Orientação para a elaboração de Trabalhos
1. Folha: A4
2. Espaçamentos entrelinhas e alinhamentos
a) Espaço entrelinhas: 1,5 cm
b) Em espaço simples: citações com mais de três linhas.
c) As referências, ao final do trabalho, devem ser separadas entre si por um espaço
simples.
d) Todo texto deve ser justificado, com exceção das referências, que devem ser
alinhadas à esquerda.
3. Fonte: Times New Roman
Os tamanhos dos caracteres devem ser:
Capítulo = 14
Texto = 12
Citação com mais de três linhas = 10
Notas de rodapé, paginação e legendas = 10
4. Parágrafo: 1,25cm
5. Margens: Superior 3,0 cm; Inferior 2,0 cm; Esquerda 3,0 cm; Direita 2,0 cm.
6. Paginação
O número da página aparecerá na primeira folha com texto, ou seja, na Introdução, alinhado à direita e
acima da página e a partir daí todas as páginas serão numeradas.
7. Citações
Citação é a menção no texto, de informação colhida de outra fonte, para esclarecimento do assunto em
discussão ou para ilustrar ou sustentar o que se afirma.
A forma de citação no texto utilizada é autor/data/página (TRAQUINA, 2005, p. 185).
As citações são classificadas como:
a) diretas1: transcrição textual de parte da obra do autor consultado;
b) indiretas: texto baseado na obra do autor consultado.
7.1 Citação direta (autor como parte do texto)
Conforme Traquina (2005, p. 185) [...] para os profissionais das notícias, o jornalismo é,
sobretudo, um serviço público em que os valores da autonomia e da liberdade estão no
centro de sua profissão.
7.2 Citação direta (autor não faz parte do texto)
Quanto maior for a clareza na formulação de um problema, mais adequadas poderão vir a ser
as decisões subsequentes em relação ao projeto (LUNA, 2000, p. 40).
7.3 Citação indireta (autor como parte do texto)
Frantz (2005) ressalta que, apesar de toda tecnologia, o contar e ouvir histórias ainda encanta
crianças e jovens.
7.4 Citação indireta (autor não faz parte do texto)
Apesar de toda tecnologia, o contar e ouvir histórias ainda encanta crianças e jovens
(FRANTZ, 2005).

7.5 Quanto à extensão da citação direta
Citação direta curta (até três linhas)
O senso comum não duvida de si mesmo, ele se impõe como um saber sólido e mineralizado
conferindo-nos a ilusão de que tudo se adequa à sua visão conceitual (ORTIZ, 2006, p.
49).
Ou
Segundo Ortiz (2006, p. 49), [...] o senso comum não duvida de si mesmo, ele se impõe como
um saber sólido.
Citação direta longa (mais de três linhas, até doze linhas)
Deve aparecer em parágrafo distinto, com recuo de quatro cm da margem esquerda do texto,
terminando na margem direita. Deve ser apresentada sem aspas, deixando-se espaço
simples entre as linhas e dois espaços simples entre a citação e os parágrafos anterior e
posterior. Utilizar fonte duas vezes menor que a do texto e em itálico.
Nós celebramos os poderes da mente humana em nosso século, revelamos nossos
enormes avanços da ciência. No entanto, começamos a imaginar onde todo
esse conhecimento está nos levando, os critérios de justificação destes juízos e o
princípio que rege a mudança e a sucessão de diferentes sistemas morais (PALMER,
1999, p. 36).

Ou
De acordo com Palmer (1999, p. 36),
Nós celebramos os poderes da mente humana em nosso século, revelamos nossos
enormes avanços da ciência. No entanto, começamos a imaginar onde todo
esse conhecimento está nos levando, os critérios de justificação destes juízos e o
princípio que rege a mudança e a sucessão de diferentes sistemas morais.

