
A NOVAROMA VAI TE AJUDAR!

VAI FAZER SEU TRABALHO 
ACADÊMICO E NÃO SABE 
QUAIS NORMAS DA ABNT 
VAI PRECISAR?



PARA COMEÇAR, VAMOS TE MOSTRAR
AS PRINCIPAIS NORMAS DA ABNT
PARA TRABALHOS ACADÊMICOS
NBR 14724  – TRABALHO ACADÊMICO
NBR 10520 – CITAÇÕES
NBR 6023   – REFERÊNCIAS
NBR 6024   – NUMERAÇÃO PROGRESSIVA DAS SEÇÕES DE UM DOCUMENTO
NBR 6027   – SUMÁRIO
NBR 6028   – RESUMO E ABSTRACT
NBR 6034   – ÍNDICE



MAS... O QUE É A ABNT?

E O NBR?

Ela foi criada em 28 de setembro de 1940 e é uma entidade privada sem fins lucrativos que tem a 
função de estabelecer normatizações em processos de diversas naturezas, como as  tecnológicas, 
industriais, serviços, acadêmicos, entre outros, com o objetivo de tornar ao alcance de todos os 
parâmetros obrigatórios de produção.

Garantem a normatização de documentos, processos produtivos e procedimentos de
gestão de acordo com as regras estabelecidas na ABNT. 



ALGUNS EXEMPLOS DE NBRS

NBR 14724 – TRABALHO ACADÊMICO
Esta norma é para o curso de graduação, pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado. A 
norma faz uma divisão entre Elementos Pré-textuais, Textuais e Pós-textuais têm como objetivo 
apresentar o resultado das pesquisas de forma organizada, clara e objetiva. O TCC apresenta o 
resultado de estudo, devendo expressar conhecimento do assunto escolhido.

NBR 10520 – CITAÇÕES
Expõe as recomendações de formatação para uma citação de outro autor ou de uma outra fonte 
de informação que não seja autoral.

NBR 6023 – REFERÊNCIAS
Trata especificamente da elaboração das referências bibliográficas que devem constar na 
monografia.



NBR 6028 – RESUMO E ABSTRACT
O resumo é a “apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento”, ou seja, uma 
descrição breve do tema que será tratado na monografia. Já o abstract é a versão em inglês 
dessa prévia.

NBR 6027 – SUMÁRIO
Normatiza a enumeração das seções, capítulos e demais partes do trabalho.

NBR 6024 – NUMERAÇÃO PROGRESSIVA DAS SEÇÕES
Especifica uma sequência lógica das seções de um documento para facilitar a localização de  
determinado assunto.



BIBLIOTECA NOVAROMA

SEG A SEX - 8h às 17h

biblioteca@faculdadenovaroma.com.br
(81) 99927.0010


