
NBR 6024: 2003 – NUMERAÇÃO PROGRESSIVA DE SEÇÕES 

A numeração progressiva das seções de um Trabalho de Conclusão de Curso 

segue a Norma - NBR 6024 de 2003 e é aplicada em todos os tipos de documentos 

escritos. 

Seções, segundo a norma, são as partes em que se divide o texto de um 

documento. 

Seção primária é a principal seção do texto de um documento. È chamada 

também de  capítulo e recebe o número 1, ou 2, ou 3  etc.   Se necessário, a seção 

primária pode ser subdividida em seção secundária (1.1 ou 2.1 ou 3.1), terciária (1.1.1 

ou 2.1.1 ou 3.1.1), quaternária (1.1.1.1 ou 2.1.1.1 ou 3.1.1.1) e quinária (1.1.1.1.1 ou 

2.1.1.1.1 ou 3.1.1.1.1).

Indicativo de seção é o número ou grupo numérico que antecede cada seção. 

São empregados algarismos arábicos na numeração. 

Alínea  é  uma  subdivisão  de  um  documento,  indicada  por  uma  letra 

minúscula e seguida de parênteses. As alíneas podem ser divididas em subalineas.

A  numeração  progressiva  de  seções  segue  as  seguintes  regras  de 

apresentação:

a) a numeração das seções é feita com algarismos arábicos;

b) o indicativo da seção é alinhado à margem esquerda, precedendo o c) a 

numeração progressiva deve ser limitada até a seção quinária;

d) o indicativo da seção primária é grafado em números inteiros a partir de 

1;

 e)  a  seção  secundária  inicia  com  o  indicativo  da  seção  primária  que 

pertence seguido do número que lhe pertence. Assim:

 - seção primária 1 2 3

- seção secundária  1.1 2.1 3.1

- seção terciária  1.1.1 2.1.1 3.1.1

- seção quaternária 1.1.1.1 2.1.1.1 3.1.1.1

- seção quinária 1.1.1.1.1 2.1.1.1.1 3.1.1.1.1;

f) os títulos das seções primárias devem iniciar em folha distinta, enquanto 

que as outras seções seguem o texto do trabalho;



g)  a  norma  recomenda  destacar  gradativamente  os  títulos  das  seções 

utilizando os recursos de negrito itálico ou grifo, caixa alta, letras versais. A 

forma apresentada no texto deve aparecer no sumário;

h) outro recurso para enumerar os diversos assuntos são as alíneas. 

As alíneas aparecem no texto com algumas características:

a) o trecho final da seção, anterior às alíneas, termina por dois pontos;

b) são  ordenadas  alfabeticamente  por  letras  minúsculas  seguidas  de 

parênteses;

c) as letras são reentradas em relação a margem esquerda;

d) começam por letra minúscula e terminam com ponto e vírgula;

e) a segunda linha e as seguintes iniciam sob a primeira letra do texto da 

própria alínea; 

f) a última termina por ponto.

A alínea  pode  ser  dividida  em  subalíneas.  “As  subalíneas  devem 

começar por um hífen, colocado sob a primeira letra do texto da alínea correspondente, 

dele separadas por um espaço. As alíneas seguintes do texto da subalínea começam sob 

a primeira letra do próprio texto” (ABNT, 2003, p. 3).


