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PROJETO GRÁFICO

O projeto gráfico segue os padrões da NBR 14724 da ABNT - Informação e
documentação – Trabalhos acadêmicos – Apresentação.
Consiste

na

apresentação

gráfica

do

trabalho

acadêmico

e

é de

responsabilidade do autor/aluno.


Formato

Os textos devem ser apresentados em papel branco ou reciclado, formato A4
(21cm X 29,7cm).
Figura 1: Exemplo para abrir a caixa de diálogo Configurar Página

Fonte: Microsoft Office 2007

2

Figura 2: Exemplo para escolher o tamanho do papel

Fonte: Microsoft Office 2007

O trabalho de ser impressos em cor preta podendo utilizar outras cores
somente para as ilustrações.

Da folha de rosto (capa) ao sumário deve ser impresso em folha única
(impressão somente frente). A partir da introdução pode ser impresso frente e verso.
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Utilizar fonte Arial tamanho 12 para todo o texto, incluindo a capa.
Figura 3: Exemplo de configuração da fonte

Fonte: Microsoft Office 2007

Utilizar fonte Arial tamanho 10 para:
a) Número das páginas;
b) Legendas e fontes das ilustrações e das tabelas.

 Margem
As folhas devem apresentar margem superior e esquerda (interna) 3 cm,
inferior e direita (externa) de 2 cm, conforme apresentamos na figura 4 a seguir.
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Figura 4 - Exemplo de configuração da margem

Fonte: Microsoft Office 2007



Espaçamento

Todo o texto deve ser digitado com espaço 1,5 entrelinhas em fonte Arial
tamanho 12 e apresentar alinhamento justificado.
Os itens citados abaixo devem ser digitados em espaço simples:
a) legendas das ilustrações e das tabelas;
b) referências;
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Figura 5 - Exemplo no Microsoft 2007 para abrir a caixa de diálogo Parágrafo

Fonte: Microsoft Office 2007

Figura 6: Exemplo para configuração do espaçamento entre linhas

Fonte: Microsoft Office 2007
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Paginação

As folhas pré-textuais do trabalho acadêmico, a partir da folha de rosto,
devem ser contadas seqüencialmente, mas não numeradas.

A numeração para trabalhos impressos em folha única é colocada a partir da
primeira folha da parte textual, em geral a introdução, em algarismos arábicos, no
canto superior direito, em fonte Arial tamanho 10.

Figura 7: Exemplo para paginação

Fonte: Microsoft Office 2007

Para trabalhos impressos em frente e verso, a numeração das páginas deve
ser colocada no canto superior direito, na frente e, no verso deve ser colocada no
canto superior esquerdo.
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Figura 8: Exemplo de configuração de paginação para impressão frente e verso

Fonte: Microsoft Office 2007



Siglas

Quando aparecem pela primeira vez no texto, a forma completa do nome
precede a sigla, colocada entre parênteses.
Exemplos:
Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT)
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
Associação Brasileira de Químicos e Coloristas Têxteis (ABQCT)
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)

8



Ilustrações

Os tipos de ilustrações mais comuns são: desenhos, esquemas, figuras,
fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, e outros.
Sua identificação aparece na parte superior, precedida da palavra
designativa, seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos
arábicos, travessão e do respectivo título, conforme a figura 8 a seguir.
Figura 8 – Exemplo de identificação de ilustrações

Fonte: Dados do autor

Após a figura, na parte inferior, indicar a fonte (é obrigatório citar a fonte,
mesmo que seja produção do próprio autor), legenda explicativa, notas ou outras
informações que o autor julgar necessárias.
O texto indicativo da figura deve ser digitado em fonte Arial tamanho 10,
centralizado. Após a ilustração na parte inferior, indicar a fonte consultada, o
texto deve ser digitado em fonte Arial tamanho 10 e alinhado a esquerda da
figura.
A ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível
do trecho a que se refere.
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Tabelas e Quadros

As tabelas são tratadas conforme informações contidas nas Normas de
Apresentação Tabular do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Tabelas são ilustrações com dados estatísticos numéricos; os lados,
esquerdo e direito são abertos, as partes superior e inferior são fechadas.
Devem ser citadas no texto e inseridas o mais próximo possível do trecho a
que se referem.
As tabelas devem conter um título por extenso, inscrito no topo da tabela,
para indicar a natureza e abrangência do seu conteúdo digitado em fonte Arial
tamanho 10.
Quando a tabela não for elaborada pelo autor, deve-se citar a fonte de onde
foram extraídos os dados. A fonte deve ser colocada imediatamente abaixo da
tabela em fonte Arial tamanho 10 para indicar a autoridade dos dados e/ou
informações da tabela, precedida da palavra Fonte.
A figura 9 a seguir apresenta um exemplo de tabela.
Figura 9 – Exemplo de tabela

Fonte: Dados do autor

Os quadros apresentam informações qualitativas (geralmente em forma de
texto, os quatro lados dos quadros devem ser fechados). Os quadros podem ser
entendidos como figura ou ilustração utilizada para a apresentação de informações.

Devem conter um título por extenso, inscrito no topo da tabela, para indicar a
natureza e abrangência do seu conteúdo digitado em fonte Arial tamanho 10.

10

A figura 10 abaixo apresenta um exemplo de quadro.

Figura 10 – Exemplo de quadro

Fonte: Dados do autor
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Figura 1 – Modelo de capa do Curso Técnico

ESCOLA SENAI “FRANCISCO MATARAZZO”
CURSO TÉCNICO TÊXTIL
PROCESSOS PRODUTIVOS TÊXTEIS
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Fonte Arial:
tamanho 12,
centralizado,
negrito e em
caixa alta.
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Fonte: Dados do autor

