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Configurar normas ABNT no Word 

 

Um dos grandes problemas encontrados pelos acadêmicos é saber configurar as normas da ABNT no Word, para 

ajudá-los preparei um material com informações sobre este assunto. 

Existe um site que ensina uma maneira de preparar o Word 2007 para que esta configuração seja mais amigável para 

o usuário, para isso você precisará baixar um aplicativo, gratuitamente, e instalá-lo no Word, abaixo tem o link deste 

site e um outro link onde se pode baixar o aplicativo: 

Como adicionar as normas da ABNT no Word 2007 

http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2011/06/como-adicionar-normas-da-abnt-no-word-

2007.html 

http://bibword.codeplex.com/releases/view/27212 

 

Existe um site, o Apostilando, onde o internauta poderá baixar gratuitamente inúmeras apostilas, eu separei alguns 

links de apostilas do Word 2007, do Word 2010 e outro de como fazer configurações manuais para as normas ABNT 

no Word, só que este é para a versão 93 e 97 do Word, mas é muito útil para o usuário ver onde se deve mudar o 

que. 

Antes de disponibilizar os links, informo que para fazer o download neste site é preciso se inscrever no mesmo, mas, 

para quem não quiser ter este trabalho, podem usar o meu e-mail para fazer o download. É bem simples, basta clicar 

no botão de download do site e, na página seguinte, fornecer o login ou o e-mail previamente cadastrado, neste 

caso, o meu endereço é: mcostafonseca@hotmail.com. 

CUIDADO:  Todos estes sites de downloads gratuitos sobrevivem de donativos e publicidade, este não é diferente, 

quando for clicar no botão de download do Apostilando, clique somente neste botão:  

 

Após isso abrirá a página para login, com o seguinte layout: 

http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2011/06/como-adicionar-normas-da-abnt-no-word-2007.html
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2011/06/como-adicionar-normas-da-abnt-no-word-2007.html
http://bibword.codeplex.com/releases/view/27212
mailto:mcostafonseca@hotmail.com
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Pronto, agora pode se cadastrar, ou apenas usar meu endereço de email. 

Manual Prático de Word 2007 

http://www.apostilando.com/download.php?cod=3182&categoria=Word 

Criando Textos no Word com Normas ABNT 

http://www.apostilando.com/download.php?cod=3157&categoria=Word 

Apostila de Word 2010 

http://www.apostilando.com/download.php?cod=3296&categoria=Word 

 

Um abraço e até a próxima! 

 

Marcio da Costa Fonseca 

Coordenador Ligce/Ufes 
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