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RESUMO

Digite seu texto com no mínimo 150 palavras e no máximo 500 palavras em
parágrafo único.
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ABSTRACT

Digite seu texto com no mínimo 150 palavras e no máximo 500 palavras em
parágrafo único.

Keywords: Keyword 1. Keyword 2. Keyword 3. Keyword 4. Keyword 5.
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SUMÁRIO

Para elaboração do sumário veja a NBR 6027:2012 – Informação e

documentação — Sumário — Apresentação e a NBR 6024:2012 - Informação e

documentação — Numeração progressiva das seções de um documento —

Apresentação. Disponível no link: https://www.abntcolecao.com.br/ifg/
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1 INTRODUÇÃO

2



2 DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento engloba toda a revisão de literatura, metodologia,

resultados obtidos e análise dos dados.



3 CONCLUSÃO

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto

texto texto texto texto texto texto texto texto.
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Seguir orientações da NBR 6023/2011. Disponível em: www.abntcolecao.com.br/ifg

http://www.abntcolecao.com.br/ifg


APÊNDICE A



ANEXO A



ATENÇÃO !!!

OBSERVAÇÕES: De acordo com a norma NBR 14724 / 2011 - Informação e

documentação - Trabalhos acadêmicos a estrutura do TCC (monografia de

graduação ou especialização), dissertação e tese é composta pelos seguintes

elementos:

Figura 1 - Estrutura do trabalho acadêmico

Fonte: ABNT (2011)

PRINCIPAIS NORMAS DE ELABORAÇÃO E FORMATAÇÃO DE TRABALHOS
ACADÊMICOS

O padrão de elaboração e formatação de trabalhos acadêmicos utilizado pelo

IFG é baseado nas normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Abaixo estão listadas as NBRs e suas respectivas aplicações:

NORMA DESCRIÇÃO



NBR 10520 / 2002 - Informação
e documentação - Citações em

documentos - Apresentação

Esta Norma especifica as características
exigíveis para apresentação de citações em
documentos.

NBR 6023 / 2002 –  Informação
e documentação - Referências -

Elaboração

Esta Norma estabelece os elementos a serem
incluídos em referências.

NBR 6028 / 2003 - Informação
e documentação - Resumo -

Apresentação

Esta Norma estabelece os requisitos para
redação e apresentação de resumos.

NBR 14724 / 2011 - Informação
e documentação - Trabalhos
acadêmicos - Apresentação

Esta Norma especifica os princípios gerais
para a elaboração de trabalhos acadêmicos
(teses, dissertações e outros), visando sua
apresentação à instituição (banca, comissão
examinadora de professores, especialistas
designados e/ou outros).

NBR 6027 / 2012 – Informação
e documentação — Sumário —

Apresentação

Esta Norma especifica os princípios gerais
para elaboração de sumários em qualquer tipo
de documento.

NBR 6024 / 2012 - Informação
e documentação — Numeração
progressiva das seções de um
documento — Apresentação

Esta Norma especifica os princípios gerais de
um sistema de numeração progressiva das
seções de um documento, de modo a expor
em uma sequência lógica o
inter-relacionamento da matéria e a permitir
sua localização.

NBR 6034 / 2004 - Informação e
documentação - Índice - Apresentação

Esta Norma estabelece os requisitos de
apresentação e os critérios básicos para a
elaboração de índices.

NBR 6022 / 2018 - Informação e
documentação - Artigo em publicação

periódica técnica e/ou científica -
Apresentação

Esta Norma especifica os princípios gerais
para elaboração e apresentação de elementos
que constituem artigos em um periódico
técnico e/ou científico.

NBR 15287 / 2011 - 
Informação e documentação — Projeto
de pesquisa — Apresentação

Esta Norma especifica os princípios gerais
para a elaboração de projetos de pesquisa.

Fonte: ABNT. Disponível em: www.abntcolecao.com.br/ifg

http://www.abntcolecao.com.br/ifg

