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NORMAS PARA FORMATAÇÃO DO TCC DO BACH 
 

 
O Artigo entregue como TCC ao BACH deve ser preparado observando o seguinte:  
(OBS: Há um arquivo com modelo de formatação disponível no site do BACH, em formato .docx) 
 
Tipografia: espaçamento entre linhas simples, fonte Arial Narrow tamanho 11, paginado com margens de 3 cm à 
esquerda e superior, e à 2cm à direita e inferior, em página tamanho A4. As citações diretas deverão utilizar a fonte 10 
e as notas devem apresentar o mesmo tipo de letra, no tamanho 9. Não utilizar fontes nem tamanhos distintos no texto. 
Caso pretenda destacar alguma palavra ou parágrafo utilize a mesma fonte em cursiva (itálico). 
 
Título e dados do autor ou autores: O título do trabalho deverá constar em letras maiúsculas e em negrito, com 
alinhamento centralizado. O nome do autor seguirá logo abaixo do título, com alinhamento à direita, e número 
sobrescrito de nota de rodapé indicando o vínculo com a instituição de origem (Graduando em Ciências Humanas pela 
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF), o correio eletrônico para contato, caracterização da finalidade do artigo 
(Artigo apresentado ao Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Humanas como requisito parcial para obtenção do 
grau de Bacharel), e indicação de quem foi o orientador do trabalho (com o nome completo do orientador).  
 
Resumo: O artigo deve vir acompanhado de um resumo em português (150 – 250 palavras), usando a fonte Arial 
Narrow tamanho 10, sem indentação de parágrafo. 
 
Palavras chave: após o resumo em português deve constar 3 a 5 palavras chave sobre o tema principal do artigo.  
 
Texto: o texto deve possuir uma extensão entre 5.000 e 9.000 palavras (dá aproximadamente 8 a 13 páginas).  
 
Ilustrações: as ilustrações (quadros, gráficos, esquemas, fluxogramas, organogramas, gravuras, fotografias e outros) e 
tabelas deverão ser inseridas no texto. Todos devem possuir legendas – titulo e fonte. As tabelas devem seguir as 
Normas de Apresentação Tabular do IBGE. Pode se utilizar imagens coloridas, desde que estejam legíveis em 
impressão preto e branco. 
 
Abreviações e acrônimos: Deverão ser definidos claramente no seu primeiro uso no texto. 
 
Citações e Referência: as referencias, assim como as citações, no corpo do texto, devem seguir as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 6023 e NBR 10520 (ver exemplos abaixo). 
 
Notas: as notas explicativas devem ser utilizadas somente se forem indispensáveis, e deverão vir sempre ao final da 
página, após o texto do artigo, utilizando o mesmo tipo de letra deste (Arial Narrow) no tamanho 9. 
 
Capa: A capa deve trazer os seguintes itens, todos em fonte Arial Narrow tamanho 12: 1) no topo da página, 
centralizado, em maiúsculas: instituição, instituto, curso; 2) depois, centralizado: nome do aluno; 3) centralizado, em 
negrito e em maiúsculas: título do artigo (em português); 4) justificado, alinhado à direita, em parágrafo com 7 cm de 
largura: caracterização da finalidade do trabalho e nome do orientador (Artigo apresentado ao Bacharelado 
Interdisciplinar em Ciências Humanas, da Universidade Federal de Juiz de Fora, como requisito parcial para obtenção 
do grau de Bacharel (Trabalho de Conclusão de Curso). Orientador: Prof. XXXXXX.); 5) no final da página, centralizado: 
cidade e ano, em linhas diferentes. 
 
Declaração de autoria própria e autorização de publicação: após a capa, deve ser inserida a declaração de autoria 
própria e autorização de publicação, assinada pelo aluno (modelo disponível no site do BACH). 
 
Numeração de páginas: a capa e declaração não devem ter numeração. A numeração deve começar em 3 na página 
seguinte à declaração, constando no final da folha, alinhado à direita. 
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Exemplos de referencias bibliográficas:  
 
Livro: 1 autor 
 
ANTUNES, Celso. Educação infantil: prioridade imprescindível. 7. ed. Petrópolis: Vozes, /2010. 
 
Livro: 2 autores 
 
NICOLA, Jose de; TERRA, Ernani. 1001 duvidas de português: versão portátil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
 
Livro: + de 3 autores 
 
FRANCESCHINI, Iara Maria et al. Algas: uma abordagem filogenética, taxonômica e ecológica. Porto Alegre: Artmed, 
2010. 
 
Parte de livros 
 
PEREIRA, Helena Bonito Caneto. Em conferencia: literatura, cinema e ensino. In: VASCONCELOS, Maria Lucia M. 
Carvalho; PEREIRA, Helena Bonito Couto (Org.) Linguagens na sala de aula do ensino superior. 2. Ed. Niterói: 
Intertexto; São Paulo: Xama, 2010. p. 61-77. 
 
Dissertação e tese 
 
PAULA, Nathalia. Diretrizes para seleção de projetistas e avaliação da prestação do serviço de projeto de 
edificações na visão do contratante. 2009. Dissertação (Mestrado em Construção Civil)-Universidade Federal de são 
Carlos,  são Carlos, 2009. 
 
QUEIROZ, Leila Lemgruber. A atuação do design no cenário da (in)sustentabilidade. 2009.  Tese (Doutorado em 
Artes)-Pontifícia Universidade Católica do Rio de janeiro, Rio de Janeiro, 2009. 
 
Documentos eletrônicos 
 
MOURA, Rogério. O corpo entre a ação e a contemplação na sociedade laboratório. Pro-Posicoes, Campinas, SP, v. 
2w1, n. 2, p. 37-49, maio/ago. 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script+sci_ abstract eprint=S0103 - 
73072010000200004.... Acesso em: 2 out. 2010. 
 
Artigos  
 
BORGES, Andre. Federalismo, dinâmica eleitoral e políticas publicas no Brasil: uma tipologia e algumas hipóteses. 
Sociologias, Porto Alegre, v.12, n. 24, p. 120-157,  maio/ago. 2010. 
 
PEREIRA, Jamille Barbosa Cavalcanti; HANASHIRO, Darcy Mitiho Mori. Ser ou não ser favorável as praticas de 
diversidade? eis a questão. Revista de Administração Contemporânea, Curitiba, v. 14, n. 4, p. 670-683, jul./ago. 2010. 
 
MIRETTI, Maia Celeste; IMHOFF, Silvia; SILVA, Álvaro Piris da; LAVADO, Raul. Degradação da estrutura do solo em 
patches em pastagens de alfafa. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 67, n. 5, p. 604-610, set./out. 2010.  
 
Todos os autores citados devem constar da lista de referencia bibliográfica no final do artigo.  
 
Citação no texto 
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As citações serão indicados no corpo do texto, entre parênteses, da seguinte maneira: 
 
Ex.: (SILVA, 2010, p. 21-35) 
       (BRASIL, 2010, p. 50) 
 
Para dois autores, usar ponto-e-vírgula para separá-los e em caso de mais de três autores, citar o primeiro autor 
seguido da expressão et al. 
 
Ex.: (OLIVEIRA; SILVA, 2010, p. 36) 
        (MOURA et al, 2010, p. 57).  
 


