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1 INTRODUÇÃO 

  

 Quanto ao formato da monografia, os textos devem ser digitados em folha A4; para o 

anverso (frente da folha) as margens superior e à esquerda devem ser de 3 cm, enquanto as 

margens inferior e à direita devem ser de 2 cm (caso seja utilizado o verso, o qual é permitido 

apenas para os elementos textuais e pós-textuais, as margens superior e à direita devem ser de 

3 cm e as margens inferior e à esquerda de 2 cm). 

 O texto deve ser digitado com tamanho de fonte 12 com espaçamento entre linhas de 

1,5 pto. No entanto, citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação, legendas e 

fontes das ilustrações e das tabelas, devem ser de tamanho menor (por exemplo com tamanho 

10 ou 11 com espaçamento simples). Os espaçamentos antes e após a linha deve ser mantido 

em 0 (zero). 

 Todas as seções principais (introdução, objetivo, procedimento experimental, 

resultados e discussão, conclusão, etc.) devem iniciar no anverso (frente) da folha. As 

subseções não tem esta especificação sendo apenas separadas do texto por espaço de 1 linha 

antes e após seu título. 

 

Citações diretas, com mais de três linhas, devem ser destacadas com recuo 

de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e 

sem as aspas. (ABNT - NBR 10520) 

 

1.1 A Química no Ensino Médio 

 

 Ao utilizar fórmulas, proceder como no exemplo da equação (1). 

E = h 
(1) 

 

 

1.1.1 A visão do discente 

 

1.1.2 A visão do docente 

  

[RMT28] Comentário: Este é o 1º 
elemento textual. Aqui se inicia a 
numeração da monografia. Veja que as 
folhas anteriores NÃO ESTÂO 
PAGINADAS mas foram contabilizadas 
(exceção da CAPA, 1ª folha deste 
documento). 
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textual de parte da obra do autor 
consultado. 
Observação: na citação direta deve-se 
colocar o número da página enquanto 
na indireta é opcional. 

[RMT30] Comentário: Numeradas 
sequencialmente, conforme aparecem 
no texto, com algarismos arábicos entre 
parênteses, alinhados à direita. Neste 
caso, pode-se usar espaçamento entre 
linha maior para acomodar melhor 
expoentes, índices, etc. 
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2 OBJETIVOS 
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3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A Figura 1 apresenta os resultados para um período de 4 h de funcionamento da 

câmara. 

 

A Figura 1 – Concentrações dos produtos formados numa “câmara smog” num período de 4 horas de 

funcionamento. 

Fonte: Lenzi e Favero, 2011. p. 217. 

 

 

  

[RMT31] Comentário: Ou no caso de 
citação numérica: 
Fonte: Referência [12]. 
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5 CONCLUSÕES 
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