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FORMATAÇÃO DA CAPA 
 
NOME DA INSTITUIÇÃO / NOME DO ALUNO 
Fonte Arial, Tamanho 14, Texto Centralizado, Maiúsculas, Negrito e 
Espaçamento Entrelinhas 1,5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA / TÍTULO DO TRABALHO E SUBTÍTULO (se houver) 
Fonte Arial, Tamanho 14, Texto Centralizado, Maiúsculas, Negrito e 
Espaçamento Entrelinhas 1,5. 
 
ESCOLHA E DELIMITAÇÃO DO TEMA: O primeiro passo para a elaboração de um projeto é a 
escolha do tema. Delimitação significa reduzir as dimensões do tema através de um corte temático, 
histórico ou geográfico. Quase sempre é necessário aprofundar as leituras e as pesquisas de campo 
sobre o assunto para que os critérios de "corte" comecem a aparecer. Após escolher o tema procure 
checar se ele contempla os seguintes critérios: a) O tema deve ser do seu interesse, proporcionando-
lhe uma experiência gratificante, além, é claro de contribuir para a sua especialização na área 
escolhida; b) O tema deve ser adequado, tanto à sua formação, quanto ao tempo, recursos e energia 
que você poderá dedicar a essa pesquisa; c) O tema deve ser suficientemente documentado. Isto é, o 
material bibliográfico pertinente deve ser suficiente, facilmente identificável, disponível e, sobretudo, 
deve permitir uma rápida “varredura”; d) O tema deve apresentar um problema que ocorre com um 
indivíduo, ou numa comunidade, que poderá ser resolvido através da sua pesquisa ou através de 
processos científicos. Nada impede que o assunto seja desconhecido. Entretanto, ficará muito mais 
fácil o desenvolvimento do trabalho se houverem bibliografias suficientes para sua fundamentação.  
Normalmente são exigidas, no mínimo, três obras (Livros) que fundamentem sua idéia.  

 
LOCAL E DATA 
Fonte Arial, Tamanho 14, Texto Centralizado, Maiúsculas, Negrito e 
Espaçamento Entrelinhas 1,5. 
 

 
 
 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO – UNESC 

NOME COMPLETO DO ALUNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO DO TRABALHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLATINA 

2012 
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FORMATAÇÃO DA FOLHA DE ROSTO 
 
NOME DO ALUNO 
Fonte Arial, Tamanho 14, Texto Centralizado, Maiúsculas, Negrito e 
Espaçamento Entrelinhas 1,5.  
Nos trabalhos em grupo, os nomes deverão ser em ordem alfabética. 
Obs.: Na folha de rosto não use o nome da Instituição acima do nome do 
aluno. 
 
 
 
 
TÍTULO DO TRABALHO E SUBTÍTULO (se houver) 
Fonte Arial, Tamanho 14, Texto Centralizado, Maiúsculas, Negrito e 
Espaçamento Entrelinhas 1,5. 
 
 
NOTA EXPLICATIVA DA FOLHA DE ROSTO 
Fonte Arial, Tamanho 12, Texto Justificado, Minúsculas, Normal, 
Espaçamento Entrelinhas Simples. 
A Nota Explicativa deve começar exatamente no meio da página. 
Obs.: Quando se usa letra minúscula em qualquer parte do trabalho devem 
ser observadas as palavras que obrigatoriamente devem começar com letra 
maiúscula (Nomes Próprios, Nomes da Instituição, da Disciplina, do 
Curso...). 
 

 
LOCAL E DATA 
Fonte Arial, Tamanho 14, Texto Centralizado, Maiúsculas, Negrito e 
Espaçamento Entrelinhas 1,5. 
 
 

 
 
 
 

NOME COMPLETO DO ALUNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO DO TRABALHO 
 
 
Trabalho de Conclusão de Curso 
(ou Acadêmico) apresentado ao 
Centro Universitário do Espírito 
Santo – UNESC, sob orientação do 
Professor Fulano de Tal, (da 
disciplina Tal, do Curso Tal) como 
requisito para a obtenção do Título 
de Bacharel em Tal Curso (ou 
obtenção de nota nos Trabalhos 
Específicos). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COLATINA 

2012 
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FORMATAÇÃO DO SUMÁRIO 
 
TÍTULO (SUMÁRIO) 
Fonte Arial, Tamanho 12, Texto Centralizado, Maiúsculas, Negrito e 
Espaçamento Entrelinhas 1,5.  
 
 
FORMATAÇÕES DAS SEÇÕES DO SUMÁRIO 
SEÇÕES SEM NUMERAÇÃO 
Fonte Arial, Tamanho 12, Texto Alinhado à Esquerda, Maiúsculas, Negrito 
 
SEÇÕES PRIMÁRIAS 
Fonte Arial, Tamanho 12, Texto Alinhado à Esquerda, Maiúsculas, Negrito 
 
SEÇÕES SECUNDÁRIAS 
Fonte Arial, Tamanho 12, Texto Alinhado à Esquerda, Maiúsculas, Normal  
 
SEÇÕES TERCIÁRIAS 
Fonte Arial, Tamanho 12, Texto Alinhado à Esquerda, Minúsculas, Negrito 
 
SEÇÕES QUATERNÁRIAS 
Fonte Arial, Tamanho 12, Texto Alinhado à Esquerda, Minúsculas, Normal 
 
Obs. 1: Títulos que ocupem mais de uma linha devem ser, a partir da 
segunda linha, alinhados abaixo da primeira letra da primeira palavra do 
título. 
Obs. 2: Os pontinhos e os números de páginas devem ser com Fonte Arial, 
Normal (sem negrito) e com Tamanho 12. O Espaçamento Entrelinhas do 
Sumário deverá ser 1,5. 
Obs. 3: O modelo de Sumário exposto nesta página é exatamente como 
deve ser o Sumário para um Projeto de Pesquisa. Para trabalho acadêmico 
ou para Monografia deverá ser usada a mesma formatação, mas os títulos 
das seções do sumário serão obviamente diferentes. 

 
 
 
 

SUMÁRIO 
 

INTRODUÇÃO .............................................................................. 03 

1 PROBLEMA DE PESQUISA E HIPÓTESES ............................ 04 

2 JUSTIFICATIVA ......................................................................... 05 

3 OBJETIVOS ............................................................................... 06 

3.1 OBJETIVO GERAL ................................................................. 06 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................... 06 

4 REFERENCIAL TEÓRICO ........................................................ 07 

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS .................................. 15 

6 CRONOGRAMA......................................................................... 16 

REFERÊNCIAS  ............................................................................ 17 

ANEXO A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS .............. 18 
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 FORMATAÇÃO DA INTRODUÇÃO 
 
TÍTULO DA SEÇÃO PRIMÁRIA 
Fonte Arial, Tamanho 12, Texto Alinhado à Esquerda, Maiúsculas, Negrito 
e Espaçamento Entrelinhas 1,5. 
Obs.: Os títulos devem ter a mesma formatação do Sumário. 
 
TEXTO 
Fonte Arial, Tamanho 12, Texto Justificado, Minúsculas, Normal, 
Espaçamento Entrelinhas 1,5. 
Os parágrafos deverão ter um recuo na primeira linha de 1,0 cm. 
 
 

Dicas:  

>> NUNCA ESCREVER UTILIZANDO 1ª PESSOA. 
>> Para saber se sua Introdução está completa, verifique se ela responde às 
seguintes perguntas: 
a) De que trata o assunto? 
b) Quais as principais motivações para que a pesquisa, o estudo se 

desenvolva? ou Como nasceu a idéia de desenvolver o estudo? 
c) Como será realizada a pesquisa? 
d) Por que este estudo é importante? Qual a sua finalidade? 
e) Que implicações para a prática e/ou para o conhecimento esta pesquisa 

poderá gerar? 
 
PAGINAÇÃO DO TRABALHO ACADÊMICO: Todas as páginas 
devem ser consideradas, com exceção da capa. A folha de rosto seria a 
página número um, mas a numeração só aparece a partir da primeira página 
da Introdução. A numeração das páginas é feita em algarismos arábicos, 
localizado ao lado direito, na extremidade superior da folha e recomenda-se 
que a formatação seja igual à formatação do texto do trabalho. 

 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

No primeiro parágrafo da Introdução deverá ser abordada a área 

geral de estudo proposta para a elaboração da monografia, dando 

ênfase à área da pesquisa. 

No segundo parágrafo, deverá ser explicada a delimitação do 

tema da pesquisa, expondo o problema da mesma, situando o leitor no 

real conteúdo do seu trabalho. 

No terceiro parágrafo deverá ser apresentado o objetivo geral da 

pesquisa, ou seja, o que é pretendido pesquisando o assunto 

escolhido. 

No quarto parágrafo explicar os procedimentos metodológicos 

que serão utilizados para alcançar o objetivo da pesquisa. 

No quinto parágrafo deverá ser apresentada a relevância, a 

importância da sua pesquisa. 

 

 

Obs.: A Introdução deve ser preparada após o término de todas as 

outras partes do projeto. 
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 FORMATAÇÃO DO PROBLEMA E DAS HIPÓTESES 
 
TÍTULO DA SEÇÃO PRIMÁRIA 
Fonte Arial, Tamanho 12, Texto Alinhado à Esquerda, Maiúsculas, Negrito 
e Espaçamento Entrelinhas 1,5. 
Obs.: Os títulos devem ter a mesma formatação do Sumário. 
 
TEXTO 
Fonte Arial, Tamanho 12, Texto Justificado, Minúsculas, Normal, 
Espaçamento Entrelinhas 1,5. 
Os parágrafos deverão ter um recuo na primeira linha de 1,0 cm. 
As hipóteses deverão aparecer em tópicos. 
 
 

 

 
 
 
 
 

1 PROBLEMA DE PESQUISA E HIPÓTESES 

 Deixar UM espaço com entrelinha 1,5 entre o título e o texto. 
 

O Problema prende-se ao tema do trabalho: ele deve esclarecer 

a dificuldade pessoal, social ou científica que se apresenta e que se 

pretende resolver. Trata-se de uma especificação maior do tema, que 

deve ser apresentada em forma de uma pergunta bem delimitada e 

clara. É a questão que o pesquisador deseja ver respondida na 

conclusão de sua pesquisa. 

Exemplo: Se o tema de uma pesquisa fosse “A Eficiência da 

Educação a Distância”, o problema de pesquisa poderia ser: 

Por que o rendimento dos estudantes em cursos de inglês a 

distância, por meio da internet, é inferior ao dos estudantes de cursos 

presenciais? 

A Hipótese é a resposta provável ao problema de pesquisa. Pode 

haver mais de uma hipótese, mas elas são provisórias e serão 

confirmadas na conclusão da pesquisa. Abaixo, exemplos de 

hipóteses para o problema do exemplo acima: 

• Porque a motivação psicológica dos estudantes de cursos 

virtuais encontra-se comprometida em virtude da falta de 

interação presencial; 

• Porque a tecnologia educacional inerente aos cursos a 

distância não se encontra plenamente desenvolvida. 
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FORMATAÇÃO DA JUSTIFICATIVA 
 
TÍTULO DA SEÇÃO PRIMÁRIA 
Fonte Arial, Tamanho 12, Texto Alinhado à Esquerda, Maiúsculas, Negrito 
e Espaçamento Entrelinhas 1,5. 
 
 
TEXTO 
Fonte Arial, Tamanho 12, Texto Justificado, Minúsculas, Normal e 
Espaçamento Entrelinhas 1,5. 
Os parágrafos deverão ter um recuo na primeira linha de 1,0 cm. 
 
Observação:  Os títulos das Seções Primárias devem estar no início da 

página e devem ser espaçados do texto por um espaço 1,5 
entrelinhas (vazio) e os das Subseções também devem ser 
espaçados do texto por um espaço 1,5 (vazio). 

 

 
 
 
 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Nesta parte do trabalho deverá ser apresentada a relevância 

pessoal, profissional e social do seu trabalho. No primeiro parágrafo 

deverão ser apresentadas informações já existentes sobre o tema da 

pesquisa e a especificidade da pesquisa em questão. Explicar de 

forma impessoal a relevância pessoal que a pesquisa tem para o autor 

do trabalho. O porquê do seu desenvolvimento. 

No segundo parágrafo, deverão ser apresentados argumentos 

sobre a importância que os dados desta pesquisa poderão ter para os 

profissionais da área do pesquisador, bem como para outras áreas 

que poderão se beneficiar com os resultados obtidos na pesquisa, 

demonstrando a relevância científica e profissional. Para quê fazer 

esta pesquisa. 

No terceiro parágrafo, deverão ser apresentados argumentos 

sobre a importância da pesquisa para a sociedade, os benefícios que 

ela trará para as pessoas de forma geral, demonstrando a relevância 

social. Quem será beneficiado com a pesquisa. 
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Deixar UM espaço com entrelinha 1,5 entre o título e o texto. 
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FORMATAÇÃO DOS OBJETIVOS 
 
TÍTULO DA SEÇÃO PRIMÁRIA 
Fonte Arial, Tamanho 12, Texto Alinhado à Esquerda, Maiúsculas, Negrito 
e Espaçamento Entrelinhas 1,5. 
 

 
 
 
 

 
 
 
TEXTO 
Fonte Arial, Tamanho 12, Texto Justificado, Minúsculas, Normal e 
Espaçamento Entrelinhas 1,5. 
Os parágrafos deverão ter um recuo na primeira linha de 1,0 cm. 
 
Observação:  Os títulos das Seções Primárias devem estar no início da 

página e devem ser espaçados do texto por um espaço 1,5 
entrelinhas (vazio) e os das Subseções também devem ser 
espaçados do texto por um espaço 1,5 (vazio). 

 
 

 
 
 

 

3 OBJETIVOS 

 Deixar UM espaço com entrelinha 1,5 entre os títulos. 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 Deixar UM espaço com entrelinha 1,5 entre o título e o texto. 
 

Apresentar nesta parte qual é o objetivo geral da sua pesquisa, 

apresentando o que se espera dela, utilizando verbos de abrangência 

ampla como: adquirir, analisar, compreender, desenvolver, conhecer, 

aperfeiçoar, apreciar, apresentar, entender, melhorar ou dominar, pois 

admitem muitas interpretações. 

 Deixar UM espaço com entrelinha 1,5 entre o texto e o título. 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Deixar UM espaço com entrelinha 1,5 entre o título e o texto. 
 

Os objetivos específicos deverão ser apresentados em tópicos, 

demonstrando as ações a serem executadas e que contribuirão para o 

alcance do objetivo geral, utilizando verbos de alcance imediato, 

como:  

• Classificar... 

• Comparar... 

• Exemplificar, listar, distinguir, enumerar, relacionar, marcar ou 

demonstrar, pois admitem menos interpretações.  
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TÍTULO DA SEÇÃO SECUNDÁRIA 
Fonte Arial, Tamanho 12, Texto Alinhado à Esquerda, Maiúsculas, Normal e 
Espaçamento Entrelinhas 1,5. 
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FORMATAÇÃO DO REFERENCIAL TEÓRICO 

 
TÍTULO DA SEÇÃO PRIMÁRIA 
Fonte Arial, Tamanho 12, Texto Alinhado à Esquerda, Maiúsculas, Negrito 
e Espaçamento Entrelinhas 1,5. 
 
 
TEXTO 
Fonte Arial, Tamanho 12, Texto Justificado, Minúsculas, Normal e 
Espaçamento Entrelinhas 1,5. 
Os parágrafos deverão ter um recuo na primeira linha de 1,0 cm. 
 
Observação:  Os títulos das Seções Primárias devem estar no início da 

página e devem ser espaçados do texto por um espaço 1,5 
entrelinhas (vazio) e os das Subseções também devem ser 
espaçados do texto por um espaço 1,5 (vazio). 

 
 

 
 
 
 

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

        
 Deixar UM espaço com entrelinha 1,5 entre o título e o texto. 

 

No referencial teórico deverão ser utilizadas fundamentações 

sobre o tema do trabalho, baseadas em teorias reconhecidas (obras 

publicadas) para dar credibilidade ao trabalho acadêmico. Esta parte 

do trabalho deve ter pelo menos seis páginas e deverá responder 

teoricamente ao problema da pesquisa. Todos os parágrafos do 

referencial devem ter a indicação referente ao autor do livro onde 

foram encontradas as informações utilizadas (CHIEPE, 2008). 

A citação direta corresponde ao original em redação, ortografia e 

pontuação, devendo vir entre aspas duplas ou destacada 

graficamente. Quando a citação for colocada entre aspas, caso o 

trecho transcrito já contenha expressões ou palavras entre aspas, 

essas serão transformadas em aspas simples ou apóstrofo. O 

exemplo está no próximo parágrafo (JÚPITER e SATURNO, 2000). 

Os especialistas na área discutem que "conceitos fundamentais 

para o uso de sinalização indicam que a sinalização realizada ‘em 

casa’ mostra apenas boa-vontade, mas na verdade ocasiona poluição 

visual" (FIGUEIREDO,1991, p.108). 

As citações diretas são apresentadas da seguinte forma: 

• citação direta de até três linhas é inserida no texto, 

entre aspas (ver exemplo do parágrafo anterior); 

• citação direta longa, com mais de três linhas, aparece 

em parágrafo isolado, recuado totalmente a 04 centímetros, a partir da 

margem esquerda do texto, com letra tamanho 10 e assim 

permanecendo até o final da citação (CHIEPE, 2008).  
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FORMATAÇÃO DO REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
TEXTO 
Fonte Arial, Tamanho 12, Texto Justificado, Minúsculas, Normal e 
Espaçamento Entrelinhas 1,5. 
Os parágrafos deverão ter um recuo na primeira linha de 1,0 cm. 
 
 
CITAÇÃO DIRETA 
Corresponde ao original em redação, ortografia e pontuação, não podendo 
de forma alguma conter alterações.  
Formatação da citação direta: 

• Até 03 linhas: a citação deve ser inserida entre aspas duplas. 
• Mais de 03 linhas: A citação deve aparecer em um parágrafo isolado, 

iniciando a quatro centímetros, a partir da margem esquerda do 
texto, com fonte Arial, tamanho 10, justificado, normal, com 
entrelinhas simples e sem aspas. 

A referência ao autor da citação deve vir logo em seguida do texto da 
citação e sua formatação deve ser da seguinte forma: (AUTOR, ano, p. -nº 
da página). 
 
CITAÇÃO INDIRETA 
É a citação livre. É a reprodução das idéias e informações dos documentos 
sem transcrever as palavras do autor. A indicação de páginas é opcional. 
Ex.: (AUTOR, ano). 
 
Observação: O ponto deverá aparecer após a indicação do autor da citação, 
quando a mesma estiver no fim da frase ou do parágrafo. 

 
 
 

 

Neste caso, as aspas duplas não são utilizadas, o espaçamento 

deve ser simples entrelinhas e não há recuo de 01 centímetro na 

primeira linha (CHIEPE, 2008). O exemplo está no próximo parágrafo: 

A teleconferência permite ao indivíduo participar de um encontro 
nacional ou regional sem a necessidade de deixar seu local de 
origem. Tipos comuns de teleconferência incluem o uso da televisão, 
telefone, e computador. Através de áudio conferência, utilizando a 
companhia local de telefone, um sinal de áudio pode ser emitido em 
um salão de qualquer dimensão (NICHOLS, 1993, p. 181). 
 

Segundo TERRA e VÊNUS (2006), deve-se usar [...] nas citações 

diretas, quando existe a necessidade de omitir palavras dentro do 

parágrafo destacado. 

Ainda segundo TERRA e VÊNUS (2006), para destacar com 

negrito alguma palavra na citação direta, no final da mesma, antes do 

sobrenome do autor, deve-se usar [grifo nosso]. 

A citação indireta é a citação livre. É a reprodução das idéias e 

informações dos documentos sem transcrever as palavras do autor. A 

indicação de páginas é opcional. Recomenda-se o uso de links entre 

os parágrafos para evitar repetições exaustivas na referência ao autor. 

Veja os exemplos nos parágrafos que seguem (MOTA, BRAGA e 

CHIEPE, 2007).  

MERCÚRIO et al. (1987) explicam que o termo et al. significa 

“entre outros” e deve ser utilizado quando existirem mais de três 

autores no livro consultado. 

De acordo com SATURNO apud MARTE (2008), o termo apud 

significa “citado por” e deve ser usado quando o autor do livro 

consultado cita outro autor em seu livro. 
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FORMATAÇÃO DO REFERENCIAL TEÓRICO  
 
 TEXTO 
Fonte Arial, Tamanho 12, Texto Justificado, Minúsculas, Normal, 
Espaçamento Entrelinhas 1,5. 
Os parágrafos deverão ter um recuo na primeira linha de 1,0 cm. 
 
ILUSTRAÇÕES 
Qualquer que seja seu tipo (desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, 
gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outros) sua 
identificação aparece na parte inferior, precedida da palavra designativa, 
seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos 
arábicos, do respectivo título e/ou legenda explicativa, de forma breve e 
clara, dispensando consulta ao texto e da fonte. A ilustração deve ser 
inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere, conforme o 
projeto gráfico. 
Obs.: Se no trabalho houver a necessidade da inclusão de várias ilustrações, recomenda-se 
a inclusão de uma Lista de Figuras que deverá preceder a Lista de Tabelas, se houver. 
A LEGENDA DA FIGURA deve estar centralizada, com negrito e pode ter o tamanho 
da fonte reduzido para 10. 
 

 
 
 

 

Conforme a ABNT (2006) desenhos, esquemas, fluxogramas, 

fotografias, mapas, organogramas, plantas, quadros, gravuras, 

tabelas, gráficos, fórmulas, esquemas, diagramas, retratos e outros 

são considerados como ilustrações. São imagens que complementam 

visualmente um texto.  

As figuras têm numeração própria e consecutiva em todo o 

trabalho. Sua identificação aparece na parte inferior, precedida da 

palavra designativa, seguida de seu número de ordem de ocorrência 

no texto, em algarismos arábicos, do respectivo título e/ou legenda 

explicativa, de forma breve e clara, dispensando consulta ao texto e à 

fonte. A ilustração deve ser inserida o mais próximo possível do trecho 

a que se refere, conforme o projeto gráfico, podendo ter a fonte da 

legenda reduzida para o tamanho 10, negrito e centralizado (CHIEPE, 

2008). 

 

 
Figura 1 – Esquema de uma Monografia 

Fonte: Disponível em <http://www.fdc.br/Imagens/Graduacao/esquema_monografia.jpg>.  
Acesso em: 25 Jul. 2007. 
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FORMATAÇÃO DO REFERENCIAL TEÓRICO 
 
TEXTO 
Fonte Arial, Tamanho 12, Texto Justificado, Minúsculas, Normal, 
Espaçamento Entrelinhas 1,5. 
Os parágrafos deverão ter um recuo na primeira linha de 1,0 cm. 
 

 
 
 
 

 

Segundo FRANÇA (2003, p. 123) “as tabelas são confeccionadas 

com o objetivo de apresentar resultados numéricos e valores 

comparativos, principalmente quando em grande quantidade”. 

As tabelas são elementos demonstrativos de síntese. Em sua 

apresentação as tabelas têm numeração independente e consecutiva 

em todo o trabalho. O título é colocado na parte superior, no topo da 

tabela, precedido de Tabela e seu número de ordem em algarismo 

arábico e o título da mesma. A tabela não é fechada lateralmente, e 

também não são colocados traços horizontais separando dos dados 

numéricos (FRANÇA, 2003). 

A localização das tabelas e dos quadros deve ser tão próxima 

quanto possível do trecho em que forem mencionadas. Sua citação no 

texto deve ser por extenso, por exemplo: Um estudo abrangendo 126 

alunos adolescentes na faixa etária entre 10 e 16 anos [...] conforme 

demonstra a Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Adolescentes segundo estado nutricional e sexo. 

Sexo  

Feminino Masculino Total 
 

Estado Nutricional 
N % N % N % 

Baixo Peso 12 14,5 3 7,0 15 11,9 

Eutrófico 61 73,5 37 86,0 98 77,0 

Excesso de Peso 10 12,0 3 7,0 13 11,1 

Total 83 100 43 100 126 100 

Fonte: NOVAES et al (2004, p. 28). 
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FORMATAÇÃO DO REFERENCIAL TEÓRICO 
 
TEXTO 
Fonte Arial, Tamanho 12, Texto Justificado, Minúsculas, Normal, 
Espaçamento Entrelinhas 1,5. 
Os parágrafos deverão ter um recuo na primeira linha de 1,0 cm. 
 
 

 
 
 
 

 

Os quadros também são elementos demonstrativos de síntese. 

“Os quadros contém informações textuais agrupadas em colunas” 

(ABNT, 1993). 

Em sua apresentação os quadros têm numeração independente 

e consecutiva; o título é colocado na parte superior precedido de 

“quadro” e seu número de ordem em algarismo arábico; são utilizados 

fios horizontais para separar os títulos das colunas no cabeçalho e 

para fechar a tabela (evitam-se fios para separar as colunas); as 

fontes, quando citadas, aparecem no pé da tabela após o fio do 

fechamento. No texto do trabalho sua citação deve ser por extenso: O 

Quadro 1 demonstra... 

 

Quadro 1 – Medicamentos do carrinho de emergência 

Medicamentos 

Soro glicosado a 5% e 10% Naloxona 

Água destilada Hidrocortisona 

Soro fisiológico (NaCl a 0,9%) Atropina 

Adrenalina 1/1.000 Lidocaína 

NaHCO3 a 8,4% Heparina 

Gluconato de Ca a 10% Fentanil 

Dopamina Hidantal 

Dobutamina Fenobarbital Sódico 

Fonte: SEGRE (2001) 
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FORMATAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 
TÍTULO DA SEÇÃO PRIMÁRIA 
Fonte Arial, Tamanho 12, Texto Alinhado à Esquerda, Maiúsculas, Negrito 
e Espaçamento Entrelinhas 1,5. 
 
TEXTO 
Fonte Arial, Tamanho 12, Texto Justificado, Minúsculas, Normal, 
Espaçamento Entrelinhas 1,5. 
Os parágrafos deverão ter um recuo na primeira linha de 1,0 cm. 
 

 
 

 
 
 
5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Deixar UM espaço com entrelinha 1,5 entre o título e o texto. 
 

Nos procedimentos metodológicos deverá ser estipulado o tipo 

de pesquisa que será realizada: se será bibliográfica (baseada em 

publicações em livros, artigos, periódicos, entre outros); experimental 

(baseada em experiências realizadas com animais ou indivíduos); 

documental (baseada em documentos arquivados em algum lugar) ou 

de campo (baseada em dados coletados em um determinado local ou 

com determinadas pessoas). Nesta parte do trabalho deverão ser 

estipulados também: os métodos de abordagem (como as pessoas 

serão entrevistadas/ investigadas), a população alvo (público que se 

pretende atingir com a pesquisa), a amostragem (quantas pessoas 

serão investigadas), os instrumentos de pesquisa (se será por meio de 

formulários, questionários ou entrevistas). Ainda nesta parte, deverá 

ser informado como será realizada a análise e a interpretação dos 

dados (como os dados serão tabulados) e a apresentação dos 

resultados (se será través de tabelas ou gráficos). 
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FORMATAÇÃO DO CRONOGRAMA 
 
 
TÍTULO DA SEÇÃO PRIMÁRIA 
Fonte Arial, Tamanho 12, Texto Alinhado à Esquerda, Maiúsculas, Negrito 
e Espaçamento Entrelinhas 1,5. 
 
TEXTO 
Fonte Arial, Tamanho 12, Texto Justificado, Minúsculas, Normal, 
Espaçamento Entrelinhas 1,5. 
Os parágrafos deverão ter um recuo na primeira linha de 1,0 cm. 
 
 
Obs.: Para a formatação do Cronograma não existe uma regra específica, 
pode-se utilizar cores, ou “XXX” para fazer a marcação do período de 
tempo utilizado para a realização de cada fase.  
 

 
 

 
 
6 CRONOGRAMA 

 Deixar UM espaço com entrelinha 1,5 entre o título e o texto. 
 

No cronograma deverá ser elaborada uma escala de tempo em 

que será realizada a pesquisa, prevendo o tempo necessário para 

passar de uma fase a outra. As fases são: Escolha e Delimitação do 

Tema - Escolher o tema da pesquisa e delimita-lo; Revisão da 

Literatura - Período de busca de referências sobre o tema escolhido; 

Elaboração do Projeto de Pesquisa - Preparar o projeto estipulando 

problema, hipóteses, justificativa, objetivos, referencial teórico, 

metodologia e cronograma; Entrega do Projeto de Pesquisa; 

Estruturação da Monografia: Início das atividades para a Monografia; 

Elaboração dos Elementos Textuais – Desenvolvimento dos capítulos 

que compõem a Monografia e das Referências consultadas; Coleta de 

Dados - Período em que será posto em prática a captação dos dados; 

Análise e Discussão dos Resultados - Tabular e estudar os dados 

obtidos durante a coleta para a discussão dos Resultados; Elaboração 

da Introdução; Elaboração da Conclusão – Exposição do autor sobre 

todos os processos e a conclusão do estudo da monografia; Ajustes 

finais de Formatação – Conferência das normas de formatação para 

providenciar os acertos e Entrega da Monografia. 

 Meses 
Fases F M A M J J A S O N D 
Escolha e Delimit. do Tema            
Revisão da Literatura            
Elab. do Proj. de Pesquisa            
Entrega Proj.de Pesquisa            
Estruturação da Monografia            
Elab. dos Elem. Textuais            
Coleta de Dados            
Análise e Disc. Resultados            
Introdução e Conclusão            
Ajustes Finais de Format.            
Entrega da Monografia            
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FORMATAÇÃO DAS REFERÊNCIAS 
 
TÍTULO DA SEÇÃO PRIMÁRIA 
Fonte Arial, Tamanho 12, Texto Centralizado, Maiúsculas, Negrito e 
Espaçamento Entrelinhas 1,5. 
 

Obs.: Os exemplos ao lado, são respectivamente, modelos de referências de: Artigo de 
Internet sem autor, Livro, Artigo de Jornal, Livro, Livro com mais de três autores, 
Livro, Livro do mesmo autor listado acima, Livro com vários artigos de vários 
autores, Livro traduzido, Artigo da Internet com autor e Artigo de Revista. 

 
 
FORMATAÇÃO DAS REFERÊNCIAS UTILIZADAS 
Fonte Arial, Tamanho 12, Texto Alinhado à esquerda, Minúsculas, Normal, 
Espaçamento Entrelinhas Simples. 
Entre as referências deverá ser usado um Espaçamento Simples. 
IMPORTANTE: As referências devem estar em ordem alfabética por 
sobrenome do autor. 
 

  
 

 
 

 
REFERÊNCIAS 

 Deixar UM espaço com entrelinha 1,5 entre o título e o texto. 
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 FORMATAÇÃO DOS ANEXOS 
 
TÍTULO DA SEÇÃO PRIMÁRIA 
Fonte Arial, Tamanho 12, Texto Centralizado, Maiúsculas, Negrito e 
Espaçamento Entrelinhas 1,5. 
 

 
 
Os anexos são complementos que facilitam o entendimento de alguma parte do 
trabalho. Eles podem ser mapas, fotografias, gravuras, amostras de materiais 
pesquisados, certificações, reportagens ou qualquer outro material que não tenha 
sido utilizado no referencial teórico, mas que poderá auxiliar na compreensão de 
uma parte específica do trabalho. 
No trabalho em que se pretende realizar uma pesquisa de campo, é necessário 
colocar em anexo o instrumento de pesquisa que será utilizado para a captação dos 
dados conforme o exemplo ao lado. 
O anexo é opcional no Projeto de Pesquisa. 
 
 
Observações Finais: 
* Este Guia Rápido explica todo o desenvolvimento de um Projeto de 
Pesquisa, mas possui a mesma formatação gráfica que deverá ser utilizada 
na Monografia ou em outros trabalhos acadêmicos. 
* Para finalizar seu trabalho verifique se existem erros de gramática, se 
todas as páginas estão numeradas, se a seqüência da numeração dos títulos 
está correta e se os títulos estão formatados como no sumário.  
* Se houver a necessidade da inclusão de algum item no trabalho, não 
apresentado neste Guia, verificar sua formatação no Manual de Trabalhos 
Acadêmicos do UNESC, disponível na Biblioteca ou no Painel do Aluno, na 
área de Downloads, no site do UNESC <http://www.unesc.br>. 

 
Bom Trabalho!!                                        Professora Kelly ☺ Braga Chiepe 

Dúvidas ou Sugestões: tccsocorro@gmail.com  

 
 

 
ANEXO A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 
Questionário elaborado com a finalidade de captar dados junto aos 

portadores de diabetes, residentes Bairro Santo Antônio, em Colatina – ES. 
 
1 - Qual a sua Idade: 
(   ) Menor de 20 anos 
(   ) De 20 a 25 anos 
(   ) De 26 a 30 anos 
(   ) Mais de 30 anos 
  
2 – Qual o seu Nível de Escolaridade: 
(   ) Analfabeto 
(   ) Ensino Fundamental Incompleto 
(   ) Ensino Fundamental Completo 
(   ) Ensino Médio Completo 
(   ) Ensino Médio Incompleto 
(   ) Ensino Superior Incompleto 
(   ) Ensino Superior Completo 
 

3 – Qual o seu Sexo (  ) masculino  (  ) feminino               
 

4 – Qual a renda familiar? 
(  ) menos de um salário mínimo  (  ) de 1 a 4 salários  (  ) de 5 a 10 salários   
(  ) acima de 10 salários    
 

5 - Quantas pessoas compõem o grupo familiar?  _________________ 
 
6 – Alguém na família possui Diabetes? (  ) Sim   (  ) Não 
Se sim, qual familiar: (  ) pais (  ) avós (  ) irmãos  (  ) tios  (  ) outros 
 
7 – Você possui alguma outra doença? (  ) Sim  (  ) não 
Se sim, que tipo de doença: (  ) cardiovascular  (  ) rins  (  ) olhos  
(  ) pé diabético  (  ) hipertensão      (  ) outra :  _______________________ 
 
8 – Faz uso de insulina? (  ) Sim   (  ) Não 
Se sim, quantas vezes ao dia?____________________________________ 
 
9 – Consegue a insulina e medicação gratuitamente?  
(  ) Sim     (  ) Não      
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