
NORMAS PARA TRABALHOS COMPLETOS 

 Fonte: Arial; 
 Corpo: 11; 
 Espaçamento: 1,5cm; 
 Número de páginas: mínimo de 8 (oito) e máximo de 12 (doze) páginas; 
 Alinhamento do corpo do texto: justificado; 
 Título: todo em letras maiúsculas e em negrito, centralizado; 
 Subtítulo: só a primeira letra maiúscula e todo em negrito, centralizado, 

uma linha abaixo do título, sem espaço entre eles; 
 Nome: logo após o título e o subtítulo, seguido da filiação acadêmica entre 

parênteses, alinhado à direita, SEM negrito, em letras minúsculas, exceto 
as iniciais. Ex: Joana Luz de Souza (mestranda Letras/PUCRS), com um 
intervalo correspondente a um espaço entre o subtítulo (ou apenas título 
quando não houver subtítulo) e o início do texto; 

 Entrada de parágrafo: 1,5cm; 
 Quando o texto apresentar subdivisões: 

Título de capítulo: todo em letras maiúsculas, SEM negrito, alinhado à esquerda; 

Título de subcapítulo: só a primeira letra maiúscula, SEM negrito, alinhado à 
esquerda; 

 Citação no corpo do texto: até 3 linhas, com aspas, seguida da 
referência, conforme ABNT, entre parênteses. 

Ex: “avaliar a recepção dos românticos brasileiros em periódicos 
portugueses para escrever uma história da literatura” (VERISSIMO, 
2000:123). 

 Citação recuada: mais de 3 linhas, sem aspas, espaçamento simples, 
corpo 11, recuo de 4cm à direita, seguida da referência, conforme ABNT, 
entre parênteses (VERISSIMO, 2000:123); 

 Menção à (s) ideia (s) de um autor sem transcrição: incluir após o nome 
do autor o título da obra referente. 

Ex: Segundo Erico Veríssimo (2000), deve-se analisar o processo de 
recepção das obras de escritores nacionais, próprios do período 
romântico, para construir uma história da literatura; 

 Margens: 

Superior: 2,5cm - Inferior: 2,5cm - Esquerda: 3cm - Direita: 3cm 

 Paginação: deve ser inserida no canto superior direito da página; 
 Uso do itálico: Palavra estrangeira; Gíria; Título de livro (lembrando 

sempre que o subtítulo é sem itálico); 



 Referências: devem ser inseridas ao final do texto, de acordo com as 
normas da ABNT.  

Ex: VERISSIMO, Erico. Caminhos cruzados. 2.ed. Porto Alegre: Globo, 
1976, precedidas pelo título REFERÊNCIAS, que deve seguir as mesmas 
normas atribuídas ao título de capítulo, ou seja: toda a palavra em letras 
maiúsculas, SEM negrito, alinhada à esquerda.  

A lista com as referências das obras deve seguir a formatação do corpo 
do texto: espaçamento 1,5cm, alinhamento justificado, porém sem 
entrada de parágrafo e com o intervalo correspondente a um espaço entre 
uma referência e outra; 

 Uso de nota de rodapé: Somente para informações complementares ao 
texto, quando necessárias. Deve ser inserida ao final da página 
correspondente, em fonte Arial, corpo 10, sem entrada de parágrafo, com 
alinhamento justificado. 


