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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é uma iniciativa do corpo decente do PDTSA em reunir 

parâmetros sobre o conteúdo das normas vigentes da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), com o objetivo de orientar os alunos do PDTSA em relação à utilização 

das Normas Brasileiras (NBR) para trabalhos acadêmicos, padronizando assim a elaboração 

de artigos nas disciplinas, projetos de pesquisa, relatórios técnicos e/ou científicos e 

dissertações. 

 Assim, este manual contempla as seguintes normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT):  

a) NBR 6022:2003: informação e documentação: artigo em publicação periódica 
científica impressa;  

b) NBR 6023:2002: informação e documentação: referências: elaboração;  

c) NRB 6024:2012: numeração progressiva das seções de um documento: procedimento;  

d) NBR 6027:2012: sumários: procedimentos;  

e) NBR 6028:2003: resumos: procedimentos;  

f) NBR 10520:2002: informação e documentação: apresentação de citações em 
documentos;  

g) NBR 14724:2011: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação;  

h) NBR 15287:2011: informação e documentação: projeto de pesquisa: apresentação.  

Portanto, tais parâmetros formais para a apresentação gráfica de trabalhos acadêmicos 

se justifica como garantia de qualidade da produção científica que circula no PTDSA. Afinal, 

a produção e apresentação de textos poderão resultar numa leitura ordenada, estética, atraente 

e enquadrada nos moldes oficiais. 
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2 APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS - NBR 14.724/2011  

A NBR 14.724 tem como função estabelecer parâmetros estruturais para a construção 

de trabalhos em uma sequência lógica tais como: teses, dissertações, trabalhos de conclusão 

de curso de especialização/e ou de aperfeiçoamento, trabalhos de conclusão de curso de 

graduação, e outros. Daremos ênfase às normas referentes à dissertação e ao artigo.  

2.1 DEFINE DISSERTAÇÃO 

• É um documento que representa o resultado de um trabalho experimental ou exposição 

de um estudo científico retrospectivo, de tema único e bem delimitado em sua 

extensão, com o objetivo de reunir, analisar e interpretar informações. Deve evidenciar 

o conhecimento de literatura existente sobre o assunto e a capacidade de 

sistematização do candidato. É feito sob a coordenação de um orientador (doutor), 

visando à obtenção do título de mestre. (ISKANDAR, 2012). 

2.2 ESTRUTURA FÍSICA DA DISSERTAÇÃO 

Parte Externa: CAPA DURA e LOMBADA (somente para encadernação capa dura) 

Parte Interna:  

a) Elementos Pretextuais – Capa (obrigatório), Folha de Rosto (obrigatório), 

Errata (opcional), Folha de Aprovação (conforme a Instituição) Dedicatória 

(opcional), Agradecimento (opcional), Epígrafe (opcional), Resumo em Língua 

Portuguesa (obrigatório), Resumo em Língua Estrangeira (obrigatório para 

teses, dissertações e artigos), Listas de Ilustrações – figuras, fotografias, gráficos, 

quadros, tabelas, entre outros –	  (opcional), Listas de Abreviatura (opcional), Listas 

de Siglas (opcional), Listas de Símbolos (opcional), Sumário (obrigatório). 

b) Elementos Textuais – Introdução (obrigatório), Desenvolvimento (obrigatório), 

Conclusão (obrigatório). 

c) Elementos Pós textuais – Referências (obrigatório), Glossário (opcional), 

Apêndice (opcional), Anexo (opcional), Índice (opcional). 

Observação 1: a Ficha Catalográfica é obrigatória e deve ser impressa no verso da Folha de 

Rosto. 

2.2.1 Para Encadernação do Trabalho Pronto de Dissertação 

2.2.1.1CAPA DURA (conforme orientação do PDTSA) 
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É a proteção externa do trabalho. Apresentam dados que permitem a correta identificação do 
trabalho:  

- instituição (nome da Universidade, Unidade Acadêmica e Curso);  

- nome do autor;  

- título do trabalho: subtítulo (se houver)1; 

- número de volumes (se houver mais de um, deve constar, na capa, a identificação do 
respectivo volume);  

- local (cidade da Universidade);  

- data (ano de depósito ou da entrega)  

Observação 2: alinhamento centralizado, fonte tamanho 12, título em negrito e maiúscula; 

A ABNT (NBR 14.724, 2011, p. 6) informa que, para os títulos e os subtítulos, o “[...] 

título: deve ser claro e preciso, identificando o seu conteúdo e possibilitando a indexação 

e recuperação da informação [...] subtítulo: se houver, deve ser precedido de dois pontos, 

evidenciando a sua subordinação ao título [...]”.   
Exemplo gráfico: 
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2.2.1.2 LOMBADA OU DORSO (NBR 12.225: 2004) 

É a parte da capa que reúne as folhas do trabalho (coladas, costuradas ou mantidas 

juntas, de outra maneira).  

O nome do autor deve ser impresso longitudinalmente, do alto para o pé da lombada; o 

título do trabalho deve ser impresso da mesma forma que a do nome do autor (elemento 

opcional). 

Exemplo gráfico:  

                       

 

               ano                       Título do trabalho                     Nome do autor (opcional) 
 

Etiqueta	  da	  
Biblioteca	  
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Observação 3: consultar a biblioteca da instituição sobre o espaço da parte inferior da 

lombada que deve ser deixado para etiqueta de localização;  

2.2.2 Elementos Pré-Textuais – Esclarecimentos Conceituais e Gráficos 

2.2.2.1.CAPA COMUM – conforme subtópico 2.2.1, item a) é elemento obrigatório– mesmo 

conteúdo e observação 2. 

2.2.2.2 FOLHA DE ROSTO – é onde se identifica o tipo de produção acadêmica: artigo, 

relatório, projeto de pesquisa, resenha, dissertação, tese etc. Deve conter: 

- nome do autor (se houve mais de um pôr em ordem alfabética) (fonte 12);  
- título do trabalho: subtítulo (se houver) (fonte 12);  
- número de volumes (se houver mais de um, deve constar, na capa, a identificação do 
respectivo volume) (fonte 12);  
- natureza (tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso) e objetivo (aprovação em 
disciplina, grau pretendido e outros); nome da instituição a que é submetido; área de 
concentração (fonte 10);  
- nome do Orientador (a): Prof. (a) e titulação (Dr. (a), MS. ou Esp.) e nome completo 
(fonte 12);  
- nome do Coorientador (a) (se houver): Prof. (a) e titulação (Dr.(a), MS. ou Esp.) e 
nome completo (fonte 12);  
- local (cidade da Universidade) (fonte 12);  
- data (ano de depósito/ou da entrega) (fonte 12).  

Exemplo gráfico: 
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Observação 4: No Verso da Folha de Rosto deve ser impressa a Ficha Catalográfica (deve 

ser elaborada por um profissional da biblioteca da Instituição) - Constitui-se de um conjunto 

de informações bibliográficas descritas, de forma ordenada, seguindo o Código de 

Catalogação Anglo-Americano vigente. 

Exemplo gráfico:  

 
 

2.2.2.3 ERRATA  

Representa elemento opcional. Apresenta-se em folha avulsa, acompanhada da 

referência do trabalho e do texto da errata e deve ser entregue no dia da banca. Vale 

destacar que a errata deve ser elaborada para informações erradas - e não para 

informações que não foram incluídas no corpo do texto.  

Exemplo ERRATA: 

SOBRENOME, Nome do aluno. Título do trabalho. Local, ano. Número total de 

folhas (xxx f.). Tipo do trabalho (grau pretendido) - Curso, Nome da Universidade, 

Local, ano.  

Folha  Linha  Onde se lê  Leia-se  
10  26  Auto-clavado  Autoclavado  
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22  15  2009  2011  
39  8  45%  48%  
Observação 5: o trabalho deve ser minuciosamente revisado antes da impressão para evitar o 

uso de ERRATA. 

2.2.2.4 FOLHA DE APROVAÇÃO 

É elemento obrigatório para dissertação e tese. Deve conter o nome do autor, o título e 
o subtítulo por extenso, a natureza, o objetivo, o nome da instituição, a área de concentração, 
a data de aprovação, o nome e a titulação dos membros componentes da banca examinadora e 
suas assinaturas.  
Observação 5: Não se escreve a nomenclatura Folha de Aprovação. 
Exemplo gráfico: 
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2.2.2.10 DEDICATÓRIA 

É opcional. Trata de uma homenagem que o autor presta às pessoas (uma ou mais). Os 

quais colaboraram com a pesquisa.  

Observação 6: Não se escreve a nomenclatura Dedicatória. Fonte 12, espaçamento 1,5, 

alinhamento justificado, texto no final da página com recuo 8 cm da margem esquerda. 

Exemplo gráfico: 

                           
2.2.2.11 AGRADECIMENTOS 

Os agradecimentos são dirigidos aos que realmente contribuitam, de maneira 

relevante, à elaboração do trabalho (empresas ou organizações que fizeram parte da pesquisa) 

ou pessoas (família, amigos, profissionais, pesquisadores, orientador, bolsistas e outros) que 

colaboraram efetivamente para sua construção. Colocam-se os agradecimentos em ordem 

hierárquica de importância (elemento opcional).  
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Observação 7: Título: escreve-se a nomenclatura na cabeça da página 

(AGRADECIMENTOS) – caixa alta, negrito, fonte tamanho 12, centralizado, entrelinhas 

1,5. O texto: fonte tamanho 12, entrelinhas 1,5, alinhamento justificado. 

Exemplo gráfico: 
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2.2.2.12 EPÍGRAFE 

Aparece logo na folha seguinte aos Agradecimentos. Não se deve escrever a 

nomenclatura na cabeça da página. Trata-se de uma citação, seguida de indicação de autoria, 

relacionada à matéria tratada no corpo do trabalho. Pode, também, aparecer nas folhas de 

aberturas das seções primárias (elemento opcional).  

Observação 8: Não se escreve a palavra epígrafe. Conforme a ABNT NBR 10.520. “[...]. 

Podem também constar epígrafes nas folhas ou páginas de abertura das seções primárias” 

(ABNT, 2002, p. 7). A obra da qual a epígrafe foi retirada deve constar na lista de referências 

(caso seja de livros científicos, mas pode ser também poemas, letras de músicas, .   

Citação vai ao final da folha, fonte tamanho 12, itálico e entre aspas; alinhamento 

justificado, recuo de 7,5 à esquerda, espaço entrelinhas 1,5, o autor da citação deve estar entre 

parênteses alinhado à direita. 

Exemplo gráfico: 
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2.2.2.13 RESUMO NA LÍNGUA VERNÁCULA 

A NBR 6.028: 2003esclarece que num resumo deve ser mencionado o objetivo, o 

método, os resultados e as conclusões do trabalho. Deve ser composto por uma sequência de 

frases concisas, afirmativas e não de enumeração de tópicos. Recomenda-se o uso de 

parágrafo único. A primeira frase deve ser significativa e explicar o tema principal do 

documento (deve-se indicar qual é a categoria do documento, como: memória, estudo de caso, 

análise da situação). Emprega-se o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. O 

resumo deve conter de 150 a 500 palavras para os trabalhos acadêmicos (trabalho e relatórios 

técnico-científicos) e as palavras-chave devem figurar logo abaixo do texto.  

Palavras-chave: separadas entre si por ponto e finalizadas, também, por ponto (no máximo, 

cinco palavras).  

Observação 9: O resumo deve conter:  

-150 a 500 palavras para os trabalhos acadêmicos (teses, dissertações, trabalhos de 

conclusão e relatórios técnico-científicos);  

- 100 a 250 palavras para os artigos de periódicos.  
- O resumo deve ser iniciado com parágrafo, em texto único e com espaçamento de 1,5 

entre linhas para os trabalhos acadêmicos (teses, dissertações, trabalhos de conclusão e 

relatórios técnico-científicos) e com espaçamento simples entre linhas para artigos. 

Exemplo gráfico: 
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2.2.2.14 RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Elemento obrigatório somente para dissertação e tese, digitado em folha separada 

(para a dissertação do PDTSA a língua estrangeira é o Inglês), seguido das palavras-chave. 

Segue as mesmas características do resumo em português (item h).  

Observação 10: é obrigatório para artigo científico. 
Exemplo gráfico: 

                                                
2.2.2.10 LISTA DE ILUSTRAÇÕES, TABELA, FIGURAS, QUADRO ETC. 

Elemento opcional que deve ser elaborado de acordo com a ordem em que as 

ilustrações aparecem no texto (figuras, quadros, gráficos, desenhos, fotografias, 

organogramas, gravuras e outros).  

Os itens da lista devem ser identificados pela palavra designativa (Quadro 1, Gráfico 

1, Figura 1), conforme o tipo de ilustração e acompanhados do respectivo número de página.  

A norma não menciona a colocação de listas de ilustrações em página separada e não 

determina um número mínimo de ilustrações, para que seja elaborada. Nesse caso, sugere-se 

que uma lista seja estruturada para cada tipo de ilustração (figuras, quadros, gráficos, 

desenhos, fotografias, organogramas, gravuras e outros), com a utilização de, no mínimo, três 

elementos.  

Observação 11: Fonte tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, alinhamento justificado. 

Exemplo: 
LISTA DE QUADROS  
Quadro 1 - Comparação de resultados 2010 ............................................................ 10  
Quadro 2 - Comparação de resultados 2011 ............................................................ 18  
Quadro 3 - Comparação de resultados 2013 ............................................................ 26 
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Exemplo gráfico: 

                           
2.2.3.11 LISTA DE SÍMBOLOS 

De acordo com a ordem em que os símbolos aparecem no texto, acompanhados do 

devido significado. 

Observação 12: Fonte tamanho 12, dois “TABs” entre o símbolo e o significado 
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Exemplo gráfico: 
 

                                   
 

2.2.3.12 SUMÁRIO 
Elemento obrigatório, elaborado segundo NBR 6027/2012.  É o último elemento 

pretextual, consiste na enumeração das principais seções (capítulos – negrito e caixa alta) e 

subseções (subcapítulos – negrito e caixa baixa; subtópicos sem negrito, mas permanece na 

mesma ordem e grafia em que aparecem no trabalho, seguido do número da página.  

Observação 13: as seções REFERÊNCIA, APÊNDICE e ANEXO, não são numeradas; as 

seções devem constar no sumário da mesma forma gráfica que foram apresentadas na parte 

textual – negrito, caixa alta, sublinhada, itálico etc –.; fonte tamanho 12, entrelinhas 1,5, 

alinhamento justificado. 
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Exemplo gráfico:  

                   

2.2.3 Elementos Textuais 

Uma dissertação realiza-se em três (3) partes: Introdução, desenvolvimento e 

conclusão. Conforme NBR 14.724/2011 tem-se os seguintes conceitos: 

2.2.3.1 Introdução 

É onde se apresentam o objeto da pesquisa, justificativa e a delimitação do tema 

abordado, os objetivos gerais e específicos comentados; revisão da literatura, relevância da 

pesquisa e planos dos capítulos. 

Algumas dicas para escrever a Introdução:  

a) informar o que foi pesquisado e o porquê da investigação;  
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b) justificar a realização, a originalidade e a lógica que da investigação; 

c) explicar qual seria a vantagem de trabalhar com esse tema. Mas cuidado para não ser 

extremamente sucinto. Você deve convencer o leitor de que o seu tema é interessante e 

que vale a pena continuar lendo; 

d) apresentar as limitações que o tema oferece, quais problemas ele apresenta e ainda 

quais precisam ser resolvidos, etc. Ilustre o que foi dito com implicações práticas; 
e) mostrar que a pesquisa está assentada em bases sólidas. Assim, na introdução, se faz a 

ligação com a literatura pertinente. O que se sabia sobre o assunto no início da 

investigação? O que não se sabia sobre o assunto e motivou a investigação? 

f) se o encadeamento de assuntos no início for adequado, o objetivo será a consequência 

natural e o fechamento da introdução. Ao iniciar-se a redação, é conveniente ter o 

objetivo do artigo por escrito. Ele será o ponto de apoio para a composição de todo o 

texto. Costuma-se verificar se o texto reflete o objetivo e, em especial, se objetivo e 

conclusão combinam. Daí a importância de ter presente o objetivo durante a redação. 

Há diversas formas de expressar o objetivo uma mais frequente é relacioná-lo ao 

campo da pesquisa, diagnóstico do problema e/ou em função do método utilizado 

(descritivo, analítico, de observação, estudo de avaliação ou intervenção); 
g) não esqueça: é preciso despertar o interesse do leitor e fazê-lo prosseguir na leitura. 

Quem escreve quer ser lido, citado e espera que suas informações sejam úteis para a 

coletividade. Há certas características que devem ser levadas em consideração, tais 

como, concisão, clareza, exatidão, sequência lógica e elegância da linguagem formal;  
h) dê informações suficientes e adequadas e lembre sempre de revisar seu texto 

constantemente. 
Observação 14: tamanho da fonte 12 (arial ou time new roman), recuo 1,25 na primeira linha 

de cada parágrafo, alinhamento justificado e espaçamento de 1,5 entrelinhas.  

2.2.3.2 Desenvolvimento 

É a parte do corpo do trabalho mais extensa. Tem como finalidade apresentar os 

resultados da pesquisa. Organiza-se em geral em seções e subseções, variando conforme a 

natureza do conteúdo. O número de seções modifica conforme a pesquisa, sendo de 

responsabilidade do autor (aluno). Deve conter a revisão de literatura sobre o assunto, 

resumindo os resultados de estudos feitos por outros autores (obras citadas no corpo do texto 
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devem constar na lista de referências; obras apenas consultadas e não mencionadas no 

trabalho podem, também, ser incluídas em apêndice).  

O método da pesquisa deve especificar os procedimentos usados para realizar 

cientificamente o estudo, ou seja, o propósito do trabalho, o método de delineamento, as 

técnicas de coleta de dados e a técnica de análise. 
Os capítulos devem sempre começar em uma folha nova, separados da numeração por 

apenas um espaço, alinhado à esquerda, em negrito, letras maiúsculas e fonte tamanho 12, 

separado do texto que o sucede por um espaço de 1,5 entrelinhas. 

Os subcapítulos são separados dos textos que os antecendem e os sucedem por um 

espaço de 1,5 entrelinhas. 

Os títulos que ocupem mais de uma linha devem ser, a partir da segunda linha, 

alinhados abaixo da primeira letra da primeira palavra do título. 

Observação 15: 

2.2.3.2.1 NUMERAÇÃO PROGRESSIVA – NBR 6024/2012 – estabelece as seções e 

as subdivisões do trabalho, a fim de expor, com clareza, a sequência e a 

importância do tema e permitir a rápida localização de cada parte. 

A ABNT (2012) define alínea, indicativo de seção, seção, seção primária, seção 

secundária, terciaria, quaternária, quinaria e subalínea, assim: 
[...] alínea: cada uma das subdivisões de uma seção documento [...] indicativo de 
seção: número ou grupo numérico que antecede cada seção do documento [...] seção: 
parte em que se divide o texto de um documento, que contém as matérias 
consideradas afins na exposição ordenada de assunto [...] seção primária: principal 
divisão do texto de um documento [...] seção secundária, terciária, quaternária, 
quinária: divisão do texto de uma seção primária, secundária, terciária, quaternária, 
respectivamente [...] subalínea: subdivisão de uma alínea. 

Caso o documento seja dividido até a seção terciária, segue a orientação: as seções 

primárias devem ser em negritos e caixa alta; as seções secundárias em negrito e a primeira 

letra maiúscula. As terciárias sem negrito, primeira letra maiúscula. Exemplo: 

1 NORMAS ABNT 

1.1 Normas ABNT 

1.1.2 Normas ABNT 

Recomenda-se recuo de 1,25 na primeira linha de cada parágrafo, alinhamento 

justificado e 1,5 espaço entre linhas. 

Limita-se a numeração progressiva ATÉ, NO MÁXIMO, a seção quinária, de acordo 

com o quadro subsequente: 
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SEÇÃO 

PRIMÁRIA 

SEÇÃO 

SECUNDÁRIA 
Seção Terciária 

Seção 

Quaternária 
Seção Quinaria 

TODO 
TÍTULO COM 
LETRA 
MAIÚSCULA 
E NEGRITO  

TODO TÍTULO 
COM LETRA 
MAIÚSCULA 
E SEM 
NEGRITO  

As Letras 
Iniciais do 
Título em 
Letra 
Maiúscula e em 
Negrito  

As letras Iniciais 
do Título em 
Letra Maiúscula 
e sem Negrito  

As Letras 
Iniciais do 
Título em Letra 
Maiúscula e em 
Itálico  

Exemplo: 

1 A LUZ, O TEMA E A TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS DO 
IMPRESSIONISMO 

1.1 A PINTURA AO AR LIVRE: A LUZ COMO OBJETO DE ESTUDO  

1.1.1 En Plein Air: Uma Visualidade em Construção  

1.1.2 A Fotografia e o Instante de Luz  

2. A TEMÁTICA DO COTIDIANO: O IMPRESSIONISMO SOB O 
OLHAR DA LUZ, DAS IDEIAS E DO LUGAR  

2.1 O TEMA SOB O OLHAR DOS IMPRESSIONISTAS: A LUZ, O 
TRANSITÓRIO E AS IDEIAS DE MODERNIDADE  

2.1.2 O Fazer Pictórico Impressionista: Um Ato do Olhar 
2.1.2.1 A Forma e a Ausência da Linha 
2.1.2.1.1 Os Lugares da Memória: Fazendas São Lourenço e Santarém 
 

2.2.3.2.2 Consideração Geral Para Aplicação Da Regra Da Numeração Progressiva  
a) são empregados algarismos arábicos na numeração;  

b) o indicativo de uma seção primária deve ser grafado em números inteiros, a partir 

de um (1), obrigatoriamente: 1 INTRODUÇÃO; 

c) o indicativo de seção é alinhado na margem esquerda, precedendo o título, dele 

separado por espaço de um caractere;  

d) deve-se limitar a numeração progressiva até a seção quinária;  

e) não se utilizam ponto, hífen, travessão ou qualquer sinal, após o indicativo de seção 

ou de seu título;  

f) destacam-se, gradativamente, os títulos das seções, utilizando-se recursos gráficos 

de maiúscula, negrito, itálico ou sublinhado;  

g) todas as seções devem conter um texto relacionado a elas;  
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h) errata, agradecimentos, listas de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e 

siglas, lista de símbolos, resumo, sumário, referências, glossário, apêndice, anexo e 

índice, devem ser centralizados, NÃO numerados e com a mesma grafia das seções 

primárias;  

i) títulos que ocupem mais de uma linha devem ser alinhados a partir da segunda linha, 

abaixo da primeira letra da primeira palavra do título.  

O texto da ALÍNEA (NBR 6024:2012) deve começar em letra minúscula terminando 

em ponto e vírgula. A última alínea termina com o ponto final. Exemplo 

a) texto, texto, texto; 

b) texto; 

c) texto.	   

O texto da subalínea é redigido em letra minúscula e começar com o travessão, 

seguido de espaço e terminar em ponto e vírgula. A última subalínea, termina com ponto 

final. Apresentar recuo, em relação à alínea. A segunda e as seguintes linhas do texto da 

subalínea começam sob a primeira letra do texto da própria subalínea. 

Exemplo: 

a) texto, texto, texto; 

b) texto, texto, texto: 

- texto, texto, texto; 

- texto, texto, texto. 

c) texto, texto, texto  

Observação 16: 

Trabalhos que envolvam pesquisa com seres humanos devem estar de acordo com a 

Resolução 196/96 do Ministério da Saúde, que criou os Comitês de Ética e Pesquisa (CEPs) 

para analisar e autorizar pesquisas dessa natureza. Deve-se apresentar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) dos sujeitos, dos indivíduos ou dos grupos que 

participaram da pesquisa. 

2.2.3.2.6 Siglas 

A primeira vez que ocorrer no texto uma sigla (é primeira letra das palavras ou 
expressões escritas por extenso) deve-se colocar o seu significado anteriormente e entre 
parênteses. 

Exemplo: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); Norma Brasileira 
(NBR); Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); Projeto Político Pedagógico (PPP). 
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2.2.3.2.7 Palavras Estrangeiras 

Devem ser destacadas no texto em itálico. 

Exemplo: e-mail; software 

2.2.3.2.8 Ilustrações e Quadros (NBR 14.724/2011) 

A apresentação gráfica das ilustrações (figuras, quadros, mapas, gráficos, tabelas e 

outros) é de responsabilidade do autor do trabalho. Deve aparecer próximo ao texto em que 

são mencionados e numerados consecutivamente. As legendas das ilustrações devem aparecer 

na parte de cima das mesmas; usando letra de fonte tamanho 12. O alinhamento dos títulos e 

das fontes é de escolha do autor (alinhados à esquerda ou centralizados). A fonte de referência 

deve ser colocada abaixo da ilustração ou quadro, mesmo se for feito pelo aluno. 

“A lista de ilustrações é um elemento opcional que deve ser elaborado de acordo com 

a ordem apresentada no texto. Com cada item designado por seu nome específico, 

acompanhado do respectivo número da página” (ISKANDAR, 2004, P. 29-30). 

Ilustração com autoria: 

Figura 9: Impressão, sol nascente, Claude Monet, 
óleo sobre tela, 48x63 cm, 1872, Museu Marmottan, Paris, França. 

	  
Fonte: FARTHING, 2011, p. 3161 

 
Na nota de roda pé:  
_____ 
(1) Esta obra de Monet, conforme Farthing (2011), foi a que denominou o movimento estilístico do final do 

Século XIX de Impressionismo. 

Titulo: 
Fonte tamanho 12 

Fonte: 
Fonte tamanho 11 
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Na lista de referências: 

FARTHING, Stephen. Tudo sobre arte: os movimentos e as obras mais importantes de todos 
os tempos. Rio de Janeiro: Sextante, 2011. 

 

Figura 10. Guernica. Pablo Picasso . 

 
Fonte: infoescola, 20141 

Este painel, produzido em 1937, é então exposto em um pavilhão da Exposição Internacional de Paris, 
no espaço reservado à República Espanhola. Este trabalho é grandioso, em todos os sentidos, tanto na 
catástrofe bélica que reproduz, quanto no seu tamanho, pois ele mede 350 por 782 cm. Elaborado em 
tela pintada a óleo, é um símbolo doloroso do terror que pode ser produzido pelas guerras.  

Na nota de rodapé:  
____________ 
(1) http://www.infoescola.com/pintura/guernica/ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Guernica_(quadro)  
http://www.isa.utl.pt/campus/6_pablo.htm  

Na lista de referência: 

SANTANA, Ana Lúcia. Guernica. Disponóvel em: 
http://www.infoescola.com/pintura/guernica/. Acesso em: 11 abr. 2014 

Ilustração sem autoria 

Figura 11. Grafite de autor desconhecido 

 
Fonte: foto acervo do (a) autor (a) (2015)2 

Na nota de rodapé:  
____________ 
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(2) Grafitagem em um muro na Cidade Nova, Marabá (PA), na Rua Belo Horizonte com Av. Itacaiúnas. 

Figura 13. Logotipo da ABNT 

 
Fonte: ABNT...(2015) 

Na lista de referência: 

ABNT...[S.I]: 2016. Disponível em: 
http://www.cloudmarket.com.br/blog/artigos/regulamentacao-de-cloud-computing-pela-abnt/. 
Acesso em 21/01/2016. 

Documentos sem autoria, a entrada deve ser pela primeira palavra do título, seguida de 

reticências e da data de publicação do documento e da página, quando for o caso. 

Elaborada pelo aluno 

Figura 13: A figura d tomada isoladamente parece um triângulo ligado a uma linha vertical. 
Mas em conjunto com as figuras a, b, e c será provavelmente vista como um triângulo de um 

quadrado preste a desaparecer atrás de uma parede. 
 

 

 

	  

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborado pelo (a) autor (a) 

Observação 17:quando a ilustração for elaborada pelo (a) próprio (a) autor (a), não irá constar na 

lista de referências. 

 

 

   a                           b                     c                 d 
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Tabela – é uma categoria específica de ilustração. Deve ser numerada consecutivamente e 

figurar no corpo do trabalho. Quando não for possível dispor a tabela na posição normal de 

leitura, ela deverá ser apresentada de forma que a rotação do volume se efetue no sentido 

horário. 

Tabela 1. A tabela fornece a potência e o tempo efetivo de uso diário de cada aparelho 
doméstico 

 
Fonte: http://www.efeitojoule.com/ 

Questão do ENEM que cobre os conceitos efeito joule, lei de Joule e energia elétrica, também é 
cobrada a habilidade de interpretação de tabelas. 

Na lista de referências: 

Exercício do ENEM sobre efeito joule e lei de joule. Disponível em: 
http://www.efeitojoule.com/2015/02/exercicio-do-enem-sobre-efeito-joule-e.html. Acesso em: 

21/01;2016. 

Observação 18: regras gerais de apresentação das tabelas. A ABNT não tem regras de uso de tabela, 

apenas indica obras para tal. Indicamos a regra usado pelo IBGE: 

“a) apresentam-se dados numéricos ou informações tratadas estatisticamente;  

b) as tabelas devem ser inseridas o mais próximo possível do trecho a que se referem;  

c) as fontes consultadas na construção de tabelas e as notas eventuais aparecem após a tabela, 

na parte inferior e em fonte tamanho 11;  

d) utilizam-se traços horizontais e verticais para separar os títulos das colunas no cabeçalho e 

fechá-las na parte inferior;  

e) a moldura de uma tabela NÃO deve ter traços verticais que a delimitem à esquerda e à 

direita;  

f) deve-se evitar o uso de traços verticais para separar as colunas;  

g) não se utilizam fios horizontais para separar as linhas;  
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h) recomenda-se que uma tabela seja elaborada de forma que possa ser apresentada em uma 

única folha;  

i) se a tabela não couber em uma folha, deve-se continuar na folha seguinte e, nesse caso, não 

é delimitada por traço horizontal na parte inferior, repetindo o título e o cabeçalho na próxima 

folha; cada página deve apresentar uma das seguintes indicações: continua (para primeira 

página), continuação (entre a segunda e penúltima página) e conclusão (para a última 

página).”  

Tabela 2- Cálculo da alíquota sobre o salário-de-contribuição mensal 

Salário-de-Contribuição (R$)  Alíquota para fins de recolhimento ao INSS 
(%)  

Até 468,47                                        7,65  
De 468,48 até 600,00                                        8,65  
De 600,01 até 780,78                                        9,00  

 

Fonte: Brasil (2010) 

Na lista de referências: 

BRASIL. Ministério da Previdência Social. Tabela de contribuição mensal. Brasília, DF, 
2010. Disponível em: <http://www.previdenciasocial.gov.br/conteudoDinamico. 
php?id=313>. Acesso em: 10 set. 2012. 

Observação 19: as fontes das tabelas, dos quadros, das figuras, dos gráficos, dentre outros, 

podem ter as nomenclaturas: Elaborado(a) pelo autor; Adaptado de XXXX; Sobrenome (ano, 

p. XX). 

Tabela 3: Áreas do Conhecimento CNPq 
(continua) 

1.00.00.00-3 Ciências Exatas e da Terra 

1.01.00.00-8 Matemática 

1.01.01.00-4 
1.01.01.01-2 
1.01.01.02-0 
1.01.01.03-9 
1.01.01.04-7 
1.01.01.05-5 
1.01.01.06-3 
1.01.02.00-0 
1.01.02.01-9 
1.01.02.02-7 
1.01.02.03-5 
1.01.02.04-3 
1.01.02.05-1 
1.01.02.06-0 
1.01.03.00-7 
1.01.03.01-5 
1.01.03.02-3 
1.01.03.03-1 

Álgebra 
Conjuntos 
Lógica Matemática 
Teoria dos Números 
Grupos de Algebra Não-Comutaviva 
Algebra Comutativa 
Geometria Algebrica 
Análise 
Análise Complexa 
Análise Funcional 
Análise Funcional Não-Linear 
Equações Diferênciais Ordinárias 
Equações Diferênciais Parciais 
Equações Diferênciais Funcionais 
Geometria e Topologia 
Geometria Diferêncial 
Topologia Algébrica 
Topologia das Variedades 
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1.01.03.04-0 
1.01.03.05-8 
1.01.03.06-6 
  

Sistemas Dinâmicos 
Teoria das Singularidades e Teoria das Catástrofes 
Teoria das Folheações 

 
  (conclusão) 
1.00.00.00-3 Ciências Exatas e da Terra 

1.01.00.00-8 Matemática 

1.01.04.00-3  
1.01.04.01-1  
1.01.04.02-0  
1.01.04.03-8 

Matemática Aplicada 
Física Matemática 
Análise Numérica 
Matemática Discreta e Combinatoria 

1.02.00.00-2 Probalidade e Estátistica 
1.02.01.00-9 
1.02.01.01-7 
1.02.01.02-5 
1.02.01.03-3 
1.02.01.04-1 
1.02.01.05-0 
1.02.01.06-8 
1.02.02.00-5 
1.02.02.01-3 
1.02.02.02-1 
1.02.02.03-0 
1.02.02.04-8 
1.02.02.05-6 
1.02.02.06-4 
1.02.02.07-2 
1.02.02.08-0 

Probabilidade 
Teoria Geral e Fundamentos da Probabilidade 
Geral e Processos Estocásticos 
Teoremas de Limite 
Processos Markovianos 
Análise Estocástica 
Processos Estocásticos Especiais 
Estatística 
Fundamentos da Estatística 
Inferência Paramétrica 
Inferência Nao-Paramétrica 
Inferência em Processos Estocásticos 
Análise Multivariada 
Regressão e Correlação 
Planejamento de Experimentos 
Análise de Dados 

Fonte: CNPq 
Na lista de referências: 

CNPq. Disponível em: 
http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf. Acesso 
em 23/01/2014 

2.2.3.2.6 Conclusão 

A conclusão é a parte final de um texto, na qual se apresentam as conclusões 

correspondentes aos objetivos ou hipóteses. Deve-se fazer uma recapitulação geral da obra e 

avaliar os resultados a partir dos objetivos propostos no início do trabalho. Deve-se considerar 

ainda se a pesquisa em andamento – dir-se-á considerações finais e se a pesquisa foi 

finalizada – dir-se-á conclusões. Uma vez que a ABNT não prever em dissertações pesquisas 

em andamento, mas pode haver artigo que serão publicado ainda em estágio de 

desenvolvimento da pesquisa.  

O autor de um trabalho, diz Iskandar (2004), pode apresentar recomendações além das 

conclusões. “Uma recomendação é uma declaração concisa de ações julgadas necessárias a 

partir das conclusões obtidas, a serem usadas no futuro” (ISKANDAR, 2004, p.27). 

Não esqueça que as conclusões são extremamente importantes. Ela surge após todas as 

ações práticas terem sido vistas e as definições esclarecidas. Dai que você pode chegar a 
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resultados e discuti-los, concluir o significado dos estudos por parte ou como todo. Propomos 

algumas dicas para a realização de conclusões: 

a) descreva resumidamente o que você realizou no seu estudo; 

b) escreva quais conclusões aparecem em cada capítulo que você escreveu, se for 

artigo o mesmo para os tópicos e subtópicos; 

c) comente sobre a importância, relevância ou dê dicas práticas do uso de sua 

pesquisa (como os resultados da pesquisa podem ajudar na prática) 

d) sua pesquisa deve influir em trabalhos futuros: reforce a relevância do seu 

trabalho, mas não use ideias de trabalhos alheios, faça uso dos seus resultados para 

mostrar em que aspecto há inovação em sua pesquisa. 

2.2.4 Elementos Pós-Textuais 

Conforme a NBR 14.724:2011 trata-se do complemento do trabalho que sucede o 

texto central de uma dissertação. Os elementos pós-textuais são: referências (obrigatório), 

glossário (opcional), apêndice (opcional), anexo (opcional) e índice (não deve ser utilizado 

para trabalhos acadêmicos). 

2.2.4.1 Referências 

É um conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um documento, que 

permite sua identificação individual. A norma NBR 6023 (2002) estabelece regras para a 

coleta de informações a respeito de documentos independes do suporte físico em que ele 

esteja – livro, artigo de periódico, slide, CD-ROM, DVD, fotografia, entrevista gravada, 

documentos históricos, site, dissertação e tese, entre outros –, deve estar em uma lista única. 

Sugere-se colocar em apêndice as obras consultadas e não citadas no texto e especificar tal 

informação na introdução. As referências devem ser apresentadas obedecendo ao critério de 

ordem alfabética, numerada e alinhadas à margem esquerda. 

Observação 20: a palavra “REFERÊNCIAS” deve estar centralizada e em negrito, fonte 

tamanho 12; alinhamento à esquerda e entrelinhas simples (1.0); separadas uma das outras 

também em espaço simples de entrelinhas. 

Exemplo:  

2.2.4.2 Glossário  
Constitui elemento opcional, listado em ordem alfabética. Deve ser incluída a fonte e a 

mesma deve constar na lista de referências.  
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2.2.4.3 Apêndice(s)  

 Elaborado pelo próprio autor do trabalho. Serve para complementar a argumentação 
da pesquisa. É um elemento opcional e deve ser identificado por letras maiúsculas – 
APÊNDICE – e respective título, centralizado, negrito, tamanho 12, espaço entrelinhas 1,5; 
parágrafo de recuo na primeira linha de 1,25 cm. Exemplo: 

APÊNDICE A - MODELO DE FOLHA DE ROSTO 

Non non non non nonononono nonononono nonononon nononono nononoonn  
onononon nonononnonononon n nononon n nononoon nonononon no nononoonon nono non 
non non nonononono nonononono nonononon nononono nononoonn  onononon. 

2.2.4.4 Anexo(s)  

Texto ou documento. É complementar ao texto do trabalho, que não foram elaborados 
pelo autor do mesmo e que servem para fundamentação, comprovação e ilustração. 
Configura-se um elemento opcional e deve ser identificado com a palavra designativa 
ANEXO – (identificada por letras maiúsculas, sequenciais e seguidas de travessão) e do 
respectivo título, com o mesmo destaque tipográfico das seções primárias; Fonte tamanho 12, 
espaço entrelinhas 1,5; parágrafo de recuo na primeira linha de 1,25 cm 

ANEXO A – TÉCNICA DE COMPOSIÇÃO ARTÍSTICA 

Non non non non nonononono nonononono nonononon nononono nononoonn  
onononon nonononnonononon n nononon n nononoon nonononon no nononoonon nono non 
non non nonononono nonononono nonononon nononono nononoonn  onononon. 

Letras maiúsculas dobradas, quando as letras do alfabeto estiverem esgotadas. 

APÊNDICE AA -  ANEXO AA -  
APÊNDICE AB -  ANEXO AB -  
APÊNDICE AC -  ANEXO AC -  
APÊNDICE AD -  ANEXO AD -  
APÊNDICE AZ -  ANEXO AZ -  
APÊNDICE BA -  ANEXO BA -  
APÊNDICE BB -  ANEXO BB  
APÊNDICE BC -  ANEXO BC  

 

3 REFERÊNCIAS (NBR 6023/2002) 

São informações indispensáveis à identificação do documento. Estes estão ligados ao 

suporte documental e variam conforme o tipo. A referência pode aparecer: no final de um 

texto ou como notas de rodapé; no fim de um texto ou capítulos; em uma lista de referências; 

antecedendo resumos, resenhas e recensões. 

Separam-se as várias áreas com ponto final, seguido de um espaço, representado nos 

exemplos pelo símbolo Ø (1 espaço em branco). Regra geral: 
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SOBRENOME, Nome(s) do(s) autor(es) (pessoa, entidade).ØTítulo.ØEdição.ØLocal de 

publicação:ØEditora,Data de publicação. 

Exemplo 1: 

BACON, Francis. Novum organum. [S.l.]: Ebooklibris, 2002. Disponível em:  
<http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/norganum.html>. Acesso em: 7 jan. 2013. 

DEFLEURS, Melvin Lawrence. Teoria das comunicações de massa. Tradução de Octavio 
Alves Velho. 5. ed. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1993. 

DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
2002. 5 v. 

GENTILLI, Victor. Democracia de massa: jornalismo e cidadania: estudo sobre as 
sociedades contemporâneas e o direito dos cidadãos à informação. Porto Alegre: EDIPUCRS, 
2005. (Comunicação, 32). 

VIERIA, Thais Leal. O direito penal do inimigo e suas bases funcionalistas: 
fundamentação sociológica e filosófica, reflexos e críticas. 2008. 98 f. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais) - Curso de Direito, Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo, 2008. 

Entrada pelo Título 

Deve ser destacado, de forma uniforme, em todas as referências de um mesmo 
documento, utilizando-se os recursos tipográficos (negrito ou itálico). O subtítulo não deve 
ser destacado. Quando a obra possuir dois ou três títulos, deve-se destacar apenas o título 
principal.  

Exemplo1: 

Experiências educacionais inclusivas. Programa educação inclusiva: direito à diversidade.  

 

Quando a obra possuir dois ou três subtítulos, deve-se destacar apenas o título 

principal. Exemplo2: 

Democracia de massa: jornalismo e cidadania: estudo sobre as sociedades contemporâneas e 

o direito dos cidadãos à informação. 

 

Observação 20: documentos sem indicação de autoria ou de responsabilidade, que devem ter 

a entrada pelo próprio título, com a primeira palavra escrita em letras maiúsculas e sem 

destaque de negrito ou itálico. 

Exemplo 3: 

MARKETING político no Brasil. Niterói, 2008. Disponível em: <http://www.marketing. 
com.br/informações>. Acesso em: 22 abr. 2010. 
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Observação 21: Conforme a ABNT (2002, p.3) as referências deverão ser: “[...] alinhadas 

somente à margem esquerda do texto e de forma a se identificar individualmente cada 

documento, em espaço simples e separadas entre si por [um (1) espaço simples]”.  

Em notas de rodapé, devem ser “[...] alinhadas, a partir da segunda linha da mesma referência, 

abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente e sem espaço 

entre elas” (ABNT, 2002, p.3). 

3.1 MODELOS DE REFERÊNCIAS 

Conforme o tipo de suporte documental – livro, periódico, artigo de periódico, tese, 

CD-rom, DVD, filme, mapa, música, recursos eletrônicos. 

3.1.1 Livro, Folhetos, Guias, Catálogos, Dicionários e Monografias 

Compõem-se de elementos essenciais e complementares. 

São essenciais os elementos: AUTOR. Titulo. Edição, Local: Editora, data de 

publicação. 

São complementares e não obrigatório: tradutor, revisor, ilustrador, descrição física 

(número de páginas, volume, tomo ou capítulo), série, notas especiais, ISBN ou ISSN.  

3.1.1.1 Livro 

3.1.1.1.1 Obra de Apenas um Autor  

A entrada deve ser feita pelo último sobrenome do autor com letras maiúsculas, 

seguido de virgula e do(s) prenome(s) e sobrenome(s). Título da obra em negrito, subtítulo, se 

houver, número da edição (exceto quando tratar-se da primeira edução), local, editora, ano da 

publicação, número de páginas. 

Exemplo:  

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. 
Coimbra: Almedina, 2003, 257 p. 

KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. 2.ed. São Paulo: Perspectiva, 
1987. 

Observação 24: a citação do numero de páginas na referência de livros é opcional. 

Entretanto, é indispensável em Teses e Dissertações. 

Exemplo:  

DEFLEURS, Melvin Lawrence. Teoria das comunicações de massa. Tradução de Octavio 
Alves Velho. 5. ed. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1993.  
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GENTILLI, Victor. Democracia de massa: jornalismo e cidadania: estudo sobre as 
sociedades contemporâneas e o direito dos cidadãos à informação. Porto Alegre: EDIPUCRS, 
2005. (Comunicação, 32).  

DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
2002. 5 v.  

Importante: se somente um dos volumes for referenciado, coloca-se a abreviatura “v.” antes 

do número do volume, como por exemplo, v. 5. 

3.1.1.1.2 Obra Escrita Por Dois Autores 

A entrada é pelo nome do primeiro autor que aparece na publicação, seguido de ponto 

e vírgula e do nome do segundo autor, seguido dos outros elementos. 

Exemplo: 

REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia. 2.ed. São Paulo: Paulinas, 1990, 

3.v. 

3.1.1.1.3 Obra Escrita Por Três Autores 

Mencionam-se os três, na ordem em que são apresentados na publicação. 

Exemplo: 

GIOVANNI, José Ruy; BONJORNO, José Roberto; GIOVANNI JR., José Ruy. Matemática, 

2º grau. São Paulo: FTD, 1988.  

Observação 25: forma de entrada do número de edição de uma obra – quando mencionada na 

obra, a edição é indicada em algarismo(s) arábico(s) seguido(s) de ponto e da abreviatura 

“edição”. 

Exemplo: 4.ed. (quarta edição) 

12.ed.(décima segunda edição) 

3.1.1.1.4 Obra Escrita Com Mais de Três Autores 

Deve-se considerar até os três primeiros autores que aparecem na publicação e, em 

seguida, coloca-se a expressão latina et al. (forma abreviada de et alii) que significa “e 

outros”, ou pode-se optar por indicar apenas o primeiro autor seguido da expressão et al. 

Exemplo: 
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GONZAGA, João; PERREIRA, Moacir; FELIZ, Alexandre; SOUZA, Fernando de. 
Brinquedo e companhia. Tradução de Maria Alice Sampaio Dória; revisão técnica de Gisela 
Wajskop. São Paulo: Cortez, 2004 

Fica assim: 

GONZAGA, joão et al. Brinquedo e companhia. Tradução de Maria Alice Sampaio Dória; 
revisão técnica de Gisela Wajskop. São Paulo: Cortez, 2004 

Observação 26: Os sobrenomes “Neto”, “Júnior”, “Filho” devem ser considerados na 

composição do nome do autor: SANTOS FILHO, GIOVANNI JR., PEULO NETO. 

Em língua espanhola: RAMÓN GUERRERO, Rafael, CRUZ HERNANDES, Miguel.  

Sobrenome composto: MERLEAU-PONTY, Maurice, ESPIRITO SANTO, Miguel. 

Tratando de último sobrenome precedido de partículas “e”, “de”, “do”, “da”, faz-se a entrada 

sem essas partículas: MIRANDA, João José de, NASCIMENTO, Carlos Arthur Ribeiro do. 

3.1.1.1.5 Obras Compostas por Vários Trabalhos 
Mas que tem Organizador (Org.) ou Coordenador (Coord.). 
Exemplo:  

BARBOSA, Ana Mae (Org.). Arte-Educação: leitura no subsolo. São Paulo: Cortez, 

1997. 

KISHMOTO, Tizuko Morchida (Coord.). Brincar e suas Teorias. São Paulo: 

Pioneira Thomson Learning, 2002. 

 

Observação 23: em caso de uma obra de autoria desconhecida, entra-se pelo título da obra. 

Não se usa a expressão “anônimo” como substituição ao nome do autor. 

Exemplo:  

Plantas medicinais. Curitiba: Edições Araucária, 2002. 

All Colour Book of Horses. London: Octopus Books Limited, 1974. 

3.1.1.1.6 Consulta Restrita 

Caso seja um livro acessado pelo sistema da biblioteca ou Moodle, após o ano de 
publicação deve ser acrescentado uma nota: Livro eletrônico.  

OLIVEIRA, Alvaro de; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 2012. Livro eletrônico. 

3.1.1.1.7 Autor Repetido Na Exposição Da Referência  

O autor de várias obras apresentadas sucessivamente deve ser substituído nas 
referências subsequentes à primeira, por um travessão equivalente a 5 (cinco) espaços. 
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Exemplo:  

MARITAIN, Jacques. Sete lições sobre o ser. São Paulo: Loyola, 1996. 

_____. A filosofia moral. 2.ed. Rio de Janeiro: Agir, 1973. 

Título repetido: igualmente ao anterior, o título de ser substituído por um travessão 
nas referências subsequentes. 

Exemplo:  

FREYRE, Gilberto. Sobrados e mocambos: decadência do patriarcado rural no Brasil. São 
Paulo: Ed. Nacional, 1936. 

_____._____. 2.ed. São Paulo: Ed. Nacional, 1936.  

3.1.1.1.8 Referência de Um Capítulo De Livro 

 Há dois casos: 

a) Quando o autor do capítulo não é autor do livro – SOBRENOME DO AUTOR DO 
CAPÍTULO, prenome. Título do capítulo. In: SOBRENOME DO AUTOR DO 
LIVRO, prenome. Título do Livro. Edição (quando não for a primeira). Local: 
Editora, data. Página inicial e final do capítulo utilizado. 

Exemplo:  

ULIVI, Lúcia Urbani. Bertrand Russel. In: ROVIGHI, Sandra (Org.). História da filosofia 
contemporânea. São Paulo: Loyola, 1999, p. 441-459. 

CALLEGARI, André Luís. Sociedade do risco e direito penal. In: CALLEGARI, André Luís; 
STRECK, Lenio Luiz; ROCHA, Leonel Severo (Org.). Constituição, sistemas sociais e 
hermenêutica: anuário do Programa de Pós-graduação em Direito da UNISINOS: mestrado e 
doutorado: n. 7. Porto Alegre: Liv. do Advogado; São Leopoldo: UNISINOS, 2010. p. 25-45. 

VERGEIRO, Waldomiro. Publicações governamentais. In: CAMPELLO, Bernadete Santos; 
CENDÓN, Beatriz Valadares; KREMER, Jeannette Marquerite (Org.). Fontes de 
informação para pesquisadores e profissionais. Belo Horizonte: Universidade Federal de 
Minas Gerais, 2000. cap. 8, p. 111-128. 

FORGHIERI, Marisa. O corpo em uma perspectiva nietzscheana. In: LYRA, Bernadette; 
GARCIA, Wilton (Org.). Corpo & imagem. São Paulo: Bela Vista, 2002. p. 293-297. 
Disponível em: <http://books.google.com.br/books?id=ljyvVq_mXn8C 
&printsec=frontcover&dq=%22%28org%29%22&hl=pt-BR&ei=4c0ETtzUC4bx0gGfw6 
XiCw&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=8&ved=0CFAQwEwBzgK 
#v=onepage&q&f=false>. Acesso em: 24 jun. 2013. 

EVANGELHO segundo S. Lucas. In: BÍBLIA. Português. Bíblia sagrada. Tradução dos 
textos originais, com notas, dirigida pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma. São Paulo: 
Paulinas, 1976. p. 1281-1322. 

b) Quando o autor do capítulo é também o autor do livro - SOBRENOME DO 
AUTOR DO CAPÍTULO, prenome. Título do capítulo. In:_____. Título do 
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Livro. Edição (quando não for a primeira). Local: Editora, data. Página inicial e 
final do capítulo utilizado. 

Exemplo:  

ULIVI, Lúcia Urbani. Bertrand Russel. In: _____. História da filosofia contemporânea. São 
Paulo: Loyola, 1999, p. 61-76. 
 

3.1.1.1.9 Parte de Coletânea (Obra em Vários Volumes) 

Exemplo:  

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 24. ed. rev. e atual. de acordo com a 
reforma do CPC. São Paulo: Saraiva, 2007. v. 1: Teoria geral do direito civil. 

BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaio sobre literatura e história da 
cultura. 7.ed. Tradução Sergio Rouanet; Prefácio Jeanne Marie Gagnebin. São Paulo: 
Brasiliense, 1994. v. 1: Obras escolhidas.  

3.1.1.1.10 Verbete (Palavra ou Expressão de Dicionário ou de Enciclopédia) 

Para documento eletrônico 
Exemplo:  

MODERNIDADE. In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. San Francisco, CA, 21 jun. 2011. 
Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Modernidade>. Acesso em: 30 jun. 2013. 

Para documento impresso 
Exemplo:  

MODERNIDADE. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini Aurélio: o dicionário 
da língua portuguesa. 7. ed. Curitiba: Positivo, 2009. p. 559. 

MORFOLOGIA dos artrópodes. In: ENCICLOPÉDIA multimídia dos seres vivos. [S.l.]: 
Planeta de Agostini, 1998. CD-ROM 3. 

Observação 28: a palavra Modernidade refere-se a um conceito e quando pesquisada em 
dicionário (como verbete) deve se incluir o número da página onde ela consta. 

MORFOLOGIA dos artrópodes (duas palavras ou mais palavras), mas somente a primeira 
palavra deverá ser escrita em letras maiúsculas. Nas obras em CD-ROM, DVD e em outras 
mídias, não se especifica a página e a descrição física será a própria mídia. 

3.1.1.2 Livro Eletrônico 

Também chamada de eBook. 

Exemplo:  

BACON, Francis. Novum organum. [S.l.]: Ebooklibris, 2002. Disponível em: 
<http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/norganum.html>. Acesso em: 7 jan. 2013.  

BIEGING, Patricia, et all. A Televisão e Narrativas Digitais: práticas culturais e de 
consumo na contemporaneidade. São Paulo: Pimenta Cultural, 2016. 247p. Disponível em: 
<http://media.wix.com/ugd/143639_c29711870cef421798f25bab487019c3.pdf>. Acesso em: 
21 dez. 2016 



	   39	  

 
Importante: Em documentos eletrônicos, não podendo determinar a data de publicação ou 

copyright da página, utilizam-se a data de acesso entre colchetes e um ponto de interrogação, 

ou seja, a data de acesso, como a data provável do documento, assim: [2014?]. 

3.1.1.2.1 Livre Consulta (Acesso Através Da Internet)  

Exemplo:  

LUZ, Valdemar P. da. Manual de direito da família. Barueri: Manole, 2009. Disponível em: 
<http://books.google.com.br/books?id=h4-CWbUqfhsC&printsec= 
frontcover&dq=direito+de+familia&hl=pt-BR&sa=X&ei=1UZIU_O3LvC02AWWiYC 
gDw&ved=0CDkQ6AEwAA#v=onepage&q=direito%20de%20familia&f=false>. Acesso 
em: 11 abr. 2014.  

Observação 27: se for um livro que tenha endereço eletrônico, e que qualquer pessoa possa 

acessar sem necessidade de login e senha, deve-se acrescentar o endereço eletrônico a 

referência. 

3.1.1.3 Dissertações, Teses e Trabalhos Acadêmicos De Outra Natureza (NBR 6.023/2002) 

SOBRENOME DO AUTOR, nome. Título: subtítulo (se houver). Ano de publicação, 
número de folhas. Tipo de trabalho (Dissertação, Tese...). Curso, Instituição, local, ano. 

Exemplo:  

CARVALHO, Jussara Maria. Jung e a educação: uma abordagem no âmbito do ensino 
superior. 1998, 94 f. Dissertação, Mestrado em Educação, Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná, Curitiba, 1998. 

MEYER, Raquel Camargo Valery. Educação ambiental: um desafio para as novas práticas 
educacionais na formação do professor. 2011, 38 f. Trabalho de Conclusão do Curso de 
Especialização (Especialista em Gestão Ambiental e Prática de Sustentabilidade) - Curso de 
MBA - Gestão Ambiental e Prática de Sustentabilidade, Escola de Engenharia, Centro 
Universitário do Instituto Mauá de tecnologia, São Caetano do Sul, 2011. Disponível em: 
<http://www.maua.br/ biblioteca/monografia-cursos/id/13f>. Acesso em: 11 jul. 2014. 

VIERIA, Thais Leal. O direito penal do inimigo e suas bases funcionalistas: 
fundamentação sociológica e filosófica, reflexos e críticas. 2008, 98 f. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais) - Curso de Direito, Universidade Federal 
Fluminense (UFF), Rio de Janeiro, 2008. 

3.1.1.4 Documentos Históricos 

Para documentos históricos, utilizou-se o Código de Catalogação Anglo-Americano.  
Quando não existir título em documentos históricos, atribui-se uma palavra ou uma frase, que 
identifique o conteúdo do documento, entre colchetes, em destaque (negrito ou itálico). 

NOME, Sobrenome. [Tipo de documento] dia, mês, ano, destinatário ou evento. Local: 
arquivo, ano.  
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Exemplo: 

ABRANTES DE LA RIOJA, Antonio. [Relatório] 28 set. 1822, apresentado a José Gaspar 
Francia Rodriguez, pelo comandante da fronteira de Concepción. Localização: Archivo 
Nacional de Asunción (ANA), Seção Histórica (349 e 351). 

ALENCASTRO, Antônio Pedro de. [Discurso] 3 jul. 1835, na abertura da Primeira Sessão 
Ordinária da Assembléia Legislativa Provincial de Cuyabá. Cuiabá: Typ. Provincial, 1845. 
Discurso recitado pelo Presidente da Província de Matto-Grosso. Localização: Arquivo 
Público do Estado de Mato Grosso (APEMG). Pasta VI. Lata C. 

AZEVEDO, Antônio Peixoto de. [Carta] mar. 1826. Cuyabá [para] José Gaspar Francia 
Rodriguez. Localização: Arquivo Público do Estado de Mato Grosso (APEMG). Pasta III. 
Lata D. Documentos militares.  

RODRIGUEZ DE LA PEÑA, Alonzo Ribera. [Oficio] 11 out. 1830, ao Palácio do Governo 
Paraguai. Localização: Archivo Nacional de Asunción (ANA). Secção Histórica (312). 
Documentos militares. 

Observação 29: os documentos históricos (Bibliotecas, Arquivos e Acervos de obras raras 

consultadas) podem ser incluídos ao final do trabalho, em Apêndice.  

3.1.1.5 Referências de Conferências, Palestras, Anotações de Aulas e Outras. 

NOME, sobrenome. Título: subtítulo (se houver). Natureza da atividade, Local, data (dia, 
mês, ano) 

Palestras: 

SAVIANI, Demerval. A educação brasileira diante da nova LDB.  Palestra proferida na 
PUCPR, 18 mar, 1999. 

FERREIRA, Ricardo C. Projeto Saúde Visual Escolar. Palestra proferida no Lions Clube 
Cinquentenário, Presidente Prudente – SP, 10 jul. 2014. 

Anotações de aulas: 

SOBRENOME, nome. Título: subtítulo. Data. Local. Total de páginas. Notas. 

STRAUHS, Francisco. Metodologias para gestão do conhecimento. 2005. São Paulo. 10 p. 
Notas de aula. 

3.1.1.6 Entrevista 

A entrada pode ser pela primeira palavra do título, quando o entrevistado não aparecer 
em destaque, ou pelo nome do entrevistado, quando este aparecer em destaque. 

ENTREVISTADO. Título [mês e ano]. Entrevistador. Institutição, Local: Editora, data. Tipo 
de mídia. Descrição do veículo ao qual foi concedida a entrevista.  

 

 



	   41	  

Entrada pelo entrevistado 

DOMINGUES, Claudia. Na Paulista piso tátil acaba em parede e 'oculta' metrô [maio 2014]. 
Leandro Machado. Folha de São Paulo, São Paulo, 17 maio 2014. Jornal impresso. 

Entrada pelo título da entrevista 

"DEUS não morreu. Ele tornou-se Dinheiro". Entrevista com Giorgio Agamben. [30 ago. 
2012]. Instituto Humanitas UNISINOS, São Leopoldo, 30 ago. 2012. Disponível em: 
<http://www.ihu.unisinos.br/noticias/512966-giorgio-agamben>. Acesso em: 20 nov. 2013. 
Entrada pelos entrevistadores 

JUNGES, Márcia; COSTA, Andriolli. A poesia das carícias. Entrevista com Luciana Barbosa 
[16 dez. 2014]. IHU On-Line Revista Instituto Humanitas Unisinos, São Leopoldo, ano 
24, n. 460, p. 22-27, 16 dez. 2014. Disponível em: <http://www. 
ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5803&secao=460>. 
Acesso em: 12 mar. 2015. 

3.1.1.7 E-mail (COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA PESSOAL) 

AUTOR da mensagem. Assunto da mensagem. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida 
por, em data de recebimento, dia, mês abreviado, ano. 

Exemplo: 

MAGALHÃES, Manoel. Levantamento bibliográfico. [mensagem pessoal]. Mensagem 
recebida por < bib3@bib.Unoeste.br> em 09 jan. 2001. 

3.1.1.8 Bíblia  

BÍBLIA. Português. Bíblia sagrada. Tradução dos textos originais, com notas, dirigida pelo 
Pontifício Instituto Bíblico de Roma. São Paulo: Paulinas, 1976. 

3 1.1.9 Norma Técnica  

ASOCIACIÓN MERCOSUR DE NORMALIZACIÓN (ANM). NM ISO 14001: sistemas de 
gestión ambiental: requisitos con orientación para su uso. 2. ed. São Paulo, 2007. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). ABNT NBR 15873: 
coordenação modular para edificações. Rio de Janeiro, 2010.  

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO); 
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC). ISO/IEC TR 27008: 
information technology: security techniques: guidelines for auditors on information security 
controls. 1st ed. Geneva, 2011. (Technical report).  

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). 
Norma DNIT 005/2003 -TER: defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos 
terminologia. Rio de Janeiro, 2003. Disponível em: <http://ipr.dnit.gov.br/normas/ 
DNIT005_2003_TER.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2012. 
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3.1.2 Publicação Periódica  

No formato de revista, de boletim, de anuário, etc., constituída por fascículos, números ou 

partes, editados em intervalos pré-fixados (periodicidade), por tempo determinado, com a 

colaboração de diversas pessoas, tratando de diversos assuntos, segundo um plano editorial 

definido. 

3.1.2.1 Revista 

Adota-se a seguinte ordem:  

TÍTULO DA PUBLICAÇÃO. Local de publicação: Editora, numeração do ano e/ou volume, 
número do fascículo, informações de períodos e datas de sua publicação, número de páginas. 

Exemplo: 

DINHEIRO: revista semanal de negócios. São Paulo: Ed. Três, n. 148, 28 jun. 2000. 98 p. 

CONJUNTURA ECONÔMICA. Rio de Janeiro: FGV, v. 38, n. 9, set. 1984. 135 p. Edição 
especial. 

PESQUISA POR AMOSTRA DE DOMÍCILIOS. Mão de obra e previdência. Rio de Janeiro: 
IBGE, v. 7, 1983. Suplemento.  
3.1.2.1.1 Artigo de Revista com Autor 

NOME, sobrenome (autor do artigo). Título do Artigo: subtítulo (se houver). Título da 
Revista, Local da Publicação, Volume, Número, página inicial e final do artigo, mês e ano. 

Exemplo: 

LAHIRE, Bernard. A transmissão cultural da ordem desigual das coisas. Pátio Ensino 
Fundamental. São Paulo, n.60, p. 10-13, nov 2011/ jan 2012. 

MARTINEZ, A. M. E. A evolução das redes eletrônicas de comunicação e o uso estratégico 
da internet por unidades de informação. Informação & Informação, Londrina, v. 5, n. 2, p. 
81-92, jul./dez. 2000. 

METODOLOGIA do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC. Revista Brasileira 
de Estatística. Rio de Janeiro, v. 41, n. 162, p. 323-330, abr./jun. 1980. 

3.1.2.1.2 Artigo de Revista em Formato Eletrônico 
AUTOR. Título do artigo. Título da publicação, Local, v., n., mês., ano. Disponível em: < 
Endereço eletrônico>. Acesso em:  dia / mês / ano). 

Exemplo: 

SOUZA, T. B. et al. Metadados: catalogando dados na Internet. Transinformação, 
Campinas, v. 9, n. 2, maio/ago., 1997. Disponível em: 
<http://www.pucamp.br/~biblio/tbsouza92.html>. Acesso em: 09 jan. 2001. 

 



	   43	  

3.1.2.1.3 Artigo e/ou Matéria de Revista sem Autor  

Quando o artigo e/ou matéria não possuir autoria, a entrada é dada pelo título do 

artigo, com a primeira palavra do título escrita com letras maiúsculas.  

Exemplo: 

CONCEPÇÃO de aulas abertas à experiência em Educação Física: discussão de pressupostos 
em relação a fins e objetivos, a luz da realidade da Educação Física escolar brasileira. Revista 
Motrivivência, Sergipe, ano 6, n. 4, p. 41-47, jun. 1993. 

3.1.2.1.4 Partes de Revista  

São volume, fascículo, números especiais, suplementos, sem título próprio. 

TÍTULO DA PUBLICAÇÃO. Local de publicação: Editora, numeração do ano e/ou volume, 
número do fascículo, informações de periódicos e datas de sua publicação. 

Exemplo de fascúculo 

ISTO É DINHEIRO: revista semanal de negócios, economia, finanças & commerce. São 
Paulo: Três, v. 11, n.587, dez. 2008. 

3.1.2.2 Artigo de Jornal 
 
TÍTULO DO ARTIGO. Título do jornal,  Local de publicação,  dia / mês abreviado / ano. 
Caderno, / seção ou suplemento, página.  

Exemplo:  

O PAÇO da cidade retorna ao seu brilho barroco. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 6 mar. 
1985. Caderno B, p. 6.  

CONSERVATÓRIO municipal agora é Escola Municipal de Artes. Oeste Notícias, 
Presidente Prudente, 25 jan. 2001. p. 3.  

3.1.2.2.1 Artigo de jornal em formato eletrônico  

AUTOR. Artigo do jornal. Título do jornal,  local de publicação , data da publicação (dia / 
mês / abreviado / ano). Disponível em:  <endereço eletrônico>. Data de acesso.  

Exemplo:  

CASTRO, D. Projeto obriga emissoras a exibir filmes nacionais. Folha de São Paulo, São 
Paulo, 10 jan. 2001. Disponível em: <http://www.uol.com.br/fsp/ilustrad/inde10012001.htm>. 
Acesso em: 11 jan. 2001. 
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3.1.2.2.2 Matéria de Jornal com Autoria 
Matéria impressa 

BRETANHA, Thais. Manhã de sol e tarde com chuva. Correio do Povo, Porto Alegre, ano 
114, n. 101, p. 20, 9 jan. 2009. 

Matéria em meio eletrônico com autoria 

CALLAHAN, Gene. O que é ciência? Jornal Mineiro de Psiquiatria, Belo Horizonte, ano 
12, n. 28, ago. 2008. Disponível em: <http://www.jmpsiquiatria.com.br/ciencia. html>. 
Acesso em: 21 jan. 2013. 

3.1.3 Trabalho Apresentado Em Evento (Congressos, Seminários, Simpósios, Encontros, 
Workshops E Colóquios) 

Descrição de trabalhos apresentados em eventos (Congressos, Seminários, Encontros, 

Conferências e Simpósios).  

3.1.3.1Anais  

Documento Impresso  

NOME DO EVENTO,  número,  ano, local do evento. Título da publicação. Local de 
publicação: Editora,  data.  

Exemplo: 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE AVALIAÇÃO EDUCAÇÃO, 1., 1995, Rio de 
Janeiro. Anais... Brasília: MEC, 1996. 

Documento eletrônico (anais eletrônicos):  

NOME DO EVENTO, número, ano, local do evento. Título da publicação...  Local de 
publicação: Editora,  data. Disponível em: <Endereço eletrônico>. Acesso em: data (dia / mês 
abreviado / ano). 

Exemplo: 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TRABALHO E 
COMPETÊNCIAS, 1, 1988, Rio de Janeiro. Anais eletrônicos... Rio de Janeiro : SENAI, 
1998. Disponível em: <www.ciet.senai.br/publica/pubanai.htm>. Acesso em: 11 jan. 2001. 

Observação 30: utiliza-se a nomenclatura Anais eletrônicos... quando for uma obra 
eletrônica, por exemplo, de CD-ROM ou da internet. 

3.1.3.2 Trabalho apresentado em evento científico, publicado em anais 
AUTOR DO TRABALHO. Título: subtítulo.  In: NOME DO CONGRESSO, número, ano, 
local de realização. Título da publicação... Local de publicação: Editora, data. Página inicial 
final do trabalho.  
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Exemplo:  

CASTRO, C. M. O secundário: esquecido em um desvão do ensino? In: SEMINÁRIO 
INTERNACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO, 1., 1995, Rio de Janeiro. Anais... 
Rio de Janeiro: Fundação Cesgranrio, 1996. p. 133-150. 

SILVEIRA, Maria Helena; MARTINS FILHO, Protásio Dutra. O engenheiro: professor 
diante da educação. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA 
- COBENGE, 36., 2008, São Paulo. Anais eletrônicos... São Paulo: Instituto Mauá de 
Tecnologia, 2008. Disponível em: <http://www.cobenge2008.com.br 
/trabalhos/trabalhos/999.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2013.  

COSTA, Ana Cristina; SILVA, Cirlene do Socorro; OLIVEIRA, Lana Regina.  Educação, 
Cultura e autonomia: um diálogo necessário. In: ENCONTRO DE PESQUISA 
EDUCACIONAL DO NORTE E NORDESTE, 20, 2009, Manaus (AM). Caderno de 
Resumos ... Manaus: VALER, 2009, p. 173 

3.1.3.3 Trabalho apresentado em evento científico, anais em formato eletrônico.  

AUTOR DO TRABALHO. Título: subtítulo. In: NOME DO EVENTO,  número,  ano,  local 
de realização. Título da publicação... Local de publicação: Editora, data. Disponível em:  
<Endereço eletrônico>. Acesso em: data (dia mês abreviado ano) 

Exemplo: 

PIEREZAN, C. C. et al. Escabiose verrucosa em paciente transplantado renal. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE DERMATOLOGIA, 53., 1999, Belo Horizonte. Anais 
eletrônicos... Belo Horizonte: SBS, 1999. Disponível em: 
<www.sbd.org.br/anais/vol_75/edicao_1/não_socio?index.htm#escabiose>. Acesso em: 11 
jan. 2001. 

3.1.3.4 Anais no todo, evento realizado simultaneamente 

NOME DO EVENTO, número.,  NOME DO EVENTO, número.,  Título da publicação...  
Local de publicação: Editora, data.  

Exemplo:  

CONGRESSO BRASILEIRO DE PERINATOLOGIA, 11., CONGRESSO LATINO-
AMERICANO DE PERINATOLOGIA, 4., Anais... Porto Alegre: Livraria do Globo, 1988. 
3.1.3.5 Artigo publicado em anais de eventos realizados simultaneamente  

AUTOR DO ARTIGO. Título do artigo. In: NOME DO EVENTO, número, NOME DO 
EVENTO, número, ano, local de realização. Título da publicação. Local de publicação: 
Editora, data. Página inicial-final do artigo. 

Exemplo: 

CARVALHO, A. B. R.; THOMPSON, Z.; BRITO, A. S. J. Crescimento de crianças 
alimentadas com leite materno exclusivo até 6 meses de idade. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE PERINATOLOGIA, 11., CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE 
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PERINATOLOGIA, 4., ENCONTRO DE ENFERMAGEM PERINATAL, 8., Porto Alegre. 
Anais... Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Pediatria, 1988. p. 87.  

3.1.3.6 Trabalho apresentado em evento científico, apresentado em anais e publicado em 
periódico  

AUTOR DO ARTIGO. Título do artigo. Título da revista, Local de publicação, volume, 
número, página inicial e final do artigo, mês abreviado, ano.  

Exemplo:  

CASTELLARIN, Cassio. Avaliação de um serviço de reabilitação de doentes psíquicos 
socialmente crônicos. Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, v.7, n.3, 
p.199-214, 1986. Trabalho apresentado no Encontro de Serviços de Internação Psiquiátrica do 
Estado do Rio Grande do Sul, 1; Semana de Estudos do Hospital Psiquiátrico São Pedro, 2, 
1985, Porto Alegre. 

3.1.4 Documentos de Acesso Exclusivo em Meio Eletrônico  
 

Acesso exclusivo por meio eletrônico. A norma não contempla exemplos dos 

seguintes documentos: Blog, Facebook, Orkut, Twitter e You Tube. Para efeito deste manual, 

os mesmos foram elaborados com base no Código de Catalogação Anglo-Americano. 

3.1.4.1 Homepage institucional  

INSTITUIÇÃO. Título. Local, ano, Disponível em: <endereço>. Acesso em: data (dia /mês 
abreviado / ano).  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SULE SUDESTE DO PARÁ (UNIFESSPA). Programa 
de Pós-Graduação em Dinâmicas Territoriais e Sociedade Amazônica. Disponível em: 
https://pdtsa.unifesspa.edu.br/. Acesso em: 7 ago. 2015. 

3.1.4.2 Blog  

AUTOR. Título da postagem do Blog (primeira palavra em letras maiúsculas quando não 
possuir autor). [S.I], data da postagem. Disponível em: <endereço do blog>. Acesso em:, 
Título do Blog, agência de postagem. 

Exemplo: 

AMOR pelas crianças. [S.I], 1º mar. 2016. Disponível em: 
<http://www.blogmodainfantil.com.br/category/amorpelacrianca/> Acesso em: 05 mar. 2016. 
Blog: Moda Infantil, postado pela empresa Brandilli. 

MÉTODO Vencendo a Calvície do Roberto de Lucca Funciona? [S.I.], 16 fev. 2016. 
Disponível em: < http://saudealternativa.org/metodo-vencendo-a-calvicie-do-roberto-de-
lucca/ >. Acesso em: 13 mar. 2016. Blog: Saúde Alternativa, matéria postada originalmente 
na Agência USP de notícias.  
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CAMURATTI, Gerson. Para Planalto, Temer se colocou como alternativa a Dilma em 
Discurso. 12 mar.2016. Disponível em: < http://g1.globo.com/politica/blog/blog-do-
camarotti/> Acesso em: 12 mar.2016. Blog do Camuratti, postado pela agência G1 da Rede 
GloboFacebook  

3.1.4.3 Título do Facebook 

Quando a postagem não possuir título atribua um título entre colchetes em negrito. 
Quando possuir título a entrada é pelo mesmo.]. [S.l.], data da postagem. Disponível em: 
<endereço>. Acesso em: 

MUSEU DA UFPA. [Fotos de divulgação]. [S.I], 26 jan. 2016. Disponível em: 
https://www.facebook.com/museudaufpa1?fref=ts. Acesso em: 11 mar. 2016. 

MERCEDEZ BENZ COMPANY. [Fotos de divulgação]. [S.l.], 10 ago. 2014. Disponível 
em: <https://www.facebook.com/mercedez.benz.br?fref=ts>. Acesso em: 25 set. 2014.  

3.1.4.4 Twitter  
 
SOBRENOME, Inicial(is) do(s) Prenome(s) do Autor. Texto da mensagem. Local, dia mês 
ano. Twitter: @xyzkdl. Disponível em: <http://twitter.com/XXXXXX>. Acesso em: dia mês 
ano. 

Exemplo:  

TRÂNSITO DE BELÉM. Enquete: você concorda com o novo projeto do ver o peso?. Belém. 
24 fev.2016. Twitter: @belemtransito. Disponível em: 
<https://twitter.com/belemtransito?lang=pt >. Acesso em: 02 mar. 2016. 

GABRIEL, M. Se você deseja fazer uma pessoa feliz, não aumente a sua riqueza, mas 
diminua os seus desejos. São Paulo. 31 jan.2016. Twitter: marthagrabriel. Disponível em: <	  
https://twitter.com/marthagabriel?lang=pt>. Acesso em: 02 mar. 2016. 

3.1.4.5 You tube 
 
THE BEATLES. Hello goodbye. [S.l.], 2006. (3 min 33 s). Disponível em: <http://www. 
youtube.com/watch?v=Qf2S7kKLtEQ>. Acesso em: 8 jun. 2013. 

GORGULHO, Mônica. Mônica Gorgulho fala sobre redução de danos1/5. Entrevistadora: 
Marilia Gabriela. [S.l.], 2004. (ca. 9 min 45 s). Disponível em: <http:// 
www.youtube.com/results?search_query=monica+gorgulho>. Acesso em: 16 maio 2013. 

3.1.4.6 Lista de discussão no todo 

TÍTULO da lista. Indicação de Responsabilidade. Disponível em: <endereço>. Acesso em: 
data (dia / mês abreviado / ano).  

Exemplo:  

ATÉ onde deve ir a imunidade parlamentar no contexto de um regime político democrático? 
OAB-SP. Disponível em: 
<http://www.oabsp.org.br/main1.asp?pg=1.3.2&pgv=a&id_forum=8>. Acesso em: 11 jan. 
2001. 
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3.1.4.7 Lista de discussão em parte  

AUTOR./ Título. / Denominação ou título e subtítulo do serviço (produto ou lista)./ Indicação 
de Responsabilidade./ Disponível em: <endereço>. Acesso em: data (dia /mês abreviado / 
ano).  

Exemplo:  

LIEMERT, D. M. A. Imunidade parlamentar: escudo para criminosos. Fórum de Discussão 
da OAB-SP. Disponível 
em:<http://www.oabsp.org.br/main1.asp?pg=1.3.2&pgv=a&id_forum=8>. Acesso em: 11 jan. 
2001. 

3.1.4.8 Base de dados em CD-ROM consideradas no todo  

NOME DA PRODUTORA DA BASE. Nome da base de dados. Local de publicação: 
Editora, volume. ano. N. CD-ROM. Área de concentração.  

Exemplo:  

CAB INTERNATIONAL. Cab Abstracts. Estados Unidos: Silver Platter, v. 4, 1995. 1 CD-
ROM. Base de dados em Ciências Agrárias. 

3.1.4.8.1Partes de documentos em base de dados em CD-ROM  

AUTOR DA PARTE. Título da parte. In: AUTOR DO TODO. Título do todo. Local: 
Editora, v., n., data, ano. Tipo de suporte. Notas e Área de Concetração.  

Exemplo:  

LADEIRA, M. M. et al. Consumo e digestibilidade aparentes totais e parciais de dietas 
contendo diferentes níveis de concentrado, em novilhos Nelore. In: CAB INTERNATIONAL. 
Cab Abstracts. Estados Unidos: Silver Platter, v. 4, 1995. 1 CD-ROM. Base de dados em 
Ciências Agrárias. 

VELOSO, Euda C. Alencar; MARIN, Rosa Elizabeth Acevedo. Mapa das famílias das 
capitanias do Estado do Grão-Pará – 1778. Belém (PA): 2006. 1 CD-ROOM. Ciência 
Sociais Aplicada 

MARTINS, Andréia; RUEN, Margarida Gandara. A contação de histórias nas séries iniciais. 
In: X SIMPÓSIO DE ARTE-EDUCAÇÃO. Espaço de Arte, Espaço de Saber: concepções 
sobre o ensino da arte na contemporaneidade. Guarapuava (PR): Universidade Estadual do 
Centro Oeste, v.2, n.1, 2013. 1 CD-ROOM. Arte-Educação. 

3.1.4.9 Site ou Portal  
O destaque do título deve ser dado ao próprio portal. Em site não aparece o nome do 

site, mas o destaque será dado ao título da matéria. 
Caso não se possa determinar a data de publicação ou  o copyright da página, deve-se 

utilizar a data de acesso (por entre colchetes e um ponto de interrogação [?]).b 
 

 



	   49	  

3.1.4.9.1 Informação Institucional com Data  

UNICRED PORTO ALEGRE. Cooperativismo/História. Porto Alegre, 2013. Disponível 
em: <http://www.unicred.com.br/poa/>. Acesso em: 7 ago. 2013. 

3.1.4.9.2 Matéria no Site Institucional Com Data 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Obesity and overweight. Geneva, May 
2012. Disponível em: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/>. Acesso em: 17 
ago. 2013. 

3.1.4.9.3 Matéria no Site Institucional Sem Data 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (SBD). Tipos de diabetes. São Paulo, [2012?]. 
Disponível em: <http://www.diabetes.org.br/tipos-de-diabetes>. Acesso em: 9 ago. 2013. 

3.1.4.9.4 Matéria Com Autoria e Com Local 

TOLEDO, Karina. Pesquisa coleta dados sobre emissões de queimadas na Amazônia. 
Administradores – O Portal da Administração, João Pessoa, 1 out. 2012. Disponível em: 
<http://www.administradores.com.br/informe-se/noticias-academicas/pesquisa-coleta-dados-
sobre-emissoes-de-queimadas-na-amazonia/ 62477/>. Acesso em: 4 maio 2013. 

3.1.4.9.5 Matéria com Autoria e Sem Data de Publicação 

MÜZZEL, Lúcia. Para negócios e festas, jatos particulares são opção entre famosos. Portal 
Terra, São Paulo, [2013?]. Disponível em: <http://www.terra.com.br/ 
economia/infograficos/jatos-famosos/>. Acesso em: 18 ago. 2013. 

3.1.4.9.6 Matéria Sem Autoria Com Data 

UNIVERSITÁRIOS criam tecnologias que ajudam a comunidade. Portal Terra, São Paulo, 
27 maio 2011. Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/educacao/noticias/ 0,,OI5152039-
EI8266,00-Universitarios+criam+tecnologias+que+ajudam+a +comunidade.html>. Acesso 
em: 27 maio 2013. 

3.1.4.9.7 Matéria Com Autoria Sem Local 

FERREIRA, Joana Santina Juvenal. A Contirbuição Pedagógica do Jogo e da Brincadeira 
na Educação Infantil. [S.l.], 28 abr. 2011. Disponível em: <http://www. 
pedagogia.com.br/artigos/jogoebrincadeiranaeducacaoinfantil/>. Acesso em: 28 maio 2013. 
3.1.4.10 Imagens do Google 

3.1.4.10.1 Google Maps 

BELÉM - PA. In: GOOGLE MAPS. Mountain View: Google, 2016. Disponível em: 
<https://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR>. Acesso em: 7 ago. 2016. 

3.1.4.10.2 Google Imagens 

BONECA Frozen. In: GOOGLE IMAGENS. Mountain View: Google, 2015. Disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?q=boneca+frozen&biw=1024&bih=618&source=lnms&t
bm=isch&sa=X&ei=ohgDVZeHEJXIsASb1YHwAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&dpr=1#imgdii
=_&imgrc=Pmnz68dpAp4JdM%253A%3B2oS3k3ou1y3BFM%3Bhttp%253A%252F%252F
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static.fnacstatic.com%252Fmultimedia%252FPT%252Fimages_produits%252FPT%252FZoo
mPE%252F5%252F5%252F0%252F0746775264055.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww
.fnac.pt%252FFrozen-Sortido-Bonecas-Vestidos-Magicos-Jogos-de-Faz-de-conta-Outros-
Jogos-de-Faz-de-Conta%252Fa719906%3B400%3B375>. Acesso em: 7 mar. 2015. 

3.1.4.11 Pensamentos e Letras de Músicas  
3.1.4.11.1 Pensamentos ou Frases 
 

ARISTÓTELES. [Frases e pensamentos]. São Paulo, 2013. Disponível em: <http:// 
pensador.uol.com.br/autor/aristoteles/>. Acesso em: 18 ago. 2013. 

3.1.4.11.2 Letra de Música 

MONTE, Marisa. Sonhos. [S.l., 2014?]. Disponível em: <http://letras.mus.br/marisa-
monte/1545223//>. Acesso em: 11 jul. 2014. 
3.1.5 Imagem em Movimento  
 

TÍTULO. Diretor. Produtor. Local: Produtora. Suporte físico. Data. Tempo de projeção: 
característica da cor, som e dimensões.  

Exemplo: 

ÓPERA do Malandro. Direção: Ruy Guerra. Rio de Janeiro: Áustria Cinema e Comunicação, 
1985. 1 videocassete (100 mm): son., color. 12x 12 mm, VHS. 

CAMILLE Claudel. Direção: Bruno Nuytten. Paris (FR). New Way. 1988. 1 DVD. 2h:46min: 
NTSC: son., color., Digital.  

O DIÁRIO de Bridget Jones. Direção: Sharon Maguire. Intérpretes: Renée Zellweger;  
Hugh Grant; Colin Firth. [S.l.]: Universal Studios, 2005. 1 DVD (97 min), son., color. 

3.1.6 Documento Iconográfico  
São imagens no formato de pintura, gravura, ilustração, fotografia, desenho técnico, 

diapositivo, transparência, cartaz, entre outros. Aos documentos eletrônicos dessa qualidade  

devem-se acrescentar as informações relativas à descrição física do meio eletrônico (CD-

ROM, on-line). 

  
SOBRENOME DO AUTOR, Nome (s) do autor. Título (quando NÃO existir deve-se atribuir 
uma denominação. Sem título entre colchetes). data e especificação do suporte.  

  3.1.6.1 Fotografia  
 
FORMANDOS de direito, turma 2007/Universidade Federal do Pará (UFPA). Marabá (PA), 
2007. 1 fotografia, color., 18 cm x 24 cm.  

STOCKDALE, René. When's recess? [2002?]. 1 fotografia, color. Disponível em: 
<http://www.webshots.com/g/d2002/1-nw/20255.html>. Acesso em: 12 jan. 2013.  
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  3.1.6.2 Pintura  
 
BARRENECHEA, Alejandro. Maternidade. 1976. 1 original de arte, óleo sobre tela, 34cm x 
27cm. Coleção particular.  

  3.1.6.3 Ilustração  

VASO. TIFF. 1999. Altura: 1083 pixels. Largura: 827 pixels. 300 dpi. 32 BIT CMYK. 3,5 
Mb. Formato TIFF bitmap. Compactado. Disponível em: <C:\Carol\VASO.TIFF>. Acesso 
em: 28 out. 1999.  

3.1.7 Documento Cartográfico  
São atlas, mapas, globo, fotografia aérea. Nos documentos eletrônicos, acrescentam-se 

as informações relativas à descrição física do meio eletrônico (CD-ROM, on-line).  

SOBRENOME, Nome (s) do(s) autor(es). Entidade ou Jurisdição. Título. Local: Editora, data 
de publicação, designação específica e escala. 

  3.1.7.1 Atlas  
ATLAS do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 1960. 1 atlas (705 p.). 69 mapas.  

  3.1.7.1 Mapas   

BAHIA. Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia Superintendência de Estudos 
Econômicos e Sociais. Territórios de identidade: Estado da Bahia. Salvador: Secretaria do 
Planejamento, 2007. 1 mapa, color. Escala: 1:2.000.000. 

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Serviço Geológico do Brasil (CRPM). Mapa 
geológico da América do Sul de 1854. Disponível em:<http://www.cprm.gov.br/>. Acesso 
em: 22 maio 2013. 

 
3.1.8 Documento Sonoro  

SOBRENOME DO COMPOSITOR, INTÉRPRETE, Nome(s). Título. Local: gravadora, data 
e especificação do suporte.  

CALCANHOTO, Adriana. Perfil: os maiores sucessos. Barueri: Som Livre, p. 2001.  
1 CD-ROM (47 min).  

  3.1.8.1 Documento Sonoro em Parte  

Mesmo modelo que os documentos escritos em partes, inclusive, com o uso da 
expressão latina In:  

SOBRENOME DO COMPOSITOR, INTÉRPRETE, Nome (s) da parte (faixa de gravação). 
Título seguida expressão In: da referência do documento sonoro no todo.  

GINO, A. Toque macio. Intérprete: Alcione. In: ALCIONE. Ouro e cobre. São Paulo: RCA 
Victor, p1988. 1 disco sonoro, Lado A, faixa 1. 
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3.2 TRANSCRIÇÃO DOS ELEMENTOS  
3.2.1 Autor Pessoal  

 São informações que compõem uma referência aplicada a qualquer tipo de documento.  

Um autor 

FAUSTO, Boris. O Pensamento Nacionalista Autoritário: (1920-1940). Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2001. 

Dois autores (separados por ponto e vírgula)  

KRUGMAN, Paul R.; OBSTFELD, Maurice. International economics: theory and policy. 
4th ed. Reading: Addison-Wesley, 1997. 
Mais de três autores 

ATKINSON, Rita L. et al. Introdução à psicologia de Hilgard. 13. ed. Porto Alegre: 
ARTMED, 2002. 

Organizador(res) 

MELO, José Marques de; SATHLER, Luciano (Org.). Direitos à comunicação na sociedade 
da informação. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2005. 

3.2.2 Autor Entidade (Órgãos Governamentais, Empresas, Associações, Congressos)  

Obras de responsabilidades de entidades (instituições, órgãos governamentais, congressos, 
seminários, ONGs, Empresas, Fundações, Associações e siglas conhecidas. 

Exemplo1 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 6.023: informação 
e documentação: referencias: elaboraçãoo. Rio de Janeiro: 2002. 

Exemplo 2 

BRASIL. Ministério das Minas e Energia. Carvão mineral no Rio Grande do Sul. Brasilia, 
DF: CPRM, 1979. (Do cravão mineral, 9). 

Exemplo 3 

MARABÁ. Prefeitura Municipal. Lei orgânica do Município de Marabá. Marabá, 2009. 

3.2.3 Autoria Desconhecida  

Em obras sem autoria, a entrada é feita pelo título; a primeira palavra deve ser escrita 

em letras maiúsculas. Não deve ser usado o termo anônimo. Neste caso, o título não recebe 

destaque (negrito ou itálico).  

Exemplo: 

DICIONÁRIO de alemão-português. 1. ed. Porto, PT: Porto, 2000. 959 p. 
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3.2.4 Edição  

Indica-se a edição em algarismos arábicos, seguidos da abreviatura da palavra edição (ed.) 

no idioma correspondente.  

Exemplos:  

2. ed. (edição)  

2. ed. reform. (edição reformulada)  

2. ed. rev. e adapt. (edição revista e adaptada)  

2. ed. rev. e ampl. (edição revista e ampliada) 

2. ed. rev. e aum. (edição revista e aumentada)  

2. ed. rev. e atual. (edição revista e atualizada)  

2. ed. rev., atual. e ampl. (edição revista, atualizada e ampliada)  

2. ed. rev., atual. e aum. (edição revista, atualizada e aumentada)  

2. ed. rev., atual. e reelab. (edição revista, atualizada e reelaborada)  

2. ed. anot., rev. e atual. (edição anotada, revista e atualizada) 

Exemplo 

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro. 4. ed. rev., ampl. e atual. 

de acordo com a nova Lei do Agravo (Lei 11.187/2005). São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2006. (Recursos no processo civil, 2). 

3.2.5 Local  
O local é indicado conforme aparece no documento. Em caso de cidades homônimas, 

acrescenta-se a sigla do Estado e/ou o nome do país. Caso haja mais de um local para uma só 

editora, usa-se o primeiro ou o mais destacado. Quando o nome da cidade não aparece no 

documento, mas pode ser identificada, coloca-se entre colchetes [ ]; já quando for impossível 

identificar a cidade, emprega-se, entre colchetes, a expressão [S.l.] (sine loco = sem local). 

Exemplo 

BENTHAM, Jeremy. Uma Introdução aos princípios da moral e da legislação. Tradução 

de Luiz João Braúna. [S.l.]: Vitor Civita, 1974. 

3.2.6 Editor(a)  

O nome da editora deve ser transcrito tal como figura no documento; abreviam-se os 

prenomes e suprimem-se os elementos de natureza jurídica ou comercial, desde que 

dispensáveis à identificação.  Quando houver duas editoras indicam-se ambas e suas 
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localidades. Quando for mais de duas editoras indica-se a mais importante. Quando for 

impossível indicar a editora, coloca-se, entre colchete, a expressão [s.n] (sine nomine = sem 

nome). Caso seja impossível indicar o local e a editora, usam-se as expressões abreviadas 

entre os colchetes [S.I: s.n]. 

Exemplo: 

BAUMAN, Zygmunt. Vidas desperdiçadas. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2006. 

CASCUDO, Luís da Câmara. Rede de dormir: uma pesquisa etnográfica. 2. ed. Rio de 
Janeiro: FUNARTE/INF; Natal: EDUFRN, 1983. 

BOITEUX, Colbert Demaria. Administração de projetos. Rio de Janeiro: [s.n.], 1977. 

GONÇALVES, F. B. A história de Mirador. [S.l.: s.n.], 1993. 

3.2.7 Data  

O ano da publicação será transcrito em algarismos arábicos, sem espaçamento ou 

pontuação entre os respectivos algarismos. A data indicada seja da publicação, distribuição, 

copirraite (copyright), impressão ou apresentação (trata-se de um elemento essencial). Isso 

não determinar a data da publicação, distribuição, copirraite (copyright), impressão ou 

apresentação, registra-se uma data aproximada entre colchetes, conforme indicado:  

- um ano ou outro [1971 ou 1972]  

- data provável  [1969?]  

- data certa, não indicada [1973]  

- usa-se em intervalos menores de 20 anos [entre 1906 e 1912]  

- data aproximada [ca. 1960]  

- década certa [197-]  

- década provável [197-?]  

- século certo [18--] 

- século provável [18--?]  

Em caso de revistas, podem ocorrer dois anos de publicação.  

Exemplo: 1987-1988. 

MÜZZEL, Lúcia. Para negócios e festas, jatos particulares são opção entre famosos. Portal 

Terra, São Paulo, [2013?]. Disponível em: <http://www.terra.com.br/ 

economia/infográficos/jatos-famosos/>. Acesso em: 8 ago. 2013. 
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3.2.8 Folha ou página 

• Página é o modo de impressão do texto nos dois lados da folha e designa-se por “p” 

• Folha – se o texto for impresso apenas no anverso da folha, então se designa por “f” 

(TCC, dissertação, teses, projeto) 

Exemplo: 

SCHENKEL, Silvana. Aspectos econômicos e propostas para o ingresso de empresas 
moveleiras gaúchas no mercado alemão. 2007. 121 f. Dissertação (Mestrado em 
Administração) - Programa de Pós Graduação em Administração, Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo, 2007. 

• Se as partes ou capítulos de uma obra ou de um artigo de periódico devem ser 

referenciados com a indicação das páginas (folhas) inicial e final, separadas por hífen, 

precedidos da abreviatura “f.” ou “p.”. 

Exemplo: 

MUELLER, Suzana Pinheiro Machado. A ciência, o sistema de comunicação científica e a 
literatura científica. In: CAMPELLO, Bernadete Santos; CENDÓN, Beatriz Valadares; 
KREMER, Jeannette Marquerite (Org.). Fontes de informação para pesquisadores e 
profissionais. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2000. cap. 1, p. 21-34.  

CULLETON, Alfredo. Por que e onde buscar um princípio fundador para os direitos 
humanos? Estudos Jurídicos (São Leopoldo), São Leopoldo, v. 40, n. 2, p. 57-59, jul./dez. 
2007. 

• Quando a publicação não for paginada ou a numeração de páginas for irregular, 
coloca-se por extenso: não paginado ou  paginação irregula.  

Exemplo: 

SISTEMA de ensino Tamandaré: sargento do Exército e da Aeronáutica. [Rio de Janeiro]: 
Colégio Tamandaré, 1993. Não paginado.  

ROITT, Ivan M.; BROSTOFF, Jonathan; MALE, David. Imunologia. São Paulo: Manole, 
1997. Paginação irregular. 

4 CITAÇÕES EM DOCUMENTOS (NBR 10520/2002) 

A NBR 10.520/2002 define citação assim: "é a menção, no texto, de uma informação 

colhida em outra fonte" (ABNT - NBR 10520, 2002, p.1). É usada para conferir credibilidade 

ao trabalho científico, fornecer informações a respeito dos trabalhos desenvolvidos na área da 

pesquisa e apresentar pontos de vista semelhantes ou divergentes sobre o assunto de sua 

pesquisa. As citações podem aparecer no texto ou em notas de rodapé.  
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Observação: Obras apenas consultadas e não citadas podem ser incluídas em apêndice. 

4.1 FORMAS DE CITAÇÃO  

4.1.1 Citações Diretas  
Citação Textual ou Transcrição - é quando o autor opta por transcrever literalmente 

uma parte de um texto lido. Deve-se respeitar rigorosamente a redação, ortografia e 

pontuação, sem alterar o texto original. 

Quando o autor citado é parte do texto, seu sobrenome é digitado com a primeira letra 

em caixa alta (letra maiúscula) e as demais em letras minúsculas. A data de publicação e a 

página da qual o texto foi extraído são apresentadas dentro de parênteses.  

Exemplo: autor inserido no parágrafo 

Conforme Almeida (2005, p. 32), “O projeto de avaliação envolve planejamento, 
pesquisa e mudança”.   

Quando o autor não faz parte do texto, seu sobrenome é apresentado dentro de 

parênteses, em letras maiúsculas, seguido do ano da publicação e da página da qual o texto foi 

extraído. O ponto final deve aparecer antes e após os parênteses. 
Exemplo: 

[...] nem seque houve tempo para dizer algo: “Quem escreve quer ser lido, citado e espera que 

suas informações sejam úteis para a coletividade”. (CABRAL, 2013, p.16).  

4.1.1.1 Citações Diretas com até Três Linhas  
Citação direta de até 3 linhas, deve ser transcrita entre aspas duplas no corpo do texto; 

é indispensável indicar os dados das fontes de onde foram extraídas as citações (autor, ano da 

publicação e a página).  

• Citação direta com o autor no final da frase entre parênteses:  

"Toda pessoa tem capacidade de ser criativa e cada pessoa tem uma maneira diferente de 

expressar sua criatividade." (WECHESLER, 1998, p. 64).  

• Citação direta com o autor no final da frase entre parênteses:  

"Toda pessoa tem capacidade de ser criativa e cada pessoa tem uma maneira diferente de 

expressar sua criatividade." (WECHESLER, 1998, p. 64).  

• Citação direta com o autor inserido no texto:  

Segundo Wechesler (1988, p. 191), "as pessoas estão, motivadas não somente para serem 

competentes nos seus trabalhos, mas também para serem as melhores."  
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4.1.1.2 Citações Diretas com mais de Três Linhas  

Quando apresentarem mais de três linhas, as citações devem ser destacadas do texto, 

com recuo de 4 cm da margem esquerda, em espaço simples, com uma letra menor do que a 

utilizada no texto e sem aspas. Devem ser precedidas e antecedidas por um (1) espaço de 1,5, 

entrelinhas - fonte tamanho 10; fonte tamanho 10; usar espaço simples entre linhas –, 

transcreve-se em um só bloco, terminando no mesmo alinhamento estabelecido para a 

margem direita. 

Há dois casos: 

1. Autor inserido no parágrafo:  
 
Conforme afirma Campello (2000, p. 55),  

A pesquisa científica é um processo complexo, e durante sua execução o 
pesquisador assume diversas funções: a de líder de equipe, a de captador de 
recursos, a de comunicador, dentre outras. A função de comunicador é de 
fundamental importância nesse processo, pois o pesquisador precisa estar 
constantemente atualizado em relação aos avanços de sua área, inteirando-se do que 
outros cientistas estão fazendo e, por outro lado, mostrando o que ele próprio está 
realizando [...].  

2. Autor não faz parte do parágrafo:  

A pesquisa científica é um processo complexo, e durante sua execução o 
pesquisador assume diversas funções: a de líder de equipe, a de captador de 
recursos, a de comunicador, dentre outras. A função de comunicador é de 
fundamental importância nesse processo, pois o pesquisador precisa estar 
constantemente atualizado em relação aos avanços de sua área, inteirando-se do que 
outros cientistas estão fazendo e, por outro lado, mostrando o que ele próprio está 
realizando [...]. (CAMPELLO, 2000, p. 55). 

 

4.1.2 Citações Indiretas  

Citação Conceptual ou Paráfrase - é a citação livre do texto, ou seja, reprodução de 

algumas ideias de um autor, sem que haja transcrição literal dos termos que ele utilizou. Ou 

seja, é a síntese pessoal redigida com suas palavras, reproduz fielmente as ideias de outro 

autor, sempre indicando a fonte da qual foram extraídas.   

Atenção: o autor deve deixar clara a fonte de onde retirou a ideia; o assunto abordado deve 

ser reescrito e reorganizado, tomando-se cuidado para não ser confundido com plágio. 

As citações indiretas podem ser apresentadas das seguintes formas:  
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1. Quando o nome do autor faz parte integrante do texto, menciona-se a data da 

publicação citada, entre parênteses. Nas citações indiretas, a indicação da(s) página(s) 

consultada(s) é opcional.  

Exemplo 1:  

De acordo com Robbins (1990), há técnicas que as empresas podem usar para um 

estímulo da criatividade individual e grupal na formulação de alternativas criativas durante a 

tomada de decisões.  

Exemplo 2:  

De acordo com Marconi e Lakatos (2001), as fichas de apontamento são utilizadas 

para identificar as obras consultadas. 

Exemplo 3: 

Costa, Ferrari e Martins (2006) afirmam que a Corte Superior Trabalhista consagrou o 

entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para esclarecer possíveis 

controvérsias referentes à indenização por dano moral, advindas das relações de trabalho. 

Exemplo 4: 

Aron et al. (1995) explicam que a economia, ainda que numa sociedade primitiva, 

admite a produção, a circulação dos bens e o consumo. 
 

2. Quando o(s) nome(s) do(s) autor(es) não faz(em) parte do texto, menciona-se, ao final 

da sentença, entre parênteses, o sobrenome do(s) autor(es) e o ano da publicação. A 

indicação da página é opcional. 

Exemplo 1:  
Há técnicas que as empresas podem usar para um estímulo da criatividade individual e 

grupal na formulação de alternativas criativas durante a tomada de decisões (ROBBINS, 

1990).  

Exemplo 2:  

As fichas de apontamento são utilizadas para identificar as obras consultadas. 

(MARCONI; LAKATOS, 2001). 

Exemplo 3: 

A Corte Superior Trabalhista consagrou o entendimento de que a Justiça do Trabalho é 

competente para esclarecer possíveis controvérsias referentes à indenização por dano moral, 

advindas das relações de trabalho. (COSTA; FERRARI; MARTINS, 2006). 
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Exemplo 4: 

A economia, ainda que numa sociedade primitiva, admite a produção, a circulação dos 

bens e o consumo. (ARON et al., 1995).  

4.1.3 Citação de Citação  

Quando há a impossibilidade de acesso a um documento original, pode-se reproduzir 

uma informação já citada por outros autores, cujas obras tenham sido consultadas. É sempre 

preferível, entretanto, consultar as fontes originais. Esse tipo de citação deve ser usado 

somente para os casos em que o acesso ao original é muito difícil, como por exemplo, em 

obras raras ou muito antigas, em idiomas inacessíveis ou mesmo em edições esgotadas. 

No texto, citar o sobrenome do autor do documento não consultado, seguido da 

expressão: apud e o sobrenome do autor, data e página do documento efetivamente 

consultado entre parênteses.  

O autor como parte do parágrafo:  

Exemplo 1: 

De acordo com Feijó (1997, p. 10 apud BELLUZZO, 2007, p. 74), “A cultura 

contemporânea é cada vez mais visual, e isso fortalece todas as formas de comunicação que 

têm base ou exploram a imagem”.  

Exemplo 2: 

De acordo com Feijó (1997 apud BELLUZZO, 2007, p. 74), “A cultura 

contemporânea é cada vez mais visual, e isso fortalece todas as formas de comunicação que 

têm base ou exploram a imagem”.  

Exemplo 3: 

De acordo com Feijó (apud BELLUZZO, 2007, p. 74), “A cultura contemporânea é 

cada vez mais visual, e isso fortalece todas as formas de comunicação que têm base ou 

exploram a imagem”. 

O autor não faz parte parágrafo:  

Exemplo 1: 

“A cultura contemporânea é cada vez mais visual, e isso fortalece todas as formas de 

comunicação que têm base ou exploram a imagem”. (FEIJÓ, 1997, p. 10 apud BELLUZZO, 

2007, p. 74). O ponto final deve aparecer antes e após o parênteses.  
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Exemplo 2: 

  “A cultura contemporânea é cada vez mais visual, e isso fortalece todas as formas de 

comunicação que têm base ou exploram a imagem”. (FEIJÓ, 1997 apud BELLUZZO, 2007, 

p. 74). O ponto final deve aparecer antes e após o parênteses.  

Exemplo 3: 

 “A cultura contemporânea é cada vez mais visual, e isso fortalece todas as formas de 

comunicação que têm base ou exploram a imagem”. (FEIJÓ apud BELLUZZO, 2007, p. 74). 

4.1.4 Notas de Rodapé 

Indicações, observações ou aditamentos do texto feitos pelo autor1, tradutor ou editor, 

podendo também aparecer na margem2 esquerda da mancha gráfica3. (ECO, 1996). 

____________ 
1– o autor indica fontes de citações 
2– as notas servem para acrescentar ao assunto discutido no texto outras indicações bibliográficas de reforço 
3– as notas servem para remissões internas e externas 
4- as notas servem para introduzir uma citação de reforço 
5- as notas servem para ampliar as afirmações que se fez no texto 
6-as notas servem para corrigir as afirmações no texto 
7- as notas podem servir para dar a tradução de uma citação 
8-as notas servem para dirimir dúvidas e citar outros autores esclarecendo a ideia ou conceito. 
 
4.1.5 Omissão de citação  

Quando se pretende omitir palavras ou partes de um texto, estas devem ser substituídas 

por reticências entre colchetes [...].  

Omissão no início e fim da citação  

Exemplo:  

"[...] ao despedir-me dela, disse: Espero que a quatro de julho (cerca de um mês depois) esteja 

a celebrar a sua declaração de independência [...]."  

Omissão no meio da citação  

Exemplo:  

"O estudo de usuários vêm sendo realizados há muito pelas bibliotecas [...]. Atualmente, há 

uma preocupação em trabalhar com aspectos mais observáveis que mensuráveis (tais como 

atitudes, desejos, necessidades), que estão sendo objeto de análise." (RAMOS et al., 1999, p. 

159)  

4.1.6 Ênfase e Destaque em Citações  

Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los indicando esta alteração com a 

expressão grifo nosso entre parênteses após a chamada da citação, ou grifo do autor, caso o 

destaque já faça parte da obra consultada.  
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Exemplos:  

"[...] Os conhecimentos de administração, obtidos pelos americanos e transmitidos para os 

brasileiros, em geral com um certo atraso, são de menor utilidade que os obtidos localmente." 

(BETHLEM, 1999, p. 8, grifo nosso) 

"[...] o desejo de criar uma literatura independente diversa, de vez que, aparecendo o 

classicismo como manifestação de passado colonial [...]" (CANDIDO, 1993, p. 12, grifo do 

autor)  

4.1.7 Autores com o Mesmo Sobrenome  

Quando houver coincidência de autores com o mesmo sobrenome e data, acrescentam-

se as iniciais de seus prenomes. 

Exemplo:  

(BARBOSA, C., 1956)  
(BARBOSA, O., 1956)  

4.1.8 Vários Documentos de um Mesmo Autor Publicados em um Mesmo Ano  

As citações de diversos documentos de um mesmo autor, publicados em um mesmo 

ano, são distinguidas pelo acréscimo de letras minúsculas do alfabeto, após a data e sem 

espaço.  

Exemplo:  

(REESIDE, 1927a)  
(REESIDE, 1927b)  
Silva Filho et al. (1990a, p. 230)  
Silva Filho et al. (1990b, p. 42)  

Observação: As mesmas letras aparecem entre parênteses ao final da citação na referência.  
 
4.1.9 Eventos Científicos  

Para congressos, conferências, seminários e outros, menciona-se o nome completo do 

evento, seguido do ano entre parênteses.  

Exemplo:  

Esta situação modificou-se após as discussões no Seminário Nacional de Bibliotecas 

Universitárias (1978). 

4.1.10 Sistema Numérico  

Segundo a ABNT - NBR 10520:2002, citações devem ter numeração, única e 

consecutiva, para o capítulo ou parte. Não se inicia a numeração da citação a cada página.  
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A indicação da numeração pode ser registrada entre parênteses, colchetes alinhados ao texto; 

ou ainda situada pouco acima da linha do texto, colocada após a pontuação que fecha a 

citação.  

Exemplo:  

Diz Rui Barbosa: "Tudo é viver, previvendo[...]." (15)  

Diz Rui Barbosa: "Tudo é viver, previvendo[...]." [15]  

Diz Rui Barbosa: "Tudo é viver, previvendo[...]." 15  

A identificação da obra, neste caso, é feita pelo número correspondente, inserido nas 

notas de rodapé ou em lista no fim do texto (referências bibliográficas).  

Exemplo:  

“A hipótese deve ser um esperado relacionamento entre duas ou mais variáveis” (20)  

4.1.11 Sistema Autor-Data (alfabético)  

Conforme a ABNT-NBR 10520:2002, a indicação da fonte é feita pelo sobrenome do 

autor ou pela instituição responsável, ou ainda, pelo título seguido da data de publicação do 

documento, separado por vírgula e entre parênteses.  

Exemplo:  

Num estudo recente (BARBOSA, 1980, p. 42) é exposto [...] 

As expressões latinas devem ser utilizadas somente em notas. A expressão apud é a 

única que pode ser usada no texto.  

Apud = citado por, conforme, segundo;  

Ibidem ou ibid. = na mesma obra  

Idem ou id. = do mesmo autor  

Opus citatum ou op. cit. = na obra citada  

Loco citado ou loc. cit. = no lugar citado  

Sequentia ou seq. = seguinte ou que se segue  

passim = aqui e ali; em vários trechos ou passagens  

Cf. = confira  

O termo ibidem só é usado, quando se fizerem várias citações de um mesmo documento, 

variando apenas a paginação.  

Exemplo:  

1Leach, 1957, p. 163.  

2Ibid., p. 165.  

3Ibid., p. 171-172.  
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Se possível, é preferível repetir os dados:  

O termo idem ou id (do mesmo autor) substitui o nome, quando se tratar de citação de 

diferentes obras do mesmo autor.  

Exemplo:  

1Furtado, 1972.  

2Id., 1969, p. 45.  

3Id, 1976, p. 79-80.  

A expressão op. cit. (na obra citada) é empregada para mencionar a mesma página de 

uma obra já citada, quando houver intercalação de outras notas de indicação bibliográfica. 

Exemplo:  

1Gates, 1972, p. 222.  

2Litton, 1975, cap.4, p. 175.  

3Gates, op. cit.  

A expressão et seq. (seguinte ou que se segue) é usada, quando não se quer mencionar 

todas as páginas da obra referenciada.  

Exemplo:  

Figueiredo; Cunha, 1967, p. 102 et seq.  

A expressão passim (aqui e ali) é usada, quando se quer fazer referência a diversas 

páginas de onde foram retiradas as ideias do autor, evitando-se a repetição dessas páginas. 

Indica-se a página inicial e final do trecho que contém as opiniões e os conceitos utilizados.  

Exemplo:  

1Prado, 1971, p. 34-72, passim.  

A abreviatura cf. (confira) é usada para fazer referência de trabalhos de outros autores 

sobre o mesmo tema ou a notas explicativas do mesmo trabalho.  

Exemplo:  

1Cf. Salvador, 1980, p. 30-31.  

2Cf. nota 3 deste capítulo.  

3O homem é considerado como animal, como homem e como cidadão. Cf. Azevedo, 1983, p. 
299, nota 51.  
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Obs.: A abreviatura Cf. aparece com inicial em letra maiúscula, quando usada no início da 

frase. 

Notas explicativas  

Usadas para comentários ou observações pessoais. Podem incluir, também, a tradução 
de citações feitas em língua estrangeira ou indicação da língua original de citações traduzidas.  

Elas podem apresentar-se:  

a) quando a citação é feita no texto em idioma distinto do utilizado no trabalho; em nota, 

deve-se apresentar a tradução da citação, acompanhada da referência bibliográfica respectiva.  

Exemplo:  

O movimento que parece se esboçar em favor das universidades latino-americanas 

pode ter profundos efeitos sobre o desenvolvimento das universidades americanas. 

GELFAND, M.A. Les bibliothèques universitares des pays em voie de développement. 

Paris: Unesco, 1968. p. 20.  

b) quando o autor do trabalho já faz no próprio texto uma citação traduzida, em nota, deve-se 

fazer a referência do original, com a indicação "tradução do autor", entre parênteses.  

Exemplo:  

GELFAND, M. A. Les bibliothèques universitares pays em voie de développement. Paris: 
UNESCO, 1968. p. 20 (Tradução do autor).  

5 PROJETO DE PESQUISA (NBR 15287/2011) 

5.1 ESTRUTURA DO PROJETO CIENTÍFICO 

5.1.1 Elementos Pré-Textuais 

Compreende a parte externa do projeto físico: Capa 
(obrigatório) 

Nome da Instituição 
Nome do curso 
Nome do aluno 
Título do Trabalho 
Subtítulo 
Cidade 
Ano 
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Folha de Rosto (obrigatório) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opcionais: 
Lista de Ilustrção 
Lista de Tabela 
Lista de abreviatura e Siglas 
Listas de símbolos 

Sumário (obrigatório) 

5.1.2 Elementos Textuais 

1. Introdução 

Tem como objetivos:  

Anunciar o assunto/tema da pesquisa (ter uma ideia clara do problema a ser tratado). 
“Deve situar/delimitar o assunto, a partir do quadro teórico de referencia utilizado na 
pesquisa, com a finalidade de mostrar a importância, definir a metodologia utilizada no 
desenvolvimento da pesquisa”. (PÁDUA, 2003, p. 84). 

Indicar como será o desenvolvido o trabalho, com indicação do plano de assunto e 
conclusão. 

2. Desenvolvimento 

É também chamado de corpo do assunto, corpo do trabalho, busca comunicar a proposta 
da realização da pesquisa, considerando os resultados esperados com ela. É preciso que se 
mostre a estrutura lógica com que tema será desenvolvido a pesquisa, ou seja, mostrar a 
lógica da pesquisa à lógica da demonstração e/ou interpretação: explica, discuti, 
demonstra os possíveis resultados e conclusões pretendidas. Pode recorrer a descrição, às 
classificações e às definições. Argumentos são necessários para apresentar hipóteses e 
discutir as questões do problema com o objetivo de analisar os possíveis resultados. 
(PÁDUA, 2003). 

	  



	   66	  

Divisão do desenvolvimento, segue uma sequência, conforme Pádua (2003):  

• Descrição do problema e das hipóteses; 

• Descrição das variáveis que serão verificadas; 

• Planejamento e tipos de amostragem; 

• Descrição das amostragens; 

• Descrição dos instrumentos e técnicas utilizados; 

• Apresentação dos resultados; 

• Relações causa-efeito, generalizações, conclusões. 

3. Metodologia 

Indicação dos recursos técnicos e metodológicos, conforme Pádua (2003). Indica-se 
preliminarmente os recursos que o pesquisador quer para sua coleta de dados, como será 
organizado os procedimentos adotados na investigação e desenhar um plano de análise dos 
dados. É preciso pensar a natureza da pesquisa: documental, bibliográfica, experimental, 
entrevista, questionários e formulários, observações sistemáticas etc. 

6. Conclusão 

Momento em que se apresenta as contribuições e os limites do estudo realizado, 
enfatizando as possibilidades de generalizações dos resultados. Destaca-se ainda os 
desdobramentos da investigação como contributo ao avanço das ciência. (PÁDUA, 2003). 

5. Cronograma 

É a fase da pesquisa que orienta as atividades do pesquisador. Faz-se necessário, pois 
existem dificuldades para o cumprimento por parte do executor da pesquisa. Dai exige-se uma 
organização, a fim de escalonar, no tempo, as etapas do processo e as tarefas que cada etapa 
precisa ser consolidada. (PÁDUA, 2003). 

CRONOGRAMA  

Mês 

                       Semana 

           

Atividades            

Elaboração            

Execução            
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Finalização            

 

5.1.3 Elementos Pós-Textuais 

REFERÊNCIAS (Obrigatório) 

Opcionais: GLOSSÁRIO(S), APÊNDICE(S), ANEXO(S) 
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