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MODELO PARA FORMATAÇÃO DE ARTIGO PARA FACULDADE DE 
TECNOLOGIA DE LINS PROF. ANTÔNIO SEABRA 

 
Primeiro autor 1, Segundo autor 2 

Orientador 3 
 

1,2 Acadêmicos do Curso de...  da Faculdade de Tecnologia de Lins Prof. Antônio Seabra - 
Fatec, Lins-SP, Brasil 

3 Docente do Curso de... da Faculdade de Tecnologia de Lins Prof. Antônio Seabra - 
Fatec, Lins-SP, Brasil. 

 
Artigo científico é parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e 

discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do 
conhecimento. Artigo científico tem as seguintes características: 

a) não se constitui em matéria de um livro;  
b) é publicado em revistas ou periódicos especializados;  
c) permite ao leitor, por ser completo, repetir a experiência. 

 
O artigo científico pode ser: 
a) Original ou divulgação: apresenta temas ou abordagens originais e podem ser: 

relatos de caso, comunicação ou notas prévias. 
b) Revisão: os artigos de revisão analisam e discutem trabalhos já publicados, 

revisões bibliográficas, etc. 
 

1 ESTRUTURA 

 
O artigo científico tem a mesma estrutura dos demais trabalhos científicos: 

 Pré-textual (capa, folha de rosto, folha de aprovação e sumário); 

 Textual (introdução, desenvolvimento, metodologia, resultados e discussões, 
conclusão); 

 Pós-textual (referências, glossário, apêndices, anexos, agradecimentos). 
 
1.1 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

 

 Capa: Os elementos devem ser colocados em Fonte Arial, conforme modelo 
em anexo neste manual. 

 Folha de Rosto: A folha de rosto segue uma disposição similar à capa. Abaixo 
do título do trabalho deve ser colocada uma nota explicativa referente à natureza do 
trabalho, o seu objeto acadêmico e o nome do orientador. A folha de rosto deve contar a 
ficha catalográfica no verso da folha. Para elaboração da ficha catalográfica, que deve 
conter nome do autor, título do trabalho, curso, orientador e palavras-chave, deve-se 
entrar em contato com a biblioteca. Modelo da Folha de Rosto se encontra em anexo 
neste manual. 

 Folha de Aprovação: Os elementos devem ser colocados em Fonte Arial, 
conforme modelo em anexo neste manual. 

 Sumário: O sumário é a enumeração das principais divisões, seções e outras 
partes de um documento, na mesma ordem e na mesma forma gráfica em que aparecem 
no texto, com a indicação da página, conforme modelo em anexo neste manual. 
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Na página seguinte, encontra-se o artigo na íntegra, com a respectiva sequência: 
a) o título e subtítulo (se houver) devem figurar na página de abertura do artigo, na 

língua do texto; 
b) a autoria: Nome completo do(s) autor(es) na forma direta; 
c) resumo na língua do texto: O resumo deve passar informações suficientes sobre 

todo o conteúdo do texto. Deve apresentar de forma concisa, os objetivos, a metodologia, 
os resultados alcançados e as conclusões do trabalho. Deve ser escrito em parágrafo 
único, numa sequencia corrente de frases lógicas sem nenhuma enumeração de tópicos. 
Não deve conter citações. A primeira frase deve explicar o tema do artigo. O verbo deve 
estar na voz ativa e na terceira pessoa do singular. No resumo deve-se evitar o uso de 
frases negativas, símbolos, equações, tabelas, quadros etc. A extensão do resumo não 
deve ultrapassar 250 palavras. O resumo deve ser apresentado em português 
(obrigatório) e também em inglês (abstract) ou espanhol (resumen), podendo escolher 
uma das opções (inglês ou espanhol); 

d) palavras-chave na língua do texto: elemento obrigatório e deve figurar abaixo do 
resumo, devem ser antecedidas da expressão: Palavras-chave e devem ser separadas 
entre si por ponto. Podem variar de três a cinco palavras. É obrigatório o uso de 
palavras-chave em inglês (keywords) ou espanhol (palabras-cable). 

 
1.2 ELEMENTOS TEXTUAIS 

 

1.2.1 Introdução 

 
Na introdução devem-se expor a finalidade e os objetivos do trabalho de modo que 

o leitor tenha uma visão geral do tema abordado. De modo geral, a introdução deve 
apresentar o assunto objeto de estudo, o ponto de vista sob o qual o assunto foi 
abordado, trabalhos anteriores que abordam o mesmo tema, as justificativas que levaram 
a escolha do tema, o problema de pesquisa, a hipótese de estudo, o objetivo pretendido, 
o método proposto, a razão de escolha do método e principais resultados. A introdução 
precisa ser bem elaborada para prender o seu leitor quanto ao assunto a ser abordado, 
seja esse leitor leigo, ou não, no assunto. Recomenda-se que a introdução seja um dos 
últimos elementos a serem elaborados para não haver desacertos entre o que foi 
introduzido e desenvolvido, principalmente com relação à conclusão. A Introdução é um 
elemento que não deve ser considerada como uma seção numerada. Este modelo 
tem a finalidade de ser uma base para a apresentação de trabalhos de conclusão de 
curso. O padrão será único. O autor deverá utilizar este modelo como base para a 
formatação do seu artigo. Lembre-se que uma formatação correta é essencial para uma 
boa avaliação do seu trabalho. Artigos fora do padrão não serão aceitos. Esse modelo 
estará disponível no site http://www.fateclins.edu.br.  
 

1.2.2 Desenvolvimento 

 
O desenvolvimento ou corpo, como parte principal e mais extensa do artigo, visa 

expor as principais ideias abordadas no artigo. É, em essência, a fundamentação lógica 
do trabalho, podendo ter seções e subseções de informação com numeração progressiva.  

É a parte que apresenta a análise da literatura relevante publicada na área, que 
serve como base à investigação do trabalho proposto. A revisão literária é o primeiro 
passo da fundamentação teórica, essencial ao preparo do trabalho científico.  
 

http://www.fateclins.edu.br/
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1.2.3  Metodologia 

 
Nessa parte são descritos os procedimentos metodológicos de que se serviu o 

pesquisador para fazer o seu trabalho, como escolha de locais e sujeitos, feitura de 
questionários informativos, aplicação de testes, recolhimento de dados, utilização de 
equipamentos etc. É a descrição do como foi feito o trabalho. Esses elementos todos 
devem ser descritos de forma precisa, de modo que outros pesquisadores possam repetir 
os passos do autor e compreender os resultados obtidos. 

Método científico é o conjunto de processos ou operações mentais que se deve 
empregar na investigação. É a linha de raciocínio adotada no processo de pesquisa. A 
investigação científica depende de um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos 
para que seus objetivos sejam atingidos: os métodos científicos. 
 
Classificação das pesquisas: 
 
Do ponto de vista de sua natureza: 

 Pesquisa básica: objetiva gerar conhecimentos novos para avanço da ciência sem 
aplicação prática prevista. 

 Pesquisa aplicada: objetiva gerar conhecimentos para aplicações práticas dirigidas 
à solução de problemas específicos. 
 

Do ponto de vista da forma de abordagem ao problema: 

 Pesquisa quantitativa: considera que tudo é quantificável, o que significa traduzir 
opiniões e números em informações as quais serão classificadas e analisadas. 

 Pesquisa qualitativa: considera que existe uma relação entre o mundo e o sujeito 
que não pode ser traduzida em números; a pesquisa é descritiva, o pesquisador 
tende a analisar seus dados indutivamente. 
 

Do ponto de vista dos objetivos: 

 Pesquisa exploratória: objetiva proporcionar maior familiaridade com um problema; 
envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram 
experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos; assume 
em geral a forma de pesquisas bibliográficas e estudos de caso. 

 Pesquisa descritiva: objetiva descrever as características de certa população ou 
fenômeno, ou estabelecer relações entre variáveis; envolvem técnicas de coleta de 
dados padronizadas (questionário, observação); assume em geral a forma de 
levantamento. 

 Pesquisa explicativa: objetiva identificar os fatores que determinam fenômenos, 
explica o porquê das coisas; assume em geral as formas de pesquisa experimental 

e pesquisa ex‐post‐facto. 

 
Do ponto de vista dos procedimentos técnicos: 

 Pesquisa bibliográfica: elaborada a partir de material já publicado, como livros, 
artigos, periódicos, Internet, etc; 

 Pesquisa documental: elaborada a partir de material que não recebeu tratamento 
analítico; 

 Pesquisa experimental: pesquisa em que se determina um objeto de estudo, 

selecionam‐se variáveis que o influenciam, definem‐se as formas de controle e de 

observação dos efeitos que as variáveis produzem no objeto; 

 Levantamento: pesquisa que envolve questionamento direto das pessoas cujo 
comportamento se deseja conhecer; 
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 Estudo de caso: envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos 
de maneira que se permita o amplo e detalhado conhecimento; 

 Pesquisa ex‐post‐facto: quando o experimento se realiza depois dos fatos; 

 Pesquisa ação: pesquisa concebida em associação com uma ação; os 
pesquisadores e participantes da situação ou problema estão envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo; 

 Pesquisa participante: pesquisa desenvolvida pela interação entre pesquisadores e 
membros das situações investigadas; 

 

1.2.4 Resultados e Discussão 

 
O resultado da pesquisa deve retornar ao objetivo e ao problema, confirmando ou 

não a(s) hipótese(s). Assim, no final da pesquisa, se bem estudada, planejada e 
executada, deve-se saber como responder o problema e como atingir o objetivo. Atenção, 
pois isto não é regra geral: às vezes, por mais bem feitas que tenham sido, as hipóteses 
não são comprovadas.  
 

1.2.5 Conclusões 

 
As conclusões devem responder às questões da pesquisa, correspondentes aos 

objetivos e hipóteses. Devem ser breves podendo apresentar recomendações e 
sugestões para trabalhos futuros. A Conclusão é um elemento que não deve ser 
considerada como uma seção numerada. 

Para artigos de revisão deve-se excluir material, método e resultados. 
 
1.3  ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

 

 Notas explicativas: a numeração das notas é feita em algarismos arábicos, 
devendo ser única e consecutiva para cada artigo. Não se inicia a numeração em 
cada página; 

 Referências: elemento obrigatório constitui-se de uma lista ordenada dos 
documentos efetivamente citados no texto. 

 Glossário: elemento opcional elaborado em ordem alfabética; 

 Apêndices: Elemento opcional. “Texto ou documento elaborado pelo autor a fim de 
complementar o texto principal.”  

 Anexos: Elemento opcional. “Texto ou documento não elaborado pelo autor, que 
serve de fundamentação, comprovação e ilustração.”  

 Agradecimentos: Elemento opcional, onde são registrados os agradecimentos ao 
orientador, instituições ou pessoas que cooperaram com o(s) autor(es). 

 

1.3.1 Glossário  

 
Elaborado em ordem alfabética de palavras ou expressões técnicas de uso restrito 

ou de sentido obscuro utilizadas no texto, acompanhadas das respectivas definições.  
 

1.3.2 Apêndice(s)  
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Consiste em texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de complementar sua 
argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho. Os apêndices devem ser 
identificados por letras maiúsculas consecutivas, seguidas de travessão e respectivo título. 
A paginação deve ser contínua, dando seguimento ao texto principal. 
 

1.3.3 Anexo(s)  

 
Consiste em um texto ou documento, que serve de fundamentação, comprovação 

e ilustração. Os anexos devem ser identificados por letras maiúsculas consecutivas, 
seguidas de travessão e respectivo título. A paginação deve ser contínua, dando 
seguimento ao texto principal. 
 
Equações e Fórmulas: Para facilitar a leitura, devem ser destacadas no texto e, se 
necessário, numeradas com algarismos arábicos entre parênteses, alinhados à direita. Na 
sequência normal do texto, é permitido o uso de uma entrelinha maior que comporte seus 
elementos (expoentes, índices e outros). 
 

 
         (1) 

 
 

Ilustrações: Qualquer que seja seu tipo (desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, 
gráficos, mapas, organogramas, plantas, retratos e outros) deve estar centralizado e sua 
identificação aparece na parte superior, precedida da palavra designativa, seguida de seu 
número de ordem de ocorrência no texto, precedido pelo capítulo em que consta a figura, 
em algarismos arábicos, do respectivo título e/ou legenda explicativa de forma breve e 
clara, dispensando consulta ao texto. A fonte deve aparecer na para inferior. A Ilustração 
deve ser inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere, conforme o modelo. 
  

Exemplo: 
                                 Figura 1.1 – Avaliação do trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      Fonte: Chiavenato, 2002, p. 2. 

 
Tabelas: As tabelas devem ser apresentadas com o título em cima e a fonte abaixo das 
mesmas.  
 

Exemplo: 
 
 
 
 

Fonte: Arial 10 
Alinhamento: Margem 
esquerda da figura e 
espaço simples. 

Figura: Arial 12 
Alinhamento: Margem 
esquerda da figura e 
espaço simples. 
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Tabela 1.1 - Configuração das máquinas físicas utilizadas 

Descrição Host 1 Host 2 Storage 

Processador 2 Xeon Dual Core 2 Xeon Dual Core 2 Xeon Quad Core 

Velocidade 1.6 Ghz 1.8 Ghz 2.0 Ghz 

Memória 8 GB 16 GB 32 GB 

Disco 2 x 70 GB - RAID 1 2 x 70 GB - RAID 1 2 x 70 GB - RAID 1 

Interface SCSI SCSI SAS 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2012. 

 
Quadros: São formados por linhas horizontais e verticais, sendo, portanto “fechados” e 
seguem a mesma formatação de uma tabela.  

 
Exemplo: 

 
 
Quadro 1.1 – Pacote de Dados IP 

Versão (4) IHL (4) Tipo de serviço (8) Tamanho total (16) 

Identificação (16) “Flags” (3) Fragmentação (13) 

Tempo de vida (8) Protocolo (8) Número de verificação (16) 

Endereço IP de origem (32) 

Endereço IP de destino (32) 

Opções (se houverem)  Enchimento 

 
 

DADOS 
 
 

Fonte: Della Valle; Ulbrich, 2009, p. 56. 

 

2 CITAÇÕES 

 
Menção de uma informação colhida de outra fonte. Pode ser: literal reproduzindo 

as próprias palavras do texto citado ou paráfrase, isto é, as ideias são do autor do texto 
citado, mas escritas com as palavras do autor do trabalho. 
 
2.1 DIRETAS  

 
As citações diretas, no texto, de até três linhas, devem estar contidas entre aspas 

duplas. As aspas simples são utilizadas para indicar citação no interior da citação. 
Exemplos:  

 
Barbour (1971, p.135) descreve: “O estudo da morfologia dos terrenos [...] ativos 

[...]” 
“Uma classe importante de sistemas distribuídos é a utilizada para tarefas de 

computação de alto desempenho” (TANENBAUM; STEEN, 2007, p. 222). 
“Em uma rede ponto-a-ponto, somente um usuário pode modificar cada arquivo de 

dados por vez, embora mais de um usuário possa ler um mesmo arquivo ao mesmo 
tempo” (TORRES, 2001, p. 168). 

Fonte: Arial 10 
Alinhamento: Margem 
esquerda do quadro 

Quadro: Arial 12 
Alinhamento: Margem 
esquerda do quadro 
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Segundo Tanenbaum e Steen (2007, p. 222): “Para suportar computadores e redes 
heterogêneas e, simultaneamente oferecer uma visão de sistema único, os sistemas 
distribuídos costumam ser organizados por meio de uma camada de software”.  

 
As citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem ser destacadas com 

recuo de 4 cm da margem esquerda, separadas do texto que a precedem e sucedem com 
uma linha fonte 12 e espaço de 1,5, a fonte da citação deve ser Arial 10, sem as aspas, 
com espaço simples entre linhas. No caso de documentos datilografados, deve-se 
observar apenas o recuo:  

Exemplo: 
 

Um rootkit é um programa ou conjunto de programas e arquivos que tenta 
esconder sua existência, mesmo diante dos esforços do proprietário da máquina 
infectada para localizá-lo e remove-lo. Em geral, o rootkit contém alguns tipos de 
malware que estão escondidos (TANENBAUM, 2009, p. 424). 

 
2.2 INDIRETAS  

 
No caso de citações indiretas (paráfrases) não é necessário informar a página, 

somente o ano da publicação.  
Exemplos:  

 
De acordo com Kurose e Ross (2010), a internet é uma infraestrutura que provê 

serviços e aplicações.  
Segundo Guimarães, Lins e Oliveira (2006), outro problema é que o protocolo de 

rede IPv4 não possui mecanismo de segurança...  
O uso da internet é um facilitador no desenvolvimento de atividades dentro das 

empresas (EVI; GARTH; TRENT, 2009). 
 
2.3 CITAÇÃO DE CITAÇÃO 

 
Procede-se da seguinte maneira: sobrenome do autor citado pelo autor da obra em 

letras minúsculas, a seguir a expressão apud (que significa ‘citado por’), e o sobrenome 
ou sobrenomes dos autores da obra em maiúsculas, ano da obra e página.  

Exemplos:  
 

(ALVES apud SOUZA, 2000, p.15)  
Segundo Alves (apud SOUZA, 2000, p.15)  
Segundo Alves (ano, p. ) apud Souza (2000, p.15) 
 
Dois ou mais autores, seguir as normas anteriores. 
Citação de citação é um recurso que deve ser evitado. Sempre que possível, 

consultar a obra original. 
A expressão apud – citado por, conforme, segundo – pode, também, ser usada no 

texto. 
Exemplos:  
 
No texto: Segundo Silva (1983 apud ABREU, 1999, p. 3) diz ser [...]  
“[...] o viés organicista da burocracia estatal e o antiliberalismo da cultura política de 

1937, preservado de modo encapuçado na Carta de 1946” (VIANNA, 1986, p. 172 apud 
SEGATTO, 1995, p. 214-215). 
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No modelo serial de Gough (1972 apud NARDI, 1993), o ato de ler envolve um 
processamento serial que começa com uma fixação ocular sobre o texto, prosseguindo da 
esquerda para a direita de forma linear. 

 

3 FORMATAÇÃO A SER UTILIZADA 

 
Os trabalhos deverão conter no mínimo 15 (quinze) e no máximo 20 (vinte) páginas, 

não inclusos os opcionais, tais como: glossário, apêndices, anexos e agradecimentos, em 
papel de tamanho padrão A4 com margens esquerda, direita, superior e inferior de 2,0 cm, 
fonte Arial 12, no padrão PDF (Portable Document Format), contendo as seções:  

a) Introdução;  
b) Desenvolvimento;  
c) Metodologia; 
d) Resultados e Discussões; 
e) Conclusões;  
f) Referências Bibliográficas.  
 
As primeiras linhas da página devem conter o título do trabalho em negrito, 

centralizado e em fonte Arial 14, não excedendo duas linhas, seguido de uma linha em 
branco, com tamanho de 12, e na sequência pelas linhas que conterão o(s) nome(s) do(s) 
autor(es), em tamanho 12.  

A primeira letra dos nomes, pronomes, verbos, adjetivos e advérbios devem estar 
com letra maiúscula. Artigos, conjunções coordenativas ou preposições não devem ter a 
primeira letra em maiúscula, a menos que seja a primeira palavra do título.  

Deve-se deixar 1 linha de espaço antes dos itens subsequentes. A seguir, vem o 
Resumo e Abstract e depois, separado por 2 linhas, o texto deve ser iniciado pela 
Introdução, em uma única coluna.  

Os títulos devem ser escritos em negrito, maiúsculo, Arial 14 e alinhados à 
esquerda, sendo que o conteúdo propriamente dito deve ser iniciado após espaçamento 
de uma linha e tabulação de 1,25 cm. Os subtítulos devem ser escritos em negrito, 
maiúsculo, Arial 12. Já as divisões dos subtítulos devem ser escritas em negrito e 
minúsculo, Arial 12, conforme exemplo: 

Exemplo: 
 

2   METODOLOGIA 
2.1   CRITÉRIOS DE PESQUISA 
2.1.1   Questionário Informativo 
2.1.2   Amostra 
 
Ao final de cada subseção deve-se deixar uma linha em branco. Todo o texto 

deverá ser escrito em espaço simples. As notas de rodapé1 e o local das mesmas devem 
ser colocados na parte inferior da coluna e da página correspondente. Use o tamanho de 
8 pt. As referências bibliográficas devem ser listadas no fim do artigo, em ordem alfabética.  

A partir da folha de rosto, deve-se iniciar a contagem das páginas, mas não 
numeradas. A primeira página numerada é a do resumo, que receberá o algarismo 
arábico correspondente à sua posição (se houver quatro páginas anteriores, o resumo 
receberá o número 5, por exemplo). O número da página deverá estar no canto superior 
direito, com uma distância de 1 cm do cabeçalho, em fonte Arial 12.  
 

                                                 
1
 As notas de rodapé devem ser em Arial 8, como este exemplo, contidas na mesma página da citação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
As citações devem ser feitas conforme a NBR 10520 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE NORMAS TÉCNICAS, 2000a). As referências bibliográficas devem estar relacionadas 
no final do texto seguindo o padrão ABNT, estabelecido pela norma NBR 6023 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2000b). Somente devem ser 
incluídas na seção relativa às referências as obras citadas no texto.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
É uma lista, em ordem alfabética, das fontes (documentos, artigos e livros) 

empregadas pelo autor na elaboração de seu trabalho. Cada fonte deve ser apresentada 
de modo a permitir sua identificação pelo leitor. Deve-se utilizar fonte Arial 10 para as 
referências, com um espaçamento simples entre elas, e todas as referências devem 
estar com o texto justificado. Toda publicação citada no texto deve ser incluída na lista 
de referências. Algumas recomendações: 
- inclua todos os autores da referência e não apenas os três primeiros; 
- o nome dos autores não deve ser separado por pontuação; 
- não inclua referências que não foram citadas no texto e não omita as citadas; 
- evite cometer excessos ou insuficiência de citação de trabalhos de outros autores; 
- entre as referências não utilizar linha em branco. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023:2002: informação e documentação: 
referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 
__________. NBR 6024:2003: informação e documentação: numeração progressiva das seções de um 
documento escrito: apresentação. Rio de Janeiro, 2003.  
__________. NBR 6027:2003: sumário. Rio de Janeiro, 2003.  
__________. NBR 10520:2002: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio 
de Janeiro, 2002.  
__________. NBR 14724:2011: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de 
Janeiro, 2011. 
__________. NBR 6022:2003: informação e documentação – artigo em publicação periódica científica 
impressa – apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 
__________. NBR 6028:2003: resumos. Rio de Janeiro, 2003. 
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APÊNDICE A – MODELO DE CAPA 

 

 

 

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

PAULA SOUZA 
 (Fonte, Arial 19, negrito, versalete) 

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE LINS PROF. ANTONIO SEABRA  

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM XXXX 

(Letra maiúscula, Arial 14, negrito versalete) 
 

 

 

 

 

 (deixar 5 espaços 1,5 Arial 12) 
NOME 

(Letra maiúscula, Arial 12, negrito) 
 

 

 

 

(deixar 4 espaços 1,5 Arial 12) 

TÍTULO DO TRABALHO 
SUBTÍTULO 

(Letra maiúscula, Arial 14, negrito, espaço simples) 
 

 
 
 
 
 
 

LINS/SP 
Xº SEMESTRE/20XX 

(Letra maiúscula, Arial 12, negrito, espaço simples, localizado 
nas duas últimas linhas da folha) 

2cm 

2cm 

2cm 

2cm 
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APÊNDICE B – MODELO DE FOLHA DE ROSTO 

 

 
 

 

 
 

2 cm 

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

PAULA SOUZA 
 (Fonte, Arial 19, negrito, versalete) 

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE LINS PROF. ANTONIO SEABRA  

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM XXXX 

(Letra maiúscula, Arial 14, negrito versalete) 
 

 

 

 

 (deixar 5 espaços 1,5 Arial 12) 
NOME 

(Letra maiúscula, Arial 12, negrito) 
 
 
 

(deixar 4 espaços 1,5 Arial 12) 

TÍTULO DO TRABALHO 
SUBTÍTULO 

(Letra maiúscula, Arial 14, negrito, espaço simples) 
 

(deixar 4 espaços 1,5 Arial 12) 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à Faculdade de Tecnologia de 
Lins para obtenção do Título de 
Tecnólogo(a) em XXXXXXXXX. 

 
Orientador:  Prof. Tit. Nome do Professor 

 

 

LINS/SP 
Xº SEMESTRE/20XX 

(Letra maiúscula, Arial 12, negrito, espaço simples, localizado 
nas duas últimas linhas da folha) 

2cm 2cm 

2cm 

(Arial 10, espaço simples, 

recuo a esquerda de 8 cm) 
 
 

Deixar uma linha com espaço 
simples, Arial 12 
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APÊNDICE C – MODELO DE FOLHA DE APROVAÇÃO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DO AUTOR 
(Letra maiúscula, Arial 12, negrito, centralizado) 

 

 

(Deixar 3 espaços de 1,5) 
TÍTULO DO TRABALHO 

SUBTÍTULO (SE HOUVER) 
(Letra maiúscula, Arial 12, negrito, centralizado) 

 

 

 

 

 

(Deixar 6 espaços de 1,5) 
(Arial 10, recuo a esquerda de 8 cm) 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à Faculdade de Tecnologia de 
Lins, como parte dos requisitos necessários 
para a obtenção do título de Tecnólogo(a) 
em XXXXXXXXX sob orientação do Prof. 
Tit. xxxxxx. 

 
       Data de aprovação: ___/___/___ 

 

 

 

 
(Deixar 4 espaços de 1,5) 

____________________________ 
Orientador (Nome do Orientador) 

 
______________________________ 
Examinador 1 (Nome do Examinador) 

 
______________________________ 
Examinador 2 (Nome do Examinador) 
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APÊNDICE D – MODELO DE SUMÁRIO 

 

 
 

 

2 cm 

SUMÁRIO 
(Letra maiúscula, Arial 14, negrito, centralizado) 

(Duas linhas com espaço 1,5, Arial 12) 
 

RESUMO................................................................................04 

ABSTRACT............................................................................04 

INTRODUÇÃO......................................................................05 

1 REVISÃO DA LITERATURA..........................................06 

2 ESTUDO DE CASO.........................................................12 

2.1 MATERIAL..........................................................................13 
2.1.1 Método ............................................................................14 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO.....................................15 

CONSIDERAÇÕES FINAIS...............................................18 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................19 

 

2cm 2cm 

2cm 


