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 INFORMAÇÕES INICIAIS 

Atividade final: o que é? 

 
• Documento que apresenta o resultado de estudo sobre um tema 

específico; 

• Tipo de atividade: para cada curso é definida uma atividade 
específica. Pode ser um relato de uma experiência, a descrição da 
execução de uma política pública em um ente federado, etc. 

• Deve ser fundamentada no material pedagógico disponibilizado no 
curso e em outras fontes de pesquisa; 

• Sua execução pode ser efetuada individualmente ou em grupos de até 
três pessoas; 

• Entrega: obrigatória; 

• Compõem 30% da nota final. 

 



 INFORMAÇÕES INICIAIS 

Estrutura 

 
 

 

 



Elementos  
Pré-textuais 

 

a) Capa 
• Elemento obrigatório; 

• Finalidade: proteger e dar melhor apresentação ao trabalho; 

• Deve conter:  

a.nome do programa; 

b.nome da atividade (título do trabalho); 

c.nome do(s) cursista(s); 

d.local e data de entrega.  

 



Elementos  
Pré-textuais 

CABEÇALHO 
Fonte tamanho 12, 
Centralizado à margem 
superior, espaçamento, 
entrelinhas simples, 
letra 
maiúscula. 

MARGEM: 
Superior e esquerda : 3 cm 
Inferior e direita : 2 cm   

TÍTULO: 
Fonte tamanho 14, 
letra maiúscula em  
negrito. 



b) Folha de rosto 
 

• Elemento obrigatório; 

• Finalidade: apresentar elementos essenciais à identificação do 
trabalho na seguinte ordem:  

a.nome do programa; 

b.nome do(s) cursista(s); 

c.nome da atividade em destaque (título do trabalho); 

d.local e data de entrega: indicados no final da página, sem 
negrito.  

 

Elementos  
Pré-textuais 



CABEÇALHO 
Fonte tamanho 12, 
Centralizado à margem 
superior, espaçamento, 
entrelinhas simples, letra 
maiúscula. 

MARGEM: 
Superior e esquerda : 3 
cm 
Inferior e direita : 2 cm   

TÍTULO: 
Fonte tamanho 14, 
letra maiúscula em  
negrito. 

Fonte tamanho 10, 
Alinhado do meio da  
Margem para a direita 
Texto justificado e  
Espaçamento simples. 

Elementos  
Pré-textuais 



c) Resumo 
 

• Elemento obrigatório e deve ser redigido na 3ª pessoa do singular; 

• Página independente (só o resumo na página) e um único parágrafo; 

• É a apresentação sintética (curta) do conteúdo desenvolvido; 

• De duzentas a quinhentas palavras; 

• Não é citado no sumário; 

• Devem ser apresentadas três palavras-chaves, que representam o assunto 
abordado, separadas entre si por ponto final e iniciadas com letra 
maiúscula. 

Elementos  
Pré-textuais 



Elementos  
Pré-textuais 



c) Sumário 
 

• Elemento obrigatório; 

• Finalidade: indica a ordem que o(s) autor(es) deu(deram) ao texto; 

• Lista completa dos temas; 

• Título (SUMÁRIO) centralizado na folha; 

• Deve indicar os seguintes dados: 

a.número dos itens (CAIXA ALTA) e subitens (Caixa baixa); 

b.o título; 

c.o título, as seções e as subseções devem indicar a página, ligados por 
linha pontilhada. 

 

Elementos  
Pré-textuais 



 

TÍTULO: 
Centralizado à margem 
superior, sem indicativo 
numérico, letra 
maiúscula, 
tamanho 12 em negrito. 

Elementos  
Pré-textuais 



 

 

 

 

 

É a parte do trabalho em que o assunto é apresentado e desenvolvido. Pode 

ser dividido em capítulos e seções ou somente capítulos. É o conteúdo do 

trabalho, constituído de Introdução, Desenvolvimento e Conclusão. 

 

Elementos textuais 



 

a) Introdução 

 
• Parte obrigatória; 

• Consiste na apresentação do tema e explicação de como foi desenvolvido: 
objetivos, métodos e procedimentos seguidos assinalando a importância 
do assunto e apresentando a estrutura do trabalho; 

• O assunto é apresentado sem detalhes. 

 

Elementos textuais 



 

b) Desenvolvimento 
• É também chamado “corpo de trabalho”; 

• É onde se desenvolve o assunto; 

• Deve ser dividido em  seções (capítulos) e subdivisões, para facilitar a 
compreensão do leitor. 

 

c) Conclusão 
• Parte em que os resultados são apresentados; 

• É uma síntese simples e objetiva dos resultados, sem a inclusão de novos 
dados.  

 

Elementos textuais 



 

Observação: Citações 
 

• São trechos transcritos ou informações retiradas  das 
publicações consultadas para a realização dos trabalhos 
acadêmicos (ABNT, 2002); 

• A citação da fonte, de onde a informação foi extraída, torna-se 
obrigatória a fim de se respeitar os direitos autorais; 

• Tipos de citação: direta, indireta e citação de citação; 

• Maiores informações, acessar o seguinte endereço: 
http://www.leffa.pro.br/textos/abnt.htm#citacoes 

 

Elementos textuais 



Elementos   
Pós-textuais 

 

a) Referências 
• Elemento obrigatório; 

• Relação, em ordem alfabética e/ou numérica, das obras (leis, resoluções, 
decretos, livros, vídeos, artigos, notícias de jornais, textos da internet, 
etc.) efetivamente mencionadas na atividade. 

 Exemplos:  

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação. 2.ed. São Paulo: 
Moderna, 1996. 

SARDENBERG, Carlos Alberto. Um avanço importante. Exame, São Paulo, 
ano 37, n. 17, p.24-25, 20 de ago.2003. 

• Para maiores informações, acessar: 

                        http://www.leffa.pro.br/textos/abnt.htm 

 

 



Elementos   
Pós-textuais 

 

b) Anexos 
 

• Elementos opcionais; 

• Documentos não elaborados pelo autor do trabalho; 

• Utilizados para fundamentar, comprovar ou ilustrar; 

• São identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e 
respectivos títulos: 

   ANEXO A – Título...; ANEXO B – Título...;  

• A numeração das folhas dos anexos é sequencial à do texto principal. 

 

 



CAPA 

ANEXOS 

REFERÊNCIAS 

5 

4 

3 

TEXTO 

SUMÁRIO 

RESUMO 

FOLHA DE ROSTO 

CAPA 

Contadas e numeradas 

com algarismos arábicos 

Contadas mas  
não numeradas 

Elementos pós-textuais 

Texto/Desenvolvimento 

Elementos pré-textuais 



REGRAS GERAIS DE 
APRESENTAÇÃO 

• Papel: A4 (210 mm x 297mm); 

• Fonte: Times New Roman ou Arial tamanho 14 para títulos, 12 para corpo 
do trabalho e 11 para citações longas e 10 para notas de rodapé. Não se 
deve dar qualquer destaque em relação ao tamanho da letra aos títulos de 
seções e subseções; 

• Margens: 3cm (superior e esquerda) e 2cm (inferior e direita); 

• Numeração: deve vir no canto superior direito. Todas as páginas do 
trabalho devem ser contadas a partir da primeira folha da parte textual, 
ou seja, a INTRODUÇÃO; 

 



 REGRAS GERAIS DE 
APRESENTAÇÃO 

• Espaçamentos: 
– Título dos capítulos: 

Separado do texto que vem depois por dois espaços de 1,5; 

– Título das seções e subseções: 

Separados dos textos que vêm antes e depois por dois espaços de 
1,5; 

– Textos: 

Todo o texto deve ser digitado com espaçamento de 1,5; exceto  as 
citações longas, com mais de três linhas, notas de rodapé e 
referências que devem ter espaçamento simples; 

 



 REGRAS GERAIS DE 
APRESENTAÇÃO 

• Alinhamento: 
• Todos os textos devem ser justificados; 

• Títulos com indicativos numéricos: 

– à margem esquerda; 

• Títulos sem indicativos numéricos: 

 – centralizados; 

• Citações longas: 

 – alinhados a 4cm da margem esquerda, justificado e espaçamento 
entre linhas simples. 

 



 REGRAS GERAIS DE 
APRESENTAÇÃO 

Elementos de apoio ao texto – Ilustrações 
• São imagens que complementam visualmente o texto; 

• Têm a finalidade de explicar, elucidar e/ou simplificar o entendimento do 
texto; 

• São consideradas ilustrações: tabelas, quadros, fórmulas e  equações; 

• Fotografias, desenhos, gravuras, diagramas, esquemas, fluxogramas, 
mapas e organogramas são denominados genericamente e mencionados 
no texto como FIGURAS; 

 



REGRAS GERAIS DE 
APRESENTAÇÃO 

• As ilustrações devem ser inseridas o mais próximo possível ao trecho a 
que se referem; 

• A numeração das ilustrações deve ser feita em algarismos arábicos 
separados para cada tipo, ou seja, tabelas, quadros, gravuras, etc; 

• Todas as ilustrações devem conter a indicação das respectivas fontes, 
exceto as fórmulas e equações que são descritas no texto; 

• Não há limite para o número de inserções de elementos gráficos; 

• Havendo uma quantidade expressiva de inserções, torna-se necessária a 
elaboração de uma “LISTA” para indicar a sua localização. 

 



REGRAS GERAIS DE 
APRESENTAÇÃO 

Tabelas 
• Constituem representação numérica de dados quantitativos; 

• Podem ser representadas por números absolutos ou percentuais, nunca 
fracionários; 

• Exigem obrigatoriamente a indicação da fonte, mesmo que o 
autor/pesquisador tenha dado outro arranjo para os dados; 

• Devem ser abertas nas laterais; 

• Devem apresentar todas as casas preenchidas; 

 



REGRAS GERAIS DE 
APRESENTAÇÃO 

• NÃO devem ser usados traços verticais para separar os dados; 

• Toda tabela deve conter um número seguido do título; 

• A numeração deve ser sequencial e com números arábicos. 

• Devem preferencialmente ser apresentadas no mesmo tipo e tamanho de 
letras adotados no texto ou reduzidas até um limite que não prejudique a 
sua leitura. Nunca em tamanho maior que o texto. 

 



REGRAS GERAIS DE 
APRESENTAÇÃO 

Ilustrações:  

a) Gráfico 

 



REGRAS GERAIS DE 
APRESENTAÇÃO 

Ilustrações:  

b) Quadros e Tabelas 

• Diferenças: 

 

 

 

Exemplo - quadro: 

 

Quadro Tabela 

Discursivo Não discursiva 

Predominância de texto Dados numéricos 

Qualitativo Quantitativa 

Fechado nas laterais Aberta nas laterais 



REGRAS GERAIS DE 
APRESENTAÇÃO 

Exemplo - tabela: 
 

 Tabela 1: Recursos investidos na alimentação escolar e alunos atendidos 2005 

a 2010 

  

Ano Recursos financeiros  

(em milhões de R$) 

Alunos atendidos (em 

milhões) 

2005 1.266 36,4 

2006 1.500 36,3 

2007 1.520 35,7 

2008 1.490 34,6 

2009 2.013 47 

2009 3.034 45 

Fonte: FNDE 
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