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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 

2018 
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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 indica a finalidade acadêmica do trabalho, o grau 
pretendido, o nome do curso e da instituição e o nome do orientador. Deve 
começar no meio da página. O texto deve ser recuado 8 cm à esquerda, sem 
recuo diferenciado na primeira linha.  
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

NOME COMPLETO DO ALUNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO DO TRABALHO 
 
 
Portfólio apresentado ao Curso 
Superior de Tecnologia em Estética 
e Cosmética, do Centro 
Universitário do Espírito Santo – 
UNESC, sob orientação do 
Professor Fulano de Tal, como 
requisito para a obtenção do Título 
de Tecnólogo em Estética e 
Cosmética.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLATINA 

2018 

Obs.: Quando se usa letra minúscula em qualquer parte do trabalho devem 
ser observadas as palavras que obrigatoriamente começam com letra 
maiúscula (Nomes Próprios, Nomes da Instituição, da Disciplina, do Curso, 
entre outros). 
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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. 
 

 
 
 
 

SUMÁRIO 
 

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

1 SESSÃO PRIMÁRIA .................................................................. 04 

1.1 SESSÃO SECUNDÁRIA ......................................................... 06 

1.1.1 Sessão Terciária  ................................................................. 06 

2 METODOLOGIA ........................................................................ 11 

2.1 ANAMNESE ............................................................................ 11 

3 PROTOCOLO UTILIZADO ........................................................ 12 

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ......... 15 

CONCLUSÃO ............................................................................... 16 

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

ANEXO I – FICHA DE ANAMNESE  ............................................. 19 
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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. 
Os títulos com numeração Primária deverão estar no início da próxima 
página, depois do fim da Introdução. 
 
 

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) Qual a finalidade da pesquisa? 
d) Como será realizada a pesquisa? 
e) Por que este estudo é importante? Qual a sua finalidade? 
 
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 do Portifólio, 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 portifólio. 
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FORMATAÇÃO DA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA (PARTE TEXTUAL ) 
 

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 dois espaços 1,5 
entrelinhas (vazios) e os das Subseções também devem ser 
espaçados do texto por dois espaços 1,5 (vazios). 

 
COMO CITAR OS AUTORES: 
A) Quando houver apenas um autor no livro: 
Colocar o Sobrenome em maiúsculas e o ano de publicação – se for direta, 
deve-se colocar também o número da página – Exemplo: (GONÇALVES, 
2009, p. 512). 
B) Quando houver dois ou três autores no livro: 
Colocar os Sobrenomes em maiúsculas, na ordem do livro, separados por 
vírgula e um ‘e’ minúsculo, seguidos pelo ano de publicação – Exemplos: 
02 autores: (MATOS e PRATES, 2010), 03 autores: (REZENDE, 
MEDEIROS e SILVA, 2009). 
C) Quando houver mais de três autores no livro: utiliza-se o nome do 
primeiro autor da obra, seguido do termo et al. - que significa ‘entre outros’ 
– Exemplo: (SOUZA et al., 2011).   
 
Observação: O ponto deverá aparecer após a indicação do autor da citação, 
quando a mesma estiver no fim da frase ou do parágrafo. 

 
 
 
 

1 TÍTULO DA SESSÃO PRIMÁRIA 

         

Nesta parte do portifólio, deve-se iniciar o desenvolvimento da 

pesquisa bibliográfica sobre o problema escolhido para o tratamento. 

Por exemplo: se um aluno desejar demonstrar sua prática no 

tratamento da celulite, ele deve buscar todas as informações 

científicas sobre o tema e apresentá-lo nesta parte. Tais informações 

deverão ser fundamentadas, ou seja, baseadas em teorias 

reconhecidas (obras publicadas) para dar credibilidade ao trabalho. 

Esta parte do trabalho deve ter pelo menos seis páginas e deverá 

apresentar todas as informações possíveis, importantes e que 

necessitem ser discutidas. Todos os parágrafos do referencial devem 

ter a indicação referente ao autor do livro onde foram encontradas as 

informações utilizadas. Tal indicação é denominada citação 

(SOBRENOME, ano). 

De acordo com Sobrenome (ano, p. XX), a citação pode ser 

direta ou indireta.  

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 (SOBRENOME e SOBRENOME, 

ano). 
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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: Quando a citação aparecer no final do parágrafo, deve ser 
apresentada entre parênteses com o sobrenome do(s) autor(es) grafado(s) 
com letras MAIÚSCULAS.   
Quando ela fizer parte do texto apenas o ano fica entre parênteses. No caso 
das diretas o nº de página também. Fora dos parênteses o(s) autor(es) 
aparece(m) só com a inicial grafada em maiúscula.  
Exemplo: De acordo com Silva (2014), [...] 
  

 
 
 

 

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

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

primeira linha (SOBRENOME, 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 Silva (ano), deve-se usar [...] nas citações diretas, 

quando existe a necessidade de omitir palavras dentro do parágrafo 

destacado. 

Ainda segundo Silva (ano), para destacar com negrito alguma 

palavra na citação direta, no final da mesma, antes do sobrenome do 

autor, deve-se usar [grifo nosso]. 

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).  

Sobrenome et al. (ano) explicam que o termo et al. significa “entre 

outros” e deve ser utilizado quando existirem mais de três autores no 

livro consultado. 
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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. 
 
DIVISÕES CAPITULARES 
Durante o desenvolvimento textual, é permitida a divisão das sessões 
primárias (capítulos principais) em sessões secundárias (subtítulos), com a 
finalidade de tornar o texto mais organizado visualmente. Não há limite para 
essas divisões, porém devem ser observadas a coerência, a sequência lógica, 
a numeração e formatação das sessões. 
Apenas as sessões primárias aparecem numa página nova. Todas as outras 
sessões são seqüentes na mesma página, com um espaço 1,5 entrelinhas 
antes e depois de cada novo título. 
 
 
  

 
 
 

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 (SOBRENOME, 

SOBRENOME e SOBRENOME, ano).  

De acordo com Sobrenome (ano) apud Sobrenome (ano), o 

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

livro consultado cita outro autor em seu livro. 

          
1.1 SESSÃO SECUNDÁRIA 

 

1.1.1 Sessão Terciária 

 

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.  
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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. 
As figuras que são apresentadas nesta parte do portifólio devem servir 
apenas para ilustrar a pesquisa bibliográfica, portanto devem ter indicação 
de origem (fonte), como no modelo ao lado. Aqui não devem ser inseridas 
fotografias retiradas nas aulas práticas. 
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. 
 
  

 
 
 

 

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 

(SOBRENOME, ano). 

 

 
Figura 1 – Fibro Edema Gelóide 

Fonte: Disponível em <http://sweetestpersonblog.com /wp-
content/uploads/2010/12/celulite-300x300.jpg>. 

Acesso em: 20 mar.2017. 
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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. 
 

 
 
 
 

Para 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 (SOBRENOME, ano). 

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. 

 

Estado Nutricional 

Sexo  

Feminino Masculino Total 

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 DA METODOLOGIA 
 
 
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. 
 
 
A Partir desse capítulo, é permitido o uso das FOTOS obtidas nas aulas 
práticas, como fotos dos produtos cosméticos ou aparelhos utilizados, dos 
pacientes (preservando sua identidade), entre outros.  
Obs.: Nesta parte também poderão ser utilizados quadros e/ou tabelas. 
 

  

 
 

 
 
2 METODOLOGIA 

 

Nesta parte do trabalho deve-se apresentar como a pesquisa 

bibliográfica foi realizada, informando a origem das informações 

teóricas fornecidas (se foram retiradas de livros, artigos científicos, 

periódicos especializados, revistas e/ou internet). O aluno deve 

explicar como foram os critérios de seleção das publicações e os 

descritores utilizados. 

É nesta parte também que deve ser explicado como foi realizada 

a prática ou o tipo de tratamento, informando quem foi submetido ao 

tratamento e o porquê do tratamento, o número de sessões realizadas, 

a freqüência das sessões, o tempo de cada sessão, o local onde as 

sessões foram realizadas, o período de tratamento, os materiais 

utilizados, os recursos tecnológicos empregados e os resultados 

esperados. 

A descrição deve ser detalhada de maneira que permita a 

repetição do procedimento por outros autores. 

 

2.1 ANAMNESE 

 

O aluno também deve apresentar a anamnese do cliente (sem 

divulgação dos dados pessoais) e a relação de equipamentos (com 

suas especificações técnicas) e produtos utilizados, ressaltando os 

princípios ativos. Também deve ser especificada a câmera utilizada no 

registro fotográfico. 
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FORMATAÇÃO DO PROTOCOLO UTILIZADO 
 
 
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. 
 
 
 
IMPORTANTE: 
No Protocolo, o aluno deve descrever detalhadamente as etapas do 
procedimento realizado, explicando os parâmetros e o modo de uso do 
aparelho utilizado, bem como o modo de uso dos cosméticos.  
Utilizar imagens para ilustrar TODOS os passos do protocolo.

 
 

 
 
3 PROTOCOLO UTILIZADO 

 

Neste capítulo deve-se apresentar o ‘passo a passo’ do 

procedimento que foi realizado para o tratamento, disponibilizando as 

fotografias para ilustrar todo o tratamento. Não existe limite de 

ilustrações. Exemplo: 

 

1º) ESFOLIAÇÃO: Remoção das células mortas para facilitar a 

penetração dos ativos. (listar os ativos e o modo de uso) 

 
Figura 2 - Esfoliação 

 

2º) ELETROTERAPIA: Utilizar o aparelho de acordo com o tratamento 

a ser realizado (descrever o aparelho – modelo/potência – parâmetros 

de utilização). 

 
Figura 3 - Ultrassom 

 

3º) MASSAGEM: Escolher a massagem mais indicada para o 

tratamento (descrever as manobras). 

 

4º) CRIOTERAPIA: Utilizar o gel crioterápico nos músculos... 
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FORMATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS 
 
 
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. 
 

 
 

 
 
4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta parte do Portifólio apresentam-se os resultados obtidos, 

podendo o autor do trabalho utilizar, por exemplo, quadros com as 

alterações de medidas (perimetria), gráficos com os comparativos de 

peso ou fotografias, como no modelo abaixo. 

 

 
Figura 4 – Resultado do tratamento 

 
 

Também é necessário que os resultados sejam discutidos, 

informando se o objetivo foi atingido ou não e as razões de não se ter 

alcançado o objetivo. 
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FORMATAÇÃO DA CONCLUSÃO 
 
 
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. 
 

  

 
 

 
 
 
CONCLUSÃO 

 

Na Conclusão deve conter: relação entre o objetivo proposto e a 

conclusão alcançada; resumo e síntese de toda a reflexão; 

manifestação do ponto de vista do autor sobre os resultados; alcance 

dos resultados; reflexão pessoal sobre o significado e a importância do 

estudo realizado e recomendações e sugestões de novos estudos, se 

pertinentes. 
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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, Artigo de Revista On-line com autor, 
Livro, Livro com mais de três autores, Livro com dois autores, Livro do(s) 
mesmo(s) autor(es) listado(s) acima, Livro, Livro traduzido, Livro com vários 
artigos de vários autores (autor em cada capítulo) e Artigo de Revista impressa. 

 
 

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. 
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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, fichas 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 um tratamento, é necessário colocar em 
anexo a ficha de anamnese do cliente/paciente e o termo de consentimento. 
 
 
Observações Finais: 
* Este Guia Rápido explica todo o desenvolvimento e formatação de um Portfólio, 
exigido no Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética do Centro 
Universitário do Espírito Santo - UNESC. 
* Para finalizar seu trabalho verifique se existem erros de gramática, se todas as 
páginas estão numeradas, se a sequência 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: kchiepe@unesc.br 
 

 
 

 
ANEXO I – FICHA DE ANAMNESE 
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