1 APRESENTAÇÃO
Este documento tem como objetivo orientar quanto a aspectos formais da redação e apresentação das publicações técnico-científicas de qualquer natureza no âmbito da Universidade
do Estado de Minas Gerais (UEMG). Para tanto, foram realizados estudos preliminares e um
consolidado de informações pertinentes extraídas do conjunto de normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) aplicáveis à elaboração dos trabalhos acadêmicos
(trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses, artigos científicos etc.), baseando-se em seu conteúdo, que por vezes foi citado de forma direta ou acrescido de comentários
julgados necessários e exemplos relativos a publicações da própria universidade ou de obras
relacionadas aos cursos ofertados pela instituição. Vale ressaltar que este manual em formato
de livro optou por seguir as normas da ABNT, já que o órgão é responsável desde 1940 pela
normalização de regras para padronização de trabalhos acadêmicos do Brasil. No entanto,
existem outras normativas, como as da American Psycological Association (APA), Vancouver
e Chicago, que podem ser adotadas por periódicos científicos nacionais e internacionais.
Essa normalização não é a única disponível para a elaboração dos trabalhos acadêmicos, mas
é a que possui maior adesão entre as escolas de ensino superior brasileiras. Outras fontes
bibliográficas foram consultadas e utilizadas, e cabe registrar o agradecimento aos autores
das diferentes obras já existentes. Também foram construídos modelos para as sobrecapas
dos TCCs, teses e dissertações, os quais devem ser observados pelos(as) discentes para
que haja uma padronização das monografias apresentadas no âmbito dos cursos da UEMG.
Aconselha-se, todavia, que a consulta às normas da ABNT não seja dispensada, como também
de outras obras que dizem respeito à redação e à metodologia científica. Como as normas
estão sujeitas a revisões, recomenda-se, também, que sejam observadas as edições mais
recentes quando da escrita dos trabalhos acadêmicos.
Quanto à organização, o documento está estruturado da seguinte maneira: no segundo capítulo
são tratadas as noções básicas de redação científica; nos capítulos 3 e 4, são apresentados os
tipos de monografias, trabalhos acadêmicos e publicações científicas; no capítulo 5, detalham-se as partes que compõem o trabalho técnico-científico; no capítulo 6, são tratados aspectos
relativos à apresentação gráfica de trabalhos acadêmicos; no capítulo 7, são explicitadas as
formas de apresentação das citações; nos capítulos 8, 9 e 10 são descritas as possíveis
fontes e maneira de referenciá-las; no apêndice são apresentados os modelos de sobrecapa e
capas para os TCCs, teses e dissertações da UEMG e, por fim, no anexo, são listadas algumas
das abreviaturas utilizadas em trabalhos técnico-científicos.
Com o intuito de ser uma primeira edição, podendo ser sempre revista e aperfeiçoada,
desejamos que este material lhe seja útil.
Os(as) autores(as)

