Formas de Apresentação Formato: papel em branco, formato A4 (21,0 cm X 29,7
cm), digitados no anverso da folha. Recomenda-se a fonte tamanho 12 para o texto e
tamanho 10 para as citações longas e notas de rodapé. Margem: esquerda e superior
de 3,0 cm e direita e inferior de 2,0 cm.
Espacejamento: todo o texto deve ser digitado com 1,5 de entrelinhas. As citações
longas, as notas, as referências e os resumos devem ser digitados em espaço
simples. Os títulos das seções devem ser separados do texto que os sucede por uma
entrelinha dupla ou dois espaços simples
Notas de rodapé: digitadas dentro da margem, ficam separadas com espaço simples
de entrelinhas e um filete de 3,0 cm a partir da margem esquerda.
OU citação dentro do texto, obedecendo as normas de espacejamento.
Indicativo de seção: o indicativo numérico precede seu título, alinhado à esquerda,
somente com o espaço de um caractere. Para os títulos sem indicação numérica,
ficam centralizados.
Paginação: a numeração é colocada a partir da primeira folha da parte textual, em
algarismos arábicos, no canto superior da folham a 2,0 cm da borda superior, ficando
o último algarismo da borda direita da folha. Se o trabalho tiver mais de um volume a
seqüência deve ser mantida no volume seguinte, a partir do texto principal.
Numeração progressiva: é utilizada para destacar o conteúdo do trabalho. Pode-se
usar demais recursos existentes, como caixa alta, negrito etc.
Citação: menção de uma informação extraída de outra fonte. Abreviaturas e siglas:
quando aparecem pela primeira vez, deve-se colocar por extenso e a sigla entre
parênteses.
Equações e fórmulas: aparecem destacadas no texto, de forma a facilitar sua leitura.
Na seqüência normal do texto, é permitido o uso de uma entrelinha maior que
comporte por exemplo, expoentes, índices etc. Quando destacadas devem ser
centralizadas. Quando fragmentadas, por falta de espaço, devem ser interrompidas
antes do sinal de igualdade ou depois dos sinais de adição, subtração, multiplicação e
divisão.
Ilustrações: Figuras: elementos autônomos que explicam ou complementam o texto.
Qualquer que seja seu tipo (gráfico, planta, fotografia etc.) deve ter sua identificação
como "Figura" seguida de seu número de seqüência de ocorrência no texto em
algarismos arábicos. A legenda deve ser breve e clara. Tabelas: de caráter
demonstrativo, apresentam informações tratadas estatisticamente. O título aparece na
parte superior, precedido da palavra "Tabela" seguida de seu número de seqüência de
ocorrência no texto em algarismos arábicos. Para tabelas reproduzidas, é necessário a
autorização do autor, mas não é preciso esta menção. Se não couber em uma única

folha, deve ser continuada na folha seguinte e, nesse caso, não é delimitada por traço
horizontal na parte inferior, sendo o título e o cabeçalho repetidos na nova folha. As
separações horizontais e verticais para divisão dos títulos das colunas e para fechá-las
na parte inferior, evitando separação entre linhas e colunas. Para os dois casos, sua
inserção deve estar próxima ao texto respectivo.
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