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OFICINA DE NORMALIZAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS

A bibliomidiateca do campus Paulo Freire ofertará nos dias 28 de novembro, 05 de dezembro e 29
de janeiro uma oficina em três etapas para orientar a normalização de trabalhos acadêmicos a partir
das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

O público-alvo inclui os discentes da UFSB vinculados ao campus Paulo Freire concluintes dos
cursos de Bacharelado ou Licenciatura Interdisciplinar e demais interessados.

São ofertadas 16 vagas para alunos concluintes e 4 vagas para demais interessados.

A inscrição estará disponível das 10h do dia 13 de novembro às 18h do dia 17 de novembro deste
ano  e  deve  ser  feita  pelo  formulário  online  disponível  em:
<https://goo.gl/forms/PVUDAHCIQm44oR6i2>.

A lista de participantes dentro do número de vagas em cada critério de seleção se dará pela ordem
crescente das inscrições finalizadas via formulário eletrônico.

Os candidatos cujas inscrições forem deferidas receberão e-mail confirmando a participação a partir
do dia 20 de novembro.

A oficina terá carga horária total de 12h e será ministrada pela bibliotecária Raquel da Silva Santos
nos dias e horários estabelecidos no cronograma abaixo.

OBSERVAÇÕES

1. Recomendável o uso de notebook pessoal com acesso à Internet (não é obrigatório).
2. Recomendável  manter  no computador  e/ou nuvem uma cópia  do projeto  de pesquisa ou do
trabalho acadêmico em processo de finalização para aulas práticas (não é obrigatório).
3. As inscrições só serão aceitas mediante preenchimento do formulário eletrônico.
4. A ampla divulgação da oferta de serviço se dará via site oficial da UFSB e sua respectiva página
no Facebook.

Segue o programa e cronograma detalhado.

PROGRAMA

1. Introdução à normalização acadêmica
2. Referências Normativas da ABNT para trabalho acadêmico
3. Regras Gerais de Apresentação
4. Configurações básicas do editor de texto
5. Elementos pré-textuais
6. Elementos textuais
7. Elementos pós-textuais
8. Gerenciadores de referências (EndNote, Mendeley)
9. Orientação prática da normalização acadêmica

https://goo.gl/forms/PVUDAHCIQm44oR6i2


CRONOGRAMA

Primeira Etapa – 28/11/2017

08:00 Introdução à normalização acadêmica

9:00 Referências Normativas da ABNT para trabalho 
acadêmico

10:00 Intervalo

10:15 Regras Gerais de Apresentação

11:15 Configurações básicas do editor de texto – 
Atividade Prática

Segunda Etapa – 05/12/2017

8:00 Elementos Pré-textuais

9:00 Atividade Prática – check list parcial do TCC

10:00 Intervalo

10:15 Elementos Textuais e Pós-textuais – Atividade 
Prática

11:15 Gerenciadores de Referências – Atividade 
Prática

Terceira Etapa – 29/01/2018

14:00-16:00 Check list total dos TCC’s e atualização de itens

16:00 Intervalo

16:20-18:00 Atividade Prática – atualização do check list

Atividade Prática – atualização do check list

Envie dúvidas e/ou sugestões para o e-mail bibliomidiateca.cpf@ufsb.edu.br

Bibliomidiateca Campus Paulo Freire
Raquel da S. Santos
Bibliotecária
CRB5 1922

mailto:bibliomidiateca.cpf@ufsb.edu.br

