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ANEXO VII 

 
ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE APOSTILAS 

 
 
1. Número de páginas 
Recomendação de no máximo 60 páginas. 
 
2. Formato 
Os textos devem ser apresentados em formato A4 (21 cm x 29,7 cm), digitados, impressos 
em cor preta, podendo utilizar outras cores somente para as Ilustrações; 
 
3. Fonte 
Para a digitação, utilizar fonte Arial, tamanho 12 para todo o texto, excetuando-se as  
citações de mais de três linhas, notas de rodapé, paginação e legendas das ilustrações e das 
tabelas que devem ser digitadas em tamanho menor e uniforme. 
No caso de citações de mais de três linhas, deve-se observar o recuo de 4 cm da margem 
esquerda; 
 
4. Margens 
As folhas devem apresentar margem esquerda e superior de 3 cm; direita e inferior 
de 2 cm. 
 
5. Espacejamento 
Todo o texto deve ser digitado com espaço de 1,5, excetuando as citações de mais 
de três linhas, notas de rodapé, referências, legendas das ilustrações e das tabelas, ficha 
catalográfica, natureza do trabalho, objetivo, nome da instituição a que é submetida e área de 
concentração. As referências, ao final do trabalho, devem ser separadas entre si por dois 
espaços simples. 
 
6. Paginação 
Todas as folhas da apostila devem ser numeradas, no lado direito do rodapé. 
 
7. Notas de rodapé 
 As notas de rodapé devem ser digitadas dentro das margens, ficando separadas do 
texto por um espaço simples de entrelinhas e por filete de 3 cm, a partir da margem 
esquerda. 
 
8. Citações 
 As citações devem ser apresentadas conforme a ABNT NBR 10520:2002 
 
9. Siglas 
Quando aparece pela primeira vez no texto, a forma completa do nome precede a 
sigla, colocada entre parênteses. 
Exemplo: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
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10. Capa (Com a Logomarca do CRCRJ no cabeçalho) 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CRCRJ 

(Arial 14) 

 

NOME DO PROFESSOR 
(Arial 18) 

 
TÍTULO 

(SUBTÍTULO, SE HOUVER) 
(Arial  14) 

 
CIDADE – SIGLA DO ESTADO 

(Arial 14) 
 

 DATA DE ATUALIZAÇÃO: XX/XX/XXXX 
(Arial 14) 
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