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1 APRESENTAÇÃO 

Com o advento da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) e do Repositório 

Institucionais (RI) as teses, dissertações, monografias e trabalhos de conclusão de curso 

alcançaram grande visibilidade por parte dos pesquisadores nacionais e internacionais. Estes 

trabalhos encontraram espaço de destaque extraordinário no meio acadêmico, no entanto, com 

esse privilégio, tornam-se passíveis de constante julgamento, o que demanda maior atenção 

dos envolvidos, tanto no tocante à qualidade do conteúdo como no que concerne à 

apresentação. 

A qualidade da apresentação é alcançada por meio da normalização, que equilibra a 

padronização e a simplificação no ato de elaborar o trabalho acadêmico, além de facilitar o 

processo de comunicação científica e o intercâmbio do conhecimento, proporcionando uma 

visão uniforme da produção científica que se traduz na qualidade do ensino da instituição. 

Para evitar uma leitura desagradável optou-se por não fazer citações das normas da ABNT , 

uma vez que este trabalha tem por base diversas normas, como se pode ver abaixo. 

O manual foi elaborado de acordo com as regras da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) e tem como objetivo elevar a qualidade da produção acadêmica e científica 

da Faculdade de Pará de Minas. Foram tomadas como base as seguintes normas:  

a) ABNT NBR 6022/2018 Artigo em publicação periódica científica impressa –

Apresentação; 

b) ABNT NBR 6023/2018 Referências – Elaboração;  

c) ABNT NBR 6024/2012 Numeração progressiva das seções de um documento – 

Apresentação;  

d) ABNT NBR 6027/2012 Sumário – Apresentação; 

e) ABNT NBR 6028/2021 Resumos – Apresentação;  

f) ABNT NBR 6034/2004 Índice – Apresentação;  

g) ABNT NBR 10520/2002 Citações – Apresentação;  

h) ABNT NBR 14724/2011 Trabalhos Acadêmicos – Apresentação; 

i) ABNT NBR 15287/2011 Projetos de pesquisa – Apresentação;  
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j) ABNT NBR15437/2006 Informação e documentação - Pôsteres técnicos e científicos - 

Apresentação. 

k) Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2);  

l) Normas de apresentação tabular do IBGE. 

 

 

 

2 APRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS TRABALHOS 

2.1 ORIENTAÇÕES GERAIS  

Os textos devem ser digitados ou datilografados em cor preta, podendo utilizar outras cores 

somente para as ilustrações, o papel deve ser na cor branca e tamanho A4 (21 cm × 29,7 cm). 

2.2 FORMATO 

A fonte para o texto em geral deve ser Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 

(antes e depois 0pt), salvo nas citações diretas longas (com mais de 3 linhas), notas de rodapé, 

numeração das folhas, legendas das ilustrações e tabelas a fonte deve ser Times New Roman 

tamanho 10 espaçamento simples (antes e depois 0pt).  

As seções e subseções devem ser numeradas progressivamente (introdução, desenvolvimento, 

conclusão entre outras), subdividindo-se o texto até a seção quinária, no máximo.  

As seções primárias no caso das monografias devem ser iniciadas em folhas distintas e espaço 

entre das subseções devem ser separados do texto que o precede e sucede por uma entrelinha 

(um espaço em branco antes e depois da seção de 1,5 0pt).  

Nos artigos o espaço entre as seções e subseções deve ser separado do texto que o precede por 

uma entrelinha (um espaço em branco antes e depois da seção de 1,5 0pt).  
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Exemplo 

1 SEÇÃO PRIMÁRIA 

1.1 SEÇÃO PRIMÁRIA - SUBSEÇÃO SECUNDÁRIA 

1.1.1 Seção Primária - Subseção Terciária 

1.1.1.1 Seção Primária - Subseção quaternária 

1.1.1.1.1 Seção Primária - Subseção quinaria 

O espaço entre as subseções devem ser separados do texto que o precede por uma entrelinha 

(um espaço em branco antes e depois da seção de 1,5 0pt).  

Os parágrafos devem iniciar com um recuo de 1.25 cm da margem do documento. 

A paginação começa-se a contar da quantidade de páginas de um trabalho a partir da folha de 

rosto, contudo, registra-se graficamente o número a partir da primeira seção no caso das 

monografias (geralmente é a introdução), e da segunda página no caso dos artigos. O número 

indicativo da página deve ser registrado no rodapé, alinhado à direita, com fonte tipo Times 

New Roman, tamanho 10; 

A margem superior e esquerda deve ficar com 3,0 cm, direita e inferior 2,0 cm para 

monografias e artigos de TCC. 

A margem superior e esquerda deve ficar com 2,0 cm, direita e inferior 2,0 cm para artigos de 

PI. 

As siglas na primeira vez em que a sigla for usada de seu significado por extenso e, a seguir, a 

sigla entre parênteses. 

Exemplo 

 Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT) 

Se impresso utilizar papel branco ou reciclado, no formato A4. Os elementos pré-textuais 

devem iniciar no anverso da folha, com exceção dos dados internacionais de catalogação na 
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publicação que devem vir no verso da folha de rosto. Recomenda-se que os elementos textuais 

e pós-textuais sejam digitados ou datilografados no anverso e verso das folhas. 

2.3 TABELAS 

As tabelas devem ter numeração independente e consecutiva O título colocado na parte 

superior, precedido da palavra Tabela e do número de ordem em algarismos arábicos, digitado 

em espaço simples de forma completa, clara e concisa. 

As tabelas não devem ser fechadas com linhas verticais, à esquerda e à direita, a moldura de 

uma tabela e devi-se evitar linhas verticais para separar as colunas. 

Quando retiradas de outra obra, é obrigatória a indicação da fonte, de forma resumida, em 

fonte Times New Roman tamanho 10, no pé da tabela (coloca-se a referência da obra ao final 

do trabalho ou em nota de rodapé).  

Exemplo 

 

Tabela 1 – Participação em reuniões 

 Frequência Absoluta % 

Sim 83 78,3 

Não 12 11,3 

Nem sempre 11 10,4 

TOTAL 106 100 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2005. 

 

2.4 ILUSTRAÇÕES 

As ilustrações devem ter numeração independente e consecutiva os título devem ser 

colocados na parte superior, precedido do título específico e do número de ordem em 

algarismos arábicos, digitado em espaço simples de forma completa, clara e concisa. 

Quando retiradas de outra obra, é obrigatória a indicação da fonte, de forma resumida, em 
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fonte Times New Roman tamanho 10, no pé da imagem (coloca-se a referência da obra ao 

final do trabalho ou em nota de rodapé). 

Exemplo 

 
Figura 1: Justiça racial 
 

 
Fonte: (MEDANHA, 1993, p.7). 

 

Gráfico 2: início da informatização 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2015, p. 182). 
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3 ESTRUTURA DE PROJETO DE PESQUISA 

O projeto de pesquisa deverá ter os seguintes elementos:  

a) Elementos pré-textuais: 

a. Capa 

b. Folha de Rosto 

c. Sumário 

b) Elementos textuais:   

a. Justificativa 

b. Área de Concentração e Delimitação do Tema 

c. Problema da Pesquisa 

d. Hipótese(s) 

e. Objetivos (geral e específicos) 

f. Referencial Teórico 

g. Metodologia 

h. Estruturação do TCC 

c) Elementos pós-textuais:   

a. Referências 

b. Glossário (se houver necessidade) 

c. Apêndice(s) 

d. Anexo(s) 

3.1 CAPA 

É um elemento obrigatório. Serve para proteger e dar melhor apresentação ao trabalho. Este 

elemento deve conter as seguintes informações: 

a) nome da entidade para a qual deve ser submetido; 

b) nome  da escola; 

c) nome do curso; 

d) nome(s) do(s) autor(es);  

e) título;  
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f) subtítulo: se houver, deve ser precedido de dois pontos, evidenciando a sua 

subordinação ao título;  

g) local (cidade) de entidade onde deve ser apresentado (no caso de cidades homônimas 

recomenda-se o acréscimo da sigla da unidade da federação) e 

h) ano de depósito (entrega do trabalho). 

Ambas as informações devem está centralizadas, em caixa alta, em negrito, com fonte 

Times New Roman tamanho 14. 

3.2 FOLHA DE ROSTO 

É um elemento obrigatório. Contém os elementos que são essenciais à identificação do 

trabalho na seguinte ordem: 

a) nome do autor: centralizado e situado na margem superior do papel; 

b) título: em destaque e centralizado na página – subtítulo (se houver) precedido do título 

e separado desse por dois pontos; 

c) nota explicativa: informa sobre o caráter acadêmico do documento (trabalho 

acadêmico, trabalho de conclusão de curso, monografia etc.), o objetivo, o grau 

pretendido, a unidade de ensino e a instituição onde foi preparado e o nome do 

orientador. Essa nota é transcrita em espaçamento simples entre linhas, recuada a 8 

cm, com fonte tamanho 10;  

d) local: nome da cidade (da instituição) e 

e) ano de depósito (entrega do trabalho). 

3.3 SUMÁRIO 

É um elemento obrigatório que consiste na apresentação das divisões do trabalho na mesma 

ordem e grafia em que se sucedem no corpo do texto, seguidas da respectiva paginação. 

3.4 JUSTIFICATIVA 

A justificativa num projeto de pesquisa, como o próprio nome indica, é o convencimento de 

que o trabalho de pesquisa é fundamental de ser efetivado. O tema escolhido pelo pesquisador 
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e a hipótese levantada são de suma importância, para a sociedade ou para alguns indivíduos, 

de ser comprovada. Deve-se tomar o cuidado, na elaboração da justificativa, de não se tentar 

justificar a hipótese levantada, ou seja: tentar responder ou concluir o que vai ser buscado no 

trabalho de pesquisa. A justificativa exalta a importância do tema a ser estudado, ou justifica a 

necessidade imperiosa de se levar a efeito tal empreendimento.  

3.5 ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

A área de concentração é o tema geral sobre o qual o acadêmico aprofundará seus 

conhecimentos. Exemplos: direito público, educação especial, planejamento estratégico, 

finanças públicas etc. 

Existem dois fatores principais que interferem na escolha de um tema para o trabalho de 

pesquisa e posterior monografia. Abaixo estão relacionadas algumas questões que devem ser 

levadas em consideração no momento da escolha: 

 Afetividade em relação a um tema ou alto grau de interesse pessoal: para se trabalhar 

uma pesquisa é preciso ter um mínimo de prazer nesta atividade. A escolha do tema 

está vinculada, portanto, ao gosto pelo assunto a ser trabalhado. Trabalhar um assunto 

que não seja do seu agrado tornará a pesquisa num exercício de tortura e sofrimento.  

 Tempo disponível para a realização do trabalho de pesquisa: na escolha do tema temos 

que levar em consideração a quantidade de atividades que teremos que cumprir para 

executar o trabalho e medi-la com o tempo dos trabalhos que temos que cumprir no 

nosso cotidiano, não relacionado à pesquisa.  

 O limite das capacidades do pesquisador em relação ao tema pretendido: é preciso que 

o pesquisador tenha consciência de sua limitação de conhecimentos para não entrar 

num assunto fora de sua área. Se minha área é a de ciências humanas, devo me ater aos 

temas relacionados a esta área.  

 A significação do tema escolhido, sua novidade, sua oportunidade e seus valores 

acadêmicos e sociais: na escolha do tema devemos tomar cuidado para não 

executarmos um trabalho que não interessará a ninguém. Se o trabalho merece ser feito 

que ele tenha uma importância qualquer para pessoas, grupos de pessoas ou para a 

sociedade em geral.  
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 O limite de tempo disponível para a conclusão do trabalho: quando a instituição 

determina um prazo para a entrega do relatório final da pesquisa, não podemos nos 

enveredar por assuntos que não nos permitirão cumprir este prazo. O tema escolhido 

deve estar delimitado dentro do tempo possível para a conclusão do trabalho. 

 Material de consulta e dados necessários ao pesquisador: um outro problema na escolha 

do tema é a disponibilidade de material para consulta. Muitas vezes o tema escolhido é 

pouco trabalhado por outros autores e não existem fontes secundárias para consulta. A 

falta dessas fontes obriga ao pesquisador buscar fontes primárias que necessita de um 

tempo maior para a realização do trabalho. Este problema não impede a realização da 

pesquisa, mas deve ser levado em consideração para que o tempo institucional não seja 

ultrapassado.  

Na delimitação do tema, o pesquisador deve determinar a linha da sua pesquisa, especificando 

assim a sua área de concentração. É como se fosse a busca para a seguinte pergunta: o que 

especificamente pretendo pesquisar dentro dessa área de concentração? 

Vale ressaltar que quanto mais delimitado for o tema melhor será o direcionamento de sua 

pesquisa. Determine então, sempre que possível, locais, tempo de referencial, público-alvo 

etc. 

3.6 PROBLEMA DA PESQUISA 

O problema da pesquisa é a mola propulsora de todo o projeto e futura monografia. Toda a 

pesquisa consistirá na busca para a resposta concreta e total ao problema formulado. Assim, 

depois de definido o tema, levanta-se uma questão, intimamente ligada a delimitação, que será 

confirmada ou negada através do trabalho de pesquisa.  

3.7 HIPÓTESE (S) 

A hipótese é a suposta resolução do problema formulado. Por ser suposta não tem a obrigação 

de corresponder-se totalmente com a conclusão da monografia e por esta razão não é um 

elemento obrigatório. Pode ser que ao longo da pesquisa, o pesquisador perceba que alguns 

pontos da hipótese são divergentes ou não. O mais importante é que no momento da 
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formulação da hipótese o pesquisador concentre-se em qual foi o problema formulado para 

que a hipótese seja a resposta (suposta resolução) para o mesmo, não cabendo neste momento 

justificativas sobre a importância do assunto. 

Dependendo da natureza do problema formulado e da delimitação do tema, podem ser 

formuladas mais de uma hipótese ou nenhuma. 

3.8 OBJETIVOS (GERAL E ESPECÍFICOS) 

A definição dos objetivos determina o que o pesquisador quer atingir com a realização do 

trabalho de pesquisa. Objetivo é sinônimo de meta, fim. Os objetivos podem ser separados em 

geral ou principal (define o propósito da pesquisa – meta final) e específicos ou secundários 

(operacionaliza o objetivo geral – caminho a ser percorrido), sempre utilizando verbos no 

infinitivo (analisar, avaliar, conhecer e definir) para sua formulação. 

Os verbos que iniciam objetivos devem indicar ação intelectual mensurável, isto é, que o 

produto final seja verificado. Segundo Santos citado por Silva (2003, p. 57) diz que o cérebro 

humano possui estágios cognitivos diversos, com graus também diversos de  complexidade 

que devem ser observados no momento de formulação dos objetivos, que são:  

 Estágio de conhecimento (apontar, citar, classificar, conhecer, definir, descrever, 

identificar, reconhecer e relatar); 

 Estágio de Compreensão (compreender, concluir, deduzir, demonstrar, determinar, 

diferenciar, discutir, interpretar, localizar, reafirmar); 

 Estágio de Aplicação (aplicar, desenvolver, empregar, estruturar, operar, organizar, 

praticar, selecionar, traçar); 

 Estágio de Análise (analisar, comparar, criticar, debater, diferenciar, discriminar, 

examinar, investigar e provar); 

 Estágio de Síntese (compor, construir, documentar, especificar, esquematizar, formular, 

produzir, propor, reunir e sintetizar); 

 Estágio de Avaliação (argumentar, avaliar, contrastar, decidir, escolher, estimar, julgar, 

medir e selecionar). 
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3.9 REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico é o registro da teoria básica que dará suporte a sua pesquisa. Neste 

campo, o pesquisador registra informações, citações, principais teóricos concernentes ao tema 

delimitado e sempre com relação à formulação do problema. Deve ser escrito como um todo 

coerente e coeso, contendo não apenas citações (diretas ou indiretas) dos teóricos de suporte 

como também as análises do pesquisador referente a essas teorias. 

Vale ressaltar que no projeto de pesquisa o referencial teórico diz respeito as teorias básicas 

iniciais, no desenvolvimento da pesquisa para a monografia esse referencial será 

consideravelmente ampliado. 

3.10 METODOLOGIA 

A Metodologia é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda ação que será 

desenvolvida no método (caminho) do trabalho de pesquisa. É a explicação do tipo de 

pesquisa, do instrumental necessário para coleta de dados (questionário, entrevista etc), do 

tempo previsto, da equipe de pesquisadores e da divisão do trabalho, das formas de tabulação 

e tratamento dos dados, enfim, de tudo aquilo que operacionalizará o trabalho de pesquisa.  

3.11 ESTRUTURAÇÃO DO TCC 

Consiste na definição dos títulos e subtítulos (ainda que sejam passíveis de alteração ao longo 

do desenvolvimento da pesquisa) que serão desenvolvidos no corpo do trabalho, ou seja, do 

trabalho de conclusão de curso, como uma espécie de sumário. 

3.12. REFERÊNCIAS 

Relação em ordem alfabética das obras consultadas e mencionadas na elaboração do trabalho. 

Devem ser elaboradas de acordo com a NBR 6023:2018, detalhada mais a frente neste 

manual. 
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3.13 GLOSSÁRIO 

É um elemento opcional. Consiste na relação de palavras, em ordem alfabética, de uso 

restrito, empregados no texto e acompanhadas das respectivas definições. 

3.14 APÊNDICES E/OU ANEXOS 

São elementos opcionais. Material suplementar julgado de possível interesse para consulta 

durante a leitura do texto, não sendo, porém, parte integrante do trabalho. 

 Apêndice: material elaborado pelo autor do trabalho; 

 Anexo: material que não foi elaborado pelo autor do trabalho. 

 

 

 

4 ESTRUTURA DOS TRABALHOS ACADÊMICOS: MONOGRAFIAS E DEMAIS 
TRABALHOS 

Um trabalho acadêmico (seja ele um trabalho de conclusão de curso ou não) deve obedecer à 

seguinte estrutura: 

a) Elementos pré-textuais: 

a. Capa 

b. Folha de Rosto 

c. Errata 

d. Folha de Aprovação 

e. Dedicatória 

f. Agradecimento 

g. Epígrafe 

h. Resumo (língua vernácula) 
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i. Resumo em língua estrangeira 

j. Lista de Ilustrações, de tabelas, de abreviaturas, de siglas e/ou símbolos 

k. Sumário 

b) Elementos textuais:   

a. Introdução 

b. Desenvolvimento 

c. Conclusão 

c) Elementos pós-textuais:   

a. Referências 

b. Glossário (se houver necessidade) 

c. Apêndice(s) 

d. Anexo(s) 

4.1 CAPA 

É um elemento obrigatório. Serve para proteger e dar melhor apresentação ao trabalho. Este 

elemento deve conter as seguintes informações: 

i) nome da entidade para a qual deve ser submetido; 

j) nome  da escola; 

k) nome do curso; 

l) nome(s) do(s) autor(es);  

m) título;  

n) subtítulo: se houver, deve ser precedido de dois pontos, evidenciando a sua 

subordinação ao título;  

o) local (cidade) de entidade onde deve ser apresentado (no caso de cidades homônimas 

recomenda-se o acréscimo da sigla da unidade da federação) e 

p) ano de depósito (entrega do trabalho). 

Ambas as informações devem está centralizadas, em caixa alta, em negrito, com fonte 

Times New Roman tamanho 14. 
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4.2 FOLHA DE ROSTO 

É um elemento obrigatório. Contém os elementos que são essenciais à identificação do 

trabalho na seguinte ordem: 

f) nome do autor: centralizado e situado na margem superior do papel; 

g) título: em destaque e centralizado na página – subtítulo (se houver) precedido do título 

e separado desse por dois pontos; 

h) nota explicativa: informa sobre o caráter acadêmico do documento (trabalho 

acadêmico, trabalho de conclusão de curso, monografia etc.), o objetivo, o grau 

pretendido, a unidade de ensino e a instituição onde foi preparado e o nome do 

orientador. Essa nota é transcrita em espaçamento simples entre linhas, recuada a 8 

cm, com fonte tamanho 10;  

i) local: nome da cidade (da instituição) e 

j) ano de depósito (entrega do trabalho). 

4.3 FICHA CATALOGRÁFICA 

É um elemento opcional para monografias e TCCs na FAPAM. A ficha catalográfica contém 

as informações bibliográficas necessárias para a identificação do documento na fonte. Traz 

informações fundamentais para a identificação e a recuperação do documento, tais como 

autor, título, páginas, assunto, etc. É confeccionada conforme o Código de Catalogação 

Anglo-Americano (AACR) vigente. A mesma deverá ser elaborada por um bibliotecário. 

4.4 ERRATA 

Elemento opcional. Deve ser inserida logo após a folha de rosto, constituída pela referência 

do trabalho e pelo texto da errata. Apresentada em papel avulso ou encartado, acrescida ao 

trabalho depois de impresso. 

4.5 FOLHA DE APROVAÇÃO 

É um elemento obrigatório para os trabalhos de conclusão de cursos. Deve vir em folha 

distinta contendo identificação da autoria, título do trabalho, nota explicativa semelhante a da 
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folha de rosto, data de aprovação e o nome completo, titulação e instituições a que pertencem 

os membros da banca examinadora, com espaço para assinatura, sendo que o orientador deve 

ser identificado. 

4.6 DEDICATÓRIA, AGRADECIMENTO E EPÍGRAFE 

É um elemento opcionais. São elementos apresentados em folhas distintas e alinhados a partir 

do centro da página: 

 Dedicatória: é um texto pouco extenso em que o autor dedica a obra ou presta 

homenagem a alguém; 

 Agradecimento: texto em que o autor agradece àqueles que contribuíram direta ou 

indiretamente para o desenvolvimento da pesquisa;  

 Epígrafe: é a citação de um pensamento relacionado com o escopo da obra. 

4.7 RESUMO (MONOGRAFIA) 

É um elemento obrigatório. Apresenta de modo conciso o conteúdo do texto, destacando os 

pontos mais importantes, conscritos nos objetivos, na metodologia, nos resultados e nas 

conclusões do trabalho. Deve ocupar apenas um parágrafo, sem recuo, dando-se preferência 

ao uso da terceira pessoa do singular e do verbo na voz ativa, devendo ter entre 150 a 500 

palavras. O padrão do espaçamento entrelinhas deverá ser simples (antes e depois 0 pt), letra 

Times New Roman tamanho . 

Não deve conscrever qualquer tipo de citação e nem receber identificação numérica de Seção. 

Resumo de artigo vide seção 5.3. 

4.7.1 PALAVRAS - CHAVE 

As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-

chave, seguida de dois-pontos, separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas por ponto. 

Devem ser grafadas com as iniciais em letra minúscula, com exceção dos substantivos 

próprios e nomes científicos. 
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Exemplo 

Palavras - chave: gestação; cuidado pré-natal; Aedes aegypti; IBGE; Brasil. 

4.8 RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Elemento obrigatório. É a tradução do resumo para idioma de divulgação internacional. Em 

inglês ABSTRACT, em espanhol RESUMEN, em francês RESUMÉ. Seguem as orientações: 

a) aparece logo após o resumo em língua vernácula (língua portuguesa) e em formato 

idêntico; e 

b) as palavras-chave e/ou descritores também devem ser traduzidas. 

4.9 LISTA DE ILUSTRAÇÕES, DE TABELAS, DE ABREVIATURAS, DE SIGLAS E/OU 
SÍMBOLOS 

São opcionais, entretanto, recomenda-se listar os elementos acima descritos quando o número 

de itens por tipologia for superior a cinco. Cada tipologia deve ser registrada em lista 

separada, numerados em algarismo arábico e na ordem em que aparecem no texto  

4.10 SUMÁRIO 

É um elemento obrigatório que consiste na apresentação das divisões do trabalho na mesma 

ordem e grafia em que se sucedem no corpo do texto, seguidas da respectiva paginação. Deve 

figurar imediatamente após a(s) folha(s) de lista(s), com o título SUMÁRIO centralizado na 

folha  

4.11 INTRODUÇÃO 

Na introdução o tema é apresentado de maneira clara, precisa e sintética. Consiste na 

apresentação do tema explicação de como foi desenvolvido: problema da pesquisa, hipótese 

(s), justificativa assinalando-se a relevância do trabalho, objetivos, métodos, composição 

temática e a metodologia aplicada na pesquisa. 
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Evite introdução que se refira vagamente ao título da monografia, nem tampouco uma 

introdução abrupta, que leve o leitor a entrar confusamente no assunto.  

Não deve conscrever qualquer tipo de citação e nem propor algo que não será pesquisado e 

nem receber identificação numérica de Seção e terá quantas laudas que necessário no bojo. 

Em caso de Artigo Acadêmico e Científico a Introdução será a segunda página e deverá ter as 

mesmas condições das demais normas.  

4.12 DESENVOLVIMENTO 

É o corpo do trabalho e estrutura de acordo com a conveniência de desenvolvimento lógico e 

claro do assunto. O tema é explicado, discutido; os problemas são classificados, definidos 

e/ou demonstrados. 

As Seções iniciarão em folhas específicas e as Subseções em dois espaços no inicio e um 

espaço entre a seção e o texto. Em todos os casos não ultrapassando ao quinquênio. Terá 

numeração contínua a partir da 2ª lauda. 

4.13 CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Avalia e apresenta os resultados obtidos e pode sugerir ideias e abordagens novas a serem 

consideradas em outros trabalhos da área. 

O texto será formado em parágrafos respondendo os objetivos alcançados, confirmação ou 

não da hipótese (s) como alternativa de solução do problema pesquisado. 

Não deve conscrever qualquer tipo de citação, sendo as laudas numeradas (contínuas), mas 

não recebendo identificação numérica de Seção e terá quantas laudas que necessário no bojo. 

4.14 REFERÊNCIAS 

Relação em ordem alfabética das obras consultadas e mencionadas na elaboração do trabalho. 

Devem ser elaboradas de acordo com a NBR 6023:2018, detalhada mais a frente neste 

manual, vise seção 7. 
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4.15 GLOSSÁRIO 

É um elemento opcional. Consiste na relação de palavras, em ordem alfabética, de uso 

restrito, empregados no texto e acompanhadas das respectivas definições. 

4.16 APÊNDICES E/OU ANEXOS 

São elementos opcionais. Material suplementar julgado de possível interesse para consulta 

durante a leitura do texto, não sendo, porém, parte integrante do trabalho. 

 Apêndice: material elaborado pelo autor do trabalho; 

 Anexo: material que não foi elaborado pelo autor do trabalho. 

 

 

 

5 ESTRUTURA DO ARTIGO  

A estrutura de um artigo é composta por elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais nas 

quais contém elementos obrigatórios e opcionais, dispostos na ordem a seguir.: 

a) Elementos pré-textuais:   

a. Título (obrigatório) 

b. Subtítulo (não obrigatório) 

c. Autor (es) (obrigatório) 

d. Resumo na língua do texto (obrigatório) 

e. Palavras - chave na língua do texto (obrigatório) 

f. Resumo em língua estrangeira (obrigatório) 

g. Palavras - chave em língua estrangeira (obrigatório) 

b) Elementos textuais:   
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a. Introdução (obrigatório) 

b. Desenvolvimento (obrigatório) 

c. Conclusão (obrigatório) 

c) Elementos pós-textuais:   

a. Referências (obrigatório) 

b. Glossário (opcional) 

c. Apêndice(s) (opcional) 

d. Anexo(s) (opcional) 

NOTA: A nomenclatura dos títulos dos elementos textuais fica a critério do autor. 

5.1 ORIENTAÇÕES GERAIS 

O artigo deve obedecer às seguintes orientações sobre espaçamento:  

a) todo o trabalho deve ser digitado em fonte Times New Roman em tamanho 12, com 

espaçamento 1,5 (antes e depois automático), com exceção das citações com mais de três 

linhas, paginação, notas, legendas e fontes das ilustrações e tabelas devem ser em fonte 

Times New Roman em tamanho 10. 

b) os títulos das seções e subseções devem ser separados do texto que os precede e o sucede 

por um espaço 1,5 (antes e depois automático), em branco; 

c) as citações diretas com mais de três linhas devem ser  digitadas em Times New Roman 

tamanho de fonte 10 (dez), separadas do texto que as precede e as sucede por um espaço 

entre linhas simples em branco, com recuo de 4cm;  

d) as notas de rodapé devem ser digitadas com fonte Times New Roman tamanho 10 

separadas do texto por um espaço simples entre linhas e por um filete de 5 cm, a partir da 

margem esquerda,;  

e) as referências ao final do trabalho devem ser separadas entre si por um espaço simples em 

branco (antes e depois 0). 
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5.2 TÍTULO E SUBTÍTULO ARTIGO TCC 

Elemento obrigatório. O título e subtítulo, se houver, devem ser apresentados na primeira 

página do artigo, separados por dois-pontos (:) e diferenciado tipograficamente. 

O título inicia-se na margem superior da folha/página, centralizado, em letras maiúsculas, em 

negrito, fonte tamanho 12 e espaço simples entrelinhas (antes e depois automático), seguido 

do subtítulo, se houver. 

O subtítulo deve ser separado por dois pontos (:). 

5.3 TÍTULO E SUBTÍTULO ARTIGO PI 

Elemento obrigatório. O título e subtítulo, se houver, devem ser apresentados na primeira 

página do artigo, separados por dois-pontos (:) e diferenciado tipograficamente. 

O título inicia-se na margem superior da folha/página, centralizado, em letras maiúsculas, em 

negrito, fonte Book Antiqua tamanho 18 e espaço simples entrelinhas (antes e depois 

automático), seguido do subtítulo, se houver, em cor azul escuro (texto 2). O subtítulo deve 

ser separado por dois pontos (:). 

5.3.1 TÍTULO E SUBTÍTULO ARTIGO PI EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Elemento obrigatório. É a tradução do título e subtítulo para idioma de divulgação 

internacional (inglês), sendo que aparece logo após o título em língua vernácula (língua 

portuguesa) e em Times New Roman tamanho 12, espaço simples entrelinhas (antes e depois 

automático) cor azul, 25% mais escuro. 

5.4 AUTOR (ES) 

O nome do (s) autor (es) deve ser inserido de forma direta: prenome e sobrenome. Os nomes 

devem está em linhas distintas com fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço simples 

entre linhas (antes e depois 0 pt) e em negrito. Ao final do sobrenome inclua uma nota de 

rodapé com fonte Times New Roman, tamanho 10, espaço simples entre linhas (antes e 
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depois 0), registrando a titulação e o endereço eletrônico do (a) acadêmico (a) e a titulação e 

endereço eletrônico do (a) professor (a) orientador (a). 

5.5 RESUMO 

É um elemento obrigatório. Apresenta de modo conciso o conteúdo do texto, destacando os 

pontos mais importantes, conscritos nos objetivos, na metodologia, nos resultados e nas 

conclusões do trabalho. Deve ocupar apenas um parágrafo, sem recuo, dando-se preferência 

ao uso da terceira pessoa do singular e do verbo na voz ativa deve-se ficar entre 100 e 250 

palavras. O padrão do espaçamento entrelinhas deverá ser simples (antes e depois 

automático). E fonte Times New Roman, tamanho 11, espaço simples entre linhas (antes e 

depois automático). Não deve conscrever qualquer tipo de citação e nem receber identificação 

numérica de Seção. 

5.5.1 PALAVRAS-CHAVE 

As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras - 

chave, seguida de dois-pontos, separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas por ponto. 

Devem ser grafadas com as iniciais em letra minúscula, com exceção dos substantivos 

próprios e nomes científicos. 

Exemplo 

Palavras - chave: gestação; cuidado pré-natal; Aedes aegypti; IBGE; Brasil. 

5.6 RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Elemento obrigatório. É a tradução do resumo para idioma de divulgação internacional. Em 

inglês ABSTRACT, ou em espanhol RESUMEN, ou em francês RESUMÉ. Seguem as 

orientações: 

a) aparece logo após o resumo em língua vernácula (língua portuguesa) e em formato 

idêntico; e 

b) as palavras-chave e/ou descritores também devem ser traduzidas. 
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5.7 INTRODUÇÃO 

Na introdução do trabalho deve constar a definição do tema em linhas gerais, a delimitação do 

assunto estudado, o estabelecimento dos objetivos gerais e específicos, a apresentação da 

justificativa para a escolha do tema, a apresentação da metodologia e a indicação da 

organização do trabalho, ou seja, das partes que o compõem. 

5.8 DESENVOLVIMENTO 

Parte principal do artigo, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto 

tratado. Divide-se em seções e subseções, conforme a NBR 6024, que variam em função da 

abordagem do tema e do método. 

A numeração progressiva deve ser utilizada para evidenciar a sistematização do conteúdo do 

artigo, organizando as seções em que se divide o texto. Deve ser elaborada conforme a ABNT 

NBR 6024. As seções e subseções devem ser utilizados algarismos arábicos, limitar a 

numeração progressiva até a seção quinaria. 

A quantidade de paginas mínima e máxima deve ser conforme abaixo. 

Tabela 1 – Mínimo e máximo de páginas 

 

 
Curso 

TCC Artigo / PI 
Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Administração 15 25 8 15 
Agronegócio - - 8 15 

Ciências contábeis 15 20 8 15 
Direito   8 15 

Enfermagem 15 30 8 15 
Gestão de T.I. - - 8 15 

Letras - - 8 15 
Matemática   8 15 
Pedagogia - - 8 15 
Psicologia 10 20 8 15 

Sistemas de Informação - - 8 15 
Pós-Graduação - - 8 15 
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5.9 CONCLUSÃO 

Parte final do artigo, na qual se apresentam as conclusões correspondentes aos objetivos e 

hipóteses. 

5.10 REFERÊNCIAS 

Relação em ordem alfabética das obras consultadas e mencionadas na elaboração do trabalho. 

Devem ser elaboradas de acordo com a NBR 6023, detalhada mais a frente neste manual na 

seção 7. 

5.11 GLOSSÁRIO 

É um elemento opcional. Consiste na relação de palavras, em ordem alfabética, de uso 

restrito, empregados no texto e acompanhadas das respectivas definições. 

5.12 APÊNDICES E ANEXOS 

São elementos opcionais. Material suplementar julgado de possível interesse para consulta 

durante a leitura do texto, não sendo, porém, parte integrante do trabalho. 

 Apêndice: material elaborado pelo autor do trabalho; 

 Anexo: material que não foi elaborado pelo autor do trabalho. 

 

 

 

 

6 ESTRUTURA DO PÔSTERES TÉCNICOS E CIENTÍFICOS 

O pôster é um instrumento de comunicação, exibido em diversos suportes, que sintetiza e 
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divulga o conteúdo a ser apresentada, sua estrutura de é composta por elementos obrigatórios 

e opcionais, dispostos na ordem a seguir 

a) Título: elemento obrigatório. O título deve constar na parte superior do pôster. 

b) Subtítulo: elemento opcional. O subtítulo (se houver) deve ser diferenciado do título 

tipograficamente ou separado por dois pontos (:). 

c) Autor: elemento obrigatório. Os nomes de todos os autores (autoria pessoal ou entidade) 

devem aparecer logo abaixo do título. 

d) Informações complementares: elemento obrigatório. Nome da instituição de origem 

(quando autoria pessoal), cidade, estado, país, endereço postal e/ou eletrônico, data e demais 

informações relevantes. 

e) Resumo: elemento opcional. O resumo deve ser elaborado conforme ABNT NBR 6028, 

com até 100 palavras, seguido das palavras-chave. 

f) Conteúdo: elemento obrigatório. O conteúdo deve apresentar as idéias centrais do trabalho, 

em forma de texto e/ou tabelas (IBGE) e/ou ilustrações. 

NOTA: Deve-se evitar o uso de citações diretas e notas de rodapé. 

g) Referências: elemento obrigatório. As referências devem ser elaboradas conforme a ABNT 

NBR 6023. 

6.1 REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO 

6.1.1 SUPORTE 

O pôster pode ser apresentado impresso (papel, lona, plástico, acrílico, entre outros) ou em 

meio eletrônico. 

6.1.2 DIMENSÕES 

Recomendam-se para pôster impresso as seguintes dimensões: 
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a) largura: 0,60 m até 0,90 m; 

b) altura: de 0,90 m até 1,20 m. 

6.1.3 PROJETO GRÁFICO 

O projeto gráfico é de responsabilidade do autor. O pôster deve ser legível a uma distância de 

pelo menos 1 m. 

Recomenda-se a utilização de fonte Times New Roman tamanho entre 36 a 48, espaçamento 

simples, ver modelo em https://www.fapam.edu.br/minhafapam/biblioteca/. 

 

 
 

7 NORMALIZAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Este capítulo do manual visa a fornecer orientações acerca da apresentação de referências, que 

têm como objetivo descrever informações registradas sob qualquer tipo de suporte. Seu 

conteúdo tem por base a NBR 6023:2018, da Associação Brasileira de Normas e Técnicas 

(ABNT). 

O alinhamento das referências é apenas na margem esquerda e deve ser ordenada 

alfabeticamente 

Todas as obras citadas no texto, bem como as notas de rodapé e as citações, devem 

obrigatoriamente figurar nas referências bibliográficas, de acordo com os exemplos que se 

seguirão. 

 

7.1 ELEMENTOS ESSENCIAIS  

Os elementos essenciais para o registro das referências bibliográficas são: 
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 Autor (ou coordenador ou organizador ou editor): escreve-se primeiro o sobrenome de 

assinatura do autor todo em letra maiúscula e, a seguir, o restante do nome, que pode ser 

abreviado; 

 Título e Subtítulo: apenas o título deve ser realçado por negrito, separado do subtítulo 

(quando houver) por dois pontos (:); 

 Número da edição (a partir da segunda edição): não se usa o sinal de decimal (ª) e a 

edição deve vir abreviada (ed.); 

 Local da Publicação: é o nome da cidade onde a obra foi editada e, após a referência do 

local, devem ser grafados dois pontos (:). Não se coloca Estado ou País; 

 Editora: só se coloca o nome da editora. Não se usam as palavras Editora, Ltda, S.A. etc; 

 Ano de Publicação: é o ano em que a obra foi editada. 

Exemplo: 

ALVES, Rubem. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e suas regras. 5. ed. São Paulo: 

Brasiliense, 1999. 

Algumas observações importantes se fazem necessárias a respeito da indicação do autor da 

obra consultada: 

 Os sobrenomes compostos, ligados (ou não) por hífen ou os que indicam parentesco 

(Filho, Sobrinho, Neto etc.) devem ser considerados como parte integrante do sobrenome. 

Exemplo: 

 WRIHT MILLS, Charles.    /    PARRY-LEWIS, John.   /    PRADO JÚNIOR, Caio. 

 Quando o documento referenciado for elaborado por mais de dois autores devem 

mencionar-lhes os nomes, separando-os por ponto e vírgula. 

 

Exemplo: 

 FERRAZ, João Carlos; KUPFER, David; HAGUENAUER, Lia. 
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 Quando houver quatro ou mais autores, convém indicar todos. Permite-se que se indique 

apenas o primeiro, seguido da expressão latina et al (quer dizer “e outros”). 

Exemplo: 

 TAYLOR, Robert; LEVINE, Denis; MARCELLIN-LITTLE, Denis; MILLIS, Darryl. 

SILVA, Ana et al. 

 Documentos elaborados por vários autores, com um responsável destacado (organizador, 

coordenador, compilador, editor, adaptador etc.), são referenciados pelo nome desse, 

seguido da abreviatura que o caracteriza. 

Exemplo: 

 MONTOYA, Marco Antônio (org.). 

 

7.2 APRESENTAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

7.2.1 MONOGRAFIA NO TODO  

Inclui livro e/ou folheto (manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário, entre outros) e 

trabalho acadêmico (tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, entre outros). 

7.2.1.1 LIVROS 

Os elementos essenciais para livro e/ou folheto são: autor, título, subtítulo (se houver), edição 

(se houver), local, editora e data de publicação. Quando necessário, acrescentam-se elementos 

complementares à referência para melhor identificar o documento. 

SOBRENOME DO AUTOR, Prenome. Título: subtítulo. Edição. Local de publicação: 

Editora, ano.  

Exemplo: 
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KEYNES, John Maynard. A teoria do emprego, do juro e da moeda. 2. ed. São Paulo: 
Nova Cultura, 1985. 

GOMES, A. C.; VECHI, C. A. Estática romântica: textos doutrinários comentados. São 
Paulo: Atlas, 1992. 

CASSIOLATO, José E.; LASTRES, Helena Maria M. (org.). Globalização & inovação 
localizada: experiências de sistemas locais no Mercosul. Brasília: IBICT/MCT, 1999. 

 

7.2.1.2 TESES, DISSERTAÇÕES E TRABALHOS ACADÊMICOS ORIGINAIS 

Os elementos essenciais para trabalho acadêmico são: autor, título, subtítulo (se houver), ano 

de depósito, tipo do trabalho (tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso e outros), grau 

(especialização, doutorado, entre outros) e curso entre parênteses, vinculação acadêmica, local 

e data de apresentação ou defesa. Quando necessário, acrescentam-se elementos 

complementares à referência para melhor identificar o documento. 

SOBRENOME DO AUTOR, Prenome. Título: subtítulo (se houver). Ano. Quantidade de 

folhas. Tipo de trabalho (tese, dissertação, monografia, trabalho de conclusão de curso) (grau 

e área de concentração) – Unidade de Ensino, Instituição onde o trabalho foi apresentado, 

local e ano mencionado na folha de aprovação (se houver). 

 

Exemplo: 

PEROTA, Maria Luiza Loures Rocha. Resgate da memória da Universidade Federal do 
Espírito Santo: a fotografia como fonte de pesquisa. 1995. 170 f. Dissertação (Mestrado em 
Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Espírito 
Santo, Vitória, 1995. 

BARRETO JÚNIOR, J. C.; VITALI, A. P. R. Evolução da odontologia no município de 
Vila Velha. 2006. 69 f. Monografia (Especialização em Auditoria em Saúde) – Centro de 
Pós-Graduação, Faculdades Integradas São Pedro, Vitória. 

AGUIAR, André Andrade de. Avaliação da microbiota bucal em pacientes sob uso 
crônico de penicilina e benzatina. 2009. Tese (Doutorado em Cardiologia) – Faculdade de 
Medicina, Univers idade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

RODRIGUES, Ana Lúcia Aquilas. Impacto de um programa de exercícios no local de 
trabalho sobre o nível de atividade física e o estágio de prontidão para a mudança de 
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comportamento. Orientador: Mario Ferreira Junior. 2009. 82 f. Dissertação (Mestrado em 
Fisiopatologia Experimen tal) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2009. 

7.2.2 MONOGRAFIA NO TODO EM MEIO ELETRÔNICO 

Inclui livros e/ou folhetos e trabalhos acadêmicos em meio digital ou eletrônico (disquetes, 

CD-ROM, DVD, online e outros).  

Para documentos em meio eletrônico, as referências devem obedecer aos padrões indicados 

para os documentos monográficos no todo, de acordo com 7.2.1, acrescidas da descrição 

física do suporte (CD, DVD, pen drive, e-book, blu-ray disc e outros). 

Exemplo: 

KOOGAN, André; HOUAISS, Antônio (ed.). Enciclopédia e dicionário digital 98. São 
Paulo: Delta: Estadão, 1998. 5 CD-ROM. 

GODINHO, Thais. Vida organizada: como definir prioridades e transformar seus sonhos em 
objetivo s. São Paulo: Gente, 2014. E-book. 

BAVARESCO, Agemir; BARBOSA, Evandro; ETCHEVERRY, Katia Martin (org.). 
Projetos de filosofia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011. E-book. Disponível em: http 
://ebooks.pucrs.br/edipucrs/projetosdefilosofia.pdf. Acesso em: 14 mar.. 2021. 

COELHO, Ana Cláudia. Fatores determinantes de qualidade de vida física e mental em 
pacientes com doença pulmonar intersticial: uma análise multifatorial. 2009. Dissertação 
(Mestrado em Ciê ncias Médicas) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio G 
rande do Sul, Porto Alegre, 2009. Disponível em: 
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/16359/000695147.pdf?sequence=1. Acesso 
em: 14 mar. 2021. 

ALVES, Castro. Navio negreiro. [S. l.]: Virtual Books, 2000. Disponível em: 
http://www.terra.com.br/virtualbooks/freebook/port/Lport2/navionegreiro.htm. Acesso em: 14 
mar. 2021. 

LOEVINSOHN, Benjamin. Performance-based contracting for health services in 
developing countries: a toolkit. Washington, DC: The World Bank, 2008. 202 p. (Health, 
Nutrition, and Population Seri es, 44821). ISBN 978-0-8213-7536-5. DOI 10.1596/978-0-
8213-7536-5. Disponível em: 
http://www.who.int/management/resources/finances/CoverSection1.pdf. Acesso em: 14 mar. 
2021. 
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7.2.3 PARTE DE MONOGRAFIA 

Inclui seção, capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma obra, com autor e/ou título 

próprios. 

Os elementos essenciais são: autor e título da parte, seguidos da expressão In: ou Separata de:, 

e da referência completa da monografia no todo. No final da referência, deve-se informar a 

descrição física da parte. Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à 

referência para melhor identificar o documento. 

SOBRENOME DO AUTOR DO CAPÍTULO, Prenome. Título da parte referenciada. In: 

SOBRENOME DO AUTOR DO LIVRO, Prenome. Título da obra: subtítulo. Local de 

publicação: Editora, ano. Localização da parte referenciada. 

Exemplo: 

FRITSCH, Winston. A estratégia comercial brasileira em transformação. In: VELLOSO, João 
Paulo dos Reis; MARTINS, Luciano (coord.). A nova ordem mundial em questão. Rio de 
Janeiro: José Olympio, 1993. p. 429-450. 

KON, Anita.  Economia industrial. São Paulo: Nobel, 1994. p. 13-22, 149 e 163. 

RODRIGUES, Ana Lúcia Aquilas. Aspectos éticos. In: RODRIGUES, Ana Lúcia Aquilas. 
Impacto de um programa de exercícios no local de trabalho sobre o nível de atividade 
física e o estágio de prontidão para a mudança de comportamento. 2009. Dissertação 
(Mestrado em Fisiopatologia Experimental) – Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paul o, São Paulo, 2009. f. 19-20. 

ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI, G.; SCHMIDT, J. 
(org.). História dos jovens 2: a época contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 
1996. p. 7-16. 

MANFROI, V. Vinho branco. In: VENTURINI FILHO, W. G. (coord.). Bebidas alcoólicas: 
ciência e tecnologia. São Paulo: Blucher, 2010. v. 1, cap. 7, p. 143-163. 

 

7.2.4 PARTE DE MONOGRAFIA EM MEIO ELETRÔNICO 

SOBRENOME DO AUTOR, Prenome. Título. Disponível em <endereço – url>. Acessado 
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em dia mês ano. 

Exemplo: 

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (Brasil). Estômago. In: INSTITUTO NACIONAL 
DO CÂNCER (Brasil). Tipos de câncer. [Brasília, DF]: Instituto Nacional do Câncer, 2010. 
Disponível em: 
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/estomago/definicao. 
Acesso em: 14 mar. 2021. 

MORFOLOGIA dos artrópodes. In: ENCICLOPÉDIA multimídia dos seres vivos. [S. l.]: 
Planeta DeAgostini, c1998. CD-ROM 9. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Direitos humanos fundamentais. In: NUCCI, Guilherme de 
Souza. Princípios constitucionais penais e processuais penais. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2015. cap. 3. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-
85-309-6296-8/cfi/6/24!/4/56/4@0:100. Acesso em 14 mar. 2021.  

7.2.5 PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS (REVISTAS, JORNAIS, BOLETINS ...) 

Inclui o todo ou partes de: coleção, fascículo ou número de revista, jornal, entre outros 

7.2.1.1 COLEÇÃO DE PUBLICAÇÃO PERIÓDICA 

A referência de toda a coleção de um título de periódico é utilizada em listas de referências e 

catálogos de obras preparados por livreiros, bibliotecas ou editoras. 

Os elementos essenciais são: título, subtítulo (se houver), local de publicação, editora, datas 

de início e de encerramento da publicação (se houver), e ISSN (se houver). Quando 

necessário, acrescentam-se elementos complementares para melhor identificar o documento. 

TÍTULO DA PUBLICAÇÃO. Local de publicação: Editora, data de início da coleção e de 

encerramento, se houver – Periodicidade. Data da publicação. ISSN. 

 

Exemplo: 

REVISTA DE ECONOMIA POLÍTICA. São Paulo: Nobel, 1981–. ISSN 0101-3157. 
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REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939-. ISSN 0034-723X. 

7.2.1.2 COLEÇÃO DE PUBLICAÇÃO PERIÓDICA EM MEIO ELETRÔNICO 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para coleção de publicação periódica, 

de acordo com 7.2.5.1, acrescidas do DOI (se houver), e de informações relativas à descrição 

física do meio eletrônico (CD-ROM, online e outros).  

Exemplo: 

ACTA CIRÚRGICA BRASILEIRA. São Paulo: Sociedade Brasileira para o desenvolvimento 
da Pesquisa em Cirurgia, 1997- . ISSN 1678-2674 versão online. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-8650&lng=pt&nrm=iso. Acesso 
em: 14 mar. 2021. 

CADERNO BRASILEIRO DE ENSINO DE FÍSICA. Florianópolis: Universidade Federal de 
Santa Catarina, 2008- . ISSN 2175-7941. DOI 10.5007/2175-7941. Disponível em: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/index. Acesso em: 14 mar.  2021. 

Nota: Para publicações impressas e eletrônicas, pode-se indicar, em notas, o período da 

publicação impressa, caso seja diferente. 

7.2.1.3. FASCÍCULO, SUPLEMENTO E OUTROS  

Inclui volume, fascículo, suplemento, número especial e outros. Os elementos essenciais são: 

título, subtítulo (se houver), local de publicação, editora, numeração do ano e/ou volume, 

numeração do fascículo, informações de períodos e datas de sua publicação. Quando 

necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor identificar o 

documento. 

Exemplo: 

 

DINHEIRO: revista semanal de negócios. São Paulo: Três, n. 148, 28 jun. 2000. 
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7.2.1.4 ARTIGO, SEÇÃO E/OU MATÉRIA DE PUBLICAÇÃO PERIÓDICA 

Inclui partes de publicação periódica, artigo, comunicação, editorial, entrevista, recensão, 

reportagem, resenha e outros. 

Os elementos essenciais são: autor, título do artigo ou da matéria, subtítulo (se houver), título 

do periódico, subtítulo (se houver), local de publicação, numeração do ano e/ou volume, 

número e/ou edição, tomo (se houver), páginas inicial e final, e data ou período de publicação. 

Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor 

identificar o documento. 

Exemplo: 

DE LUCCA, Gabriella. Notas curtas. Getulio, São Paulo, ano 3, p. 9, jul./ago. 2009. 

DOREA, R. D.; COSTA, J. N.; BATITA, J. M.; FERREIRA, M. M.; MENEZES, R. V.; 
SOUZA, T. S. Reticuloperitonite traumática associada à esplenite e hepatite em bovino: relato 
de caso. Veterinária e Zootecnia, São Paulo, v. 18, n. 4, p. 199-202, 2011. Supl. 3. 

SEKEFF, Gisela. O emprego dos sonhos. Domingo, Rio de Janeiro, ano 26, n. 1344, p. 30-36, 
3 fev. 2002. 

ROCKE, Hans; ROSS, Johanna C. Online catalogs for and by librar ians. Technical Services 
Quarterly, Greeley, v. 2, n. 3/4, p. 1-9, Spring/Summer 1985. 

TAVARES, Raul. O combate naval do Monte Santiago. Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, v. 155, t. 101, p. 168-203, 1953. 

COSTA, V. R. À margem da lei: o Programa Comunidade Solidária. Em Pauta: revista da 
Faculdade de Serviço Social da UERJ, Rio de Janeiro, n. 12, p. 131-148, 1998 . 

 

7.2.1.5 ARTIGO, SEÇÃO E/OU MATÉRIA DE PUBLICAÇÃO PERIÓDICA EM MEIO 
ELETRÔNICO 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para artigo e/ou matéria de publicação 

periódica, de acordo com 7.2.5.4, acrescidos do DOI (se houver) e de informações relativas à 

descrição física do meio eletrônico (CD-ROM, online e outros). 
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Exemplo: 

VIEIRA, Cássio Leite; LOPES, Marcelo. A queda do cometa. Neo Interativa, Rio de Janeiro, 
n. 2, inverno 1994. 1 CD-ROM. 

SILVA, M. M. L. Crimes da era digital. Net, Rio de Janeiro, nov. 1998. Seção Ponto de Vista. 
Disponível em: http://www.brazilnet.com.br/contexts/brasilrevistas.htm. Acesso em: 18 mar. 
2021. 

RIBEIRO, P. S. G. Adoção à brasileira: uma análise sociojurídica. Dataveni@, São Paulo, 
ano 3, n. 18, ago.1998. Disponível em: http://www.datavenia.inf.br/frame.artig.html. Acesso 
em: 18 mar. 2021. 

ALEXANDRESCU, D. T. Melanoma costs: a dynamic model comparing estimated overall c 
osts of various clinical stages. Dermatology Online Journal, [s. l.], v. 15, n. 11, p. 1, Nov. 
2009. Disponível em: 
http://dermatology.cdlib.org/1511/originals/melanoma_costs/alexandrescu.html. Acesso em: 
18 mar. 2021. 

PAIM, Zaken Sidinei. No princípio. Boletim Ouve Israel, Curitiba, 26 Tishrei 5766 = 29 out. 
2005. Disponível em: 
http://www.israelitas.com.br/boletim/boletimVer.php?%20id=48&nomerosh=. Acesso em: 18 
mar. 2021. 

DANTAS, José Alves et al. Regulação da auditoria em sistemas bancários: análise do cenário 
internacional e fatores determinantes. Revista Contabilidade & Finanças, São Paulo, v. 25, n. 
64, p. 7-18, jan./abr. 2014. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1519-70772014000100002. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-
70772014000100002&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 18 mar. 2021. 

7.2.1.6 ARTIGO E/OU MATÉRIA DE JORNAL 

Inclui comunicação, editorial, entrevista, recensão, reportagem, resenha e outros. Os 

elementos essenciais são: autor, título, subtítulo (se houver), título do jornal, subtítulo do 

jornal (se houver), local de publicação, numeração do ano e/ou volume, número (se houver), 

data de publicação, seção, caderno ou parte do jornal e a paginação correspondente. Quando 

não houver seção, caderno ou parte, a paginação do artigo ou matéria precede a data. Quando 

necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor identificar o 

documento. 

Exemplo: 
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OTTA, Lu Aiko. Parcela do tesouro nos empréstimos do BNDES cresce 566 % em oito anos. 
O Estado de S. Paulo, São Paulo, ano 131, n. 42656, 1 ago. 2010. Economia & Negócios, p. 
B1. 

7.2.1.7 ARTIGO E/OU MATÉRIA DE JORNAL EM MEIO ELETRÔNICO 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para artigo e/ou matéria de jornal, de 

acordo com 7.2.5.6, acrescidas do DOI (se houver) e de informações relativas à descrição 

física do meio eletrônico (CD-ROM, online e outros). 

Exemplo: 

VERÍSSIMO, L. F. Um gosto pela ironia. Zero Hora, Porto Alegre, ano 47, n. 16.414, p. 2, 
12 ago. 2010. Disponível em: 
http://www.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jspx?uf=1&action=flip. Acesso em: 18 mar. 
2021. 

7.2.2 EVENTOS (CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, SEMINÁRIOS ETC.) 

Inclui o conjunto dos documentos resultantes de evento (atas, anais, proceedings, entre 

outros). 

7.2.2.1 EVENTO NO TODO EM MONOGRAFIA 

Os elementos essenciais são: nome do evento, numeração (se houver), ano e local (cidade) de 

realização, título do documento, seguidos dos dados de local, editora e data da publicação. 

Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor 

identificar o documento 

Exemplo: 

ECONTRO NACIONAL DE ECONOMIA, 27., 1999, Belém. Anais [...] Belém: ANPEC, 
1999, 655 p. 

CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 
2., 1994, Belo Horizonte. Anais [...] Belo Horizonte: Associação dos Bibliotecários de Minas 
Gerais, 1994. 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHEMICAL CHANGES DURING FOOD 
PROCESSING, 2., 1984, Valencia. Proceedings [...]. Valencia: Instituto de Agroquímica y 
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Tecnología de Alimentos, 1984. 

CONGRESSO INTERNACIONAL DO INES, 8.; SEMINÁRIO NACIONAL DO INES, 14., 
2009, Rio de Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Educação de Surdos , 
2009. 160 p. Tema: Múltiplos Atores e Saberes na Educação de Surdos. Inclui bibliografia. 

7.2.2.2 EVENTO NO TODO EM PUBLICAÇÃO PERIÓDICA 

Os elementos essenciais são: nome do evento, numeração (se houver), ano e local (cidade) de 

realização e título do documento, seguidos dos dados do periódico. Quando necessário, 

acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor identificar o documento. 

Exemplo: 

CONGRESSO DO CENTRO-OESTE DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS 
ANIMAIS, 3.; FEIRA DO CENTRO-OESTE DO MERCADO PET, 3., 2006, [Brasília, DF]. 
[Trabalhos científicos e casos clínicos]. Ciência Animal Brasileira. Goiânia: UFG, nov. 
2006. Suplemento 1. 

7.2.2.3 EVENTO NO TODO EM MEIO ELETRÔNICO 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para o evento no todo, de acordo com 

7.2.6.1 e 7.2.6.2, acrescidas do DOI (se houver) e de informações relativas à descrição física 

do meio eletrônico (disquetes, CD-ROM, online e outros). 

Exemplo: 

CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPE, 4., 1996, Recife. Anais 
eletrônicos [...]. Recife: UFPE, 1996. Disponível em:  
http://www.propesq.ufpe.br/anais/anais.htm. Acesso em: 18 mar. 2021. 

7.2.2.4 PARTE DE EVENTO 

Inclui trabalhos publicados em eventos. Nota para trabalhos somente apresentados, 

recomenda-se como ordem de elementos essenciais: autor, título, subtítulo (se houver) e data 

de apresentação. 
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7.2.2.4.1 PARTE DE EVENTO EM MONOGRAFIA 

Os elementos essenciais são: autor, título do trabalho, seguidos da expressão In:, nome do 

evento, numeração do evento (se houver), ano e local (cidade) de realização, título do 

documento, local, editora, data de publicação e páginas inicial e final da parte referenciada. 

Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor 

identificar o documento 

Exemplos: 

BRAYNER, A. R. A.; MEDEIROS, C. B. Incorporação do tempo em SGBD orientado a o 
bjetos. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS, 9., 1994, São Paulo. Anais 
[...]. São Paulo: USP, 1994. p. 16-29. 

ZUBEN, A. V.; CASANOVA, C.; BALDINI, M. B. D.; RANGEL, O.; ANGERAMI, R. N.; 
RODRIGUES, R. C. A.; PRESOTTO, D. Vigilância epidemiológica da leishmaniose visceral 
americana (LVA) em cães no município de Campinas, São Paulo. In: REUNIÃO DE 
PESQUISA APLICADA EM DOENÇAS DE CHAGAS, 26.; REUNIÃO DE PESQUISA 
APLICADA EM LEISHMANIOSES, 14., 2010, Uberaba. Anais [...]. Uberaba: Universidade 
Federal do Triangulo Mineiro, 2010. p. 135-175. 

MARTIN NETO, L.; BAYER, C.; MIELNICZUK, J. Alterações qualitativas da matéria 
orgânica e os fatores determinantes da sua estabilidade num solo podzólico vermelho-e scuro 
em diferentes sistemas de manejo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO 
SOLO, 26., 1997, Rio de Janeiro. Resumos [...]. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de 
Ciência do Solo, 1997. p. 443, ref. 6-141. 

HAGGE, Wandyr. A arte do ladrão: reflexões sobre o ensino de metodologia em Economia. 
In: ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA POLÍTICA, 2, 1997, São Paulo. Anais [...] 
São Paulo: Sociedade Brasileira de Economia Política, 1997, p. 155-176. 

7.2.2.4.2 PARTE DE EVENTO EM PUBLICAÇÃO PERIÓDICA 

Os elementos essenciais são: autor, título do trabalho, título do periódico, subtítulo (se 

houver), local de publicação, numeração do ano e/ou volume, número e/ou edição, tomo (se 

houver), páginas inicial e final, data ou período de publicação, nota indicando o número e o 

nome do evento, e ano e local. Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares 

à referência para melhor identificar o documento. 
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Exemplo: 

GONÇALVES, R. P. M. et al. Aspectos hematológicos de cães parasitados por Babesia canis 
na cidade de Niterói, RJ entre os anos de 1994 a 2005: parte 1: eritrograma. Ciência Animal 
Brasileira, Goiânia, p. 271-273, nov. 2006. Supl. 1. Trabalho apresentado no 3º Congresso do 
Centro-Oeste de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, 2006, [Brasília, DF]. 

7.2.2.5 PARTE DE EVENTO EM MEIO ELETRÔNICO 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para trabalhos apresentados em evento, 

de acordo com 7.2.6.4, acrescidas do DOI (se houver) e de informações relativas à descrição 

física do meio eletrônico (disquetes, CD-ROM, online e outros). 

Exemplos: 

GUNCHO, M. R. A educação à distância e a biblioteca universitária. In: SEMINÁRIO DE 
BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, 10., 1998, Fortaleza. Anais [...]. Fortaleza: Tec Treina, 
1998. 1 CD-ROM 

PALETTA, F. A. C. et al. Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Biblioteca do 
Conjunto das Químicas/USP: digitalização retrospectiva: estudo de caso. In: SEMINÁRIO 
NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, 16.; SEMINÁRIO 
INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS DIGITAIS, 2., 2010, Rio de Janeiro. Anais [...]. Rio 
de Janeiro: UFRJ; São Paulo: CRUESP, 2010. 1 pen drive. 

BADKE, T.; ZACARIAS, R. Certificação e assinatura digital. In: INTERLOGOS, 2006, 
Vitória. [Anais]. Vitória: AARQUES, 2006. 1 CD-ROM. Diretório: \Palestrates\Palestras de 2 
4 de Agosto. 

GONÇALVES, Carmen Diego. Estilo de pensamento na produção de conhecim ento 
científico. In: CONGRESSO PORTUGUÊS DE SOCIOLOGIA, 4., 2000, Coimbra. Actas do 
[...]. Lisboa: Associação Portuguesa de Sociologia, 2000. Tema: Sociedade portuguesa: 
passados recentes, futuros próximos. Eixo temático: Reorganização dos saberes, ciência e 
educação, p. 1-1 8. Disponível em: http://aps.pt/wp-
content/uploads/2017/08/DPR462de12f4bb03_1.pdf. Acesso em: 18 mar. 2021. 

7.2.3 PATENTE 

Os elementos essenciais são: inventor (autor), título, nomes do depositante e/ou titular e do 

procurador (se houver), número da patente, data de depósito e data de concessão da patente 

(se houver). Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para 

melhor identificar o documento. 
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Exemplos: 

BERTAZZOLI, Rodnei et al. Eletrodos de difusão gasosa modificados com catalisadores 
redox, processo e reator eletroquímico de síntese de peróxido de hidrogênio utilizando os 
mesmos. Depositante: Universidade Estadual de Campinas. Procurador: Maria Cristina Valim 
Lourenço Gomes. BR n. PI0600460-1A. Depósito: 27 jan. 2006. Concessão: 25 mar. 2008. 

VICENTE, Marcos Fernandes. Reservatório para sabão em pó com suporte para escova. 
Depositante: Marcos Fernandes Vicente. MU8802281-1U2. Depósito: 15 out. 2008. 
Concessão: 29 jun. 2010. 

7.2.4 PATENTE EM MEIO ELETRÔNICO 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para patente, de acordo com 7.9, 

acrescidas de informações relativas à descrição física do meio eletrônico (disquetes, CD-

ROM, online e outros). Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à 

referência para melhor identificar o documento. 

Exemplo: 

GALEMBECK, Fernando; SOUZA, Maria de Fátima Brito. Process to obtain an 
Intercalated or exfoliated polyester with clay hybrid nanocomposite material. 
Depositante: Universidade Estadual de Campinas; Rhodia Ster S/A. WO2005/030850 A1, 
Depósito: 1 Oct. 2003, Concessão: 7 Apr. 2005. Disponível em: 
http://www.iprvillage.Info/portal/servlet/DIIDirect?CC=WO&PN=2005030850&DT=A1&Sr
cAuth=Wila&Token=UtWHB3Mmc98t05i1AVPmaGE5dYhs00Nlt38dpA3EfnOosue2.GSz6
3ySsIiukTB8VQWW32lISV87n4_naNBY8lhYY30Rw1UeDo_8Yo8UVD0. Acesso em: 18 
mar. 2021. 

7.2.5 DOCUMENTO JURÍDICO 

Inclui legislação, jurisprudência e atos administrativos normativos. Doutrinas vide 7.2.1 a 

7.2.4. 

7.2.5.1 LEGISLAÇÃO 

Inclui Constituição, Decreto, Decreto-Lei, Emenda Constitucional, Emenda à Lei Orgânica, 

Lei Complementar, Lei Delegada, Lei Ordinária, Lei Orgânica e Medida Provisória, entre 

outros. 
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São elementos essenciais: jurisdição, ou cabeçalho da entidade, em letras maiúsculas; epígrafe 

e ementa transcrita conforme publicada; dados da publicação. Quando necessário, 

acrescentam-se à referência os elementos complementares para melhor identificar o 

documento, como: retificações, alterações, revogações, projetos de origem, autoria do projeto, 

dados referentes ao controle de constitucionalidade, vigência, eficácia, consolidação ou 

atualização. 

Em epígrafes e ementas demasiadamente longas, pode-se suprimir parte do texto, desde que 

não seja alterado o sentido. A supressão deve ser indicada por reticências, entre colchetes. 

Exemplos: 

RIO GRANDE DO SUL. [Constituição (1989)]. Constituição do Estado do Rio Grande do 
Sul. 4. ed. atual. Porto Alegre: Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 1995. 

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. 
Organizado por Cláudio Brandão de Oliveira. Rio de Janeiro: Roma Victor, 2002. 320 p. 

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Cód igo Civil. Diário Oficial da 
União: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002. PL 634/1975. 

BRASIL. Decreto-lei nº 2.423, de 7 de abril de 1988. Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil, Brasília, 8 abr. 1988, Seção 1, p. 6009. 

7.2.5.2 LEGISLAÇÃO EM MEIO ELETRÔNICO 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para legislação, de acordo com 7.2.9.1, 

acrescidas de informações relativas à descrição física do meio eletrônico (disquetes, CD-

ROM, DVD, online e outros). 

Exemplos: 

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm. Acesso em: 18 mar. 

2021. 
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CURITIBA. Lei nº 12.092, de 21 de dezembro de 2006. Estima a receita e fixa a despesa do 
município de Curitiba para o exercício financeiro de 2007. Curitiba: Câmara Municipal, 
[2007]. Disponível em: 
http://domino.cmc.pr.gov.br/contlei.nsf/98454e416897038b052568fc004fc180/e5df879ac635
3e7f032572800061df72. Acesso em: 18 mar. 2021. 

BRASIL. Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a organização da 
Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa, e dá outras 
providências. In: VADE mecum. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2007. 1 CD-ROM, p. 1-90. 

7.2.5.3 JURISPRUDÊNCIA 

Inclui acórdão, decisão interlocutória, despacho, sentença, súmula, entre outros. Os elementos 

essenciais são: jurisdição (em letras maiúsculas); nome da corte ou tribunal; turma e/ou região 

(entre parênteses, se houver); tipo de documento (agravo, despacho, entre outros); número do 

processo (se houver); ementa (se houver); vara, ofício, cartório, câmara ou outra unidade do 

tribunal; nome do relator (precedido da palavra Relator, se houver); data de julgamento (se 

houver); dados da publicação. Ao final da referência, como notas, podem ser acrescentados 

elementos complementares para melhor identificar o documento, como: decisão por 

unanimidade, voto vencedor, voto vencido. 

Em ementas e epígrafes demasiadamente longas, pode-se suprimir parte do texto, desde que 

não seja alterado o sentido. A supressão deve ser indicada por reticências, entre colchetes. 

Exemplos: 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (2. Turma). Recurso Extraordinário 313060/SP. Leis 
10.927/91 e 11.262 do município de São Paulo. Seguro obrigatório contra furto e roubo de 
automóveis. Shopping centers, lojas de departamento, supermercados e empresas com 
estacioname nto para mais de cinqüenta veículos. Inconstitucionalidade. Recorrente: Banco 
do Estado de São Paulo S/A – BANESPA. Recorrido: Município de São Paulo. Relatora: Min. 
Ellen Gracie, 29 de novembro de 20 05. Lex: jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
São Paulo, v. 28, n. 327, p. 226-230, 2006. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula n° 333. Cabe mandado de segurança contra 
ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública. 
Diário da Justiça: seção 1, Brasília, DF, ano 82, n. 32, p. 246, 14 fev. 2007. 

Nota - a súmula é publicada em três dias consecutivos. Indicar a data da fonte consultada. 
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7.2.5.4 JURISPRUDÊNCIA EM MEIO ELETRÔNICO 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para jurisprudência, de acordo com 

7.2.9.3 acrescidas de informações relativas à descrição física do meio eletrônico (disquetes, 

CD-ROM, DVD, online e outros). 

Nota - se a fonte consultada não for a fonte oficial, destaca-se o tipo do ato 

Exemplos: 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (2. Turma). Recurso Extraordinário 313060/SP. Leis 
10.927/91 e 11.262 do município de São Paulo. Seguro obrigatório contra furt o e roubo de 
automóveis. Shopping centers, lojas de departamento, supermercados e empresas com es 
tacionamento para mais de cinqüentaveículos. Inconstitucionalidade. Recorrente: Banco do 
Estado de São Paulo S/A – BANESPA. Recorrido:Município de São Paulo. Relatora: Min. 
Ellen Gracie, 29 de nove mbro de 2005. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=260670. Acesso em: 19 
mar. 2021. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula n° 333. Cabe mandado de segurança contra 
ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empre sa pública. 
Brasília, DF: Superior Tribunal de Justiça, [2007]. Disponível em: 
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?&b=TEMA&p=true&t=&l=10&i=340#TIT333
TEMA0. Acesso em: 19 mar. 2021. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 628137 RG/RJ – Rio de Janeiro. 
Repercussão geral no Recurso Extraordinário. Administrativo. Incidência dos juros 
progressivos sobre conta vinculada de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 
Aplicação dos efeitos da ausência de repercussão geral tendo em vista tratar-se de divergência 
soluc ionável pela aplicação da legislação federal. Inexistência de repercussão geral. Relatora: 
Min. Ellen Gracie, 21 de outubro de 2010. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=fgts&base=baseReperc
ussao. Acesso em: 19 mar. 2021. 

7.2.5.5 ATOS ADMINISTRATIVOS NORMATIVOS 

Inclui ato normativo, aviso, circular, contrato, decreto, deliberação, despacho, edital, estatuto, 

instrução normativa, ofício, ordem de serviço, parecer, parecer normativo, parecer técnico, 

portaria, regimento, regulamento e resolução, entre outros. 

Os elementos essenciais são: jurisdição ou cabeçalho da entidade (em letras maiúsculas); 

epígrafe: tipo, número e data de assinatura do documento; ementa; dados da publicação. 
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Quando necessário, acrescentam-se ao final da referência, como notas, elementos 

complementares para melhor identificar o documento, como: retificações, ratificações, 

alterações, revogações, dados referentes ao controle de constitucionalidade, vigência, eficácia, 

consolidação e atualização. 

Exemplos: 

RIO DE JANEIRO (Estado). Corregedoria Geral de Justiça. Aviso nº 309, de 28 de junho de 
2005. [Dispõe sobre a suspensão do expediente na 6. Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca 
da Capital nos dias 01, 08, 15, 22 e 29 de julho de 2005]. Diário Oficial do Estado [do] Rio 
de Janeiro: parte 3: seção 2: Poder Judiciário, Rio de Janeiro, ano 31, n. 19, p. 71, 30 jun. 
2005. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Diretoria Colegiada. Circular nº 3.348, de 3 de mai o de 
2007. Altera o Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais (RMC CI). 
Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 144, n. 85, p. 32, 4 maio 2007. 

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE (Rio de Janeiro). Deliberação nº 05/CES/SES, de 6 
de junho de 1997. Aprova o Regimento Interno do Conselho Estadual de Saúde. Diário 
Oficial [do] Estado do Rio de Janeiro: parte 1: Poder Executivo, Niterói, ano 23, n. 139, p. 
29-31, 30 jul. 1997. 

VARGINHA (MG). Edital de licitação nº 189/2007. Pregão nº 151/2007. [Aquisição de leite 
pasteurizado].Varginha: órgão oficial do município, Varginha, ano 7, n. 494, p. 15, 31 maio 
2007. 

RÁDIO ROQUETE PINTO. Estatuto da Rádio Roquete Pinto - ROQUETE. Anexo ao 
Decreto nº 22.604, de 1 de novembro de 1996, que aprova o estatuto da empresa pública 
Rádio Roquete Pinto – ROQUETE. Diário Oficial [do] Estado do Rio de Janeiro: parte 1: 
Poder Executivo, Niterói, v. 22, n. 211, p. 3-6, 4 nov. 1996. 

BRASIL. Ministério da Educação. Ofício circular 017/MEC. Brasília, DF: Ministério da 
Educação, 26 jan. 2006. Assunto: FUNDEB. 

7.2.5.6 ATOS ADMINISTRATIVOS NORMATIVOS EM MEIO ELETRÔNICO 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para atos administrativos normativos, 

de acordo com 7.2.9.5, acrescidas de informações relativas à descrição física do meio 

eletrônico (disquetes, CD-ROM, DVD, online e outros). 

Exemplos: 
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BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria de Acompanhamento Econômico. Parecer 
técnico nº 06370/2006/RJ. Rio de Janeiro: Ministério da Fazenda, 13 set. 2006. Disponível 
em: http://www.cade.gov.br/Plenario/Sessao_386/Pareceres/ParecerSeae-AC-2006-
08012.008423-International_BusInes_MachIne.PDF. Acesso em: 19 mar. 2021. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. Conselho Universitário. Resolução nº 
01/2007, de 29 de março de 2007. Dispõe sobre a criação da modalidade Bacharelado do 
Curso de Graduação em Educação Física. Uberlândia: Conselho Universitário, 2007. 
Disponível em: 
http://www.reitoria.ufu.br/consultaAtaResolucao.php?tipoDocumento=resolucao&conselho=
TODOS&anoInicioBusca=2007&anoFimBusca=2007&entrada=&pag=1. Acesso em: 19 mar. 
2021. 

7.2.6 DOCUMENTO AUDIOVISUAL 

Inclui imagens em movimento e registros sonoros nos suportes: disco de vinil, DVD, blu-ray, 

CD, fita magnética, vídeo, filme em película, entre outros. 

7.2.6.1 FILMES, VÍDEOS, ENTRE OUTROS 

Os elementos essenciais são: título, diretor e/ou produtor, local, empresa produtora ou 

distribuidora, data e especificação do suporte em unidades físicas. Quando necessário, 

acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor identificar o documento. 

Os elementos diretor, produtor, local e empresa produtora ou distribuidora devem ser 

transcritos se constarem no documento. 

Exemplos: 

OS PERIGOS do uso de tóxicos. Produção de Jorge Ramos de Andrade. São Paulo: CERAVI, 
1983. 1 fita de vídeo (30 min), VHS, son., color. 

CENTRAL do Brasil. Direção: Walter Salles Júnior. Produção: Martire de Clermont-
Tonnerre e Arthur Cohn. Intérpretes: Fernanda Montenegro, Marilia Pera, Vinicius de 
Oliveira, Sônia Lira, Othon Bastos, Matheus Nachtergaele et al. Roteiro: Marcos Bernstein, 
João Emanuel Carneiro e Walter Salles Júnior. [S. l.]: Le Studio Canal; Riofilme; MACT 
Productions, 1998. 5 rolos de filme (106 min), son., color., 35 mm. 

O DESCOBRIMENTO do Brasil. Fotografia de Carmem Souza. Gravação de Marcos 
Lourenço. São Paulo: CERAVI, 1985. 31 diapositivos, color. + 1 fita cassete (15 min), mono. 
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7.2.6.2 FILMES, VÍDEOS, ENTRE OUTROS EM MEIO ELETRÔNICO 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para filmes, vídeos, entre outros, de 

acordo com 7.2.10.1, acrescidas de informações relativas à descrição física do meio eletrônico 

(disquetes, CDROM, online e outros). Quando necessário, acrescentam-se elementos 

complementares à referência para melhor identificar o documento. 

Exemplos: 

JOHN Mayall & The Bluesbreakers and friends: Eric Clapton, Chris Barber, Mick Taylor: 
70th birthday concert. [London]: Eagle Rock Entertainment, 2003. 1 disco blu-ray (ca. 159 
min). 

BLADE Runner. Direção: Ridley Scott. Produção: Michael Deeley. Intérpretes: Harrison 
Ford; Rutger Hauer; Sean Young; Edward James Olmos e outros. Roteiro: Hampton Fancher 
e David Peoples. Música: Vangelis. Los Angeles: Warner Brothers, c1991. 1 DVD (117 min), 
widescreen, color. Baseado na novela “Do androids dream of electric sheep?”, de Philip K. 
Dick. 

BREAKING bad: the complete second season. Creator and executive produced by Vince 
Gilligan. Executive Producer: Mark Johnson. Washington, DC: Sony Pictures, 2009. 3 discos 
blu-ray (615 min). 

UM MANIFESTO 2.0 do bibliotecário. Mash up por Laura Cohen. Tradução: Maria José 
Vicentini Jorente. [S. l.: s. n.], 2007. 1 vídeo (4 min). Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?vYj1p0A8DMrE. Acesso em: 19 mar. 2021. 

7.2.7 DOCUMENTO DE ACESSO EXCLUSIVO EM MEIO ELETRÔNICO 

Inclui bases de dados, listas de discussão, programas de computador, redes sociais, mensagens 

eletrônicas, entre outros. 

Os elementos essenciais são: autor, título da informação ou serviço ou produto, versão ou 

edição (se houver), local, data e descrição física do meio eletrônico. Quando necessário, 

acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor identificar o documento. 

Exemplos: 

APPLE. OS X El Capitan. Versão 10.11.6. [Cupertino]: Apple, c2017 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Biblioteca Central. Normas.doc: normas para 
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apresentação de trabalhos. Curitiba, 1998. 5 disquetes, 3 ½ pol. Word for Windows 7.0. 

A GAME of Thrones: the board game. 2nd. ed. Roseville: FFG, 2017. 1 jogo eletrônico. 

OLIVEIRA, José P. M. Repositório digital da UFRGS é destaque em ranking 
internacional. Maceió, 19 ago. 2011. Twitter: @biblioufal. Disponível em: 
http://twitter.com/#!/biblioufal. Acesso em: 20 mar. 2021. 

BIONLINE discussion list. [S. l.], 1998. List maintained by the Bases de Dados Tropical, 
BDT in Brasil. Disponível em: lisserv@bdt.org.br. Acesso em: 25 nov. 1998. 

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil). BNDIGITAL I: Coleção Casa dos 
Contos. Rio de Janeiro, 23 fev. 2015. Facebook: bibliotecanacional.br. Disponível em: 
https://www.facebook.com/bibliotecanacional.br/photos/a.241986499162080.73699.2175610
81604622/1023276264366429/?type=1&theater. Acesso em: 19  mar. 2021. 

LAPAROTOMIA. In: WIKIPEDIA: the free encyclopedia. [San Francisco, CA: Wikimed ia 
Foundation, 2010]. Disponível em: http://en.wikipedia.org/wiki/Laparotomia. Acesso em: 18 
mar. 2010. 

CID, Rodrigo. Deus: argumentos da impossibilidade e da incompat ibilidade. In: 
CARVALHO, Mário Augusto Queiroz et al. Blog investigação filosófica. Rio de Janeiro, 23 
abr. 2011. Disponível em: http://investigacao-filosofica.blogspot.com/search/label/Postagens. 
Acesso em: 19 mar. 2021. 

ALMEIDA, M. P. S. Fichas para MARC. Destinatário: Maria Teresa Reis Mendes. [S. l.], 
12 jan. 2002. 1mensagem eletrônica. 

7.3 TRANSCRIÇÃO DOS ELEMENTOS 

Os padrões indicados neste Manual para apresentação dos elementos que compõem as 

referências aplicam-se a todos os tipos de documentos (ver Seção 7). 

7.3.1 INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Para indicação da forma correta de entrada de nomes pessoais e/ou de entidades, convém 

consultar o código de catalogação vigente. 

7.3.1.1 PESSOA FÍSICA 

O autor deve ser indicado pelo último sobrenome, em letras maiúsculas, seguido do prenome 

e outros sobrenomes, abreviados ou não, conforme consta no documento. Os autores devem 
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ser separados por ponto e vírgula, seguidos de um espaço. 

Convém que se padronizem os prenomes e sobrenomes para o mesmo autor, quando 

aparecerem de formas diferentes em documentos distintos. 

Exemplos: 

a) Quando houver apenas um autor; 

ALVES, Roque de Brito. Ciência criminal. Rio de Janeiro: Forense, 1995. 

b) Quando houver até três autores, todos devem ser indicados; 

SOUZA, J. C.; PEREIRA, A. M. Metodologia de trabalho. 3. ed. São Paulo: Estrela, 2011. 
EXEMPLO 2 

PASSOS, L. M. M.; FONSECA, A.; CHAVES, M. Alegria de saber: matemática, segunda 
série, 2, primeiro grau: livro do professor. São Paulo: Scipione, 1995. 136 p. 

c) Quando houver quatro ou mais autores, convém indicar todos. Permite-se que se indique 

apenas o primeiro, seguido da expressão et al. 

URANI, A. et al. Constituição de uma matriz de contabilidade social para o Brasil. 
Brasília, DF: IPEA, 1994. 

TAYLOR, Robert; LEVINE, Denis; MARCELLIN-LITTLE, Denis; MILLIS, D arryl. 
Reabilitação e fisioterapia na prática de pequenos animais. São Paulo: Roca, 2008. 

d) Autores com nomes hispânicos, nomes compostos, com grau de parentesco e com 

sobrenomes com prefixos devem ser indicados de acordo com o seguinte: 

- sobrenomes hispânicos 

SAHELICES GONZÁLEZ, Paulino. Ama y haz lo que quieras. Madrid: Rev. Agustiniana, 
2000. 537 p. 

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. O amor nos tempos do cólera. 33. ed. Rio de Janeiro: 
Record, 2008. 
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- grau de parentesco 

ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e análise de balanços: um enfoque econômico-
financeiro. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

GRISARD FILHO, Waldyr. Guarda compartilhada: um novo modelo de responsabilidade 
parental. 5. ed. rev. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, c2011. 288 p. 

- sobrenomes compostos: 

SAINT-ARNAUD, Yves. A pessoa humana: introdução ao estudo da pessoa e das relações 
interpessoais. São Paulo: Loyola, 1984. 154 p. 

ESPÍRITO SANTO, Miguel Frederico de. O Rio Grande de São Pedro entre a fé e a razão: 
introdução à história do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Martins Livreiro, 1999. 144 p. 

- sobrenomes com prefixos 

D’AMBROSIO, Ubiratan. Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2001. 110 p. 

LA TORRE, Massimo. Two essays on liberalism and utopia. Florence: European University 
Institute, 1998. 45 p. 

O’CONNOR, Colin. Roman bridges. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 235 p. 

e) Quando houver indicação explícita de responsabilidade pelo conjunto da obra, em 

coletâneas de vários autores, a entrada deve ser feita pelo nome do responsável, seguido da 

abreviação, em letras minúsculas e no singular, do tipo de participação (organizador, 

compilador, editor, coordenador, entre outros), entre parênteses. Havendo mais de um 

responsável, o tipo de participação deve constar, no singular, após o último nome. 

FERREIRA, Léslie Piccolotto (org.). O fonoaudiólogo e a escola. São Paulo: Summus, 1991. 

MARCONDES, E.; LIMA, I. N. de (coord.). Dietas em pediatria clínica. 4. ed. São Paulo: 
Sarvier, 1993. 

LUJAN, Roger Patron (comp.). Um presente especial. Tradução Sonia da Silva. 3. ed. São 
Paulo: Aquariana, 1993. 167 p. 

OYUELA-CAYCEDO, Augusto; RAYMOND, J. Scott (ed.). Recent advances in the 
archaeology of Northen Andes. Los Angeles: University of California, Institute of 
Archaeology, 1998. 
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f) No caso de obra publicada sob pseudônimo, este deve ser adotado na referência. 

DINIS, Julio. As pupilas do senhor reitor. 15. ed. São Paulo: Ática, 1994. 263 p. (Série bom 
livro). 

g) Outros tipos de responsabilidade (tradutor, revisor, orientador, ilustrador, entre outros) 

podem ser acrescentados após o título, conforme aparecem no documento 

ALBERGARIA, Lino de. Cinco anos sem chover: história de Lino de Albergaria. Ilustrações 
de Paulo Lyra. 12. ed. São Paulo: FTD, 1994. 63 p. 

CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos. Tradução Vera da 
Costa e Silva et al. 3. ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1990. 

ACCORSSI, Aline. Materializações do pensamento social sobre a pobreza. Orientador: 
Helena Beatriz Kochenborger Scarparo. 2011. 184 f. Tese (Doutorado em Psicologia) – 
Faculdade de Psicologia, PUCRS, Porto Alegre, 2011. Versões impressa e eletrônica. 

h) Para entrevistas, o primeiro elemento deve ser o entrevistado 

HAMEL, Gary. Eficiência não basta: as empresas precisam inovar na gestão. [ Entrevista 
cedida a] Chris Stanley. HSM Management, São Paulo, n. 79, mar./abr. 2010. Disponível 
em: http://www.revistahsm.com.br/coluna/gary-hamel-e-gestao-na-era-da-criatividade/. 
Acesso em: 23 nov. 2021. 

7.3.1.2 PESSOA JURÍDICA 

As obras de responsabilidade de pessoa jurídica (órgãos governamentais, empresas, 

associações, entre outros) têm entrada pela forma conhecida ou como se destaca no 

documento, por extenso ou abreviada. 

Convém que se padronizem os nomes para o mesmo autor, quando aparecem de formas 

diferentes em documentos distintos. 

a) Quando for um autor 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724: informação 
e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011. 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Catálogo de teses da Universidade de São Paulo, 
1992. São Paulo: USP, 1993. 467 p. 
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PETROBRAS. Biocombustíveis: 50 perguntas e respostas sobre este novo mercado. Rio de 
Janeiro: PETROBRAS, 2007. 

b) Quando houver mais de um autor 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUA (Brasil); COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO 
DE SÃO PAULO. Guia nacional de coleta de preservação de amostras: água, sedimento, 
comunidades aquáticas e efluentes líquidos. Brasília, DF: ANA; São Paulo: CETESB, 2011. 
327 p. Disponível em: 
http://www.cetesb.sp.gpv.br/userfiles/file/laboratorios/publicacoes/guia-nacional-coleta-
2012.pdf. Acesso em: 26 ago. 2021. 

c) Quando for uma instituição governamental da administração direta, seu nome deve ser 

precedido pelo nome do órgão superior ou pelo nome da jurisdição à qual pertence. 

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Diretrizes para a política ambiental 
do Estado de São Paulo. São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente, 1993. 35 p. 

BRASIL. Ministério da Justiça. Relatório de atividades. Brasília, DF: Ministério da Justiça, 
1993. 28 p. 

d) Quando estado e município forem homônimos, indicar, entre parênteses, a palavra Estado 

ou a palavra Município. 

RIO DE JANEIRO (Município). Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Bibliografia 
carioca 1977. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 1978. 

VIÇOSA (MG). Lei nº 2558/2016. Dispõe sobre o direito ao aleitamento materno e dá outras 
pro vidências. Viçosa, MG: Sistema de Leis Municipais, 2017. Disponível em: lei 
smunicipais.com.br. Acesso em: 22 ago. 2021. 

e) Quando a instituição, vinculada a um órgão maior, tem uma denominação específica que a 

identifica, a entrada é feita diretamente pelo seu nome. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Relatório de atividades Pró-
reitoria de pósgraduação. [Florianópolis: UFSC], 2012. Disponível em: 
http://propg.ufsc.br/files/2013/08/Relatório-de-Atividades-PROPG-2012.pdf. Acesso em: 26 
fev. 2015. 

f) Quando a instituição for homônima, deve-se acrescentar, no final e entre parênteses, a 

unidade geográfica que identifica a jurisdição. 

BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil). Relatório da diretoria-geral: 1984. Rio de Janeiro: 
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Biblioteca Nacional, 1985. 40 p. 

BIBLIOTECA NACIONAL (Portugal). O 24 de julho de 1833 e a guerra civil de 1829-
1834. Lisboa: Biblioteca Nacional, 1983. 95 p. 

7.3.1.3. EVENTOS 

As obras resultantes de eventos (seminários, congressos, simpósios, entre outros) têm sua 

entrada pelo nome do evento, por extenso e em letras maiúsculas, seguido do seu número de 

ocorrência (se houver), ano e local de realização e idioma do documento. O número de 

ocorrência deve ser em algarismo arábico, seguido de ponto. 

CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 10., 1979, 

Curitiba. Anais [...]. Curitiba: Associação Bibliotecária do Paraná, 1979. 3 v. 

SIMPÓSIO DE INSTRUMENTAÇÃO E IMAGENS MÉDICAS, 3., 2007, São Carlos. 

[Anais]. São Carlos, SP: Escola de Engenharia de São Carlos-USP, 2007. 1 CD-ROM. 

7.3.1.4 AUTORIA DESCONHECIDA 

Quando a autoria for desconhecida, a entrada deve ser feita pelo título. O termo Anônimo ou a 

expressão Autor desconhecido não podem ser usados. 

PEQUENA biblioteca do vinho. São Paulo: Lafonte, 2012. 

ONDA de frio: reviravolta traz vento e forte chance de neve. Zero Hora, Porto Alegre, ano 
47, n. 16.414, 12 ago. 2010. Disponível em: 
http://www.clicbs.com.br/zerohora/jsp/default.jspx?uf�1&action�flip. Acesso em: 12 ago. 
2021. 

OS GRANDES clássicos das poesias líricas. [S. l.]: Ex Libris, 1981. 60 f. 

7.3.2 EDIÇÃO 

A edição, se constar no documento, deve ser transcrita pelas abreviaturas do numeral ordinal e 

da palavra edição, ambas no idioma do documento. 

SCHAUM, Daniel. Schaum’s outline of theory and problems. 5th ed. New York: Schaum 
Publishing, 1956. 204 p. 
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PEDROSA, Israel. Da cor à cor inexistente. 6. ed. Rio de Janeiro: L. Cristiano, 1995. 219 p. 

FRANÇA, Júnia Lessa et al. Manual para normalização de publicações técnico-
científicas. 3. ed. rev. E aum. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1996. 

7.3.2.1 VERSÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 

 A versão de documentos eletrônicos deve ser considerada equivalente ao elemento Edição e 

transcrita como consta no documento. 

ASTROLOGY source. Version 1.0A. Seattle: Multicom Publishing, c1994. 1 CD-ROM. 

7.3.3 LOCAL 

O local de publicação (cidade) deve ser indicado como consta no documento. Na ausência do 

nome da cidade, pode ser indicado o estado ou o país, desde que conste no documento. 

a) No caso de cidades homônimas, acrescenta-se a sigla do estado ou o nome do país, 

separados por vírgula. 

Viçosa, AL 

Viçosa, MG 

Viçosa, RN 

Brasília, DF 

Brasília, MG 

Toledo, PR 

Toledo, España 

b) Quando o local não aparece no documento, mas pode ser identificado, indicá-lo entre 

colchetes. 

LAZZARINI NETO, Sylvio. Cria e recria. [São Paulo]: SDF Editores, 1994. 108 p. 
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c) Utiliza-se a expressão sine loco, abreviada, entre colchetes [s. l.], caso não seja possível 

identificar o local de publicação. O s de sine deve ser grafado em letra maiúscula quando for o 

primeiro elemento dos dados de publicação. 

KRIEGER, Gustavo; NOVAES, Luís Antonio; FARIA, Tales. Todos os sócios do 
presidente. 3. ed. [S. l.]: Scritta, 1992. 195 p. 

ALEXANDRESCU, D. T. Melanoma costs: a dynamic model comparing estimated overall c 
osts of various clinical stages. Dermatology Online Journal, [s. l.], v. 15, n. 11, p. 1, nov. 
2009. Disponível em: 
http://dermatology.cdlib.org/1511/origInals/melanoma_costs/alexandrescu.html. Acesso em: 
15 jul. 2021. 

7.3.4 EDITORA 

O nome da editora, da gravadora, entre outras instituições responsáveis pela publicação, deve 

ser indicado como aparece no documento, suprimindo-se as palavras que designam a natureza 

jurídica ou comercial. 

DAGHLIAN, Jacob. Lógica e álgebra de Boole. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 1995. 167 
p., il. Bibliografia: p.166-167. ISBN 85-224-1256-1. 

NOTA Na publicação: Editora Atlas S.A. 

a) Para editora comercial homônima a uma instituição, deve-se indicar a palavra Editora ou a 

abreviatura, como consta no documento. 

GUZZI, Drica. Web e participação: a democracia no século XXI. São Paulo: Editora Senac 
São Paul o, 2010. 

b) Quando a editora for também autor (pessoa jurídica), pode-se adotar, no campo Editora, a 

forma abreviada (ou sigla), desde que esta conste no documento. 

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (Brasil). A situação do tabagismo no Brasil. Rio de 
Janeiro: INCA, c2011. 

c) A expressão sine nomine deve ser utilizada abreviada e entre colchetes [s. n.], quando a 

editora não puder ser identificada. 

FRANCO, I. Discursos: de outubro de 1992 a agosto de 1993. Brasília, DF: [ s. n.], 1993. 107 
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p. 

7.3.5 DATA 

Devem ser indicadas as datas da publicação, manufatura, distribuição, execução, transmissão, 

gravação, acesso, entre outros. 

7.3.5.1 ANO 

O ano de publicação deve ser indicado em algarismos arábicos 

JAMES, E. L. Cinquenta tons de cinza. Tradução: Adalgisa Campos da Silva. Rio de 
Janeiro: Intrínseca, 2012. (Trilogia Cinquenta tons de cinza, 1). 

a) Caso não seja localizado o ano de publicação, deve ser indicado um ano, seja do copirraite 

(precedido da letra c em minúsculo e sem espaço), da distribuição, da impressão, entre outros. 

CIPOLLA, Sylvia. Eu e a escola 2ª série. São Paulo: Paulinas, c1993. 

b) Deve ser indicado o ano equivalente do calendário gregoriano, separado por sinal de 

igualdade, no caso de data oriunda de outros sistemas de calendários, como o judaico, o bahai, 

o nepalês, entre outros. 

PAIM, Zaken Sidinei. No princípio. Boletim Ouve Israel, Curitiba, 26 Tishrei 5766 = 29 out. 
2005. Disponível em: 
http://www.israelitas.com.br/boletim/boletimVer.php?%20id=48&nomerosh=. Acesso em: 21 
jun. 2012. 

c) Se nenhum ano de publicação, distribuição, copirraite, impressão, entre outros, puder ser 

localizado no documento, deve ser indicado um ano, entre colchetes. 

[1971 ou 1972]                     um ano ou outro 

 [1969?]                               ano provável 

 [1973]                                 ano certo, não indicado no item 

 [entre 1906 e 1912]            usar intervalos menores de 20 anos 
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 [ca. 1960]                           ano aproximado 

 [197-]                                 década certa 

[197-?]                                década provável 

 [18--]                                  século certo 

 [18--?]                                século provável 

 

 

 

8  USO DE CITAÇÕES 

Em um trabalho científico deve-se ter sempre a preocupação de fazer referências precisas às 

ideias, frases ou conclusões de outros autores, isto é, citar a fonte (livro, revista e todo tipo de 

material produzido gráfica ou eletronicamente) de onde são extraídos esses dados. 

As citações podem ser: 

 Diretas: quando se referem à transcrição literal de uma parte do texto de um autor, 

conservando-se a grafia, pontuação, idioma etc, devem ser registradas no texto entre 

aspas, exceto quando for longa; 

 Indiretas: quando são redigidas pelo (s) autor (es) do trabalho a partir das ideias e 

contribuições de outro autor, portanto, consistem na reprodução do conteúdo e/ou ideia do 

documento original; devem ser indicadas no texto com a expressão: conforme, segundo ..., 

indicando o sobrenome do autor da ideia original. É o que chamamos de paráfrase. 

As citações fundamentam e melhoram a qualidade científica do trabalho, portanto, elas têm a 

função de oferecer ao leitor condições de comprovar a fonte das quais foram extraídas as 

ideias, frases ou conclusões, possibilitando-lhe ainda aprofundar o tema/assunto em discussão. 

Têm ainda como função, acrescentar indicações bibliográficas de reforço ao texto. 

As fontes para as citações podem ser: 
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 Primárias: quando é a obra do próprio autor que é objeto de estudo ou pesquisa; 

 Secundária: quando trata-se da obra de alguém que estuda o pensamento de outro autor ou 

faz referência a ele. 

As citações podem ser registradas tanto em notas de rodapé chamadas de Sistema Numérico, 

como no corpo do texto, chamado de Sistema Alfabético. Na FAPAM, faremos o registro de 

citações pelo Sistema Alfabético, que coloca, imediatamente após as aspas finais do trecho 

citado, os elementos indicativos da citação entre parênteses no corpo do texto.  

8.1 FORMAS DE CITAÇÃO 

Os tipos de citações estão descritos a seguir. 

8.1.1 CITAÇÃO DIRETA (TEXTUAL) 

A citação direta é a transcrição textual de parte da obra do autor consultado e pode ser: curta 

(3 linhas no máximo) ou longa (mais de 3 linhas). Ao optar pela citação direta, deve-se 

colocar o número da página do trecho citado. Nos casos de documentos eletrônicos ou não 

paginados, deve-se substituir o intervalo de páginas pelas expressões: documento 

eletrônico/documento não paginado. 

As citações curtas são inseridas no texto, entre aspas duplas, como por exemplo:  

 

Le Coadic (2004, p. 26) refere-se metaforicamente à informação como a “seiva” da 

ciência, ou seja, “Fluido precioso, continuamente produzido e renovado, a informação só 

interessa se circula, e, sobretudo, se circula livremente” 

 

OU 

 

A informação pode ser compreendida como “Fluido precioso, continuamente 

produzido e renovado, a informação só interessa se circula, e, sobretudo, se circula 

livremente.” (LE COADIC, 2004, p. 26). 

 

OU 
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Estima-se que entre 2008 a 2013, a taxa de investimento em pesquisa, 

desenvolvimento e inovação nos países da OCDE em relação ao PIB foi de 1,6%, metade do 

percentual registrado entre 2001 e 2008. (ALISSON, 2014, documento eletrônico). 

 

As citações quando tiver dois ou mais autores devem ser separados os autores como os 

exemplos abaixo: 

 

A informação pode ser compreendida como “Fluido precioso, continuamente 

produzido e renovado, a informação só interessa se circula, e, sobretudo, se circula 

livremente.” (FERRARES; MELLO, 2015, p. 26). 

 

OU 

 

Segundo Ferrares e Mello (2015, p. 26) o “fluido precioso, continuamente produzido e 

renovado, a informação só interessa se circula, e, sobretudo, se circula livremente”. 

 

As citações longas devem se destacar do restante do texto em parágrafo independente, 

recuado 4 cm da margem esquerda. Devem ter a fonte Times New Roman tamanho 10, 

espaçamento simples entre as linhas e o uso de aspas não é permitido. A seguir um exemplo: 

 
A divisão do mundo em povos altamente desenvolvidos e outros mantidos num 
estágio inicial de desenvolvimento face a exploração a que são submetidos uma 
minoria rica e detentora dos meios de produção e uma massa faminta e explorada é, 
em grande parte, resultado da aplicação das conquistas da ciência em todos os seus 
domínios. (MELO, 1983, p. 129). 

 

8.1.2 CITAÇÃO INDIRETA  

É a reprodução apenas das ideias do autor, sem copiar trechos do texto. É feito um apanhado 

geral das ideias. Neste tipo de citação não são utilizadas aspas e recuo de texto e os 

procedimentos para indicação da obra consultada é semelhante à citação direta, com exceção 

de que a indicação da(s) página(s) consultada(s) é opcional. 

 

Exemplo: 
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Segundo Luz Júnior (2003), até o final da década de 1990, os Estudos de Gênero na 

EF brasileira se estruturam em duas correntes predominantes: a Marxista [...] e a Culturalista, 

que tem investigado a diversidade cultural e as múltiplas identidades como temas centrais, 

recebendo influência de teóricos como Michel Foucault. 

 

Segundo a NBR 10520:2002 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2002a, p.3-4), “As citações indiretas de diversos documentos de vários autores, mencionados 

simultaneamente, devem ser separadas por ponto-e-vírgula, em ordem alfabética.” 

 
 
Exemplos: 
 

A História das mulheres no desporto é outra temática identificada nos estudos de 

Gênero na EF brasileira (DEVIDE, 2003, 2005; GOELLNER, 2003, 2004; MOURÃO, 2000). 

 

8.1.3 CITAÇÃO DE CITAÇÃO (APUD) 

O autor deve tentar consultar o documento original, entretanto, quando o acesso ao mesmo 

não for possível, é permitido reproduzir informação já citada por outros autores. Neste caso, 

deve-se fazer uso da expressão latina apud (em itálico), que significa “citado por”. 

No texto, o sobrenome do autor e a data do documento citado (obra que não temos em mãos) 

devem ser indicados, seguido da expressão apud, seguida do sobrenome do autor e data do 

documento citante (obra que temos em mãos). 

Vale lembrar que as regras para citações diretas e indiretas continuam valendo, ou seja, em 

caso de citação direta, a página de onde foi retirada a citação não deve ser omitida. A seguir, 

um exemplo: 

O funcionalismo segundo Darci Ribeiro (1971, p. 28 apud MELO, 1983, p. 25) 

“converte o estudo dos problemas da dinâmica social em meros esforços de caracterização do 

modo pelo qual os conteúdos presentes de cada situação concreta contribuem para a 

perpetuação das formas de vida social”. 

 

OU 
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O funcionalismo “converte o estudo dos problemas da dinâmica social em meros 

esforços de caracterização do modo pelo qual os conteúdos presentes de cada situação 

concreta contribuem para a perpetuação das formas de vida social” (RIBEIRO, 1971, p. 28 

apud MELO, 1983, p. 25). 

8.2 CITAÇÕES EM TRECHOS ENFATIZADOS, SUPRIMIDOS OU COMENTADOS 

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

expressão ‘grifo nosso’ entre parênteses, após a citação.  

Caso o destaque seja do autor consultado, usa-se a expressão ‘grifo do autor’. Para suprimir 

parte do texto, acrescentar interpolações ou comentários nas citações utiliza-se [ ]:  

 

Exemplo: 

 

Segundo Bartholo et al. (2006, p. 69), “[...] a participação [de vários atletas, no meu 

entender] nos Jogos Olímpicos serve para pensarmos os reordenamentos no campo dos 

esportes [...]” 

8.3 CITAÇÃO TRADUZIDA  

Quando o autor traduz uma citação, deve-se incluir, entre parênteses, a expressão “tradução 

nossa”, como no exemplo de Vanz e Stumpf (2010, p. 44) a seguir: 

 

Segundo Katz e Martin (1997, p. 7, tradução nossa), a colaboração científica pode ser 

definida como: “[…] o trabalho conjunto de pesquisadores para atingir um objetivo comum de 

produzir novos conhecimentos científicos”. 

8.4 CITAÇÃO DE OBRA ESCRITA POR MAIS DE TRÊS AUTORES  

Em obras escritas por mais de três autores, indica-se apenas o primeiro, acrescentando-se a 

expressão et al. (com itálico), como no exemplo a seguir: 
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[...] entre diferentes departamentos de uma mesma universidade (WANG et al., 2005). 

8.5 CITAÇÃO QUANDO A AUTORIA É DESCONHECIDA 

Em caso de autoria desconhecida, indica-se o título seguido da data. Para títulos demasiados 

longos, permite-se a supressão das últimas palavras, desde que não altere o sentido. As 

palavras suprimidas devem ser substituídas por reticências. Exemplo: 

 

“Tem sido cada vez mais comum notícias de crianças que realizaram movimentos nas 

redes sociais. [...] Tudo que elas desejam é que as suas atitudes gerem resultados.” (OS 

GRANDES..., 1981, p. 38). 

 

NAS REFERÊNCIAS: 

OS GRANDES clássicos das poesias líricas. [S. l.]: Ex Libris, 1981. 

8.6 CITAÇÕES QUANDO OS SOBRENOMES DOS AUTORES FOREM IGUAIS  

No caso de sobrenomes iguais, acrescentam-se as iniciais dos prenomes, e se ainda houver 

coincidência, indica-se os prenomes por extenso: 

 

      (SILVA, C., 2009)                               (SANTOS, João, 1998) 

      (SILVA, O., 2007)                              (SANTOS, Juliana, 2000) 

8.7 CITAÇÕES DO MESMO AUTOR COM MESMA DATA DE PUBLICAÇÃO 

 Em caso de obras de mesmo autor ou homônimo, e com datas iguais, acrescenta-se uma letra 

à data: 

 

Exemplo: 

 

(LOURO, 2001a, p. 15)                           (LOURO, 2001b, p. 38) 

 

NAS REFERÊNCIAS: 
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LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. 
Petrópolis: Vozes, 2001a.  
 

LOURO, Guacira Lopes (org.). O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2001b. 

8.8 CITAÇÕES INDIRETAS DE VÁRIAS OBRAS, DE AUTORES DIFERENTES  

Na citação simultânea de vários autores de obras diferentes, seus sobrenomes devem ser 

separados por ponto-e-vírgula, em ordem alfabética: 

 

Exemplo:  

 

Estudos em nível mundial demonstram o perfil da população inativa fisicamente como 

sendo mais prevalente em mulheres, idosos, indivíduos de baixo nível socioeconômico e 

escolaridade (FARIA JUNIOR; MENDES; BARBOSA, 2007; GOMES; SIQUEIRA; 

SICHIERI, 2001; WEINBERG, GOULD, 2001). 

 

NAS REFERÊNCIAS: 

REFERÊNCIAS FARIA JUNIOR, J. C.; MENDES, J. K. F.; BARBOSA, D. B. M. 
Associação entre comportamentos de risco à saúde em adolescentes. Revista Brasileira de 
Cineantropometria e Desempenho Humano, Florianópolis, v.9, n.3, p.250-256, 2007.  

GOMES, V. B.; SIQUEIRA, K. S.; SICHIERI, R. Atividade física em uma amostra 
probabilística da população do Município do Rio de Janeiro. Caderno Saúde Pública, Rio de 
Janeiro, v.17, n.4, p.969-976, jul -ago, 2001. 

WEINBERG, R. S.; GOULD, D. Fundamentos da psicologia do esporte e do exercício físico. 
Porto Alegre: Artmed, 2. ed., 2001. 

8.9 CITAÇÃO DE INFORMAÇÃO VERBAL 

De acordo com a NBR 10520:2002 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2002a, p.2), na citação de informações orais (comunicação pessoal, palestras, 

apontamentos em aula, etc.), “Indicar entre parênteses a expressão informação verbal e 

mencionando-se os dados disponíveis, em nota de rodapé”. 
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Exemplo: 

Teremos uma nova eleição para escolha dos representantes do Centro Acadêmico. 

(Informação verbal)1 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Notícia fornecida por Pedro Pedroso na Assembléia de Estudantes, Porto Alegre, em outubro de 
2012. 
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9 REFERÊNCIAS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS E TÉCNICAS. NBR 6022: artigo em 
publicação periódica científica impressa: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2018. 

  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS E TÉCNICAS. NBR 10520: informação e 
documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2002. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS E TÉCNICAS. NBR 14724: informação e 
documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS E TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 
documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS E TÉCNICAS. NBR 6024: informação e 
documentação: numeração progressiva das seções de um documento: apresentação. Rio de 
Janeiro: ABNT, 2004. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS E TÉCNICAS. NBR 6027: informação e 
documentação: Sumário: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS E TÉCNICAS. NBR 6028: informação e 
documentação: Resumo: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2021. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS E TÉCNICAS. NBR 6034: informação e 
documentação: Índice: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS E TÉCNICAS. NBR 15287: Projetos de 
pesquisa: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT,  2011. 
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS E TÉCNICAS. NBR 15437: informação e 
documentação: pôsteres técnicos e científicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT,  2006. 

 

IBGE. Normas de apresentação tabular. 3. ed. Rio de Janeiro, 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Faculdade de Pará de Minas – Fapam | Página 72 de 73 
 

ANEXO A 

ABREVIATURAS DOS MESES 
  
 

 Mês Espanhol Francês Inglês Português 
Janeiro ene. janv. Jan. jan. 
Fevereiro feb. févr. Feb. fev. 
Março mar. mars Mar. mar. 
Abril abr. avril Apr. abr. 
Maio mayo mai May maio 
Junho jun. juin June jun. 
Julho jul. juil July jul. 
Agosto ago. aout Aug. ago. 
Setembro sept. sept. Sept. set. 
Outubro oct. oct. Oct. out. 
Novembro nov. nov. Nov. nov. 
Dezembro dic. déc. Dec. dez. 
 
 
 

 


