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RESUMO 

O trabalho apresenta um relato de experiência que ocorreu na Universidade Federal de Juiz de Fora, 

no qual foi desenvolvido um projeto que busca contribuir com o aluno na normalização de seus 

trabalhos acadêmicos, assim elaborou-se um template para trabalhos acadêmicos da UFJF em LaTeX.  

Este projeto tem como objetivo geral auxiliar os usuários na normalização de seus trabalhos 

acadêmicos. Os objetivos específicos são: incentivar e difundir a normalização de acordo com a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); atender usuários que utilizam o editor de texto 

LaTeX. No desenvolver deste trabalho são apresentados alguns aspectos teóricos sobre: o serviço de 

referencia e a normalização bibliográfica; e apresentação e vantagens do LaTeX. Em seguida, é 

descrito o relato de experiência do projeto de construção do modelo de normalização de trabalho 

acadêmico em LaTeX da UFJF. Consideramos ao final de nosso projeto que a normalização 

bibliográfica é de grande valia nas universidades devido aos benefícios oferecidos pela uniformização 

e deve-se buscar atender toda a comunidade acadêmica, pensando nas especificidades de cada área nos 

editores de textos.  

Palavras-Chave: Normalização; LaTeX; Template. 

ABSTRACT 

The paper presents an experience report that took place at Universidade Federal de Juiz de Fora, in 

which a project was developed in order to seek a student contribution regarding the normalization of 

their academic work. To accomplish this task, we prepared a template for academic papers called 

UFJF in LaTeX. This project has the objective of assisting users in the normalization of their academic 

papers . The specific objectives are: encourage and  disseminate the normalization according to 

Associação Brasileira de Normas Técnicas ( ABNT ) ;  meet users using the LaTeX text editor. In 

order to develop this study, some theoretical aspects are presented about the service reference and 

bibliographic standardization; and presentation and advantages of LaTeX. This way, it describes the 

experience report of the construction project of the standardization of academic work in LaTeX UFJF 

model. We consider the end of our project that bibliographic standardization is of great value in 

universities because of the benefits offered by standardization and it should seek to serve the entire 

academic community , considering the specificities of each area in text editors . 

Keywords: Standardization; LaTeX; Template. 
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1 Introdução 

Neste trabalho é apresentado um relato de experiência que ocorreu na Universidade 

Federal de Juiz de Fora. O Centro de Difusão do Conhecimento (CDC) em parceria com o 

professor José Barbosa, do Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas, 

desenvolveu um template em LaTeX normalizado de acordo com as normas da ABNT para 

trabalhos de conclusão de curso, seja monografias, dissertações ou teses.   

Este projeto tem como objetivo geral auxiliar os usuários na normalização de seus 

trabalhos acadêmicos. Os objetivos específicos são: incentivar e difundir a normalização de 

acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); atender usuários que 

utilizam o editor de texto LaTeX. 

Primeiramente, são apresentados alguns aspectos teóricos sobre: o serviço de 

referência e a normalização bibliográfica e apresentação e vantagens do LaTeX. A seguir, é 

descrito o relato de experiência do projeto de construção do modelo de normalização de 

trabalho acadêmico em LaTeX da UFJF. Por fim, são expressas algumas considerações finais.  

2 Serviço de referência: normalização bibliográfica 

O principal papel de uma biblioteca universitária é o de suprir as necessidades 

informacionais do ensino, da pesquisa e da extensão. Na busca por fornecer informações a 

essa trindade as bibliotecas universitárias desenvolvem o serviço de referência, no qual 

oferece informações mais específicas à necessidade do usuário, um atendimento 

personalizado.  Para Grogan (2001, p.7), o serviço de referência “[...] consiste na assistência 

efetivamente prestada ao usuário, procurando fornecer acesso rápido e seguro à informação”. 

No serviço de referência uma das atividades realizadas é a orientação sobre a 

normalização bibliográfica. No Brasil, a responsável pela normalização técnica é a ABNT, 

mais especificamente o comitê ABNT/CB-14 – intitulado Informação e Documentação que 

regulamenta as normas sobre a normalização do trabalho acadêmico.  

De acordo com o comitê, seu âmbito de atuação é: “Normalização no campo da 

informação e documentação compreendendo as práticas relativas a bibliotecas, centro de 

documentação e informação, serviços de indexação, resumos, arquivos, ciência da informação 

e publicação.” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2006a) 

A ABNT apresenta alguns benefícios quantitativos e qualitativos da normalização, 
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abaixo estão listados os que são inerentes ao processo de normalização bibliográfica 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2006b): 

Qualitativo: 

 A uniformização da produção 

 A possibilidade de registro do conhecimento 

Quantitativos: 

 Fornecimento de procedimentos  

 Aumento de produtividade 

 Melhoria da qualidade 

 Controle de processos 

 

Observa-se assim que o serviço de referência, no que tange a normalização, é a 

orientação do usuário na utilização das regras que padronizam suas produções, no caso da 

Universidade, os trabalhos científicos. Na comunidade científica é exigida a normalização 

para uma melhor apresentação dos conteúdos e identificação de suas fontes. 

3 LaTeX 

O LaTeX é um sistema de preparação de textos impressos de alta qualidade 

tipográfica, especialmente para textos matemáticos. Ele foi desenvolvido por Leslie Lamport 

a partir do programa TeX (sistema de processamento de textos desenvolvido em 1977) criado 

por Donald Knuth. Algumas de suas vantagens são: escritas de fórmulas matemáticas 

complexas usando apenas comandos e obtendo uma apresentação visual agradável; ambos 

TeX e LaTeX são programas livres, permitindo que existam versões para  praticamente todo o 

sistema operacional disponível; mudança da formatação do texto inteiro com apenas mudança 

de alguns comandos; facilidade na criação de estruturas complexas como bibliografia, notas 

de rodapé, sumário e citações. (SANTOS, 2012).  

Atualmente, é utilizado inclusive para produção de textos de livros com fórmulas 

matemáticas, devido à qualidade dos textos produzidos e à facilidade de manipulação de 

textos maiores como de livros, de dissertações ou teses. 

 4 Relato de experiência 

O CDC tem interesse em padronizar a normalização dos trabalhos acadêmicos da 

UFJF, de acordo com as normas da ABNT, para tanto oferece alguns serviços como: 
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treinamento para grupos, normalmente oferecido no final de cada curso, próximo a disciplina 

de elaboração do trabalho de conclusão de curso ou sob demanda; orientações individuais aos 

alunos e ficha catalográfica automatizada disponível na página da biblioteca. Além disso, 

disponibiliza um manual de normalização e a coleção ABNT on-line. Como complementação 

a estes serviços foi criado um modelo em LaTeX com a aplicação das normas de forma que 

facilite ainda mais sua utilização. 

Esse projeto iniciou-se com a demanda dos usuários do Mestrado em Modelagem 

Computacional de um modelo de normalização no LaTeX e foi identificado que era uma 

demanda de toda a área de exatas, que já trabalhava com o software e carecia de um modelo 

respaldado pela instituição.  Assim, duas bibliotecárias do sistema de biblioteca se dispuseram 

a participar de um curso de LaTeX. O curso ajudou com algumas informações iniciais, como 

conceitos e utilização do modelo, mas a necessidade dos usuários da biblioteca ia mais além, 

eles queriam que desenvolvesse um modelo da UFJF. “Embora a utilização de estilos prontos 

de documento seja fácil, a criação de novos modelos leva muito tempo, sendo que nem 

sempre é possível encontrar modelos de documento que estejam em conformidade com o 

requerido por muitas instituições.” (FERNANDES, 2010, p.4). 

 Para isso precisaríamos de uma pessoa que entendesse de programação em LaTeX, 

que criasse o modelo da UFJF e o atualizasse quando necessário. Buscamos na Universidade 

alguém que pudesse nos auxiliar e encontramos alguns professores que já trabalhavam com o 

modelo em LaTeX adaptado e desatualizado, aproveitado de outras instituições. Os docentes 

se dispuseram a corrigir o modelo que utilizavam, mas não tinham experiência como 

programador para desenvolver um novo e não poderiam se comprometer com futuras 

atualizações.   

Também interessado no desenvolvimento desse modelo o professor José Barbosa, em 

uma feliz coincidência, procurou o sistema de bibliotecas pedindo auxílio para a normalização 

do modelo em LaTeX que ele estava produzindo. 

O intuito da biblioteca e do professor era o mesmo de conceber o modelo. Assim, foi 

realizada uma parceira para sua elaboração, a biblioteca subsidiava com a padronização e a 

normalização de um modelo de trabalho acadêmico para a Universidade e o professor 

desenvolveria o modelo no LaTeX. 

A experiência de trabalhar em conjunto foi muito proveitosa, foram várias etapas 

realizadas no processo. Primeiramente foi criado um modelo para a instituição de acordo com 

a ABNT com algumas padronizações da UFJF para as opções que a ABNT permite, como por 
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exemplo, optamos pela fonte Times New Roman. Posteriormente, reunimos com o professor 

José Barbosa e apresentamos o modelo: conforme ele desenvolvia no LaTeX fazíamos as 

correções para adequar à ABNT.  

Ao final concluímos o projeto com um modelo de trabalho acadêmico da UFJF 

normalizado de acordo com as normas da ABNT em Latex, que será disponibilizado na 

página da biblioteca.  

5 Considerações Parciais/Finais 

A normalização bibliográfica é de grande valia nas universidades devido aos 

benefícios oferecidos pela uniformização.  Assim, terá uma facilidade na propagação dos 

trabalhos que irão ter uma padronização de qualidade. 

Buscando atender toda a comunidade acadêmica, não devemos pensar somente no 

editor Word, pois existem editores que fornecem recursos mais específicos para outras áreas e 

assim podemos atender melhor nossos usuários. 

Observa-se também a importância do trabalho em conjunto, sem uma parceria não 

seria possível a execução desse projeto.  
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