto de investigação;  

As regras básicas para formulação do problema são as seguintes: 

a) Deve ser formulado como uma pergunta; 

b) Deve ser delimitado a uma dimensão viável, ser o mais específico possível; 

c) Clareza: utilização de termos claros com significado preciso; 

d) Não deve ser de natureza valorativa (É bom, é certo etc.). 

 

OBJETIVOS: Logo após a margem superior, escreve-se o título 3.  

OBJETIVOS, numerado em algarismo arábico em caixa alta, Times New Roman 12, negrito, 

à esquerda. Os objetivos relacionam-se à indicação de tudo o que se pretende realizar com a 

pesquisa, situando também os resultados que se quer atingir. Trata-se da definição do que será 

realizado. Aconselha-se a redigir os objetivos do pré-projeto com a utilização de verbos no 

infinitivo (identificar, analisar, compreender, investigar, etc.). Os objetivos são divididos em 

Geral e Específicos. Apresentar o (s) objetivo (s) do trabalho, utilizando fonte Times New 

Roman 12, espaçamento entre linhas de 1,5, parágrafo (s) justificado(s) na largura da página e 

com afastamento na primeira linha de 1,25 cm. 

 

OBJETIVO GERAL: Escrito como um subitem deve escrever-se 3.1. Objetivo geral. 
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Afastamento de 1,25 cm da margem esquerda. Negrito. Somente a primeira palavra iniciando 

com maiúscula. Trata-se de proporcionar uma visão geral e abrangente do tema, ou seja, do 

que se pretende realizar.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Escrito como um subitem deve escrever-se 3.2. Objetivo 

específico. Afastamento de 1,25 cm da margem esquerda. Negrito. Somente a primeira 

palavra iniciando com maiúscula. Sua função é descrever, de forma mais detalhada e 

instrumental, o que será realizado. São as questões mais concretas do estudo e que coadunam 

com o objetivo geral. São os objetivos específicos que orientam o pesquisador na coleta de 

dados e de informações. 

 

HIPÓTESE: Logo após a margem superior, escreve-se o título 4. HIPÓTESE, numerado em 

algarismo arábico em caixa alta, Times New Roman 12, negrito, à esquerda. Uma hipótese 

científica é uma proposição do pesquisador sobre as possíveis causas ou variáveis 

determinantes de um problema. A hipótese ou as hipóteses a serem verificadas devem manter 

coerência com os objetivos do projeto. Descrever sobre a hipótese do trabalho, utilizando 

fonte Times New Roman 12, espaçamento entre linhas de 1,5. Todos os parágrafos deverão 

ser justificados na largura da página e com afastamento na primeira linha de 1,25 cm. 

Hipótese: Resposta provável ao problema formulado, indagações a serem verificadas na 

investigação, afirmações provisórias a respeito de um determinado problema. 

Regras para formulação da hipótese: 

a) Deve ter conceitos claros; 

b) Deve ser específica; 

c) Não deve se basear em valores morais; 

d) Deve ter como base uma teoria que a sustente. 

 

JUSTIFICATIVA: Logo após a margem superior, escreve-se o título 2.  

JUSTIFICATIVA, numerado em algarismo arábico em caixa alta, Times New Roman 12, 

negrito, à esquerda. Nesta parte do texto é preciso oferecer os motivos para a construção do 

trabalho. Trata-se, então, de responder à questão: por que fazer este trabalho? No entanto, 

deve-se procurar os antecedentes do problema e a relevância do assunto e argumentar sobre a 

importância para o pesquisador, para a comunidade e para a ciência . É plausível também 
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refletir sobre as possíveis contribuições esperadas. Descrever sobre a justificativa do trabalho, 

utilizando fonte Times New Roman 12, espaçamento entre linhas de 1,5. Todos os parágrafos 

deverão ser justificados na largura da página e com afastamento na primeira linha de 1,25 cm. 

 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: Logo após a margem superior, escreve-se o título 5.  

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA, numerado em algarismo arábico em caixa alta, Times New 

Roman 12, negrito, à esquerda. 

 O principal objetivo de uma revisão bibliográfica é reunir ideias oriundas de diferentes 

fontes, visando construir uma nova teoria ou uma nova forma de apresentação para um 

assunto já conhecido. A revisão bibliográfica de um projeto é o lugar onde o pesquisador pode 

demonstrar um pouco mais da viabilidade da sua proposta de pesquisa, não necessariamente 

fazer um levantamento de toda a bibliografia que será utilizada, porém, deve-se 

principalmente levantar as obras consideradas clássicas acerca do tema escolhido, e também 

as novas propostas sobre o mesmo assunto, isto servirá de base para o avaliador perceber que 

o pesquisador está atento com as discussões em voga sobre o tema, e caso haja alguma lacuna 

nas pesquisas anteriormente feitas, esta é a hora de apontá-las, mesmo que o pesquisador 

venha a explicitá-las melhor na justificativa. Apresentar a revisão bibliográfica atualizada a 

respeito do tema da dissertação. As citações devem obedecer às normas específicas da ABNT. 

Deve-se utilizar fonte Times New Roman 12, espaçamento entre linhas de 1,5, todos os 

parágrafos justificados na largura da página e com afastamento na primeira linha de 1,25 cm. 

Caso haja subitens a serem apresentados no Referencial teórico, estes deverão seguir a mesma 

formatação do item OBJETIVO. 

 

 

METODOLOGIA: Logo após a margem superior, escreve-se o título 6. METODOLOGIA, 

numerado em algarismo arábico em caixa alta, Times New Roman 12, negrito, à esquerda.  

Nesta parte, indique a Metodologia a ser utilizada no estudo e o método. No caso do método, 

trata-se do conjunto de procedimentos que serão utilizados para alcançar os fins de uma 

investigação. É o caminho percorrido em uma investigação. Mostra como irá responder aos 

objetivos estabelecidos. Deve-se ajustar aos objetivos específicos. Envolve a definição de 
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como será realizado o trabalho. Definição dos métodos, do tipo de pesquisa, da população e 

amostra, materiais e/ou campo de pesquisa, bem como dos procedimentos a serem adotados 

para coleta, análise, desenvolvimento e apresentação dos resultados. Descrever sobre a 

metodologia do trabalho, utilizando fonte Times New Roman 12, espaçamento entre linhas de 

1,5. Todos os parágrafos deverão ser justificados na largura da página e com afastamento na 

primeira linha de 1,25 cm. 

Caso haja subitens a serem apresentados no Referencial teórico, estes deverão seguir a 

mesma formatação do item OBJETIVO. 

Na definição de LAVILLE(1999) a metodologia “representa mais do que uma descrição 

formal dos métodos e técnicas e indica a leitura operacional que o pesquisador fez do quadro 

teórico”. 

A metodologia especifica como os objetivos estabelecidos serão alcançados. As partes 

constitutivas da metodologia: a amostragem e as formas de coleta, de organização e de análise 

dos dados. 

Definição da amostragem (Quem? Onde?) 

• Escolha do espaço e do grupo de pesquisa; 

• Parte representativa da população estudada selecionada a partir de um universo mais amplo. 

A amostra deve ser representativa em termos: 

a) quantitativos: n.º de indivíduos; 

b) qualitativos: qualidades dos indivíduos em termos dos vínculos com o tema/problema a ser 

investigado. 

Coleta de dados: (Quais os dados?) 

Definição das técnicas para pesquisa de campo: 

a) Entrevistas; 

b) Observações; 

c) História de vida, dentre outras. 

Definição das fontes bibliográficas: livros, artigos, anuários, censos demográficos, dentre 

outras. 

Organização e análise dos dados (Como são organizados e interpretados os dados?) 

A organização dos dados em relação ao problema de investigação envolve: 

a) Estabelecimento de categorias: gosto, não gosto; favorável, desfavorável; 

b) Codificação: dados brutos transformados em símbolos; 
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c) Tabulação: agrupar casos que estão em várias categorias de análise; 

A análise corresponde a: procura do sentido, interpretação do significado das respostas e dos 

dados coletados. 

RECURSOS NECESSÁRIOS: (se necessário)  

 Logo após a margem superior, escreve-se o título 7. RECURSOS NECESSÁRIOS, 

numerado em algarismo arábico em caixa alta, Times New Roman 12, negrito, à esquerda. 

Nesta parte do projeto devem ser descritos todos os recursos necessários a execução do 

projeto. Deve constar no mínimo os recursos financeiros, materiais e humanos. Caso haja 

instituições envolvidas, e que seja aplicável, deve haver a descrição das contrapartidas que as 

mesmas irão dispor, pode ser escrito na forma de tabela seguindo as mesmas regras já 

apresentadas. 
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CRONOGRAMAS: Logo após a margem superior, escreve-se o título 8.  

CRONOGRAMAS, numerado em algarismo arábico em caixa alta, Times New Roman 12, 

negrito, à esquerda. Descreve aqui os tempos para a realização do estudo. O cronograma é 

uma disposição gráfica do tempo que será utilizado para a finalização da pesquisa. Neste caso, 

ele tem a função de auxiliar o pesquisador no gerenciamento e controle deste trabalho. 

Definição das fases/etapas e do tempo a ser disponibilizado para realizá-las. 

 

Quadro 1. Ex. de um cronograma de atividades. 

Atividades Fev. Mar Abr. Maio Jun. Jul. 

Pesquisa do 

tema 
X X     

Pesquisa 

bibliográfica 
 X X X X  

Coleta de 

Dados (se for 

o caso) 

  X X X  

Apresentação 

e discussão 

dos dados 

   X X  

Elaboração 

do trabalho 
    X  

Entrega do 

trabalho 
     X 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: O título REFERÊNCIAS venha logo após a margem 

superior, centralizado, em negrito e maiúscula. Sem ser numerado. As referências devem 

constar no trabalho dispostas em ordem alfabética.  As referências são redigidas com espaço 

entrelinhas simples e fonte 12, alinhada à margem esquerda e destacadas umas das outras por 

um espaço duplo. As citações que estiverem em texto corrente devem estar em caixa baixa e 

as entre parênteses, em caixa alta. Quando houver três ou mais autores, a citação será feita 

utilizando-se “et al.”(em itálico). Todos os autores deverão ser citados nas referências. Ex.: 
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Martins (2009); Campos e Leite (2009); Wendling et al. (2014); (LARCHER, 2006); 

(BARBOSA; FARIA, 2006); (VENDRAMINI et al., 2011). Quando houver mais de uma 

referência do mesmo autor em um mesmo ano, essas deverão ser distinguidas por letra 

minúscula após a data. Ex.: Machado (2011a); Machado (2011b). 

As referências bibliográficas devem estar em ordem alfabética, seguindo as normas da 

ABNT- NBR - 6023, assim como outros aspectos não contemplados nesta normativa, 

conforme exemplos abaixo: 

 

a) Livro: 

TEIXEIRA, W.; TOLEDO, M. C. M. de; FAIRCHILD, T. R.; TAIOLI, F. Decifrando a 

Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2 ed. 2009, 624 p. 

 

b) Capítulo de livro: 

MARTINS, F. R.; BATALHA, M. A. Formas de vida, espectro biológico de Raunkiaer e 

fisionomia da vegetação. In: FELFILI, J. M.; ENSENLOHR, P. V.; MELO, M. M, da R. F. 

de; ANDRADE, L. A. de; MEIRA NETO, J. A. A. Fitossociologia no Brasil: métodos e 

estudos de caso. Viçosa: Ed. UFV, 2011, 556 p. 

 

c) Artigo de periódico: 

PEREIRA, L. A.; PINTO SOBRINHO, F. de A.; COSTA NETO, S. V. Florística e estrutura 

de uma mata de terra firme na reserva de desenvolvimento sustentável rio Iratapuru, Amapá, 

Amazônia Oriental, Brasil. Floresta, Curitiba, v. 41, n. 1, p. 113 - 122, 2011. 

 

COPENHAVER, P. E.; TINKER, D. B. Stand density and age affect tree-level structural and  

functional characteristics of young, postfire lodgepole pine in Yellowstone National Park, 

Forest Ecology and Management, Amsterdam, v. 320, p. 138 - 148, 2014. 

 

d) Internet: 

MISSOURI BOTANICAL GARDEN - MOBOT. Explore the beta release of web 

TROPICOS. Disponível em: <http://www.tropicos.org/> Acesso em: 01/01/2020. 

 

e) Legislação: 
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BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 

altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 

11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 

7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e 

dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, vinte cinco de maio de 2012. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2012/Lei/L12651.htm>. Acesso em: 01 jan 2020. 

 

ANEXOS: Os anexos são documentos complementares ao trabalho que esclarecem ou 

comprovam seu conteúdo. Constituem cópias de documentos que, devido sua extensão ou sua 

especificidade, não cabem no corpo do texto. Devem ser inseridos logo após as referências 

bibliográficas e identificados com letras maiúsculas ou números arábicos na sequência da 

palavra Anexo. Este título deve ser escrito em negrito e centralizado na folha.  

Quando citados no texto (meio da frase) são descritos livres de parênteses, mas se 

inseridas no final da frase a palavra anexo deve vir entre parênteses (ex. Anexo A ou anexo 

1).  

Para organizar e apresentar os anexos sugere-se a separação dos anexos na página após 

as referências bibliográficas por uma folha com inscrição Anexo, escrita no meio da página. 

Antes de cada novo documento anexado deve vir uma nova folha contendo a inscrição do 

anexo seguida da numeração correspondente e da identificação do mesmo (ex. Anexo A ou 

Anexo 1; Equações do movimento). A identificação do anexo deve vir abaixo do título do 

anexo.  

a) Dedução de expressões relevantes para o seu trabalho.  

b) Algoritmos ou programas desenvolvidos ou utilizados.  

 

APÊNDICE: O apêndice é composto por todo material suplementar ao trabalho com a 

finalidade de esclarecimento ou de documentação. Distingue-se dos anexos uma vez que o 

apêndice é elaborado pelo próprio autor, como questionários, tabelas, cálculos ou gráficos. 

Segue o mesmo critério de apresentação dos anexos, vindo na sequência desses.  

 

Aqui deve ser colocada a matéria encaminhada para publicação.  

Quando houver, referir resumos ou artigos científicos publicados, no prelo ou encaminhados 
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para publicação. Por exemplo:  

a) Apresentação de trabalhos em eventos científicos;  

b) publicações em revistas e proceedings. 
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16 

Revisado em Abril de 2021 

 

 

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DO VALE DO SÃO 

LOURENÇO - EDUVALE 
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NOME COMPLETO DO AUTOR 
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Inserir a dedicatória ... 

(Times New Roman 12, alinhada à direita)



 

 

AGRADECIMENTOS 

(caixa alta, Times New Roman 12, negrito, centralizado) 

 

Inserir os agradecimentos. 

Os agradecimentos devem ocupar no máximo uma página. 

Os parágrafos devem ser justificados na largura da página e com um afastamento de 

parágrafo na primeira linha de 1,25 cm. 

O espaçamento entre linhas deve ser de 1,5. 

Não deve haver espaçamento adicional entre parágrafos. 

Deve ser utilizada a fonte Times New Roman, tamanho 12. 

A dissertação deve ser paginada, com o número da página centralizado na parte 

inferior. A Lista de Símbolos e Abreviaturas (se houver), o Resumo e o Abstract deverão 

ser numerados em algarismos romanos em minúsculo, Por exemplo i, ii, iii. A página inicial 

do item Introdução receberá o número 1 e as subseqüentes deverão seguir a ordem em 

algarismos arábicos. 

Em todo o corpo da dissertação deverá ser obedecida a seguinte configuração: 

tamanho de papel A4; margens esquerda, superior = 30mm e margens direita e inferior = 

20mm. 
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Este item é opcional. 

  

  

 



 

ii 

 

LISTA DE FIGURAS 

(Caixa alta, Times New Roman 12, negrito, centralizado) 

 
Figura 1. Mapa de localização da área de estudo....................................................... 4 

   
Figura 2. Distribuição das árvores cubadas por classes diamétricas.......................... 26 

   
Figura 3. Distribuição de resíduos para o modelo de volume ................................... 32 
   

Figura 4. Distribuição dos resíduos para o afilamento do fuste ................................ n 
   

Figura 5. Perfil médio dos fustes estimado pelo polinômio de quinto grau............... n 
   
Figura 6. Distribuição dos resíduos para o modelo de sítio de Schumacher ............. n 

   
Figura 7. Curvas de índice de sítio construídas para Teca......................................... n 

   
Figura 8. Variograma da função ajustada................................................................... n 
   

Figura 9. Conversão do arquivo raster para vector.................................................... n 
 



 

iii 

 

LISTA DE TABELAS 

(Caixa alta, Times New Roman 12, negrito, centralizado) 

 
Tabela 1. Quantidade de parcelas e de remedições.................................................... 7 

   
Tabela 2. Análise estatística descritiva....................................................................... 32 

   
Tabela 3. Sortimento de madeira................................................................................ 34 
   

Tabela 4. Distribuição dos resíduos para o afilamento do fuste ................................ N 
   

Tabela 5. Limites para as classes de sítio em plantios de Teca.................................. n 
   
Tabela 6. Área basal (m² ha-1) observada nas parcelas............................................... n 

   
Tabela 7. Curvas de índice de sítio construídas para Teca......................................... n 

   
Tabela 8. Volume total (m³ ha-1) observada nas parcelas e projetados...................... n 
   

Tabela 9. Descrições das bandas multiespectrais do sensor SENTINEL-2 ............... n 
 

 
 



 

iv 

 

RESUMO 

(Caixa alta, Times New Roman 12, negrito, centralizado) 

 
 

O resumo deve possuir de 300 a 500 palavras e não deve ultrapassar uma página. Segue-se o 

texto, em um único parágrafo, sem recuo, fonte tamanho 12 e alinhamento justificado com o 

espaço entrelinhas 1,5. O resumo deve ser informativo, ou seja, é a condensação do conteúdo 

e expõe finalidades, metodologia, resultados e conclusões. Ao final do resumo, vêm as 

palavras-chave do trabalho, precedidas da expressão Palavras-chave: em negrito. As palavras-

chave são separadas por ponto final. Coloque no máximo 5 palavras-chave. 

  

 

Palavras-Chave: (máximo 5). 
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ABSTRACT 

(Caixa alta, Times New Roman 12, negrito, centralizado) 

 

 

Inserir o Abstract. O abstract é a versão (não necessariamente tradução fiel) do resumo para o 

inglês. Deve ser justificado na largura da página e escrito em um único parágrafo sem recuo, 

fonte tamanho 12 e alinhamento justificado com o espaço entrelinhas 1,5. 

 

 

Keywords: (máximo 5). 
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1. INTRODUÇÃO 

(Títulos dos itens: caixa alta, Times New Roman 12, negrito, à esquerda) 

 

Descrever sobre a introdução do trabalho, utilizando fonte Times New Roman 12, 

espaçamento entre linhas de 1,5. Todos os parágrafos deverão ser justificados na largura da 

página e com afastamento na primeira linha de 1,25 cm. 

Em todo o texto, inclusive no resumo, palavras em idioma estrangeiro deverão ser 

apresentadas em itálico, como por exemplo background, bem como os Nomes científicos. 

Destaques no texto somente deverão ser realizados quando estritamente necessários, 

utilizando-se negrito e nunca sublinhado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

(Títulos dos itens: caixa alta, Times New Roman 12, negrito, à esquerda) 

 

Descrever sobre a justificativa do trabalho, utilizando fonte Times New Roman 12, 

espaçamento entre linhas de 1,5. Todos os parágrafos deverão ser justificados na largura da 

página e com afastamento na primeira linha de 1,25 cm. 
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3. OBJETIVOS 

(Títulos dos itens: caixa alta, Times New Roman 12, negrito, à esquerda) 

 

Apresentar o (s) objetivo (s) do trabalho, utilizando fonte Times New Roman 12, 

espaçamento entre linhas de 1,5, parágrafo (s) justificado (s) na largura da página e com 

afastamento na primeira linha de 1,25 cm. 

espaço 

3.1. Objetivo geral (Afastamento de 1,25cm da margem esquerda. Negrito. Somente a 

primeira palavra iniciando com maiúscula) 

espaço 

Descrever sobre o subitem  

espaço 

3.2. Objetivos específicos (Afastamento de 1,25cm da margem esquerda. Negrito. 

Somente a primeira palavra iniciando com maiúscula) 

espaço 

 Descrever sobre o subitem... 
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4. HIPÓTESE 

(Títulos dos itens: caixa alta, Times New Roman 12, negrito, à esquerda) 

 

Descrever sobre a hipótese do trabalho, utilizando fonte Times New Roman 12, 

espaçamento entre linhas de 1,5. Todos os parágrafos deverão ser justificados na largura da 

página e com afastamento na primeira linha de 1,25 cm. 
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5. REFERENCIAL TEÓRICO 

(Títulos dos itens: caixa alta, Times New Roman 12, negrito, à esquerda) 

 

Apresentar a revisão bibliográfica atualizada a respeito do tema da dissertação. As 

citações devem obedecer às normas específicas da ABNT. Deve-se utilizar fonte Times New 

Roman 12, espaçamento entre linhas de 1,5, todos os parágrafos justificados na largura da 

página e com afastamento na primeira linha de 1,25 cm. 

Caso haja subitens a serem apresentados no Referencial teórico, estes deverão seguir a 

seguinte formatação: 

espaço 

5.1. Título do subitem 1 do referencial teórico  

(Numeração conforme exemplificado. Afastamento de 1,25cm da margem esquerda. 

Negrito. Somente a primeira palavra iniciando com maiúscula, exceto para nomes próprios, 

siglas, nomes científicos, ou quando se fizer necessário. Sem pontuação no final) 

espaço 

Descrever sobre o subitem 1 do referencial Teórico, utilizando quantos parágrafos 

forem necessários. Se necessário, pode-se apresentar Quadros, Tabelas e Figuras, de acordo 

com as normas estabelecidas. 

espaço 

5.2. Título do subitem 2 do referencial teórico 

espaço 

 Descrever sobre o subitem 2 ........... 

espaço 

5.3. Normas para a citação e apresentação de tabelas, quadros e figuras no corpo 

da dissertação 

espaço 

 A seguir são apresentadas as normas que deverão ser obedecidas para a citação de 

tabelas, quadros e figuras no discorrer do texto: 

Opção 1: ...de acordo com os dados apresentados no Quadro 1 verifica-se que a base 

genética da resistência em soja ao NCS é complexa e ainda não bem entendida ... 

 Opção 2: ... nessas condições foram verificados efeitos significativos da CEC apenas para o 

caráter PRODT (Tabela1). Nesse conjunto de linhagens ... 

 Esse mesmo critério deverá ser empregado para a citação de tabelas e figuras. 
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Quadro 1. Relação de alguns estudos adotando modelos qualitativos, para elucidar o controle 

(alinharmento)genético da resistência ao nematóide do cisto da soja. 
Fontes de resistência Raças Genes Encontrados Referências 

‘Peking’ 1 3 recessivos Caldwell et al. (1960) 

‘Peking’ 3 3  recessivos e 1 dominante Matson & Williams (1965) 

PI 88788 3 1 recessivo e 2 dominantes Rao-Arelli et al. (1992a) 

PI 90763 e ‘Peking’ 3 1 dominante e 2 recessivos Rao-Arelli et al. (1992a) 

PIs 89772 e 209332 3 1  dominante e 2 recessivos Rao-Arelli (1994) 

PI 438489B 3 2 recessivos Rao-Arelli (1994) 

PI 438489B 1, 3 e 5 2 dominantes e 1 recessivo Yue et al. (2000) 

PI 438489B 2 1 dominante e 3 recessivos Yue et al. (2000) 

PI 438489B 14 3 recessivos Yue et al. (2000) 

PI 88788 4 2 dominantes e 1 recessivo Thomas et al. (1975) 

PI 90763 X (2) 1 recessivo Hancock et al. (1987) 

BR90-4722  3 1 dominante e 2 recessivos Mauro et al. (1999) 

PI 424595   5 3 recessivos Anand (1994) 

PI 90763  5 1 dominante e 2 recessivos Anand (1994) 

PI 424595  5 1 dominante e 1 recessivo Anand (1994) 

PIs 399061, 424595 e 438342 5 3 ou mais Young & Kilen (1994) 

PI 437654  5 2 dominantes e 2 recessivos Myers & Anand (1991) 

PI 437654  5 2 dominantes e 1 recessivo Myers & Anand (1991) 

‘Peking’ 1, 3 e 5 1 dominante e 2 recessivos Qiu et al. (1997) 

Tabelas e quadros poderão apresentar notas de rodapé. 

espaço 

Tabela 1. Significâncias dos quadrados médios (QM), capacidade geral de combinação (CGC) e 
capacidade específica de combinação (CEC), coeficientesde variação (CV) e médias para produção 

total de frutos (PRODT), peso médio de frutos da produção total (PMT), produção precoce (PRODP) 
de híbridos de pimentão. 

FONTES DE VARIAÇÃO GL PRODT PMT PRODP 

Blocos 3 792,634  1189,097  694,384  

Tratamentos 29 413,447 **   967,705 **   75,067 ** 

    Entre testemunhas & híbridos adicionais & híbridos entre testadores 11 354,875 ns  1070,807 * 322,007 ns 

        Test vs híbridos experimentais não incluídos no dialelo NC II 1 1208,775 *   180,319 ns 143,742 ns 

        Entre testemunhas comerciais 3   82,691 ns    241,279 ns    46,626 * 

        Entre híbridos adicionais  & híbridos entre testadores 7 349,539 ns  1553,532 **   75,620 ns 

               Entre híbridos adicionais 4 402,539 ns  2259,223 **   64,368 ns 

               Híbridos adicionais vs híbridos entre testadores 1 347,770 ns    428,482 ns  196,211 * 

               Entre híbridos entre testadores 2 244,265 ns   342,757 ns   37,829 ns 

    Test & hibr. adic & hibr. entre testadores vs híbridos do dialelo NC II 1   45,150 ns     11,866 ns   20,723 ns 

    Entre híbridos do dialelo NC II 17 473,012 ns    957,218 **   79,015 ** 

         CGC Genitores femininos (grupo 1) 5 559,112 * 2497,024 ** 140,764 ** 

         CGC Genitores masculinos (grupo 2) 2 581,666 *   547,884 ns   46,926 ns 

         CEC (Genitores do grupo 1 x Genitores do grupo 2) 10 408,231 *   269,181 ns    54,559 ns 

Erro 87 189,203   293,151   38,736 

CV%     27,305     10,375    28,929 

Média     50,377   165,030    21,514 

**,* Significativo a 1 e 5 % de probalidade pelo teste de F. 
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Cada quadro, tabela ou figura deverá ser apresentado no texto logo após a primeira 

citação e devendo-se evitar a sua partição (em caso de quadros, tabelas e figuras grandes, 

estes poderão eventualmente ser configurados no formato de paisagem). 

O cabeçalho das tabelas e quadros deverá ser posicionado acima destes. A legenda 

das figuras deverá ser posicionada abaixo das mesmas, conforme no exemplo representado 

pela Figura 1 

(figura centralizada) 

 
Figura 1. Logotipo da Faculdade Eduvale, utilizado como exemplo de figura citada em pré-projeto 

espaço 

Cabeçalhos e legendas deverão ser escritos em fonte Times New Roman 12, com 

espaçamento 1,5 e justificados sem recuo à esquerda na primeira linha. A partir da segunda 

linha o texto dos cabeçalhos e legendas deverá estar alinhado com o final da numeração. 

No cabeçalho ou legenda, a palavra Tabela, Quadro ou Figura deverá ter apenas a 

inicial maiúscula e deverá estar seguida da respectiva numeração em algarismo arábico, 

seguida de um ponto e em negrito (conforme o exemplo). 

A largura dos quadros, tabelas e figuras não poderá ultrapassar a configuração das 

margens esquerda e direita do texto. Quadros e tabelas deverão estar configurados em 

espaçamento simples. O texto dos quadros e tabelas deverá ser em fonte Times New Roman 

com tamanho mínimo 9 e máximo 12. Quadros e tabelas não deverão apresentar linhas 

verticais separando as colunas.  
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6. METODOLOGIA 

(Títulos dos itens: caixa alta, Times New Roman 12, negrito, à esquerda) 

 

 6.1. Local do experimento 

 

 O item materiais e métodos pode também ser subdividido em subitens, conforme a 

necessidade e a característica do trabalho de dissertação desenvolvido. 

 

6.2. Material experimental 

espaço 

Descrever sobre o subitem apresentado, seguindo as normas já mencionadas, podendo 

utilizar Quadros, Tabelas e Figuras, conforme a necessidade. 

espaço 

6.3. Avaliações... 

espaço 

Descrever ................ 

espaço 

6.4. Análises estatísticas ... 

espaço 

Descrever ............... 

espaço 

6.5. Etc... 

espaço 

Descrever ............... 



 

14 

 

7. RECURSOS NECESSÁRIOS 

(Títulos dos itens: caixa alta, Times New Roman 12, negrito, à esquerda) 

 

7.1. Subitem 1 

espaço 

Descrever sobre o subitem apresentado, seguindo as normas já mencionadas, podendo 

utilizar Quadros, Tabelas e Figuras, conforme a necessidade. 

espaço 

7.2. Subitem 2 

espaço 

Descrever ................ 

espaço 

7.3. Etc... 

espaço 

Descrever ................ 
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8. CRONOGRAMA 

(Títulos dos itens: caixa alta, Times New Roman 12, negrito, à esquerda) 

 

Quadro 1. Ex. de um cronograma de atividades. 

Atividades Fev. Mar Abr. Maio Jun. Jul. 

Pesquisa do tema X X     

Pesquisa bibliográf ica  X X X X  

Coleta de Dados (se for o 
caso) 

  X X X  

Apresentação e discussão 

dos dados 
   X X  

Elaboração do trabalho     X  

 

As conclusões devem ser apresentadas na forma de parágrafos curtos, com frases 

diretas e informativas. 

Lembrar que as conclusões não são cópias dos resultados apresentados e discutidos no 

item anterior. 

 Deve-se evitar o uso de citações bibliográficas neste item. 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Devem ser obedecidas as normas da ABNT 

 
As citações que estiverem em texto corrente devem estar em caixa baixa e as entre parênteses, 

em caixa alta. Quando houver três ou mais autores, a citação será feita utilizando-se “et 
al.”(em itálico). Todos os autores deverão ser citados nas referências. Ex.: Martins (2009); 
Campos e Leite (2009); Wendling et al. (2014); (LARCHER, 2006); (BARBOSA; FARIA, 

2006); (VENDRAMINI et al., 2011). Quando houver mais de uma referência do mesmo autor 
em um mesmo ano, essas deverão ser distinguidas por letra minúscula após a data. Ex.: 

Machado (2011a); Machado (2011b). 
As referências bibliográficas devem estar em ordem alfabética, seguindo as normas da 

ABNT- NBR - 6023, assim como outros aspectos não contemplados nesta normativa, 

conforme exemplos abaixo: 
 

a) Livro: 

 
TEIXEIRA, W.; TOLEDO, M. C. M. de; FAIRCHILD, T. R.; TAIOLI, F. Decifrando a 

Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2 ed. 2009, 624 p. 
 

b) Capítulo de livro: 

 
MARTINS, F. R.; BATALHA, M. A. Formas de vida, espectro biológico de Raunkiaer e 

fisionomia da vegetação. In: FELFILI, J. M.; ENSENLOHR, P. V.; MELO, M. M, da R. F. 
de; ANDRADE, L. A. de; MEIRA NETO, J. A. A. Fitossociologia no Brasil: métodos e 

estudos de caso. Viçosa: Ed. UFV, 2011, 556 p. 
 
c) Artigo de periódico: 

 
PEREIRA, L. A.; PINTO SOBRINHO, F. de A.; COSTA NETO, S. V. Florística e estrutura 

de uma mata de terra firme na reserva de desenvolvimento sustentável rio Iratapuru, Amapá, 
Amazônia Oriental, Brasil. Floresta, Curitiba, v. 41, n. 1, p. 113 - 122, 2011. 
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ANEXOS 

 

Os anexos são documentos complementares ao trabalho que esclarecem ou comprovam seu 

conteúdo. Constituem cópias de documentos que, devido sua extensão ou sua especificidade, 

não cabem no corpo do texto. Devem ser inseridos logo após as referências bibliográficas e 

identificados com letras maiúsculas ou números arábicos na seqüência da palavra Anexo. Este 

título deve ser escrito em negrito e centralizado na folha.  

Quando citados no texto (meio da frase) são descritos livres de parênteses, mas se inseridas no 

final da frase a palavra anexo deve vir entre parênteses (ex. Anexo A ou anexo 1).  

Para organizar e apresentar os anexos sugere-se a separação dos anexos na página após as 

referências bibliográficas por uma folha com inscrição Anexo, escrita no meio da página. 

Antes de cada novo documento anexado deve vir uma nova folha contendo a inscrição do 

anexo seguida da numeração correspondente e da identificação do mesmo (ex. Anexo A ou 

Anexo 1; Equações do movimento). A identificação do anexo deve vir abaixo do título do 

anexo.  

a) Dedução de expressões relevantes para o seu trabalho.  

b) Algoritmos ou programas desenvolvidos ou utilizados.  
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APÊNDICE 

 

O apêndice é composto por todo material suplementar ao trabalho com a finalidade de 

esclarecimento ou de documentação. Distingue-se dos anexos uma vez que o apêndice é 

elaborado pelo próprio autor, como questionários, tabelas, cálculos ou gráficos. Segue o 

mesmo critério de apresentação dos anexos, vindo na sequência desses.  

 

Aqui deve ser colocada a matéria encaminhada para publicação.  

Quando houver, referir resumos ou artigos científicos publicados, no prelo ou encaminhados 

para publicação. Por exemplo:  

a) Apresentação de trabalhos em eventos científicos;  

b) publicações em revistas e proceedings. 


