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Introdução

Escrever seu texto aqui.  De acordo com a ABNT NBR 14724 (2011) “o texto é

composto  de  uma parte  introdutória,  que  apresenta  os  objetivos  do  trabalho,  o  plano  de

estágio e o local do estágio”.

1 Desenvolvimento

O desenvolvimento resume as  atividades  desenvolvidas  no estágio e  pode conter

relatos de experiências. Para citação direta se deve observar a quantidade de linhas, onde até

três linhas ou curta a citação deve ser inserida no parágrafo entre aspas, mas se a citação

possui mais de três linhas ou longa esta deve aparecer em parágrafo distinto, com recuo de 4

centímetros da margem esquerda, sem espaçamento, sem aspas e em fonte 10. Outras regras

de citações podem ser observadas na ABNT NBR 10520 (2002).

A fonte  de  todos  os  parágrafos  de  texto  devem  ser  Times  ou  Arial  12,  com

espaçamento entre linhas de 1,5cm e recuo de primeira linha em 1,5.

Todos  títulos  de  capítulos  devem ser  negrito,  numerado,  Times  New Roman 20,

alinhados à esquerda, espaçamento entre linhas 1,5cm, com 36 pt antes e 18 pt depois. As

seções podem ter mais três níveis também numerados, ou seja, até 1.1.1.1, todas mantém o

mesmo padrão de espaçamento (simples, com 36 antes e 18 depois) e alinhamento à esquerda,

sendo a diferença em:

 Subtítulo (Seção 1.1): normal, Times New Roman ou Arial 14, Negrito;

 Subassunto (subseção 1.1.1): normal, Times New Roman ou Arial 12, Negrito; e

 Subitem (subseção 1.1.1.1 e demais): normal, Times New Roman ou Arial  12,

Negrito.

1.1 Subtítulo

Escrever aqui



1.2 Subtítulo

Escrever sobre o subtítulo da Seção 2.2.

1.2.1 Subassunto

Escrever aqui sobre o subitem do subassunto 2.2.1.

1.2.1.1 Subitem

Escrever sobre o subitem.



Quadro 1.1 – Exemplo de quadro

Situação mmol/L mg/dL

Em jejum e antes das refeições 7,0 126

Uma hora depois de uma refeição 10,0 180

Duas horas depois de uma refeição 8,0 144

Antes de dormir (mínimo) 6,0 108

Fonte: Autor (Ano)

Quando a figura, quadro ou tabela pertencerem ao próprio autor, referenciar a fonte

como “Elaborada pelo autor”.

Promover discussão sobre o conteúdo de figuras, quadros e tabelas.

Considerações finais

Neste capítulo apresentam-se as considerações finais sobre o estágio desenvolvido.

Recomendamos fortemente a utilização das seções apresentadas neste capítulo.



REFERÊNCIAS

Deve obedecer a ABNT NBR 6023. Texto escrito justificado, em Times New Roman 12,
espaçamento  simples.  Segundo  a  ANBR  NBR  14724(2001)  “as  referências,  ao  final  do
trabalho, devem ser separadas entre si por um espaço simples em branco”, a exemplo das
referências abaixo:

MORAES, I. F.; ALMEIDA, E. O. C. de. Guia para preparação de trabalhos científicos de
conclusão de curso e de monografias. Rio de Janeiro: Revinter, c2008. 67p.

OLIVEIRA, M. M. de. Como fazer projetos, relatórios, monografias, dissertações e teses.
4. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 192p



ANEXO A – Título

Os apêndices ou anexos são numerados por letra, como visto acima, e são opcionais.

Segundo  a  ABNT  NBR  14724  (2011):  “Utilizam-se  letras  maiúsculas  dobradas,  na

identificação dos apêndices, quando esgotadas as letras do alfabeto”.



APÊNDICE A – Título

Os apêndices ou anexos são numerados por letra, como visto acima, e são opcionais.

Segundo  a  ABNT  NBR  14724  (2011):  “Utilizam-se  letras  maiúsculas  dobradas,  na

identificação dos apêndices, quando esgotadas as letras do alfabeto”
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