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2

APRESENTAÇÃO
A proposta deste manual é apresentar de forma objetiva e clara o padrão a ser aplicado nos documentos oficiais do Instituto Federal do Espírito Santo.
A padronização é uma técnica que objetiva reduzir a variabilidade dos processos de trabalho,
sem prejudicar sua flexibilidade. Padronizar significa atender às expectativas dos usuários sem,
no entanto, sujeitá-los a rotinas monótonas e normas rígidas.
Assim sendo, a padronização é um processo que envolve as pessoas responsáveis pela execução
do projeto, atendendo às expectativas dos usuários, aumentando a produtividade, eliminando
desperdícios e melhorando sua satisfação. A aplicação da padronização à instituição como um
todo traz benefícios e cria uma cultura de eficiência.
Esta segunda edição do manual apresenta de forma mais detalhada aspectos que compõem a
padronização de documentos. Como exemplo, podemos citar a inclusão de especificações de
tabelas e formulários, para diminuir as dúvidas que causam desvios e diferenças na padronização.
Além disso, documentos que não eram previstos anteriormente foram incluídos nesta versão,
como é o caso de modelos de declaração.

3

1

DOCUMENTOS A SEREM PADRONIZADOS

Os documentos que seguirão este manual de padronização são os atemporais.
Documentos considerados atemporais são aqueles que independem do tempo e não são afetados por mudanças nas gestões administrativas, por isso levam a aplicação do Brasão Nacional
para sua identificação.
Exemplos: atas, avisos, atestados, capas de processos, certidões, circulares, envelopes timbrados,
formulários, memorandos, ofícios, portarias, etc.
A Assessoria de Comunicação Social fornece uma série de documentos já padronizados na
Intranet do Ifes, na pasta “Modelos de Documentos”. Sendo assim, antes de criar um novo documento, verifique se já não existe um modelo que atenda à sua necessidade.
Se não existir tal modelo nessa pasta, existem arquivos somente com o cabeçalho padronizado
do campus, da Reitoria ou Pró-Reitoria disponibilizados pela Assessoria de Comunicação Social
para facilitar a construção de novos documentos pelos servidores.
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O BRASÃO

O brasão de armas do Brasil, desenhado pelo engenheiro Artur Zauer, será utilizado no cabeçalho
dos documentos oficiais como padrão.
Segundo a Lei 5.700, de 1º de setembro de 1971, alterada pela Lei 8.421, de 11 de maio de 1992,
a feitura das armas nacionais deve obedecer à proporção de 15 (quinze) módulos de altura por
14 (quatorze) de largura.

Versão em cores

Versão em preto e branco
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2.1 ÁREA DE PROTEÇÃO
Para manter a integridade do brasão, é proibido inserir qualquer informação visual dentro da área
de proteção, que tem como parâmetro o círculo azul menor, contido no centro do brasão.

A área sinalizada pelo quadrado corresponde à área de proteção do brasão.
Exemplo de aplicação vertical, utilizando a área de proteção:

2.2 UTILIZAÇÕES INDEVIDAS
O Art. 26 da Lei 5.700, de 1º de setembro de 1971, define as situações em que a utilização do brasão é obrigatória. Na redação desse artigo não há a previsão de uso, por exemplo, para os itens
listados a seguir. Portanto, NÃO devem conter as Armas Nacionais:
• e-mails;
• camisetas, uniformes, jalecos e outras vestimentas;
• materiais de divulgação;
• apresentação de slides.
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APRESENTAÇÃO DO PADRÃO

3.1 CABEÇALHO – APLICAÇÃO VERTICAL
Utiliza-se o brasão somente no topo da primeira página do documento. As demais páginas não
o receberão.
Os elementos textuais do cabeçalho terão entrelinhas de 1,5 e serão dispostos na seguinte ordem:
• brasão no tamanho 1,5 x 1,4 cm, à distância de 1 cm da margem superior, com alinhamento
centralizado;
• nome do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, na tipografia Arial, corpo 11 pt, negrito e maiúscula;
• nome do INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, na tipografia Arial, corpo 8 pt e maiúscula;
• nome do CAMPUS, REITORIA ou PRÓ-REITORIA, na tipografia Arial, corpo 8 pt e maiúscula;
• endereço do campus, na tipografia Arial, corpo 7 pt e maiúscula e minúscula;
• telefone do campus com código da região, na tipografia Arial, corpo 7 pt;
• nome do SETOR EMISSOR DO DOCUMENTO, na tipografia Arial, corpo 7 pt e maiúscula.
O preenchimento do nome do setor só será necessário em fichas, formulários e requerimentos
cujo atendimento requer a validação, por meio de assinatura, do responsável imediato daquela
área. Nos outros casos, o cabeçalho deve identificar apenas a estrutura máxima à qual o documento está diretamente relacionado – reitoria, pró-reitoria ou campus.

A distância entre brasão e texto
corresponde a 1 enter em Arial,
entrelinhas simples, espaçamento zero
antes e depois do parágrafo, fonte
tamanho 10,5

Arial, 11 pt
maiúscula, negrito

Entrelinhas 1,5

Arial, 8 pt
maiúscula
Arial, 7 pt
maiúscula
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Arial, 7 pt maiúscula
e minúscula

• Se houver título para o documento depois do nome do setor, esse título virá em Arial, tamanho 11 pt, sem negrito, entrelinhas simples, zero espaço antes e depois. A distância desse
título para o texto será de 2 (dois) enters depois, como no exemplo a seguir:
A distância entre brasão e
texto corresponde a 1 enter
em Arial, tamanho 10,5 pt,
entrelinhas simples, espaçamento zero antes e depois
do parágrafo

3 enters, fonte tamanho
7 pt, entrelinhas simples,
espaçamento zero antes e
depois do parágrafo

TÍTULO DO DOCUMENTO NESTE FORMATO,
TAMANHO E FONTE

2 enters, fonte tamanho
11 pt, entrelinhas simples,
espaçamento zero antes e
depois do parágrafo

Inicia-se o texto que deve estar em Times New Roman,
tamanho 11, recuo de parágrafo 2,5 cm, entrelinhas simples, espaçamento
de 6 pt ou 0,21 cm após cada parágrafo; e com alinhamento justificado.
textos.

E assim deve ser mantido o padrão para documentos com

3.2 CABEÇALHO – APLICAÇÃO HORIZONTAL (EXCEÇÃO)
Essa versão do cabeçalho só deverá ser aplicada caso não haja espaço para aplicação da versão
vertical, devido ao tamanho reduzido do papel.
• Os elementos textuais do cabeçalho ficarão ao lado direito do brasão, terão espaçamento entrelinhas de 1,5 e serão dispostos na seguinte ordem:
• nome do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, na tipografia Arial, corpo 10 pt, negrito, em maiúscula;
• nome do INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, na tipografia Arial, corpo 7 pt, em maiúscula;
• nome do CAMPUS, REITORIA ou PRÓ-REITORIA, na tipografia Arial, corpo 7 pt, em maiúscula;
• endereço do campus, na tipografia Arial, corpo 6 pt, em maiúscula e minúscula;
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• telefone do campus com código da região, na tipografia Arial, corpo 6 pt;
• nome do SETOR EMISSOR DO DOCUMENTO, na tipografia Arial, corpo 6 pt, em maiúscula.

Arial, 10 pt
maiúscula, negrito
Arial, 7 pt
maiúscula

Arial, 6 pt maiúscula
e minúscula
Arial, 6 pt
maiúscula

Alinham-se o texto e o brasão por um eixo horizontal, que passa no centro do brasão.

3.3 MARGENS
Devem ser respeitadas as seguintes margens em todos os documentos oficiais:
superior: 1 cm
inferior: 1 cm
esquerda: 3 cm
direita: 1,5 cm
Os documentos poderão ser impressos em ambas as faces do papel. Neste caso, a distância das
margens deverá ser invertida nas páginas pares. Para conseguir este efeito automaticamente,
basta seguir as orientações:
Microsoft Word – acessar “Arquivo > Configurar página” e marcar a opção “margem espelho”.
LibreOffice Writer – acessar “Formatar > Página...” e selecionar “Espelhado” na opção “Layout da
página”.
Exemplo no ANEXO 1
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3.4 TEXTO
• Título – Fonte Arial, tamanho 11 pt, sem negrito, maiúscula, centralizado.
• Corpo – Devem ser utilizadas no corpo do texto de todos os documentos as especificações:
– fonte para texto corrido e subtítulos: Times New Roman, tamanho 11 pt
– fonte para tabelas e outras linhas de texto: Arial, tamanho 10 pt
– entrelinhas: simples
– espaçamento antes do parágrafo: 0 pt
– espaçamento após cada parágrafo: 6 pt ou 0,21 cm

3.5 FORMATO DO PAPEL
O formato de papel a ser utilizado nos documentos deve ser de 210 mm × 297 mm (A4, norma
ISO 216).
Em caso de formulários e documentos menores, deve-se subdividir o formato do papel, respeitando a série A da norma ISO 216 (A5, A6, A7, A8).

3.6 EXCEÇÃO PARA MARGENS, FORMATO E TAMANHO DE FONTE
• Capa de processo e envelopes (ver item 5).
• Tabelas com muitas colunas, que exigem conteúdo com tamanho de fonte menor.

Exemplo de páginas com margens espelhadas (ANEXO 1)

3.7 PAGINAÇÃO
É obrigatório constar a partir da segunda página a sua numeração. No Instituto Federal do Espírito Santo, recomenda-se a utilização do número na parte inferior direita da página, sempre que
possível. Além disso, deve-se utilizar apenas o número da página atual, e não o total de páginas
como, por exemplo, “1 de 5 páginas” ou “Página 2 de 3”.
Para ocultar o número de página na primeira página do documento, basta seguir as orientações
abaixo:
Microsoft Word – Abrir o menu “Inserir > Números de Páginas” e desmarcar a opção “Mostrar número na 1ª página”.
LibreOffice Writer – Pressionar a tecla F11, selecionar “Estilos de páginas”, dando clique duplo em
“Primeira Página”.
Obs.: Este estilo pode alterar as margens ou outras configurações do documento. Deve ser verificado e acertado, caso necessário.
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DOCUMENTOS OFICIAIS

4. 1 ATA
É o registro resumido, claro, exato e metódico de fatos, ocorrências, resoluções e decisões de assembleias em sessão de corpo deliberativo ou consultivo, conselhos, congregações ou outras
entidades semelhantes, de pessoas reunidas para determinado fim.
A ata é organizada sem entradas na primeira linha do parágrafo. O texto deve ser corrido, sem
espaços em branco, para evitar alterações e acréscimos.
Uma ata deve conter:
• brasão e cabeçalho (o formato do cabeçalho, aplicação de fonte, tamanho e distância entre
título e texto devem ser observados no item 4 – Apresentação do padrão);
• identificação da ata, com a numeração e iniciais do setor sem espaços entre os traços, em maiúscula, fonte Arial, sem negrito, tamanho 11 pt, com alinhamento centralizado;
• corpo do texto da ata, sem recuo de parágrafo, com alinhamento justificado e espaço simples
entre as linhas, sem espaçamento depois do parágrafo;
• assinaturas centralizadas, do presidente e de quem lavrou a ata.
Obs.: Devem ser utilizados números por extenso no corpo do texto das atas.

Exemplo de Ata (ANEXO 2)

4.2 ATESTADO
É o documento no qual se afirma a verdade de um fato, situação ou existência, de obrigação não
necessariamente constante de livros, papéis ou documentos.
A estrutura do atestado tem as seguintes características:
• brasão e cabeçalho (o formato do cabeçalho, aplicação de fonte, tamanho e distância entre
título e texto devem ser observados no item 4 – Apresentação do padrão);
• a palavra ATESTADO, em maiúscula, fonte Arial, sem negrito, tamanho 11 pt, com alinhamento
centralizado;
• corpo do texto com fonte Times New Roman, tamanho 11 pt, respeitando o recuo de parágrafo
de 2,5 cm, com alinhamento justificado, espaçamento de 6 pt ou 0,21 cm após cada parágrafo;
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• local e data, centralizados;
• nome das pessoas responsáveis pelo atestado, em negrito, com alinhamento centralizado, utilizando somente as iniciais em maiúscula;
• cargo do remetente, abaixo do nome, sem negrito, com alinhamento centralizado, utilizando
somente as iniciais em maiúscula.

Exemplo de Atestado (ANEXO 3)

4.3 CAPA DE PROCESSO
A capa de processo utilizada atualmente pelo Ifes é padronizada com as seguintes especificações:

Material
• Papel triplex
• Espessura: 250g/m2
• Revestimento plástico interno
• Formato aberto: 33 x 52 cm, com lombada de 4 cm – contendo 3 dobras, distantes 2 cm uma
da outra.
• Formato fechado: 33 x 24 cm.
• Corte de janela na parte frontal para visualização dos dados em folha de rosto. Formato: 13 x
5,5 cm. Distante 6,8 cm da margem superior e 5,5 da margem esquerda. Cantos arredondados.
• Dois furos centralizados na parte frontal e na dobra para fixação de documentos por meio de
grampo trilho plástico equidistantes da margem esquerda 1,5 cm e distantes entre si 7,5 cm.
• Impressão: 1/1 na cor preta.

Elementos da capa
• Brasão e cabeçalho, centralizado no impresso e ficando a 2 cm da margem superior com a
seguinte formatação:
- brasão: 3 cm x 3 cm
- nome do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, na tipografia Arial, corpo 16 pt, em negrito e maiúscula.
- nome do INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, na tipografia Arial, corpo 13 pt e maiúscula.
• Duas tabelas com duas colunas cada, contendo Distribuição e Data, sendo inseridas a 7 cm da
parte superior do papel.

Elementos da contracapa
• Deve constar, centralizado na parte inferior, o seguinte quadro informativo sobre a rotina de
tramitação de processos:

12

‘Rotinas para a Tramitação de Processos’
• Todo processo deve ter o trâmite registrado na unidade protocolizadora do campus em que
se encontrar;
• O processo não deve tramitar sem que todas as peças estejam carimbadas, rubricadas e numeradas;
• Em todo despacho, deve constar a unidade organizacional (setor) de destino, a data, a assinatura e o carimbo com a identificação do setor, do servidor ou dirigente;
• Na distribuição da capa deve ser registrada somente o campus e o setor a que se destina, além
da data de envio;
• Para o arquivamento do processo, é obrigatório constar no despacho o termo “ARQUIVE-SE”,
seguido de justificativa para o arquivamento;
• Cada volume de processo deve conter no máximo, 200 peças, sendo necessário constar no
final de cada volume o “Termo de Encerramento” e o início do volume seguinte o “Termo de
Abertura”.

Anotação ou carimbo indevidos apostos na capa, fora do previsto neste manual, caracterizam
violação do patrimônio público.
A capa do processo não deve ser danificada propositalmente.

Exemplo de Capa de Processo (ANEXO 4)

4.4 CERTIDÃO
Prova de fato permanente, expedida somente por repartições públicas.
Uma certidão contém:
• brasão e cabeçalho (o formato do cabeçalho, aplicação de fonte, tamanho e distância entre
título e texto devem ser observados no item 4 – Apresentação do padrão);
• a palavra CERTIDÃO, em maiúscula, fonte Arial, sem negrito, tamanho 11 pt, com alinhamento
centralizado;
• corpo do texto com fonte Times New Roman, tamanho 11 pt, respeitando o recuo de parágrafo de 2,5 cm, com alinhamento justificado, espaçamento de 6 pt ou 0,21 cm;
• local e data, centralizados;
• nome do emissor, em negrito, com alinhamento centralizado, utilizando somente as iniciais
em maiúscula; caso seja necessário acrescentar um responsável ao lado do emissor, recomenda-se utilizar espaçamento de 1 cm entre os nomes;
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• cargo do emissor e do responsável, abaixo dos respectivos nomes, utilizando somente as iniciais em maiúscula.

Exemplo de Certidão (ANEXO 5)

4.5 CIRCULAR
É uma correspondência multidirecional endereçada simultaneamente a diversos destinatários,
para divulgar avisos, ordens e instruções, matéria de interesse geral, recomendações, informações
e esclarecimentos sobre atos e fatos administrativos.
Uma circular deve obedecer à seguinte estrutura:
• brasão e cabeçalho (o formato do cabeçalho, aplicação de fonte, tamanho e distância entre
título e texto devem ser observados no item 4 – Apresentação do padrão);
• identificação da circular, com a numeração e iniciais do setor sem espaços entre caracteres,
alinhada à esquerda;
• local e data, alinhados à direita;
• nome do destinatário (endereço e telefone, em caso de correspondência externa), alinhado à
esquerda;
• assunto da circular, em negrito, com alinhamento à esquerda;
• corpo do texto com parágrafos numerados com fonte Times New Roman, tamanho 11 pt, respeitando o recuo de parágrafo de 2,5 cm – que pode ser obtido por dois toques de tabulação
(tecla TAB do teclado) depois do número do parágrafo – com alinhamento justificado e espaçamento de 6 pt ou 0,21 cm após cada parágrafo;
• nome do remetente, em negrito, com alinhamento centralizado, utilizando somente as iniciais
em maiúscula;
• cargo do remetente, logo abaixo do nome, sem negrito, com alinhamento centralizado, utilizando somente as iniciais em maiúscula.

Exemplo de Circular (ANEXO 6)

4.6 CERTIFICADO OCASIONAL
Documento assinado por autoridade competente, que comprova conclusão de curso ou participação em evento que não tenha exigência de certificação por diploma.
Deve ser respeitado o modelo a seguir, disponível na Intranet.
Certificados de cursos regulares deverão ser emitidos de acordo com orientação da Pró-Reitoria
responsável.
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Exemplo de Certificado (ANEXO 7)

4.7 EDITAL
É o ato pelo qual se faz publicar pela imprensa, ou nos lugares públicos, certa notícia, fato ou
ordem, que deva ser divulgada ou difundida, para conhecimento das próprias pessoas nele mencionadas, bem como às demais interessadas no assunto.
Um edital deve obedecer à seguinte estrutura:
• brasão e cabeçalho (o formato do cabeçalho, aplicação de fonte, tamanho e distância entre
título e texto devem ser observados no item 4 – Apresentação do padrão);
• identificação do edital com alinhamento centralizado;
• título do documento e de cada título de item será escrito em maiúscula, sem negrito, fonte
Arial, tamanho 11 pt, não recebendo pontuação ao final;
• corpo do texto, como padrão dos demais documentos, deve ser em Times New Roman, tamanho 11 pt, entrelinhas simples e espaçamento de 6 pt ou 0,21 cm após cada parágrafo. Recuo
de 2,5 cm só nos parágrafos introdutórios do edital, sendo que itens e subitens não têm recuo;
- os itens podem estar em negrito e maiúscula (esse destaque duplo só é permitido neste
caso);
- os subitens (primários, secundários, terciários etc.) terão grafia normal, apenas com a inicial
em maiúscula;
- as alíneas serão utilizadas para enumeração, sempre depois de texto finalizado em dois pontos, grafadas com iniciais minúsculas, finalizadas em ponto-e-vírgula, com exceção da última
listada, que terá ponto final;
- os números e letras que identificam os itens, subitens, alíneas e subalíneas serão alinhados à
margem esquerda;
- no caso de edital de licitação, deverá conter rodapé com as seguintes informações: modalidade da licitação, número de série anual da modalidade e número do processo de origem,
todos alinhados à esquerda. O número da página será alinhado à direita.

Exemplo de Edital (ANEXO 8)

4.8 ENVELOPES
Segundo o Decreto 80.739, de 14 de novembro de 1977, os tamanhos-padrão de envelope são:
229 x 324 mm, 162 x 229 mm, 110 x 229 mm e 114 x 162 mm.
Os envelopes devem obedecer à seguinte estrutura:
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Frente
• Brasão centralizado a 2 cm da margem superior.
• A inscrição “SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL” com alinhamento centralizado, em caixa-alta, tipografia Arial e corpo 14 pt.

Verso
• Caixa de texto contendo as informações do remetente, conforme orientações abaixo, em fonte
Arial, tamanho 10, com distanciamento de 2 cm das margens esquerda e inferior do envelope.
• A inscrição “Remetente:”, acompanhada do órgão de origem em bold, ou seja, “Instituto Federal do Espírito Santo” mais Reitoria ou nome do campus.
• A inscrição “Endereço:”, acompanhada do endereço completo do remetente.
• A inscrição “Telefone:”, acompanhada do telefone do remetente com código da região.

Exemplo de Envelope (ANEXO 9)

4.9 MEMORANDO
É a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão. Trata-se de
uma forma de comunicação eminentemente interna.
A estrutura de um memorando deve ter as seguintes características:
• brasão e cabeçalho (o formato do cabeçalho, aplicação de fonte, tamanho e distância entre
título e texto devem ser observados no item 4 – Apresentação do padrão);
• identificação do memorando com a numeração e iniciais do setor, sem espaços entre caracteres, alinhada à esquerda;
• local e data, alinhados à direita;
• nome do destinatário, alinhado à esquerda;
• assunto do memorando, em negrito, com alinhamento à esquerda;
• corpo do texto com parágrafos numerados, fonte Times New Roman, tamanho 11 pt, entrelinhas simples, espaçamento de 6 pt ou 0,21 cm após cada parágrafo. Deve-se respeitar o recuo
de parágrafo de 2,5 cm, que pode ser obtido por dois toques de tabulação (tecla TAB do teclado) depois do número;
• nome do remetente, em negrito, com alinhamento centralizado, utilizando somente as iniciais
em maiúscula;
• cargo do remetente, logo abaixo do nome, sem negrito, com alinhamento centralizado, utilizando somente as iniciais em maiúscula.

Exemplo de Memorando (ANEXO 10)
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4.10 OFÍCIO
É a modalidade de comunicação oficial, expedida para e pelas autoridades, exceto Ministros de
Estado. O ofício tem como finalidade o tratamento de assuntos oficiais e também particulares
pelos órgãos da Administração Pública entre si.
A estrutura de um ofício deve ter as seguintes características:
• brasão e cabeçalho (o formato do cabeçalho, aplicação de fonte, tamanho e distância entre
título e texto devem ser observados no item 4 – Apresentação do padrão);
• identificação do ofício, com a numeração e as iniciais do setor, sem espaços entre caracteres,
alinhada à esquerda;
• local e data, alinhados à direita;
• nome do destinatário (com endereço e telefone – se necessário), alinhado à esquerda;
• assunto do ofício, em negrito, com alinhamento à esquerda;
• corpo do texto com parágrafos numerados, fonte Times New Roman, tamanho 11 pt, entrelinhas simples, espaçamento de 6 pt ou 0,21 cm após cada parágrafo. Deve-se respeitar o recuo
de parágrafo de 2,5 cm, que pode ser obtido por dois toques de tabulação (tecla TAB do teclado) depois do número.
• nome do remetente, em negrito, com alinhamento centralizado, utilizando somente as iniciais
em maiúscula.
• cargo do remetente, logo abaixo do nome, sem negrito, com alinhamento centralizado, utilizando somente as iniciais em maiúscula.

Exemplo de Ofício (ANEXO 11)

4.11 PORTARIA
É um ato administrativo interno, pelo qual a autoridade competente de órgãos, repartições ou
serviços expede determinações gerais, dando instruções sobre a execução de leis e de serviços,
constituindo comissões, delegando poderes, aplicando medidas de ordem disciplinar, comissionamentos, administração de extranumerários, concessão de licença, adições.
A portaria deve seguir o seguinte padrão:
• brasão e cabeçalho (o formato do cabeçalho, aplicação de fonte, tamanho e distância entre
título e texto devem ser observados no item 4 – Apresentação do padrão);
• epígrafe, composta pela palavra PORTARIA, em maiúscula, fonte Arial, sem negrito, tamanho
11 pt, com alinhamento centralizado, acompanhada do número da portaria e data de publicação, conforme o exemplo;
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• ementa (parte que sintetiza o conteúdo do documento), inserida a partir do centro da página,
alinhada à esquerda;
• preâmbulo (que contém a declaração do cargo da autoridade e sua atribuição legal), em fonte
Times New Roman, tamanho 11 pt, entrelinhas simples, espaçamento de 6 pt ou 0,21 cm após
cada parágrafo;
• corpo do texto com parágrafos, fonte Times New Roman, tamanho 11 pt, entrelinhas simples,
espaçamento depois do parágrafo de 6 pt ou 0,21 cm. Deve-se respeitar o recuo de parágrafo
de 2,5 cm, que pode ser obtido por dois toques de tabulação (tecla TAB do teclado);
• nome do servidor, em negrito, com alinhamento centralizado, utilizando somente as iniciais
em maiúscula;
• cargo do servidor, logo abaixo do nome, sem negrito, com alinhamento centralizado, utilizando somente as iniciais em maiúscula.

Exemplo de Portaria (ANEXO 12)

4.12 RESOLUÇÃO
A estrutura da resolução deve atender o seguinte padrão:
• brasão e cabeçalho (o formato do cabeçalho, aplicação de fonte, tamanho e distância entre
título e texto devem ser observados no item 4 – Apresentação do padrão);
• epígrafe (composta pela palavra RESOLUÇÃO), em maiúscula, fonte Arial, sem negrito, tamanho 11 pt, com alinhamento centralizado, acompanhada do número da resolução e data de
publicação;
• ementa (parte que sintetiza o conteúdo do documento), inserida a partir do centro da página,
alinhada à esquerda;
• preâmbulo (que contém a declaração do cargo da autoridade e sua atribuição legal), em fonte
Times New Roman, tamanho 11 pt, entrelinhas simples, espaçamento depois do parágrafo de
6 pt ou 0,21 cm, com recuo de parágrafo de 2,5 cm;
• corpo do texto, em fonte Times New Roman, tamanho 11 pt, entrelinhas simples, espaçamento
de 6 pt ou 0,21 cm após cada parágrafo. Deve-se respeitar o recuo de parágrafo de 2,5 cm, que
pode ser obtido por dois toques de tabulação (tecla TAB do teclado);
• nome do servidor, em negrito, com alinhamento centralizado, utilizando somente as iniciais
em maiúscula;
• cargo do servidor, logo abaixo do nome, sem negrito, com alinhamento centralizado, utilizando somente as iniciais em maiúscula.

Exemplo de Resolução (ANEXO 13)
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4.13 OUTROS DOCUMENTOS
Outros documentos, com características específicas, deverão respeitar as seguintes orientações:
• brasão e cabeçalho (o formato do cabeçalho, aplicação de fonte, tamanho e distância entre
título e texto devem ser observados no item 4 – Apresentação do padrão);
• local e data ou no início à direita – dois enters depois da identificação e nome do documento –
ou no final centralizado – dois enters depois do final do texto, conforme o tipo de documento;
• título, quando houver, deverá ser em maiúscula, centralizado, em Arial 11 pt, sem negrito;
• corpo do texto, com alinhamento justificado, fonte Times New Roman, tamanho 11 pt, entrelinhas simples, espaçamento de 6 pt ou 0,21 cm após cada parágrafo;
• nome do servidor, em negrito, utilizando somente as iniciais em maiúscula;
• cargo do servidor, logo abaixo do nome, sem negrito, com alinhamento centralizado, utilizando somente as iniciais em maiúscula.
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5

FORMULÁRIOS

Há, em todos os campi da Instituição, muitos modelos de formulários, fichas e requerimentos. Não
é possível criar um padrão específico para cada um desses documentos, porém, existem algumas
recomendações que devem ser, ao máximo, seguidas no Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes:
• utilizar fonte Times New Roman, para texto corrido, corpo 11 pt e entrelinha simples, espaçamento de 6 pt ou 0,21 cm após cada parágrafo;
• utilizar fonte Arial para texto não corrido – como tabelas, títulos e outras linhas de texto –,
corpo 10 pt, sem negrito. Dentro das tabelas o espaçamento pode ser igual antes e depois do
parágrafo, sendo 3 pt ou 0,1 cm;
• a linha de cabeçalho da tabela poderá conter cor de preenchimento, devendo-se utilizar a cor
Cinza 20% ou Cinza 2. Outras cores não são aceitáveis para documentos e formulários;
• as bordas de tabelas e formulários deverão ser pretas, com linha contínua, com 0,25 (1/4) pt de
espessura e sem efeitos (3D, duplicada, com sombras etc.);
• pode-se utilizar negrito para destacar elementos principais, desde que não seja em demasia;
• não se pode destacar palavras e expressões de mais de uma forma, por exemplo, utilizando
negrito e sublinhado; maiúscula e negrito; itálico e sublinhado;
EXCEÇÃO: Admite-se a utilização de maiúscula e negrito na mesma palavra apenas nos títulos dos
itens ou cláusulas de editais, contratos, termos de referências e projetos básicos.

Exemplos de Formulários (ANEXOS 14, 15 e 16)
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6

DICAS PARA A APRESENTAÇÃO DE
TEXTOS E DOCUMENTOS

6.1 MARCA DO IFES
Para outras publicações e impressões que necessitem de identificação do Instituto Federal do
Espírito Santo, mas que não são documentos, deve ser utilizada a marca do Ifes.
As marcas da Reitoria e dos campi e o Manual de Aplicação da Marca do Ifes estão disponíveis no
portal institucional e na Intranet, na área da Assessoria de Comunicação Social. Os arquivos estão
nos formatos .png e .eps. Se estes formatos não atenderem à demanda do servidor, deve ser solicitado o formato desejado, acompanhado de justificativa, à Assessoria de Comunicação Social do
Ifes, pelo e-mail acs@ifes.edu.br.

6.2 MARCA DO GOVERNO FEDERAL
Nos casos em que a marca do IF vier assinando juntamente com a do Governo Federal, deve-se
seguir as regras expressas no Manual de Uso da Marca do Governo Federal, disponível no site
da Secom (secom.gov.br). Essa marca é alterada a cada mandato presidencial, portanto, deve-se
atentar qual está em vigência.

6.3 ASSINATURA DE E-MAIL
Na assinatura do e-mail institucional do setor ou do servidor, sugere-se que contenha SOMENTE
as seguintes informações:
Nome
Cargo
Setor
Campus / Reitoria
Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes
Telefones de contato

6.4 PRONOMES DE TRATAMENTO
A utilização adequada de pronomes de tratamento nos documentos é encontrada no Manual de
Redação da Presidência da República, Item 2.1, pág. 9.
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ANEXO 1
EXEMPLO DE PÁGINAS COM MARGENS ESPELHADAS

22

ANEXO 2
MODELO DE ATA
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ANEXO 3
MODELO DE ATESTADO
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ANEXO 4
MODELO DE CAPA DE PROCESSO
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ANEXO 5
MODELO DE CERTIDÃO
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ANEXO 6
MODELO DE CIRCULAR
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ANEXO 7
MODELO DE CERTIFICADO OCASIONAL
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ANEXO 8
MODELO DE EDITAL
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ANEXO 9
MODELO DE ENVELOPE
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ANEXO 10
MODELO DE MEMORANDO
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ANEXO 11
MODELO DE OFÍCIO
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ANEXO 12
MODELO DE PORTARIA
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ANEXO 13
MODELO DE RESOLUÇÃO
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ANEXO 14
MODELO 1 DE FORMULÁRIO
Ficha para solicitação de visita técnica
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ANEXO 15
MODELO 2 DE FORMULÁRIO
Modelo de Ficha de Inscrição

Esta ficha está disponível com cabeçalho de cada campus na Intranet em “Documentos Públicos >
Modelos de Documentos”
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ANEXO 16
MODELO 3 DE FORMULÁRIO
Ficha para solicitação de saída de bens patrimoniais

37

REFERÊNCIAS
BARBOSA, Gustavo. RABAÇA, Carlos Alberto. Dicionário de Comunicação. 2. ed. rev. e atualizada.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2001. 8ª reimpressão. p. 669
DECRETO Nº 80.739, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1977. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/decreto/D80739.htm
LEI Nº 5.700, DE 1º DE SETEMBRO DE 1971. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/L5700.htm
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Manual de redação da Presidência da República. 2ª edição revista
e atualizada. Brasília, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/ManualRedPR2aEd.PDF

Dúvidas
Dúvidas sobre a utilização da marca do Ifes ou do brasão, ou questões sobre itens omissos
deste manual, devem ser encaminhadas à Assessoria de Comunicação Social, pelo e-mail
acs@ifes.edu.br.
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