
Regras ABNT atualizadas 2017 para
TCC e Monografias

•   •  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas é uma entidade privada sem finalidade

lucrativa, sendo o organismo responsável pela normatização técnica em todo o Brasil. Neste

contexto, muitos estudantes andam ainda preocupados com as novas regras acadêmicas que

entraram em vigor no ano de 2012 e sofrem constantes atualizações. Por isso, para você que

deseja estar dentro do padrão normativo de todo o país, confira a seguir quais são as regras

da ABNT atualizadas 2017 e acerte em seus trabalhos escolares.
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Conheça as normas atualizadas da ABNT (Foto: Divulgação)

Regras ABNT atualizadas 2017

Para ficar em conformidade com as normas técnicas da ABNT 2017, o primeiro item a ser

corrigido é a digitação. Isto é, a fonte padrão é a Arial em tamanho 12 e com o espaçamento

de 1,5 no Word. Lembre-se de que somente as expressões estrangeiras e nomes científicos

podem ser colocados em itálico. A fonte Times New Roman também é muito usada, sendo a

segunda fonte que a pessoa pode usar. Mas atenção: é preciso usar ou Arial ou Times, as duas

não pode em um mesmo trabalho, de acordo como as regras da ABNT.
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Somente as expressões estrangeiras e nomes científicos podem aparecer em
itálico (Foto: Divulgação)

As margens devem seguir um padrão que permitem encadernações corretas, a fim de deixar

ou seu trabalho ou TCC bem organizado. Por isso, o padrão da margem esquerda é de 3,0, ao

passo que a superior, inferior e direita podem seguir os 2,0 cm. Na hora de imprimir, utilize

sempre um papel em branco em formato A4.

Formatação de trabalhos feitos com as regras da ABNT

Para seguir uma formatação ideal utilize os dados abaixo na configuração do seu trabalho:

Fonte do texto: Arial

Tamanho da fonte do texto: 12

Proporções das margens: Margem superior e esquerda: 3 cm ; margem inferior e

direita: 2 cm ; parágrafo: 1,0cm a partir da margem esquerda de 3 cm.

Espaçamento entre linhas: 1,5cm

Espaçamento entre Parágrafos: Dar 2 Enter; dar 1 Enter e escrever a partir do 2º Enter.

Itens que não podem faltar em uma monografia com as

Normas da Abnt 

Separamos abaixo um guia completo com o passo a passo para você montar o seu projeto de
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acordo com o que manda a ABNT:

– Parte externa



Modelo de capa de trabalho de TCC (monografia) que segue as regras da ABNT
(Foto: Ilustração)

Capa e lombada

– Elementos que vem antes do texto da monografia





Folha de rosto obrigatória que deve constar em uma monografia da ABNT (Foto:
Ilustração)

Folha de rosto obrigatória



Errata e folha de aprovação podem vir agora (Foto: Ilustração)

Errata (somente em casos que precisa corrigir algo. No nosso exemplo não precisou)

Folha de aprovação



Entre as regras da ABNT para TCC existe a parte da dedicatória (Foto: Ilustração)

Dedicatória





As regras da ABNT são compreendidas por vários fatores e um deles inclui a
parte de agradecimentos (Foto: Divulgação)

Agradecimentos



A epígrafe também faz parte das regras da ABNT (Foto: Ilustração)

Epígrafe





Resumo na língua vernácula como está nas regras. (Foto: Divulgação)

Resumo na língua vernácula



Resumo de língua estrangeira (Foto: Divulgação)

Resumo de língua estrangeira

Lista de ilustrações (se tiver no seu trabalho ilustrações, nesse nosso exemplo não

possui)

Lista de tabelas (se tiver no seu trabalho ilustrações, nesse nosso exemplo não possui)

Lista de abreviaturas e siglas (se tiver no seu trabalho ilustrações, nesse nosso exemplo

não possui)

Lista de símbolos  (se tiver no seu trabalho ilustrações, nesse nosso exemplo não

possui)





O sumário está com características únicas (Foto: Ilustração)

Sumária

Elementos que precisam estar no texto de uma monografia

com elementos textuais

Introdução

Desenvolvimento

Conclusão

Elementos pós-textos

Introdução

Desenvolvimento (Capítulos e Subcapítulos)

Conclusão

Elementos Pós-textuais

Referência

Glossário

Apêndice

Anexo

Índice

Seguindo todos esses passos, você seguirá as Normas Abnt 2017 e deixará seu trabalho

organizado para esse procedimento que é padrão nas melhores universidades do país.

Alunos fazem software que formata trabalhos de acordo

com normas da ABNT

Se você faz parte daquele grupo de pessoas que bate a cabeça quando precisa formatar algum



trabalho usando as regras da ABNT, saiba que a sua vida pode ter ganhado mais tempo

fazendo outras coisas nada acadêmicas graças a um grupo de estudantes.

Três alunos da pós-graduação em Computação da UFPE (Universidade Federal de

Pernambuco) trabalharam duro e acabaram de criar um software que faz a organização dos

textos no formato exigido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). O

programa foi disponibilizado de modo temporário, por meio da internet e gratuitamente para

que todos possam testar e usar.

De acordo com dados informados pela assoria de imprensa da Ufal (Universidade Federal de

Alagoas), o estudante Yguaratã Cavalcanti disse que FastFormat foi o programa nasceu com

o intuito de facilitar a vida de estudantes e professores que fizeram artigos de conferência e

periódicos, trabalhos de conclusão de curso, monografias, dissertações e teses que

necessariamente precisam estar com a configuração da ABNT.

Os estudantes que desenvolveram durante quatro anos o programa são: Yguaratã Cavalcanti,

Bruno Melo e Paulo Silveira. Para acessar o site do programa entre no lik

https://fastformat.co/.

O sistema que te ajuda a configurar o trabalho usando as normas da ABNT possui um blog

com tutoriais para ajudar quem tem dificuldade em entender como funciona na prática esse

sistema. Por meio desses tutoriais é bem possível é possível aprender a como fazer citações,

escrever o resumo, entre outras coisas bem usadas nesse segmento normativo da ABNT.

Lembrando que o programa ainda está em fase de teste e muito tem a melhorar.

https://fastformat.co/


Fies 2017: inscrições e novas regras

Enem 2017: Inscrições, Edital, Data, Local da Prova

Educa Mais Brasil 2017: Bahia inscrições abertas

Sesi SP Inscrição 2017 Educação
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