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ESTRUTURA DOS TRABALHOS 

ACADÊMICOS 

 Os trabalhos acadêmicos são compostos 

das seguintes partes: 
 

  Elementos Pré-textuais 

  Elementos Textuais 

  Elementos Pós-textuais 

 

 





ESTRUTURA DOS TRABALHOS ACADÊMICOS 

Elementos pré-textuais 
 
• CAPA 
• FOLHA DE ROSTO 
• FICHA CATALOGRÁFICA (no verso da folha de rosto)  
• FOLHA DE APROVAÇÃO  
• CITAÇÃO DA CAPES 
• ERRATA 
• DEDICATÓRIA 
• AGRADECIMENTOS 
• EPÍGRAFE 
• RESUMO na língua do texto 
• RESUMO em língua estrangeira 
• LISTAS 
• SUMÁRIO 
 
  

Não exigida nos trabalhos  

de graduação Não exigida nos trabalhos  

de graduação 

Não exigido nos trabalhos  

de graduação 

Obrigatório para trabalhos em qualquer mídia, financiados 
(integral ou parcialmente) pela CAPES 

 

Nota:  O  QUE  ESTÁ  COM A COR  

VERDE É OBRIGATÓRIO 



• Os modelos de capa, modelos 1 e 2, são 
voltados tanto para os trabalhos de conclusão 
de curso da graduação como para os cursos de 
pós-graduação. 

 

 

• As folhas de rosto terão informações específicas 

relativas ao curso. 
  

 
  



AUTOR 

TÍTULO 

NOTAS TIPOGRÁFICAS 



NOME  DA  INSTITUIÇÃO  (UNIVERSIDADE  
E FACULDADE/ESCOLA) 

AUTOR 

TÍTULO 

NOTAS TIPOGRÁFICAS 



FOLHA DE ROSTO   

(TRABALHO FINAL - CURSO DE ARQUITETURA)  
AUTOR 

TÍTULO 

NOTA  

ORIENTADOR 

NOTAS TIPOGRÁFICAS 



AUTOR 

TÍTULO 

NOTAS TIPOGRÁFICAS 

NOTA  

ORIENTADOR 

FOLHA DE ROSTO   

(TRABALHO FINAL - CURSO DE DESIGN)  



FOLHA DE ROSTO  (ESPECIALIZAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE EM 

CIDADES EDIFICAÇÕES E PRODUTOS) 

TÍTULO 

NOTAS TIPOGRÁFICAS 

NOTA   

ORIENTADOR 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

AUTOR 



FOLHA DE ROSTO   

(MESTRADO - ARQUITETURA E URBANISMO)  

AUTOR 

TÍTULO 

NOTAS TIPOGRÁFICAS 

NOTA  DE DISSERTAÇÃO  

ORIENTADOR 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

SUBTÍTULO (SE HOUVER) 



FOLHA DE ROSTO (MESTRADO - AMBIENTE 

CONSTRUÍDO E PATRIMÔNIO SUSTENTÁVEL)  

AUTOR 

TÍTULO 

NOTAS TIPOGRÁFICAS 

NOTA  DE DISSERTAÇÃO  

ORIENTADOR 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

SUBTÍTULO (SE HOUVER) 



FOLHA DE ROSTO     

(DOUTORADO - ARQUITETURA E URBANISMO) 

AUTOR 

TÍTULO 

NOTAS TIPOGRÁFICAS 

NOTA  DE  TESE  

ORIENTADOR 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 



FOLHA DE ROSTO  (DOUTORADO - AMBIENTE CONSTRUÍDO E 

PATRIMÔNIO SUSTENTÁVEL)  

AUTOR 

TÍTULO 

NOTAS TIPOGRÁFICAS 

NOTA  DE  TESE  

ORIENTADOR 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

SUBTÍTULO (SE HOUVER) 



APRESENTAÇÃO DA LOMBADA 



•  Ver orientação sobre a confecção da ficha catalográfica no site da Biblioteca: 

     http://www.arq.ufmg.br/biblioteca/ficha-catalografica/  

• Deverá ser impressa no verso da folha de rosto. 

• Não é contada na paginação. 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 



 É inserida após a defesa do trabalho. 

 É contada na paginação. 

 

 





DEDICATÓRIA  



AGRADECIMENTOS 



EPÍGRAFE 



Elementos Pré-textuais 
 

 RESUMO  
 

 É a apresentação das idéias principais do 

trabalho. Limita-se a um único parágrafo. 

Deve conter no mínimo 150  e no máximo 

500 palavras. O título RESUMO deve estar 

centralizado. O mesmo é válido para o 

ABSTRACT que é o resumo em língua inglesa. 

 
As palavras-chave são obrigatórias no trabalho acadêmico. Tem 
a inicial maiúscula e são separadas por ponto. 



RESUMO 

PALAVRAS-CHAVE 



ABSTRACT 

PALAVRAS-CHAVE 



LISTAS 

MODELO:  LISTA DE ILUSTRAÇÕES - ÚNICA 



LISTAS  
 

    Conforme a quantidade, pode-se abrir uma 

lista para cada tipo de  ilustração: 

 lista de figuras (desenhos, fluxogramas, 

fotografias, mapas e outros); 

 lista de tabelas; 

 lista de quadros; 

 lista de gráficos. 
 

      
 

OUTRO MODELO:  LISTA DE ILUSTRAÇÕES – ESPECÍFICA   



MODELO DE LISTA DE ILUSTRAÇÕES - ESPECÍFICA 

EXEMPLO 



 

Lista de abreviaturas e siglas 
 

     Se o trabalho apresentar  mais de cinco siglas, deverá ser feita  
uma lista de abreviaturas e siglas onde serão colocadas as  
siglas  em ordem alfabética. 

        

                                Lista de símbolos 
. 

     Caso o trabalho contenha sinais convencionados, fórmulas, etc. 
deverá ser  elaborada uma lista relacionando-os com o seu 
respectivo significado. Não é muito comum na área de 
Arquitetura. 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 



SUMÁRIO 

 

 Deve refletir rigorosamente o conteúdo do trabalho. 

 

 Os títulos e subtítulos (se existirem) das seções e sub-
seções devem ser grafados na forma idêntica à que é 
apresentada no decorrer do trabalho. 

 

 Deve indicar a numeração dos capítulos (seções) e 
suas divisões (sub-seções) e sua respectiva 
paginação (página inicial). 

 

 Não se deve incluir Elementos Pré-textuais. 

    ex.: Listas no SUMÁRIO. 



SUMÁRIO 

 

SEÇÃO 

SUBSEÇÃO 

SUBSEÇÃO 



ESTRUTURA DOS TRABALHOS ACADÊMICOS 

 

Elementos textuais  
 

São o corpo do trabalho propriamente dito.  
Dividem-se em: 
 
 INTRODUÇÃO 
  
 DESENVOLVIMENTO 
  
 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  



 

Elementos Textuais 
 

INTRODUÇÃO 

 Deve ser numerada, sem hífen, ponto 

ou qualquer outro caractere após o 

número. 

 A numeração das páginas do trabalho é 

visualizada a partir da primeira página 

da INTRODUÇÃO. 

 



    INTRODUÇÃO 



 

 
Elementos Textuais 

 

 DESENVOLVIMENTO 
 

 São SEÇÕES (capítulos do trabalho) 
numeradas (sem hífen ou ponto após o 
número) em continuidade a 
INTRODUÇÃO. 

 

 SEÇÕES e Subseções devem estar 
alinhadas à esquerda, na mesma 
tabulação.  

 



DESENVOLVIMENTO 

SEÇÃO 

SUBSEÇÃO 

SUBSEÇÃO 



Elementos Textuais 
 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 É a síntese final do trabalho. Deve 

também ser numerada. Não contém 

Subseções. 

 



CONCLUSÃO 



 

Sigla inserida no texto 
 

Quando a sigla aparece inserida no texto: 

 -  a primeira vez que aparecer deverá ter o seu significado escrito 
integralmente,  seguido da sigla entre parêntesis. Nas outras vezes 
em que aparecer, menciona-se apenas a sigla. 

 Ex.: 

 Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (URBEL)  
 

-   nas outras vezes em que aparecer, menciona-se apenas a sigla fora 
dos parêntesis: 

     Ex.:  É de responsabilidade  da URBEL  o mapeamento da região. 

 

 
 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 



ESTRUTURA DOS TRABALHOS ACADÊMICOS 

Elementos Pós-textuais 
 

 São os elementos que vem após o texto do 

trabalho. São eles: REFERÊNCIAS, 

APÊNDICES e ANEXOS.  

Os títulos dos elementos pós-textuais não são numerados e devem 

ser centralizados.   



 Elementos Pós-textuais  
 

 

 
 REFERÊNCIAS 

 

 Devem figurar em ordem alfabética, independentemente da 

tipologia (ex. livro, artigo de periódico, site, etc.). 

 

  Usa-se espaçamento simples entre suas linhas  e um enter  

entre uma e outra referência . Não há recuo em suas linhas. 
 

  
 

  
 



REFERÊNCIAS 



ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

 
 

 APÊNDICE(S) e  ANEXO(S) 

 

 Por ser material complementar ao texto, devem ser incluídos 

quando forem absolutamente necessários à compreensão do 

mesmo. 

 

 Quando existirem, devem figurar no SUMÁRIO e com a devida 

paginação. 

 

 Havendo mais de um Apêndice ou Anexo, deverão ser designados 

por letras. 

 

 Apêndice constitui-se de material elaborado pelo próprio autor do 

trabalho. 

 

 Anexo é documento de autoria de outros. 



APÊNDICE 



ANEXO 



ESTRUTURA DOS TRABALHOS 

ACADÊMICOS 
 

ILUSTRAÇÕES 
 

 

 São consideradas ilustrações: mapas, fotografias, desenhos, 
fluxograma, organograma entre  outros. 

 

  Também são ilustrações, embora com características 
próprias, os  gráficos, as tabelas e os quadros. 

 

 As ilustrações devem localizar-se tão perto quanto possível do 
lugar onde são mencionadas. 

 

 Abaixo da ilustração, palavra Fonte deve figurar com apenas a 
inicial maiúscula  e fonte menor que a do corpo do texto. 



FIGURAS 

 No texto, o termo figura pode ser mencionado das seguintes 
formas: 

 

- minúsculo sem parêntesis; 

Ex.: 

 A figura 6 mostra os detalhes do retábulo. 

 

 

- maiúsculo com parêntesis; 

Ex.:  

[...] como podem ser vistos os detalhes do retábulo (FIGURA 6). 
 

   



FIGURA 
Acima da figura, coloca-se a palavra Figura seguida do seu 

número correspondente e do título: 



FIGURA 



FIGURA 



TABELAS 

 No texto, o termo tabela pode ser mencionado 

das seguintes formas: 

 

- minúsculo sem parêntesis; 

Ex.:  

[...] como mostra a tabela 1. 

 

- maiúsculo com parêntesis; 

Ex.:  

 [...] como é mostrada a relação entre infra-estrutura 

predial existente e o potencial de instalações 

(TABELA 1). 

 



TABELAS 

 

 

 As tabelas não têm fechamento lateral. 

 

 Deverão ser feitas contendo apenas as linhas 

superior e inferior, em negrito, aceitando-se, no 

máximo, uma outra linha abaixo da superior para 

se fazer um cabeçalho. 

 

 



TABELA 
Acima da tabela, coloca-se a palavra Tabela seguida do seu 

número correspondente e o título: 



TABELA 

A utilização de cores e sombreamento em tabelas e quadros é uma 
possibilidade para permitir ao leitor uma melhor visualização do 
conteúdo da ilustração. 



QUADROS 
 

 Os quadros assim como as tabelas não têm 
fechamento lateral.  

 

 Deverão ser feitos contendo apenas as linhas 
superior e inferior, em negrito, aceitando-se, no 
máximo, uma outra linha abaixo da superior para 
se fazer um cabeçalho. 

 

 



QUADROS 

 

 No texto, o termo quadro pode ser mencionado das 
seguintes formas: 

 

-  minúsculo sem parêntesis; 

Ex.:  

[...] como é mostrado no  quadro 3. 

 

- maiúsculo com parêntesis; 
Ex.:   
[...] são relacionadas as diferenças entre os elementos 

formais e os elementos informais da comunicação da 
informação (QUADRO 3). 

 



 QUADRO 

Acima do quadro, coloca-se a palavra quadro seguida do seu 

número correspondente e o título: 



 QUADRO 



 QUADRO 

A utilização de cores e sombreamento em tabelas e quadros é uma 
possibilidade para permitir ao leitor uma melhor visualização do 
conteúdo da ilustração. 



QUADRO QUE COMEÇA EM UMA FOLHA E TERMINA 

NA OUTRA (VÁLIDO TAMBÉM PARA TABELAS) 



GRÁFICO 
 

 No texto, o termo gráfico pode ser mencionado das seguintes 

formas: 

 - minúsculo sem parêntesis; 

Ex.:  

No gráfico 1 é mostrado o crescimento populacional. 

 

- maiúsculo com parêntesis; 

Ex.: [...] como é aferida a variação do crescimento (GRÁFICO 1). 

 

 

 

 



GRÁFICO  
Acima do gráfico, coloca-se a palavra gráfico seguida do seu número 

correspondente e o título: 



GRÁFICO 



 Será utilizada a expressão   “Elaborado pelo autor” ou “Do autor” seguida pela data: 

•  no caso do autor criar integralmente uma ilustração com base nos dados da sua pesquisa. 

 

 

 

Observação em relação à fonte de ilustrações: 

 

Após escolhida a expressão “Elaborada pelo autor” ou “Do autor”, utilizá-la 
em todo o trabalho como forma de padronização. 



 Será utilizada a expressão   “Elaborado pelo autor com base em...” seguida pela data: 

• no caso do autor criar integralmente uma ilustração com base nos dados de uma outra fonte. 

 

 

 

 

Observação em relação à fonte de ilustrações: 

 

 Utilizando-se o livro abaixo, criou-se o quadro  acima:  

 

ARREGUY, Cintia Aparecida Chagas;  RIBEIRO, Raphael Rajão (coord.). Histórias de bairros [de] 

Belo Horizonte. Belo Horizonte:  Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte,  2008-2011.     

v. 7: Regional Nordeste. 



Será utilizada a expressão  “Adaptado pelo autor”  seguida pela data: 

 

• no caso de se fazer alguma intervenção (textual ou destaque) em uma ilustração de um autor 

específico. 

 

EXEMPLO 1:  

 

 

Observação em relação à fonte de ilustrações: 

 



Será utilizada a expressão  “Adaptado pelo autor”  seguida pela data: 

  

• no caso de se fazer alguma intervenção (textual ou destaque) em uma ilustração de um autor 

específico. 
 

 

 

 

 

 

EXEMPLO 2: 

 

 
 

 

Observação em relação à fonte de ilustrações: 

 



 Será utilizada a expressão  “Adaptado pelo autor”  seguida pela data: 

 
• no caso de se fazer alguma intervenção (textual ou destaque) em uma ilustração de um autor 

específico. 

 

EXEMPLO 3: 

 

 

 

Observação em relação à fonte de ilustrações: 

 



 Será utilizada a expressão   “Adaptado pelo autor” seguida pela data: 

 

 

 

•  o exemplo abaixo mostra que o autor utilizou mais de uma fonte de informação para compor a 

ilustração; 
 

 

 

 

 

• a ilustração do mapa foi retirado do Google Maps e a intervenção (estrela) inserida no mapa, 

refere-se à informação obtida na Prefeitura de Contagem.  

 

 

Observação em relação à fonte de ilustrações: 

 



INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
  

 Cada tipo de ilustração terá a sua seqüência  numérica própria no 

decorrer do trabalho: 

 
 Figura 1 
 Figura 2 
 Tabela 1 
 Tabela 2 
 Quadro 1 
 Quadro 2 
 Gráfico 1 
 Gráfico 2 
 

 Após as palavras Figura, Gráfico, Tabela e Quadro  (que ficam situados 

acima da ilustração),  não se pontua o título da ilustração. Somente 

após os dados da Fonte aparecerá o ponto final. 

   
Figura 1  –  Visão aérea da cidade de Belo Horizonte  

Fonte:  PAIVA, 1997, p. 28. 

SEM PONTO 

COM PONTO 



APRESENTAÇÃO GRÁFICA  

 
Formato 
 Papel branco, formato A4. 

 Fonte: 12 para o texto e tamanho menor 
(geralmente 10) para citações de mais de 3 linhas, 
notas de rodapé e legenda das ilustrações. 

 Citações longas: recuo de 4 cm da margem 
esquerda. 

 Margens:  

 esquerda e superior de 3 cm;  

 direita e inferior de 2 cm. 

Obs.: O papel reciclado também é aceito pela norma.  



 Os destaques, supressões e comentários no texto são 

indicados do seguinte modo: 

- supressões: [...] 

- acréscimos ou comentários: [ ] 

- ênfase ou destaque: grifo ou negrito ou itálico. 

 

APRESENTAÇÃO GRÁFICA 



APRESENTAÇÃO GRÁFICA 

Espaçamentos 

 

 Digitação do texto: 1,5 entrelinha. 

 Os títulos das seções primárias devem começar em página 

ímpar (anverso da folha), na parte superior da página. 

 Espaçamento duplo ou 1½ entre o título e as seções 

(primárias, secundárias, etc.) e entre as seções 

(secundárias). 

 Parágrafos - duas opções se apresentam:  

  tradicional - iniciando a 2 cm da margem esquerda;  

ou  

 moderno - com o texto todo alinhado à margem esquerda e 

um espaçamento de 1½  entre um e outro parágrafo. 



APRESENTAÇÃO GRÁFICA 

 Paginação 

  

 As páginas são contadas a partir da folha de 

rosto e numeradas a partir da  INTRODUÇÃO. A 

numeração é feita em algarismos arábicos.    



NOTA DE RODAPÉ 

 Tem a finalidade de prestar esclarecimentos 
complementares das informações do texto. Essa nota de 
rodapé é utilizada para não quebrar a sequência lógica 
da leitura. 

 

 Podem ser: 

 Notas explicativas: “referem-se a comentários e/ou 
observações pessoais do autor”.  

 Notas de referências: “são em geral utilizadas para 
indicar fontes bibliográficas, permitindo comprovação ou 
ampliação de conhecimento do leitor”. 

 



NOTA DE RODAPÉ 
NOTA EXPLICATIVA 



NOTA DE RODAPÉ 
NOTA EXPLICATIVA 



NOTA DE RODAPÉ 
NOTA DE REFERÊNCIA   



NOTA DE RODAPÉ 
NOTA DE REFERÊNCIA 



DOCUMENTOS CONSULTADOS: 

 
     

      ASSOCIACÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 

documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018. 

 

      ASSOCIACÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: citações em 

documentos : apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2002. 

 

      ASSOCIACÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e 

documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.  

 

      FRANÇA, Júnia Lessa; VASCONCELLOS, Ana Cristina de. Manual para normalização de 

publicações técnico-científicas. 8. ed. rev. e ampl. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2007. 

(Aprender). 

 

      A maior parte das figuras, tabelas, quadros e gráficos utilizados neste tutorial foram 

retiradas de trabalhos que foram entregues à Biblioteca da Escola de Arquitetura sendo 

que algumas delas foram adaptadas, e outras foram elaboradas pelos bibliotecários. 

Todas foram utilizadas como fim de ilustração.  



 Quaisquer dúvidas, procurar a Biblioteca: 
 

     

3409-8806  
 

             

 bibref@arq.ufmg.br 
 

 

http://www.arq.ufmg.br/biblioteca 
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