
 
 

 

Norma Interna – NI-003 

 

Normas para Redação e Apresentação de Projeto de Pesquisa 

 

O projeto de pesquisa deve ser apresentado com linguagem clara, 

demonstrando domínio gramatical e conceitual. Deve ser estruturado na forma de 

tópicos, ocupando no mínimo 10 (dez) e máximo 20 (vinte) páginas, incluindo as 

referências bibliográficas. 

O projeto deverá conter as seguintes partes: capa, resumo, introdução 

(referencial teórico, fundamentação teórica), objetivos, justificativa, material e 

métodos (metodologia, procedimento experimental), cronograma de atividades 

e referências bibliográficas. 

Após as referências, deve ser adicionada a última página contendo a data de 

apresentação, assinatura do candidato e do orientador, data de aprovação pelo 

Conselho e a assinatura do Coordenador do Programa, conforme modelo em anexo. 

 

ASPECTOS TÉCNICOS DA REDAÇÃO 

 

1) Formato 

  Os trabalhos devem ser apresentados em papel branco, formato A4 (21,0 cm 

x 29,7 cm), usando-se somente um lado da folha. Todo o texto deve ser impresso 

em preto; cores somente devem ser usadas em figuras e ilustrações, se 

conveniente.  

 

2)  Margens 

  As margens devem obedecer as seguintes dimensões: 

Superior: 2,5 cm 

Inferior: 2,0 cm 



Lateral direita: 2,0 cm 

Lateral esquerda: 3,0 cm 

 

Os parágrafos devem ser iniciados com recuo de 1,25 cm da margem 

esquerda, observando que as citações acima de três linhas devem ser recuadas no 

todo em 2,25 cm. 

3) Alinhamento e espaçamento 

  O alinhamento da parte textual é justificado, o espaçamento deve ser de 1,5 

cm entre linhas, exceto para notas de rodapé, citações acima de três linhas, 

referências e legendas das ilustrações e tabelas, que devem ser colocadas em 

espaçamento simples.  

  Os títulos das subseções devem ser separados do texto que os precede ou 

que os sucede por um espaço. 

  No caso das referências bibliográficas deve-se utilizar espaçamento simples 

com alinhamento à esquerda, sem tabulação.  

 
4) Tipo, estilo e tamanho de letra 

O tipo de letra deve ser Arial ou Times New Roman. No texto deve ser usado 

o estilo simples, reservando-se o negrito para os títulos e subtítulos e o itálico para 

realce de novos termos ou de termos estrangeiros. O tamanho de letra no texto deve 

ser 12 (Arial) ou 13 (Times New Roman). Para citações acima de três linhas e 

recuadas, notas de rodapé e paginação e legendas das ilustrações e tabelas, deve 

ser utilizado o tamanho 11 para a letra Times New Roman e o tamanho 10 para a 

Arial. 

O tipo de letra utilizada na capa, folha de rosto e a última página contendo a 

data de apresentação, assinatura do candidato e do orientador, data de aprovação 

pelo Conselho e a assinatura do Coordenador do Programa, deve ser a mesma do 

projeto, sendo o tamanho da letra definido nos modelos em anexo. 

 

5) Paginação 

A paginação deve ser feita em algarismos arábicos (1, 2, 3...), em seqüência 

crescente, excluindo-se todas as páginas pré-textuais (capa, folha de rosto, sumário, 

etc.). Essa numeração deverá aparecer no canto superior direito da página. 

 

6) Siglas e abreviaturas 



Ao aparecerem pela primeira vez no texto, devem ser colocadas após o nome 

por extenso, entre parênteses: Sociedade Brasileira de Química (SBQ). Após podem 

ser colocadas abreviadas em todo o texto. 

 

7) Citações 

Até três linhas devem caracterizar texto normal, observando as aspas no 

início e fim da citação e sua referência no texto. Citações acima de três linhas 

devem aparecer recuadas em 2,25 cm, fonte 10 (Arial) ou 11 (Times New Roman), 

em espaçamento simples. 

 

8) Notas de rodapé e legendas de ilustrações e tabelas 

Devem ser digitadas em espaço simples e fonte tamanho 10 (Arial) ou 11 

(Times New Roman). 

 

9) Numeração progressiva       

Os capítulos devem ser numerados utilizando-se algarismos arábicos. Suas 

seções e sub-seções (no máximo até a quinária, vide exemplo abaixo) também 

devem ser numeradas utilizando-se algarismos arábicos, mas separados apenas por 

pontos; os títulos das seções e sub-seções devem ser separados da sua numeração 

por um hífen colocado entre espaços. Os títulos dos capítulos, seções e sub-seções 

podem ser destacados usando-se recursos como negrito, itálico ou caixa alta. Se 

houver necessidade de mais de três sub-seções, estas devem ser colocadas como 

alíneas, em letras minúsculas seguidas de parênteses e subalíneas começadas por 

hífen colocado sob a primeira letra da alínea. Por exemplo: 

 
1 - Seção Primária (Capítulo)  
1.1 - Seção secundária  
1.1.1 - Seção terciária  
1.1.1.1 - Seção quaternária  
1.1.1.1.1 - Seção quinária  
 a) Alínea  
 b) Alínea  
             - Subalínea 1  
             - Subalínea 2  
c) Alínea  
2.1 - Seção secundária  
        etc. 
 
10) Figuras e tabelas 



As figuras e tabelas devem ser numeradas em ordem crescente (por ordem 

de inserção no texto) em algarismos arábicos. Na legenda, que deve ser auto-

explicativa, a expressão “figura” ou “tabela” deve estar em caixa alta, sem uso de 

itálico ou negrito. Ex.:  

FIGURA 1 – Efeito da concentração de substrato.........                    ou 

TABELA 4 – Composição média das amostras...  

 

11) Citações de referências bibliográficas 

     No texto, as chamadas das citações devem ser feitas pelo sistema alfabético.  

As citações no texto devem ser feitas pelo(s) sobrenome(s) do(s) autor(es), 
em caixa alta. Ex.: 
        - De acordo com TOBIAS (1981), a presença de …  
        ou  
        - Em recente debate (BARBOSA, 1995) foi assinalada a importância …  
 

Quando houver coincidência de sobrenomes e datas, os prenomes devem 
servir como diferenciadores. Ex.: (TAVARES, W., 1999) e (TAVARES, R., 1999)  
 

Quando ocorrer citação de documentos do mesmo autor, publicados no 

mesmo ano, deve-se acrescentar, para distinguí-los, letras minúsculas do alfabeto 

logo após a data, sem espaço. Ex.: (NETO, 1976a) (NETO, 1976b).  

A citação de uma citação de outro autor é indicada pelo sobrenome do autor 

original, seguido da expressão apud ou citado por e do nome do autor citado (autor 

da obra consultada). Ex.: MARTINS, citado por PETRACHINI (1994b), foi quem...  

Na citação de obras com até 3 (três) autores, todos devem ser mencionados, 

na ordem em que aparecem no documento, separados por vírgula. Para obras com 

quatro ou mais, a entrada é dada pelo sobrenome do primeiro autor, seguido da 

abreviatura et al. da expressão latina et alii -e outros), em letras minúsculas, sem 

utilizar negrito ou itálico.  

Ex.:  Segundo CAMPOS e NEWTON (1994)...   

ou   

         Segundo KOMURA et al. (1996).....        

ou  

         Esta metodologia (ROCHA, NÓBREGA, 1996b) foi empregada...                  

ou  

Mais tarde (SIMAS et al., 1996) isto foi...  

 



12 - Referências bibliográficas  

Devem ser citadas por ordem alfabética, todas em uma seção ao final do 

trabalho, após o capítulo "Conclusões" e antes do(s) apêndice(s) e/ou anexo(s), se 

houver. Neste caso, o espaçamento deve ser simples e o alinhamento à esquerda.  

As citações feitas no texto devem ser listadas em rigorosa ordem alfabética, 

sem qualquer numeração seqüencial. Se um mesmo autor é citado mais de uma 

vez, o que determina a ordem de entrada é o ano de publicação, em ordem 

crescente. Se mais de um trabalho de um autor publicados num mesmo ano são 

citados, o que determina a ordem é a ordem de citação no texto do documento, 

devendo ser identificados pelo ano, seguidos de letras, em ordem alfabética. 

Todos os autores de cada trabalho devem ser enumerados (apesar de, no 

texto, isto não ser verdade para trabalhos com mais de três autores). A seguir são 

dados alguns exemplos de estilo de citação recomendado para diferentes tipos de 

documentos.  

 

Livro:  
 
SHRIVER, D. F.; ATKINS, P. W.; LANGFORD, C. H. Inorganic chemistry. 2a ed. 
Oxford, Oxford University Press, 1994. p. 133  
 
MYSELS, K. J. The formation and properties of precipitates. Nova Iorque, 
Interscience, 1979. cap. 3.  
 
Capítulo de livro:  
TAYLOR, D. R. "Is there a rational basis for selection and/or design of chiral 
stationary phases for high performance liquid chromatography?". IN: Recent 
Advances in Chiral Separations. STEVENSON, D. & WILSON, I. D. (Eds.). Nova 
Iorque, Plenum Press, 1991. p. 5-14.  
 
 
Tese ou dissertação:  
 
RODRIGUES, M. V. Qualidade de vida no trabalho. Belo Horizonte, Programa de 
Pós-Graduação em Administração – UFMG, 1989. Dissertação de Mestrado, 180p. 
 
SILVA, C. G. da. Estudo do mecanismo de conversão de zinco na presença de 
ânions alternativos ao cromato. Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia – UFRJ, 2007. Tese de doutorado, 85p. 
 
Artigo em periódico (deve ser incluído o título do artigo):  
 
SINOTI, A. L. L.; POLITI, J. R. S.; FREITAS, L. C. G. “Monte Carlo simulation of 
water-pyridine mixtures”. J. Braz. Chem. Soc., v. 7, n. 2, p. 133-141, 1996. 
 



VIEIRA, I. J. C.; LIÃO, L. M.; VELOZO, E. S.; DAVID, V.; VIEIRA, P. C.; SILVA, M. F. 
G. F. da; FERNANDES, J. B.; RODRIGUES FILHO, E. “Isolamento de produtos 
naturais por cromatografia de gotas em contracorrente”. Quim. Nova, v. 19, n. 1, p. 
21-23,1996.  
 
Trabalho em anais de evento científico (deve ser incluído o título do trabalho):  
 
OLIVEIRA, J. J. S.; FARIA, R. M.; RÚVOLO FILHO, A. C; PINHEIRO, W.; OLIVEIRA, 
R. B. L.; CARON, L. E.; DIRANI, E. A. T.; FONSECA, F. J. “Cabos pré-reunidos de 
média tensão. Comportamento termo-elétrico”. Anais do V Seminário de Materiais no 
Setor Elétrico (V SEMEL). Curitiba - PR, 1996. vol. 1, p. 172-178. 
Resumo em livro de resumos de evento científico (deve ser incluído o título do 
resumo):  
 
MARQUES, C. M. P.; MCCARTHY, T. J.; SACHTLER, W. M. H. “Methylcyclopentane 
conversion catalysis by zeolite encaged ruthenium clusters”. Livro de Resumos da 
19a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Poços de Caldas - MG, 
1996. Resumo CT-06.  
 
GIGLIOTI, M.; BULHÕES, L. O. S.; PEREIRA, E. C. “Estudo do comportamento 
eletroquímico do poli-ácido-3-tiofenoacético em meio aquoso e não aquoso”. Livro 
de Resumos do X Simpósio Brasileiro de Eletroquímica e Eletroanalítica. São Carlos 
- SP, 1996. p. 441-443. 
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(Modelo da folha de rosto do Projeto de Pesquisa) 
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2011  



(Modelo da última página do Projeto de Pesquisa) 

                                                   

 

 

 Catalão,        de                    de 

 

_________________________________________ 

          - Nome do aluno - 

 

De acordo 

_________________________________ 

- Orientador – 

 

 

Aprovado pelo Conselho do Programa em 

__________/_________/______ 

 

________________________________ 

- Coordenador do Programa - 


