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Seguindo as normas ABNT para o TCC  
 

Este documento é um tutorial do Word com o objetivo de está visando às 
seguintes normas ABNT  

1) Margens (superior, esquerda, direita e inferior) 
2) Fonte 
3) Tamanho da Fonte 
4) Cor da fonte 
5) Entre linhas 
6) Bibliografia 

 

1) Margens 
 

As margens são os espaçamentos entre o inicio do papel e o texto. A margem 
esquerda, direita, superior e inferior é simbolizada respectivamente pelos números 
1,2,3 e 4 conforme figura abaixo: 

 
Devem ser dos seguintes tamanhos: 

• Esquerda e superior: 3 cm 
• Direita e inferior: 3 cm 
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2) Fontes 
 
 As fontes mais indicadas para o TCC são com nome Arial(utilizado neste 
documento) e Times New Roman. 
Exemplo de texto escrito com a fonte Arial. 
Exemplo de texto escrito com a fonte Times New Roman. 
 

2.1) Trocando a fonte 

 Selecione o texto que vai ser modificada a fonte. Vá ao menu 
Formatar/Fonte... 
 

 
 

 
 
 
Selecione a fonte necessária e clique em OK. 
No Word, em muitos casos existem formas alternativas. Neste caso da fonte, 

há a possibilidade de selecionarmos o texto como o exemplo anterior e clicar sobre a 
caixa onde está escrito Arial na imagem abaixo. Aparecerá uma lista de fontes 
disponíveis. 
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3) Tamanho da Fonte 
 

O tamanho da fonte deve ser 12 para o texto e títulos/subtítulos 14. 
O tamanho pode ser trocado no menu Formatar/Fonte... clicando sobre o 

tamanho desejado e depois em ok ou clicar na caixa com o número 12 ao lado da 
caixa Fonte 

 
 
 

 
 

4) Cor da Fonte 
 

Sempre deve ser cor preta. 
Por padrão o Word já vem com a cor preta mas se necessitar trocá-la, ir ao mesmo 
menu Formatar/Fonte... na caixa Cor da fonte e selecionar a cor desejada e clicar 

em OK. O último ícone com a letra A e uma barra abaixo  pode ser usado para 
trocar a cor de forma idêntica, porém é um atalho para a ação de trocar cor de forma 
rápida. 
 
 

5) Entre linhas 
 
É o espaçamento entre as linhas do documento. 
 
Exemplo com entre linhas simples:  
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Texto de exemplo. Texto de exemplo. Texto de exemplo. Texto de exemplo. 

Texto de exemplo. Texto de exemplo. Texto de exemplo. Texto de exemplo. Texto 
de exemplo.  
 
Exemplo com 1,5 linhas: 

 

Texto de exemplo. Texto de exemplo. Texto de exemplo. Texto de exemplo. 

Texto de exemplo. Texto de exemplo. Texto de exemplo. Texto de exemplo. Texto 

de exemplo. 

 
5.1) Como modificar o espaçamento entre linhas: 

 
Com os parágrafos que deseja modificar o espaçamento entre linhas 

selecionados, entre no menu Formatar/Parágrafo... 
 

 
 

 
 

Clique na opção Entre linhas 1,5 e clique em OK. O seu parágrafo estará 
modificado para 1,5 linhas.  
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6) Bibliografia 
 

A bibliografia é a referência de onde foi feita a pesquisa. É obrigatória nos TCCs. 
Seguem exemplos das referências: 
 

6.1) Livro 

CURTY, Marlene Gonçalves; CRUZ, Anamaria da Costa; MENDES, Maria Tereza 
Reis. Apresentação de trabalhos acadêmicos, dissertações e teses: (NBR 
14724/2002). Maringá: Dental Press, 2002. 
 

6.2) Meio eletrônico 

MARQUES, Renata Ribeiro. Aspectos do comércio eletrônico aplicados ao Direito 
Brasileiro. Jus Navigandi, Teresina, a. 6, n. 52, nov. 2001. Disponível em: 
<http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=2467>. Acesso em: 20 set. 2003. 
 

6.3) Revistas 

GURGEL, C. Reforma do Estado e segurança pública. Política e Administração, 
Rio de Janeiro, v. 3, n. 2, p. 15-21, set. 1997. 


