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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

REITORIA 

BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA  

Telefone: 3366-9507 – email: bu@ufc.br 

 

Mem. Circular nº 01/2018/BU 

Em 29 de maio de 2018. 

 

Assunto: Normalização de trabalhos acadêmicos. 

 

 

Senhores Coordenador de Curso e Chefe de Departamento, 

  

A Resolução n° 17/CEPE, de 2 de outubro de 2017, da Universidade Federal do 

Ceará, que estabelece normas para disciplinar a normalização de trabalhos acadêmicos na 

Universidade Federal do Ceará, orienta que: 

  

Art. 1º A normalização de trabalhos acadêmicos no âmbito da 

Universidade Federal do Ceará será de acordo com as normas técnicas de 

informação e documentação da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) ou baseada nos modelos definidos pelas coordenações 

dos cursos com a assessoria do Sistema de Bibliotecas da Universidade 

Federal do Ceará. 

  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) dispõe de normas que 

disciplinam a estrutura dos trabalhos acadêmicos, conforme consta no quadro anexo. A UFC 

assina o serviço ABNT Coleção, através do qual a comunidade acadêmica da UFC pode 

consultar, em texto completo, mais de 9.000 normas técnicas brasileiras e do Mercosul, em 

computadores da UFC ou a partir de qualquer ponto da Internet utilizando o proxy. 

  

Para auxiliar a normalização de trabalhos acadêmicos no âmbito da Universidade, 

a Biblioteca Universitária elaborou o Guia de Normalização de Trabalhos Acadêmicos da 

Universidade Federal do Ceará, tomando como base as normas da ABNT. O guia está 

disponível em duas versões, versão para leitura em tela e versão para impressão (pdf). 

  

No site da Biblioteca Universitária constam ainda: 

 

a) as apresentações utilizadas em treinamentos: 

● Apresentação de trabalhos acadêmicos; 

● Citações; 

● Referências. 

 

b) templates em três formatos distintos, já contemplando as recomendações das normas da 

ABNT: 

● Modelo de trabalho acadêmico em Word; 

● Modelo de trabalho acadêmico em Libre Office; 

● Modelo de trabalho acadêmico utilizando o ShareLaTeX. 

  

http://ufc.br/images/_files/a_universidade/cepe/resolucao_cepe_2017/resolucao17_cepe_2017.pdf
http://www.ufc.br/noticias/noticias-de-2013/4414-biblioteca-universitaria-disponibiliza-on-line-colecao-da-abnt
http://www.ufc.br/noticias/noticias-de-2013/4414-biblioteca-universitaria-disponibiliza-on-line-colecao-da-abnt
https://www.abntcolecao.com.br/ufc/
https://www.abntcolecao.com.br/ufc/
http://proxy.ufc.br/
http://proxy.ufc.br/
http://pt.calameo.com/read/00184852322a78510573a
http://pt.calameo.com/read/00184852322a78510573a
http://www.biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2015/08/guia-normalizacao-trabalhos-ufc-2013.pdf
http://www.biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2015/08/guia-normalizacao-trabalhos-ufc-2013.pdf
http://www.biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2015/08/guia-trabalhos-academicos-abnt.pdf
http://www.biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2015/08/guia-citacoes-abnt.pdf
http://www.biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2015/08/guia-referencias-abnt.pdf
http://www.biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2015/08/modelo-trabalho-academico.doc
http://www.biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2015/11/modelo-trabalho-academico.odt
http://pt.sharelatex.com/project/57740f53c4b5936215e82746
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Além disso, é função das bibliotecas que compõem o Sistema de Bibliotecas da UFC a 

orientação e realização de treinamentos quanto à normalização de trabalhos acadêmicos. Para 

agendar treinamentos, basta entrar em contato com a biblioteca da área específica.  

 

Solicitamos a gentileza de divulgar este memorando entre os membros do corpo docente 

vinculado à sua Coordenação e/ou Departamento. 

 

Atenciosamente, 

 

Francisco Jonatan Soares 

Diretor da Biblioteca Universitária 

 


