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ORIENTAÇÕES QUANTO AO USO DO TEMPLATE PARA NORMALIZAÇÃO DE
TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO
As informações que deverão ser preenchidas ou adequadas estarão em Vermelho.
Os elementos pré-textuais estão apresentados de acordo com a sequência estabelecida pela
NBR14724, norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT para apresentação
de Trabalhos Acadêmicos, contendo algumas informações pertinentes a cada elemento.
CAPA - Elemento pré-textual obrigatório.
FOLHA DE ROSTO - Elemento pré-textual obrigatório.
FICHA CATALOGRÁFICA - A ficha catalográfica é item obrigatório para os trabalhos
acadêmicos. Deve ser solicitada por meio do SIGAA. Acesse o Menu Biblioteca - Serviços ao
usuário - Serviços diretos - Ficha catalográfica.
FOLHA DE APROVAÇÃO - Recomenda-se que a versão digital que será depositada nos
Repositórios Digitais da Biblioteca, não possua a assinatura da banca examinadora para evitar
plágio de assinaturas.
DEDICATÓRIA – Elemento pré-textual opcional.
AGRADECIMENTOS - Elemento pré-textual opcional.
EPÍGRAFE - Elemento pré-textual opcional.
RESUMO – Elemento pré-textual obrigatório.
ABSTRACT – Elemento pré-textual obrigatório.

LISTA DE ILUSTRAÇÃO – O autor poderá optar por reunir todas as suas ilustrações (com
exceção das tabelas) em uma lista única intitulada “LISTA DE ILUSTRAÇÕES”, que
contemplará os elementos de acordo com a ordem de sua apresentação. É interessante fazer
uso deste tipo de lista quando não se tem quantidade suficiente de cada item, ou seja, quando
no trabalho não tem muitas figuras, gráficos, quadros, organogramas que demandem listas
individuais.
DIFERENCIANDO TABELAS DE QUADROS - A tabela é uma forma não discursiva de
apresentar as informações, sendo os dados numéricos considerados a informação central
recebendo assim maior destaque. A moldura da tabela não deve possuir traços verticais que a
delimitem tanto a direita quando a esquerda. Enquanto que os quadros possuem moldura
fechada, que o delimita, e o destaque são para informações em formato de texto.
LISTA DE TABELAS - As tabelas são regidas de acordo com o documento do IBGE
intitulado “normas de apresentação tabular” do ano de 1993 que pode ser acessado através do
link: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf.
PAGINAÇÃO - A partir da folha de rosto, todas as folhas são contadas, mas a numeração da
página (em algarismos arábicos) só aparece a partir da introdução.
REFERÊNCIAS - Devem seguir a ordem alfabética de autoria, alinhadas a esquerda,
espaçamento simples, sem a divisão de tipo de materiais que está sendo demonstrada no
template de trabalhos acadêmicos. Deve constar todos os documentos que foram citados no
corpo do trabalho. Para maiores esclarecimentos, verificar a norma de referência NBR
6023/2018.

