
 
 
 

1. COMO PREPARAR O TRABALHO PARA A JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

  

1.1. Tamanho das folhas: Papel branco liso, tamanho A4. 
 
1.2. Impressão: Cor preta, sem rasuras. A impressão de todo trabalho científico, ocorre apenas no 

anverso da folha. 
 

1.3. Fonte: Arial, 14 para títulos (negrito) e 12 para os tópicos (negrito) e corpo do texto (sem negrito). 
 

1.4. Paginação (páginas numeradas em seqüência): Contar as páginas a partir da folha de rosto. 

Usar algarismos arábicos, alinhados a direita da borda superior, fonte tamanho 12. 
 

1.5. Margens e Espaços: Superior e esquerda 3 cm; direita e inferior 2 cm. 
 

1.6. Espaçamento: 1,5 cm entre linhas. Em citações, tabelas, referências bibliográficas o espaçamento 

deve ser simples. 
 

1.7. Estrutura: 
 

 

1.7.1 Capa: Nome do colégio, título do trabalho, nome dos(as) autores(as), local e ano. 

1.7.2 Folha de Rosto: É a identificação principal do trabalho e deve conter os seguintes elementos; 

a) nome dos alunos(as) no alto da página; 

b) título do trabalho no centro da página; 

c) tipo e objetivo do trabalho, contendo o nome dos autores(as), nome do professor(a) 

orientador(a). Localizado a 3cm abaixo do título,à direita da página. 
 

    1.7.3 Resumo: O texto deve explicar o(s) objetivo (s) pretendido (s), os principais procedimentos 
adotados, os resultados mais expressivos e as conclusões do trabalho realizado, em no máximo 300 

palavras. Logo após o resumo, incluir as PALAVRAS-CHAVE, sendo no máximo 3, em letras iniciais 

maiúscula. 
 
 

1.7.4 Sumário (ver anexo) 
 

1.7.5 Texto Principal: Constitui a parte principal do trabalho, devendo apresentar: 

a) Introdução: apresentação do trabalho, contextualização, dados históricos, relevância, objetivos, 

motivação. É pessoal, não se deve usar citações; 

b) Desenvolvimento: apresentação do caso, justificativa, objetos do estudo, etc.; 

c) Metodologia: como foi feito o trabalho. É necessário identificar todo material, procedimento e 

pessoal envolvido na pesquisa, detalhadamente não podendo ser esquecida a maneira como os 

dados foram coletados e como serão analisados. 
 

1.7.6 Considerações Finais (Conclusão): é o resultado e a discussão da análise do trabalho. 
 

1.7.7 Referências: incluir apenas as mencionadas no texto, em ordem alfabética. 
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