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Escrever, Escrita...

๏ Expressar ideias, pensamentos, emoções através de caracteres, gráficos, tabelas.

๏ O designer terá que escrever, revisar e reescrever muitas vezes o documento.
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TCC Acadêmico baseado GDD
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• FORMATO (TIPO DE PAPEL, TAMANHO DE FONTE, MARGENS)
- Formato A4 (21,0 x 29,7 cm)
- Texto cor preta
- Ilustração pode ser colorida
- Fonte tamanho 12 para o texto
- Fonte tamanho 10 para citação longa, nota de rodapé, legenda e paginação;
- Fontes (Times New Roman ou Arial)
- Margens: superior 3cm, inferior 2cm, esquerda 3cm, direita 2cm;
- Parágrafo com recuo de 2cm;
- Citação longa (+ 3 linhas) com recuo de 4 cm;

ESPACEJAMENTO:
- Espaço 1,5 - todo o texto;
- Dois espaços de 1,5 - separando cada título e subtítulos do texto que os precede e os que 
sucedem;
- Espaço simples para - citação longa, nota de rodapé, referências, legendas.
- Dois espaço simples - entre uma referência e outra.

PAGINAÇÃO:
- As folhas do trabalho devem ser numeradas seqüencialmente, em algarismos arábicos. A 
contagem será feita a partir da folha de rosto. A numeração, no entanto, deve aparecer 
somente a partir da primeira folha textual (introdução) e sendo consecutiva até o final do 
trabalho.
- De acordo com a NBR 14724 o número da página deve aparecer no canto superior direito da 
folha, a 2cm da borda superior. (ABNT, 2005, p.8),


