Passo a passo
para fazer o
sumário no Word
Insper – Biblioteca Telles

SUMÁRIO MANUAL
Caso opte por fazer o sumário manualmente há um recurso de tabulação
que facilita a inserção da linha pontilhada e o alinhamento da paginação. ,
vá até a página onde deseja inserir o sumário e digite a palavra Sumário
na parte de cima da página. 1. Digite todos os títulos e subtítulos que
deseja inserir no sumário. 2. Selecione todos os títulos e subtítulos. 3.
Clique na seção parágrafo que está na aba “página inicial”. 4.Clique no
botão tabulação, no canto inferior esquerdo da janela parágrafo.
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5. Digite a posição em que deseja inserir os números das páginas, no
campo “Posição da parada da tabulação”. 6. Selecione alinhamento direito
7. Selecione preenchimento pontilhado.8. Clique em definir, em seguida, 9.
Clique em em ok.
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10.Coloquie o cursor ao final de cada título. 11. Pressione a tecla TAB do
teclado. 12. Digite o número das respectivas páginas.
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SUMÁRIO ELETRÔNICO
Caso opte por utilizar o sumário eletrônico do word, você deve:
Marcação dos títulos: marcar os títulos dos capítulos e subcapítulos
como título, conforme abaixo:

Inserindo o sumário: após marcar todos os títulos de capítulos e
subcapítulos como título, vá até a página onde deseja inserir o sumário. 1.
Digite a palavra Sumário na parte de cima da página, 2. Clique na aba
Referências, 3. Clique em Sumário, 4. Selecione a primeira opção
“Sumário Automático 1”. 5. Apague a palavra sumário que aparecerá
de forma automática
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OBS: A formatação do sumário deverá ser ajustada tanto para o
sumário manual quanto para o sumário eletrônico
Para formatar: 1. Selecione todo o sumário, 2. Fonte: Arial, tamanho
12, destaque conforme títulos do trabalho (negrito, itálico, etc.), 3.
Parágrafo: Espaçamento entre linhas: 1,5 linhas. Se necessário ajuste a
tabulação em parágrafo
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