
 
 

FORMATAÇÃO DOS ORIGINAIS DE PROJETO DE PUBLICAÇÃO AVULSA (publicação não periódica) 
 

Os originais deverão conter obrigatoriamente a seguinte estrutura: 

1  Folha de rosto em que constem título, e subtítulo se houver, nome completo do(s) autor(es) e nome completo 
do coordenador ou organizador da obra em caso de mais de um autor.  

2  Página em que conste o sumário da obra. 

3  Prefácio. 

4  Lista de referências bibliográficas, uniformizadas de acordo com as Normas da ABNT – NBR 6023 e listadas 
somente no final do original, em ordem alfabética. 

5     Texto definitivo, formatado conforme subitens a seguir: 

a. A página do original deverá estar configurada para papel A4, com margens superior e inferior de 2,5 cm e 
direita e esquerda de 3,0 cm. 

b. O texto deverá ser apresentado em fonte Arial Regular, corpo 12, com espaço de 1,5 entre as linhas e 
parágrafo de 0,8 cm. 

c. Os títulos dos capítulos deverão ser sucintos, não excedendo a duas linhas. A mesma regra aplica-se aos 
subtítulos e intertítulos ao longo do corpo de texto. 

d. Deverá ser evitada a subdivisão excessiva do texto, admitindo-se o máximo de intertítulos de terceira ordem 
(p. ex., 1.1.1).  

e. Todos os destaques do original deverão ser digitados em itálico. Não usar negrito, sublinhado ou caixa alta 
(maiúscula) como destaque.  

f. É permitido negrito apenas nos títulos e subtítulos. 

g. As transcrições com até três linhas deverão estar entre aspas. Aquelas com mais de três linhas deverão ser 
digitadas com recuo de 0,8 cm à esquerda e alinhamento justificado, em fonte Arial Regular, corpo 11, sem 
aspas. O itálico deverá ser utilizado apenas nos destaques e nas palavras de língua estrangeira. 

h. As citações devem ser indicadas no texto pelo sistema de chamada autor-data (item 6.3 da NBR 10520). 

i. As notas de rodapé, se houver, deverão ser numeradas em algarismos arábicos, de ordem única e 
consecutiva. Não se inicia a numeração a cada página.  

j. Deve-se utilizar o sistema numérico apenas e exclusivamente para notas explicativas.  Referências 
bibliográficas deverão constar somente no final do artigo.  

k. As siglas, quando apresentadas após sua expressão por extenso, devem ser grafadas entre parênteses.   

l. As tabelas, as figuras e os gráficos, se houver, deverão ser numerados sequencialmente por todo o texto. 

m. As figuras, as tabelas e os gráficos, se houver, deverão ser apresentados em escala de cinzas. 
Excepcionalmente, mediante decisão da Diretoria-Geral, figuras, tabelas e gráficos poderão ser impressos em 
cores. 



 
 

São elementos opcionais: 

I. Dedicatória. 

II. Agradecimento. 

III.  Epígrafe, grafadas no início do texto ou do capítulo. 

IV. Lista de ilustrações, elaborada de acordo com a apresentação ao longo do texto e acompanhada do respectivo 
número da página. 

V.  Lista de tabelas, elaborada de acordo com a apresentação ao longo do texto e acompanhada do respectivo 
número da página. 

VI.  Lista de siglas, apresentada em ordem alfabética seguida das palavras ou expressões correspondentes grafadas 
por extenso. 

 
 


