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APRESENTAÇÃO 

 

A Biblioteca Terezinha Fajardo Incerti, com este manual, vem suprir as necessidades da 

comunidade acadêmica da Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira, na produção 

de textos normatizados, tanto para apresentação dos trabalhos exigidos pelas disciplinas, 

como para os trabalhos de conclusão de curso. 

 

Tendo como referência a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a literatura 

especializada, apresentamos aqui informações básicas que consideramos adequadas para a 

organização e padronização do trabalho científico. 

 

Cumprindo suas funções de ensino, pesquisa e extensão, a Funcesi incentiva e adota as 

normas para a produção dos trabalhos desenvolvidos no ambiente acadêmico. Portanto, seu 

trabalho deve ser redigido e encaminhado de acordo com as características técnicas e os 

critérios aqui dispostos. 
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1 REGRAS GERAIS PARA FORMATAÇÃO DO TRABALHO CIENTÍFICO 

A formatação de todos os trabalhos acadêmicos deve levar em conta os seguintes 

parâmetros para apresentação do texto: 

 

Papel branco ou reciclado, formato A4 (21cm X 29,7cm) 

� Margens 

• Anverso: margem superior e esquerda 3cm; inferior e direita 2cm 

 

� Texto usando fonte Times New Roman na cor preta, tamanho 12. Incluindo capa e os 

títulos das seções e subseções. 

 

Figura 1 – Configuração da Página e Outras Considerações 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da ABNT (2002). 

 
 
 
 
 

 

Cor da fonte: 

 

 

Fonte Tamanho 10:  

 

 

Espaçamento Simples 
entre linhas para:  
 

 

Recuo em citações: Citações longas, a partir de 4 linhas 
devem ter recuo de 4 cm. 

Não utiliza aspas nestas citações. 

É utilizada para: citações maiores que 
três linhas; notas de rodapé; legendas 

(ilustrações e tabelas) 

Outras cores de fonte podem ser usadas 
apenas em ilustrações (imagens, 

gráficos e fotos) 

Citações com mais de três linhas, 
Notas de rodapé, Referências, 

Legendas 

2cm 

3cm 

3cm 

2cm 
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� Todo o texto deverá ser digitado com espaço 1,5cm entre linhas, sem espaços entre os 

parágrafos. 

� Os parágrafos devem ser justificados, com recuo de 1,25cm demarcando seu início. 

� Os títulos das seções devem estar alinhados à esquerda, seguindo a numeração 

progressiva em algarismos arábicos. 

� A numeração deverá preceder o título, dele separado por um espaço. 

� Entre os títulos das seções, subseções e o texto deve ser deixado um espaço de 1,5 cm. 

 

Figura 2 – Formatação Parágrafos e Espaço entre Linhas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da ABNT (2002) 
 

 

7 ENSINO SUPERIOR 

 

A modernidade parece estar se mostrando incapaz de realizar suas 

promessas e diante desta realidade a Universidade se defronta com um 

dilema... (OLIVEIRA, 2006, p.22) 

A década de 60 foi marcada pelo início ...  

 

7.1 Sobre as Instituições de Ensino Superior – IES 

 

Em se tratando da Universidade brasileira, o seu surgimento se dá 

em meio ao processo de modernização da sociedade, mais precisamente na 

década de 30, quando a produção industrial passa a ter uma importância 

maior do que a monocultura do café. 

 

Por isso, pode-se afirmar que a Universidade tem origem na 
modernidade, ainda que bem distante dos problemas que esta 
trouxe à reorganização das Universidades europeias no final 
do século XVIII, sobretudo àqueles que se referem à 
produção científica referentes que visavam atender os 
processos fabris. (RIBEIRO, 1995, p.1). 

 

O fato de as Universidades brasileiras terem sido criadas 
tardiamente contribuiu... 

 

Espaçamento simples 
Fonte: Tamanho 10 

Parágrafo: 
recuo 1,25 

Títulos e subtítulos alinhados à esquerda. 1 espaço de 
caractere após o indicador numérico e de 1,5 entre linhas. 

4 cm 

1 espaço de 
1,5 cm 
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� Cada seção primária / capítulo deve ser iniciada em uma nova página; as demais 

devem ser digitadas na mesma página, conforme o texto. 

� Caso o título de alguma subseção fique na última linha da página deve-se jogá-lo para 

a seguinte. 

 

 

PAGINAÇÃO 

 

• Para Artigo Científico 

� Paginação: contar e numerar a partir da introdução. 

� O número da página deve ser colocado no canto superior direito da folha, fonte Times 

New Roman, tamanho 10. 

� O artigo científico deve conter o mínimo de 15 e o máximo de 20 páginas, excluindo 

as referências bibliográficas e notas. 

 

 

• Para Trabalhos Acadêmicos 

� Paginação: contar a partir da “folha de rosto”, mas iniciar a numeração a partir da 

introdução. 

� O número da página deve ser colocado no canto superior direito da folha, fonte Times 

New Roman, tamanho 10. 
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2 ESTRUTURA E ELEMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS 

CIENTÍFICOS 

 

a) Parte externa 

2.1 Capa (elemento obrigatório) 

Obs: É vetada a utilização do logotipo da instituição de educação superior, sem 

consentimento prévio, para quaisquer fins, inclusive o de composição de trabalhos 

acadêmicos. 

 

b) Parte interna: 

� Elemento pré-textual 

2.2 Resumo na língua vernácula e estrangeira 

 

� Elementos textuais: 

2.3 Introdução  

2.4 Referencial Teórico 

2.5 Considerações Finais 

 

� Elementos pós-textuais 

2.6 Referências (obrigatório) 

2.7 Apêndices (opcional) 

2.8 Anexos (opcional) 

 

 

 



17 
 

a) Parte externa 

2.1 Capa 

Elemento obrigatório no qual se encontram os dados essenciais 

para a identificação do trabalho de pesquisa. Deve conter: 

♦ de forma centralizada, fonte Times New Roman, tamanho 12 

a) Nome da instituição na qual foi desenvolvida a pesquisa: 

localizada na margem superior, caixa alta. Nome da faculdade com 

iniciais maiúsculas; 

b) Nome do autor: com iniciais maiúsculas. Mais de um autor, manter 

ordem alfabética; 

c) Título em caixa alta e em negrito. Subtítulo, se houver, deve ser 

precedido de dois pontos, estar com letras minúsculas (exceto para 

nomes próprios), em negrito; 

d) Número do volume: se houver mais de um, especificar; 

e) Natureza: tipo do trabalho com seus objetivos devem estar 

recuados a 7cm para a direita; (Espaçamento Simples) 

f) Nome completo do orientador e a linha de pesquisa devem estar 

recuados 7cm para a direita; 

g) Local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado o trabalho; 

h) Ano de depósito (entrega) 

i) Espaçamento entre linhas 1,5 (exceto para item 2.1.1) 

 

 

Figura 3 – Artigos Científicos / Trabalho Conclusão de Curso - Capa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3cm 

 

FUNDAÇÃO COMUNITÁRIA DE ENSINO SUPERIOR DE ITABIRA 

Faculdade de Ciências Administrativas e Contábeis de Itabira 

 

 

Adriano Silva Gualberto 
Fernanda Damico Almeida Chaves Viana 

 

 

PROCESSO DE COMPRAS: 

aplicado em uma Fundação Comunitária de Ensino 

Superior de Itabira /MG  

Artigo apresentado à Faculdade de 
Ciências Administrativas e Contábeis de 
Itabira – FACCI como requisito parcial 
para obtenção do título de Bacharel em 
Administração. 

 
 

Orientador: Profª. Ionara Houry Heizer 
Linha de Pesquisa: Organizações, 
processos e qualidade 

 
 
 

Itabira 
2009 

 

3cm 2cm 

2cm 

Fonte: Vieira (2009). 
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2.1.1 Exemplos de Natureza do Documento 

a) Artigo Científico 

Artigo apresentado à Faculdade de Ciências Humanas de Itabira - FACHI, como 

requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Direito. 

 

 

2.2 Resumo 

Obrigatório. Apresentação concisa dos pontos relevantes do texto, fornecendo uma 

visão rápida e clara do objeto de estudo, do conteúdo e das conclusões do trabalho. Parágrafo 

único ocupando no máximo uma lauda. 

� fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12, espaço entre linhas 1,5 

Escrever o título “Resumo” em caixa alta, centralizado no alto da página, em negrito 

 

Quanto a extensão: 

a) Para artigos de periódicos: de 100 a 250 palavras 

Ao final do resumo, elaborar as Palavras-Chave representativas do conteúdo do 

trabalho, separadas entre si por um ponto e escritas somente com a primeira letra maiúscula. 

O resumo em língua estrangeira terá a mesma formatação explicada acima. Ambos os 

resumos (Língua Portuguesa e Língua Estrangeira) devem aparecer em folhas separadas. 

 

2.3 Introdução 

Na introdução o autor dará uma visão geral do trabalho. A introdução deve cativar o 

leitor, levando-o a querer ler o artigo todo. Não deve repetir o resumo, e sim esclarecer a 

respeito do conteúdo do trabalho, além de fornecer as informações básicas para a 

compreensão do assunto, escrito de forma clara e sucinta. Deve conter os seguintes subitens: 

- Problemática da pesquisa: expressar de forma interrogativa, de maneira clara e 

explícita; 

- Objetivo geral: representa o fim que o trabalho se propõe atingir. É elaborado com 

base no problema de pesquisa. O alcance do objetivo geral é uma das medidas de sucesso do 

trabalho do aluno. Exige-se que seja elaborado utilizando-se verbos no infinitivo; 

-  Objetivos específicos:  representam os passos necessários para o alcance do objetivo 

geral. São uma decomposição do objetivo geral em ações pormenorizadas que servem de guia 

para o aluno completar o seu trabalho. Também devem ser elaborados com verbos no 

infinitivo; 
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- Justificativa: O autor deve discorrer sobre a importância do seu trabalho para a área de 

conhecimento que está pesquisando. A justificativa deve conter a importância do trabalho 

para o meio acadêmico, âmbito organizacional/social e para o profissional. 

 

2.4 Referencial teórico 

Levantamento de estudos já realizados sobre o tema que o aluno deseja pesquisar, de 

forma a orientá-lo na prática e evitar o senso comum e o “achismo”. Deve ser dividido em 

tantas partes necessárias. As descrições apresentadas devem ser suficientes para permitir a 

compreensão das etapas da pesquisa. Não é a cópia dos livros ou artigos, mas é o 

entendimento dos textos lidos. É a explicação sobre o tema, descrição do histórico (se for 

necessário), da defesa da ideia (se for o caso), e apresentação da teoria necessária para 

discussão das respostas às questões a serem respondidas por meio da pesquisa. 

Metodologia da pesquisa: trata-se do caminho que será percorrido pelo aluno para 

atingir o seu objetivo. É composta dos seguintes subitens: abordagem, tipo de pesquisa, 

método, universo (população), amostra e critério de amostragem, coleta de dados (e 

instrumento) tratamento dos dados, unidade de análise, além das limitações da pesquisa. É 

importante ressaltar que ao descrever a sua metodologia, o aluno deve justificar todas as suas 

escolhas, utilizando ao menos uma fonte de consulta. O aluno deverá ainda detalhar sua 

metodologia de acordo com a necessidade de sua pesquisa 

Análise dos dados: este é o espaço para o aluno classificar, descrever e analisar os 

dados coletados, apresentando seus resultados de forma a responder o seu problema de 

pesquisa e alcançar o seu objetivo. A discussão dos resultados deve fazer uso do referencial 

teórico para contrapor os dados buscados na realidade, ou seja, analisar os dados coletados à 

luz da teoria estudada. 

 

2.5 Considerações Finais  

Nesta etapa, devem figurar clara e ordenadamente, as deduções tiradas dos resultados 

dos trabalhos. Dados quantitativos não devem aparecer na conclusão, nem tão pouco, 

resultados comprometidos e passíveis de discussão. Não utilizar citações. Consiste no 

fechamento do trabalho apresentando a conclusão do problema de pesquisa e dos objetivos 

apresentados na introdução e sintetizando as contribuições, além de indicar possíveis novas 

pesquisas. 
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2.6 Referências 

Obrigatório. “Referência é um conjunto de elementos que permite a identificação de 

publicações, no todo ou em parte. Esses elementos podem ser essenciais ou complementares e 

são extraídos do documento que estiver sendo referenciado”. (FRANÇA, 2014) 

O título “Referências” ficará centralizado, com letras em caixa alta e destaque em 

negrito 

 

2.7 Apêndices 

Opcional. Constituído de textos ou documentos elaborados pelo autor “a fim de 

complementar sua argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho. ” (ABNT, 

2005). Ex: Roteiro de entrevista, questionários etc. 

O título “Apêndice” deverá ser centralizado, com letras em caixa alta e destaque em 

negrito 

 

2.8 Anexos 

Opcional. Textos ou documentos não elaborados pelo autor que servem como 

comprovação de sua argumentação teórica. Ex: Projetos, Folderes etc 

O título “Anexos” ficará centralizado, com letras em caixa alta e destaque em negrito. 
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3 ESTRUTURA E ELEMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

ACADÊMICOS 

 

a) Parte externa: 

3.1 Capa (elemento obrigatório) 

 

b) Parte interna: 

� Elementos pré-textuais 

3.2 Folha de rosto (obrigatório) 

3.3 Dedicatória (s) (opcional)  

3.4 Agradecimento (s) (opcional) 

3.5 Epígrafe (opcional) 

3.6 Resumo na língua vernácula e estrangeira 

3.7 Lista de ilustrações (opcional) 

3.8 Lista de tabelas (opcional) 

3.9 Lista de abreviaturas e siglas (opcional) 

3.10 Sumário (obrigatório) 

 

� Elementos textuais: 

3.11 Introdução  

3.12 Desenvolvimento 

3.13 Conclusão 

 

� Elementos pós-textuais 

3.14 Referências (obrigatório) 

3.15 Glossário (opcional) 

3.16 Apêndices (opcional) 

3.17 Anexo (opcional) 
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a) Parte externa 

3.1 Capa 

Elemento obrigatório no qual se encontram os dados 

essenciais para a identificação do trabalho de pesquisa. Deve conter: 

♦ de forma centralizada, fonte Times New Roman, tamanho 12 

a) Nome da instituição na qual foi desenvolvida a pesquisa: 

localizada na margem superior, caixa alta. Nome da faculdade 

com iniciais maiúsculas; 

b) Nome do autor: com iniciais maiúsculas. Mais de um autor, 

manter ordem alfabética; 

c) Título em caixa alta e em negrito; 

d) Subtítulo, se houver deve ser precedido de dois pontos, estar 

com letras minúsculas (exceto para nomes próprios), em 

negrito; 

e) Número do volume: se houver mais de um, deve constar a 

especificação; 

f) Cidade onde o trabalho foi realizado e ano, no final da folha; 

g) Espaçamento entre linhas 1,5. 

 

É vetada a utilização do logotipo da instituição de educação 

superior, sem consentimento prévio, para quaisquer fins, inclusive o 

de composição de trabalhos acadêmicos. 

Figura 4 – Trabalhos Acadêmicos - Capa 
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CURSO DE DIREITO: 

análise jurídica da exigência do exame de ordem para o exercício 

da profissão 

 

 

 

 

 

 

Itabira 

2009 

 

3cm 
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Fonte: Vieira (2009). 
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b) Parte interna 

� Elementos pré-textuais 

 

3.2 Folha de rosto 

É essencial ao trabalho e deve ser fonte principal de 

identificação dos dados. Posiciona-se logo após a capa, contendo os 

seguintes dados e ordem: 

♦ de forma centralizada, fonte Times New Roman, tamanho 12 

a) Nome (s) do autor (es) – caixa baixa; 

b) Título principal – caixa alta, negrito; 

c) Subtítulo, se houver, precedido de dois pontos – caixa baixa, 

negrito; 

d) Número do volume: se houver mais de um, deve constar a 

especificação; 

e) Natureza: tipo do trabalho com seus objetivos devem estar 

recuados a 7cm para a direita; (Espaçamento Simples) 

f) Nome completo do orientador e co-orientador (quando houver) 

devem estar recuados 7cm para a direita; 

g) Local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado o 

trabalho; 

h) Ano de depósito (entrega) 

i) Espaçamento entre linhas 1,5 (exceto para item 2.2.1) 

Figura 5 – Trabalhos Acadêmicos – Folha de Rosto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marlene Gonçalves Vieira 

 

 
 
 
 
 
 
 

CURSO DE DIREITO: 

análise jurídica da exigência do exame de ordem para o 

exercício da profissão 

 
Monografia apresentada ao curso de Direito da 
Faculdade de Ciências Humanas de Itabira, 
como requisito parcial para obtenção do título de 
Bacharel em Direito. 

 
 
 

Orientador: Fabiano Penido de Alvarenga 
 
 
 
 
 

Itabira 
2009 

3cm 

3cm 

2cm 

2cm 

Fonte: Vieira (2009). 
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3.2.1 Exemplos de Natureza do Documento 

a) Trabalho Acadêmico 

Trabalho apresentado à disciplina Hermenêutica, da Faculdade de Ciências Humanas 

de Itabira – FACHI. 

 

b) Monografia apresentada ao curso de Administração da Faculdade de Administração e 

Ciências Contábeis de Itabira, como requisito parcial para obtenção do título de 

Bacharel em Administração. 

 

 

3.3 Dedicatória 

Opcional. Folha onde o aluno presta homenagem ou dedica seu trabalho a pessoas 

especiais. 

� fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço simples (itálico, opcional) 

Sem título, ou seja, não escrever o título dedicatória. 

Texto inserido no final da folha recuada a direita. 

 

Exemplo: 

 

 

 

 

A todos aqueles que me incentivaram, em especial aos 
meus filhos, fonte de inspiração. 

 

 

 

3.4 Agradecimentos 

Opcional. Pessoas ou entidades às quais o aluno deseja agradecer. 

� fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço entre linhas 1,5 (itálico no texto, 

opcional) 

O título Agradecimentos é escrito centralizado, no alto da página, em caixa alta e 

negrito 

Parágrafo a 1,25cm e alinhamento justificado. 
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Exemplo: 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

A meus pais, familiares e amigos por todo apoio. Aos professores e ao meu 

orientador Prof. João da Silva por toda atenção e dedicação. 

 

 

 

3.5 Epígrafe 

Opcional. Nesta folha o autor apresenta uma citação, seguida de indicação de autoria. 

� fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 10, espaçamento simples, recuada a 4cm  

Pode ser aposta nas folhas de abertura de cada título primário. Não se escreve o título 

“Epígrafe”. 

Ressalta-se que deve ser feita a referência completa da epígrafe citada ao final do 

trabalho. 

 

 

 

 

“Não é o mais forte de espécie que sobrevive, nem o mais inteligente; 
é o que melhor se adapta à mudança. ” 
Charles Darwin 

 

 

 

3.6 Resumo 

Obrigatório. Apresentação concisa dos pontos relevantes do texto, fornecendo uma 

visão rápida e clara do objeto de estudo, do conteúdo e das conclusões do trabalho. Parágrafo 

único ocupando no máximo uma lauda. 

� fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12, espaço entre linhas 1,5. 

Escrever o título “Resumo” em caixa alta, centralizado no alto da página, em negrito. 
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Quanto a extensão: 

a) para trabalhos acadêmicos (teses, dissertações, outros) e relatórios-científicos: de150 a 

500 palavras 

b) para artigos de periódicos: de 100 a 250 palavras 

Ao final do resumo, elaborar as Palavras-Chave representativas do conteúdo do 

trabalho, separadas entre si por um ponto e escritas somente com a primeira letra maiúscula. 

O resumo em língua estrangeira terá a mesma formatação explicada acima. Ambos os 

resumos (Língua Portuguesa e Língua Estrangeira) devem aparecer em folhas separadas. 

 

 

3.7 Lista de Ilustrações 

Opcional. Trata-se do sumário das ilustrações utilizadas no trabalho, seguido de sua 

localização no texto. 

� fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12, espaço entre linhas 1,5. 

Título: centralizado no alto da página, com letras em caixa alta e negrito. 

Entre o título e o texto deve haver 1(um) espaço de 1,5cm. 

Devem ser elaboradas de acordo com a ordem apresentada no texto. 

Sua identificação é indicada por um número na ordem do texto, em algarismos 

arábicos, travessão e o título referente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomenda-se que seja feita uma lista para cada tipo de ilustração. 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 – XXX .................................................................................10 

Figura 2 – YYY ..................................................................................20 

Figura 3 – ZZZ ....................................................................................30 

 

3cm 

3cm 

2cm 

2cm 
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3.8 Lista de Tabelas 

Trata-se do sumário das tabelas seguido de sua localização. 

A formatação deve ser a mesma da lista de ilustrações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Lista de Abreviaturas e Siglas 

Trata-se do sumário das siglas e abreviaturas em ordem alfabética. 

A formatação deve ser a mesma da lista de ilustrações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

FUNCESI – Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira ............ 10 

Figura 2 – YYY ........................................................................................... 20 

Figura 3 – ZZZ ............................................................................................ 30 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – XXX ......................................................................................... 10 

Tabela 2 – YYY ......................................................................................... 20 

Tabela 3 – ZZZ .......................................................................................... 30 

 

3cm 

3cm 

2cm 

2cm 

3cm 

3cm 

2cm 

2cm 
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3.10 Sumário 

Indicação dos capítulos e seções do documento, refletindo suas divisões e/ou seções, 

na mesma ordem e apresentação tipográfica que aparecem no texto. 

As seções do texto devem ser numeradas de maneira progressiva, exceto os elementos 

pós-textuais que não recebem numeração. 

Conforme NBR6024/2003 as seções textuais devem receber numeração arábica 

limitada até a seção quinaria. 

 

As seções devem ser diferenciadas no sumário e no texto da seguinte forma: 

1. SEÇÃO PRIMÁRIA (CAIXA ALTA, NEGRITO, TAMANHO 12) 

1.1 Seção secundária (Caixa baixa, negrito, tamanho 12) 

1.1.1 Seção terciária (Caixa baixa, itálico, sem negrito, tamanho 12) 

1.1.1.1 Seção quaternária (Caixa baixa, itálico, negrito, tamanho 12) 

1.1.1.1.1 Seção quinária (Caixa baixa, sem negrito, tamanho 12) 

 

O título “Sumário” deverá estar centralizado no alto da página, em caixa alta e negrito. 

As seções devem ter tamanho 12, espaçamento simples. Espaço simples entre as 

seções primárias e alinhamento a esquerda. 

Fonte Times New Roman. 
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SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ....................................................................................... 10 

 

2. DESENVOLVIMENTO ........................................................................  20 
2.1 Título dois............................................................................................... 25 
2.1.1 Título três.............................................................................................. 30 
2.1.1.1 Título quatro..................................................................................... 40 
2.1.1.1.1 Título cinco..................................................................................... 50 

 

3. CONCLUSÃO ......................................................................................... 65 

 

REFERÊNCIAS ..................................................................................... 70 

 

APÊNDICES (quando necessário) ....................................................... 75 

 

ANEXO A (quando necessário) ............................................................ 80 

 

ANEXO B (quando necessário) ............................................................ 82 

 

3cm 

3cm 2cm 

2cm 

Recuo dos elementos que não tem 
número, alinhado a letra “C” da 

conclusão 
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� Elementos textuais 

 

3.11 Introdução 

Considerações iniciais sobre o tema. Conjunto de informações claras e simples que 

permitem situar a pesquisa, por meio de considerações preliminares sobre o tema a ser 

analisado, ao longo do trabalho. 

Deve constar a natureza do trabalho, justificativa, objetivos, o tema proposto e outros 

elementos para situar o trabalho. 

 

 

3.12 Desenvolvimento 

Compreende a revisão da literatura, metodologia e exposição da pesquisa. 

Na revisão de literatura o autor deve demonstrar conhecimento da literatura sobre o 

assunto, evoluindo o tema com ideias de diferentes autores. 

A metodologia deve apresentar o método adotado – entrevista, observação, 

experimentação etc. A exposição da pesquisa é a análise dos fatos apresentados/obtidos, as 

estatísticas, comparações com outros estudos e outras observações. 

 

 

3.13 Conclusão 

Espaço destinado ao posicionamento quanto ao trabalho realizado, onde são escritas as 

conclusões alcançadas e, eventualmente, oferecidas as sugestões de novas pesquisas na área. 

 

 

� Elementos pós-textuais 

 

3.14 Referências 

Obrigatório. “Referência é um conjunto de elementos que permite a identificação de 

publicações, no todo ou em parte. Esses elementos podem ser essenciais ou complementares e 

são extraídos do documento que estiver sendo referenciado”. (FRANÇA, 2014) 

O título “Referências” ficará centralizado, com letras em caixa alta e destaque em 

negrito 
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3.15 Glossário 

Opcional. Lista alfabética de palavras ou conceitos usados no texto acompanhadas de 

definições para melhor compreensão do trabalho. 

O título “Glossário” deverá ser centralizado no alto da página, com letras em caixa alta 

e destaque em negrito. 

 

 

3.16 Apêndices 

Opcional. Constituído de textos ou documentos elaborados pelo autor “a fim de 

complementar sua argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho.”  (ABNT, 

2005). Ex: Roteiro de entrevista, questionários etc. 

O título “Apêndice” deverá ser centralizado, com letras em caixa alta e destaque em 

negrito 

 

 

3.17 Anexos 

Opcional. Textos ou documentos não elaborados pelo autor que servem como 

comprovação de sua argumentação teórica. Ex: Projetos, Folders etc 

O título “Anexos” ficará centralizado, com letras em caixa alta e destaque em negrito. 
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4 APRESENTAÇÃO DE ILUSTRAÇÕES NO CORPO DO TEXTO 

As ilustrações devem ser centralidas na página e inseridas o mais próximo possível da 

informação a que se referem. 

 

 

Foto 1 – Ipê Rosa 

 
Fonte: Fotografia da Profa Renata Almeida Barbosa 

 

A fonte/referência é elemento obrigatório inserido na parte inferior (centralizado ou 

alinhado à esquerda) da ilustração 

♦ fonte Times New Roman, tamanho 10, espaço entre linhas simples e destaque em 

negrito 

� Não citar endereços eletrônicos, estes aparecem somente na lista de referências 

 

Figura 6 – Ciclo Operacional 

 
Fonte: Costa, 2002, p.230 

 

 

Indicação de título, fonte 12, espaço 
simples entre o título e a imagem. 

Fonte 10, espaço simples entre a 
imagem e a informação da fonte. 

Citar autor, data e o número de localização da 
página consultada. Fonte tamanho 10 
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4.1 Imagem retirada do Facebook 

 

Imagem 1 – Divulgação de Grupo de Pesquisa 

 
Fonte: Funcesi (2017) 

 

 

 

Na lista de Referências: 

FUNDAÇÃO COMUNITÁRIA DE ENSINO SUPERIOR DE ITABIRA. Divulgação de 
Grupo de Pesquisa. Itabira: Facebook, 13 set. 2017. Disponível em: 
http://www.facebook.com/funcesi/. Acesso em 14 set. 2017. 
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4.2 Imagem retirada da internet 
 

Imagem 2 – Logística Reversa 

 
Fonte: Blog Logística Reversa e Sustentabilidade 

 

 

Na lista de Referências: 

GUARNIERI, Patrícia. Logística reversa e sustentabilidade. Disponível em: 
http://patriciaguarnieri.blogspot.com.br/p/publicacoes.html. Acesso em 13 set. 2017. 
 

 

Atenção! 

Fazer referência completa da obra de onde a ilustração foi retirada (na lista de referências 

bibliográficas) 

Se a ilustração for elaborada, criada, fotografada, desenhada pelo próprio autor, 

utilizam-se as expressões: 

Fonte: Elaborada pelo autor Fonte: Fotos do autor 

Fonte: Desenhos do autor Fonte: Arquivo pessoal 

 

Quando os dados forem extraídos da própria pesquisa (quadros, gráficos e tabelas) 

usar a expressão: 

Fonte: Dados da pesquisa Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Para ilustrações criadas ou adaptadas a partir de outras ilustrações, usar as expressões: 

Fonte: Adaptado da ABNT (2011, p.2) 

Fonte: Criado pela autora com dados extraídos de ABNT (2011, p.2) 
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4.3 Quadros, Tabelas e Gráficos 

Os quadros e as tabelas são semelhantes em sua apresentação gráfica. 

Devem ser dotados de um título claro e conciso, sem abreviações, localizado acima 

deles. 

Devem estar localizadas o mais próximo possível do texto a que se referem 

São numerados sequencialmente em todo o trabalho, com algarismos arábicos, 

segundo o IBGE. 

 

a) Tabelas 

� Apresentam informações tratadas estatisticamente 

� Objetivam apresentar resultados numéricos e valores comparativos 

� A disposição dos dados deve permitir a comparação e ressaltar as relações existentes, 

destacando o que se pretende demonstrar 

 

Características: 

 

 

 

Tabela 1 – Análise de Variância: o planejamento fatorial 

 
Fonte: HINES (2013, p.333)  

 

 

 

 

Espaço 
Simples 

Espaço 
Simples 

Título na parte superior, com número arábico indicativo. 
Centralizado, travessão e título. Fonte 12 em negrito. 

Fonte de onde foram extraídas as informações. 
Tamanho 10 

Abertas nas 
laterais, 
com 
espaços 
verticais 
separando 
as colunas e 
sem 
espaços 
horizontais, 
exceto na 
separação 
do 
cabeçalho. 
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Deve-se dividir a tabela em duas ou mais páginas, caso ela seja maior que a página 

(em linhas ou colunas). Desta forma: 

- repete-se o cabeçalho na página seguinte e no topo da tabela 

- junto a linha do cabeçalho alinhada à direita (na página seguinte), coloca-se: 

Continuação ou Conclusão, dependendo do caso. Exemplo: 

 

Tabela 2 – Cronologia da abordagem comportamental 

 
Continua 

 

 

Espaço 
Simples 
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Tabela 2 – Cronologia da abordagem comportamental (Conclusão) 

 
Fonte: CHIAVENATO (2015, p.319-320) 

 

 

b) Quadros 

� Contém informações textuais agrupadas em colunas 

� Podem ser esquemáticos, comparativos ou descritivos, com ou sem indicação de dados 

numéricos 

 

Quadro 1 – Duas abordagens para estudar capital social 

 
Fonte: BAQUERO (2009, p.25) 

 

 

c) Gráficos 

� São desenhos constituídos de traços e pontos 

� Seu título é precedido da palavra Gráfico 

 

Gráfico 1 – Perfis de VPL 

 
Fonte: GITMAN (2002, p.309) 

Espaço 
Simples 
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5 APRESENTAÇÃO DE REFERÊNCIAS 

É essencial que todo material consultado para a elaboração do trabalho seja 

devidamente relacionado. Este procedimento permite a identificação das publicações 

utilizadas, no todo ou em parte, o que é considerado fundamental do ponto de vista científico 

e normativo. Os trabalhos que não possuem referências bibliográficas não são considerados de 

cunho científico, pois não possuem embasamento teórico. Portanto são considerados obras de 

ficção. A ABNT NBR 6023:2002 considera que as fontes consultadas devem ser: 

� relacionadas em lista própria, incluindo-se todas as fontes utilizadas para elaborar o 

trabalho; 

� listadas ao final do trabalho em ordem alfabética pelo último sobrenome do autor; 

� essa lista deve obedecer uma ordem alfabética única de sobrenome de autor, entidade 

autora e título para todo tipo de material consultado; 

� alinhadas a esquerda e separadas entre si por um espaço simples; 

� o título “Referências Bibliográficas” deve estar centralizado no alto da página, em 

caixa alta e negrito. 

 

5.1 Elementos que compõem as referências 

 

Formas de entrada (Tipos de Autor) 

Título e subtítulo 

Edição 

Local de publicação 

Editora e Data 

Descrição física 

Série 

Notas especiais 

 

5.1.1 Formas de Entrada / Tipos de Autor 

a) Autor individual 

MEDEIROS, João Bosco. 

 

b) Até três autores 

FERNANDES, Bernardo Gonçalves; PEDRON, Flávio Quinaud; SILVA, Roberto da. 

 

c) Mais de 3 autores 

Menciona-se apenas o primeiro seguido da expressão latina et al (= e outros): 

GRINOVER, Ada Pellegrini et al. 

Elementos Essenciais 
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d) Vários autores com um responsável intelectual destacado (organizador, editor, 

compilador, coordenador e outros) 

Menciona-se o nome do responsável intelectual seguido da abreviatura que caracteriza 

o tipo de responsabilidade: 

MARCONDES, Eduardo; LIMA, Ilda Nogueira de (Coord). 

SILVA, Sônia da (Comp). 

 

e) Autor entidade 

� Quando se tratar de obras de responsabilidade de entidade (órgãos governamentais, 

empresas, associações, congressos, seminários etc.), a entrada é pelo próprio nome 

por extenso: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 

CONGRESSO LATINO AMERICANO DE BIBLIOTECONOMIA E 

DOCUMENTAÇÃO, 1.,1980, Salvador  

 

 

 

� Para órgãos da administração direta (Ministérios, Secretarias etc) dar entrada pelo 

nome geográfico, que indica esfera de subordinação: 

ITABIRA. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Educação. 

BRASIL. Ministério da Cultura. 

 

� Quando o órgão é subordinado a uma instituição, deve-se entrar pelo nome da 

última: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Biblioteca Universitária. 

 

f) Sem indicação de autoria 

Publicações anônimas ou não assinadas têm entrada pelo título da publicação, sendo a 

primeira palavra impressa em letras maiúsculas: 

ANTEPROJETO de lei. 

À ESPERA da janela de transferência... 

 

� Menção da Edição de livro 

Menciona-se a edição somente a partir da 2ª edição. 

Encontros e reuniões científicas, incluem-se 
os elementos: nome do evento, número, ano 

e local de realização. 
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5.2 Exemplos de Referências 

 

5.2.1 Publicações consideradas no todo 

a) Livros e Folhetos 

� Formato convencional 

AUTOR. Título: subtítulo. Edição. Local (cidade) de publicação: Editora, data. 

Número de páginas ou volumes. (Nome e número da série) 

 

MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos e outros textos escolhidos. 2.ed. São 

Paulo: Abril Cultural, 1978. 208p. (Os Pensadores, 6) 

 

GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado 

pelos autores do anteprojeto. 9.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007. 1012p. 

 

� Formato eletrônico 

AUTOR. Título: subtítulo. Edição. Local (cidade) de publicação. Descrição física do 

meio eletrônico (cd-rom, dvd etc.) ou Disponível em: <endereço eletrônico>. Acesso 

em: dia, mês e ano (para documentos on-line). 

 

BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia. Tadao Takahashi (Org.). Sociedade da 

informação no Brasil. Brasília: MCT, 2000. Disponível em: 

<https://www.governoeletronico.gov.br/documentos-e-arquivos/livroverde.pdf>. Acesso em 

06 dez. 2017. 

 

 

b) Monografias, Dissertações, Teses e Outros Trabalhos Acadêmicos 

� Formato convencional 

AUTOR. Título: subtítulo. Ano de apresentação. Número de folhas ou volumes. 

(Categoria e área de concentração) – Nome da Faculdade, Nome da Universidade, 

cidade, ano da defesa. 

 

PENNA, Priscila Souza Vicente. Adolescente autor de ato infracional e responsabilidade: 

uma perspectiva psicanalítica da política de assistência social. 2017. 219f. Tese (Doutorado 

em Psicologia) – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
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� Formato eletrônico 

AUTOR. Título: subtítulo. Ano de apresentação. Número de folhas ou volumes. 

(Categoria e área de concentração) – Nome da Faculdade, Nome da Universidade, 

cidade, ano da defesa. Descrição física do meio eletrônico (CD-ROM, disquete, etc) 

ou Disponível em: <endereço eletrônico>. Acesso em: dia, mês e ano. (para os 

documentos on line) 

 

OLIVEIRA, Cecília Maria Viana Camilo de Oliveira. O espaço urbano itabirano: práticas 

socioculturais e identidade, no contexto da implantação da Companhia Vale do Rio Doce 

(1930-1965). 2008. 151f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Programa de Pós-

Graduação em Ciências Sociais, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, 2007. Disponível em: 

<http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/CiencSociais_JaymeJG_1.pdf>. Acesso em: 06, 

dezembro 2017. 

 

 

c) Congressos, Conferências, Encontros e Outros Eventos Científicos 

� Formato convencional 

NOME DO EVENTO, número, ano, local de realização (cidade). Título...subtítulo da 

publicação. Local de publicação (cidade): Editora, data de publicação. Número de 

páginas ou volumes. 

 

CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 17., 1994, 

Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: FEBAB, 1994. 350p. 

 

� Formato eletrônico 

NOME DO EVENTO, número, ano, local de realização (cidade). Título...subtítulo da 

publicação. Local de publicação (cidade): Editora, data de publicação. Descrição física 

do meio eletrônico (CD-ROM, disquete, etc) ou Disponível em: <endereço 

eletrônico>. Acesso em: dia, mês e ano. (para os documentos on line) 

 

SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 24., 2007, São Leopoldo. Anais... São Leopoldo: 

Associação Nacional de História, 2007. Disponível em: <http://snh2007.anpuh.org/site/anais>. 

Acesso em: 13 agosto 2007. 



42 
 

d) Normas Técnicas 

� Formato convencional 

AUTOR. Número da norma: título e subtítulo. Local de publicação (cidade): Editora, 

data. Número de páginas. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15319: tubos de concreto, 

de seção circular, para cravação: requisitos e métodos de ensaio. Rio de Janeiro: ABNT, 2007. 

36p. 

 

� Formato eletrônico 

AUTOR. Número da norma: título e subtítulo. Local de publicação (cidade): Editora, 

data. Número de páginas. Descrição física do meio eletrônico (CD-ROM, disquete, 

etc.) ou Disponível em: <endereço eletrônico>. Acesso em: dia, mês e ano (para 

documentos on line) 

 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARTIZATION – ISO. ISO 690-2: 

excerpts from International Standard. Ottawa, Canadá, 1997.  Disponível em: 

<http://museodeltraje.mcu.es/downloads/INTERNATIONAL_STANDARD_ISO-690-2.pdf>. 

Acesso em: 15 out. 2013. 

 

 

e) Documento Jurídico 

 Os documentos jurídicos são: 

Legislação: 

Constituição; 

Emendas constitucionais; 

Textos legais infraconstitucionais (termo utilizado para fazer 

referência às leis que não estão incluídas na Constituição Federal 

de 1988), que são: 

- Leis complementares e ordinárias; 

- Medidas provisórias; 

- Decretos; 

- Resoluções do Senado; 

Normas emanadas de entidades públicas e privadas: 
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- Atos normativos; 

- Portarias; 

- Resoluções; 

- Ordens de serviço; 

- Instruções normativas; 

- Comunicados; 

- Avisos; 

- Circulares; 

- Decisões administrativas e outros. 

 

Jurisprudência 

Decisões judiciais. Súmulas. Enunciados. Acórdãos. Sentenças. 

 

Doutrina 

Interpretação de textos legais (publicadas em forma de 

monografias, artigos de periódicos e outros). 

 

Legislação 

� Formato convencional 

JURISDIÇÃO (nome do país, estado ou município) ou NOME DA ENTIDADE (no 

caso de normas). Título, numeração e data (dia, mês e ano). Elementos 

complementares para melhor identificação do documento (se necessário). Dados da 

publicação que transcreveu o documento. 

 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. Lei n.5.517, de 23 de outubro 

de 1968. Dispõe sobre o exercício da profissão de médico veterinário e cria os Conselhos 

Federal e Regional de Medicina Veterinária. Belo Horizonte, 1970. 48p. 

 

� Formato eletrônico 

JURISDIÇÃO (nome do país, estado ou município) ou NOME DA ENTIDADE (no 

caso de normas). Título. Numeração e data (dia, mês e ano). Dados da publicação que 

transcreveu o documento. Descrição física do meio eletrônico (CD-ROM, disquete, 

etc.) ou Disponível em: <endereço eletrônico>. Acesso em: dia, mês e ano (para 

documentos on line) 
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BRASIL. Lei n.8069, de 13 de Julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da criança e do 

adolescente e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm> Acesso em: 20 de agosto 2017.  

 

Jurisprudência 

� Formato convencional 

JURISDIÇÃO (nome do país, estado ou município) e Órgão judiciário competente. 

Título (natureza da decisão ou ementa) e número. Partes envolvidas (se houver). 

Relator. Local, data (dia, mês e ano). Dados da publicação que transcreveu o 

documento. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 586.316. Relator: Min Herman 

Bejamin, Segunda Turma. Diário da Justiça, Brasília, 19 mar. 2010. 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula n.282. Cabe a citação por edital em 

ação moratória. Diário de Justiça da União, Brasília, 13 de maio 2004. Seção 1, 

p.201. 

 

� Formato eletrônico 

JURISDIÇÃO (nome do país, estado ou município) e Órgão judiciário competente. 

Título (natureza da decisão ou ementa) e número. Partes envolvidas (se houver). 

Relator. Local, data (dia, mês e ano). Descrição física do meio eletrônico (Cd-rom, 

disquete, etc) ou Disponível em: <endereço eletrônico>. Acesso em: dia, mês e ano 

(para os documentos on line) 

 

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Processo: sob sigilo. Relator: Leonardo Argner Ribeiro. 

São Paulo, 22 set., 2016. Disponível em: 

<http://www.migalhas.com.br/arquivos/2016/12/art20161201-01.jpg> Acesso em: 11 

out.2017. 

 

Doutrina 

Fazer referência conforme o tipo de publicação (monografias, artigos, teses etc.) 

� Formato convencional 

AUTOR. Título. Dados da publicação que transcreveu o documento. 
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EVANGELISTA DE ALMEIDA, Juliana; COPPUS, Leonardo Moura. As cláusulas abusivas 

em contratos bancários: para uma análise crítica da Súmula 381 do STJ. Revista Âmbito 

Jurídico. nº 104, Ano XV, Setembro/2012. 

 

� Formato eletrônico 

AUTOR. Título. Dados da publicação que transcreveu o documento. Descrição física 

do meio eletrônico (CD-ROM, disquete etc.) ou Disponível em: <endereço 

eletrônico>. Acesso em: dia, mês e ano (para documentos on-line) 

 

PETRY, Alexandre Torres. A Súmula 381 do STJ como afronta ao sistema dos direitos 

fundamentais. Disponível em: 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fadir/article/viewFile/12537/8403. Acesso em: 

10 mai.2017. 

 

 

5.2.2 Partes de publicações avulsas, no formato convencional e no eletrônico 

a) Capítulos de livros 

� Formato convencional 

AUTOR DO CAPÍTULO. Título do capítulo. In: AUTOR DO LIVRO. Título: 

subtítulo do livro. Edição. Local (cidade) de publicação: Editora, data. volume, 

capítulo, páginas inicial-final da parte. 

 

BALASSIANO, Moisés. Estudos confirmatórios e exploratórios em Administração. In: 

BOTELHO, Delane; ZOUAIN, Deborah Moraes (Org.). Pesquisa quantitativa em 

Administração. São Paulo: Atlas, 2006. p. 31-52. 

 

� Formato eletrônico 

AUTOR DA PARTE. Título da parte. In: AUTOR DA OBRA. Título. Edição. Local 

(cidade) de publicação: Editora, data de publicação. volume ou páginas. Disponível 

em: <endereço eletrônico>. Acesso em: dia mês e ano (para documentos on-line) 

 

ALENCAR, José de. A hospitalidade. In: ALENCAR, José de. Ubirajara. [s.n.t.]. Disponível 

em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua00144a.pdf>. Acesso em: 15 

fevereiro 2018. 
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b) Trabalhos Apresentados em Congressos ou Outro Evento 

� Formato convencional 

AUTOR DO TRABALHO. Título: subtítulo. In: NOME DO EVENTO, número, ano, 

local de realização. Título da publicação... subtítulo. Local de publicação (cidade): 

Editora, data. Páginas inicial-final do trabalho. 

 

MORAES, G. M.; BOSBIN, D.; LANA, F. V. D. Investimentos em tecnologia da informação 

e desempenho organizacional: uma busca do estado da arte.  In: ENCONTRO NACIONAL 

DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO, 30., 2006, Salvador. 

Anais... Rio de Janeiro: ANPAD, 2006. 

 

� Formato eletrônico 

AUTOR DO TRABALHO. Título do trabalho. In: NOME DO EVENTO, número, 

ano, local de realização. Título da publicação... subtítulo. Local de publicação 

(cidade): Editora, data. Páginas inicial-final. Formato ou Disponível em <endereço 

eletrônico>. Acesso em: dia, mês e ano (para documentos on-line). 

 

ELMIRO, Marcos Antônio Timbó. Sistema de projeção cartográfica para os mapas de Minas 

Gerais. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CARTOGRAFIA, 20., 2001, Porto Alegre. 

Trabalhos técnicos... Disponível em: <www.cartografia.org.br>. Acesso em: 3 dez. 2002. 

 

 

5.2.3 Publicações periódicas consideradas no todo (formato convencional e eletrônico) 

� Formato convencional 

TÍTULO DA PUBLICAÇÃO. Local (cidade) de publicação: Editor-autor, ano do 

primeiro volume. Periodicidade. ISSN. 

 

SÃO PAULO MEDICAL JOURNAL. São Paulo: Associação Paulista de Medicina, 1941-. 

Bimestral. ISSN 0035-0362. 

 

� Formato eletrônico 

TÍTULO DA PUBLICAÇÃO. Local (cidade) de publicação: Editor-autor, data da 

publicação [citação]. ISSN. Disponível em: <endereço eletrônico>. Acesso em: dia, 

mês e ano (para documentos on-line) 
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CIONLINE. Brasília: IBICT, 2002. ISSN: 1518-8353. Disponível em: 

<www.ibict.br/cionline>. Acesso em: 29 nov. 2002.  

 

 

5.2.4 Partes de publicações periódicas, no formato convencional e no eletrônico 

a) Fascículos 

� Formato convencional 

TÍTULO DO PERIÓDICO. Local de publicação (cidade): Editor, volume, número, 

mês e ano. Número de páginas. 

 

REVISTA DE ESTUDOS DA LINGUAGEM. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da 

UFMG, v.8, n.1, jan./jun. 1999. 244p. 

 

� Formato eletrônico 

TÍTULO DO PERIÓDICO. Local: Editora, volume, número, mês (quando houver) 

data de publicação [data de citação]. ISSN. Formato ou Disponível em: <endereço 

eletrônico>. Acesso em: dia mês e ano (para documentos on-line) 

 

CIONLINE. Brasília: IBICT, v.36, n.1, 2007. ISSN: 1518-8353. Disponível em: 

<www.ibict.br/cionline>. Acesso em: 23 dez. 2007.  

 

b) Resenha ou recensão em periódico 

� Formato convencional 

TÍTULO DO PERIÓDICO. Local de publicação (cidade): Editor, volume, número, 

mês, ano (se possível). Resenha de: AUTOR DA RESENHA. Dados da publicação 

que trouxe a resenha. 

 

BIOLOGY AND PHILOSOPHY. Hingham: Kluber Academic Pub., 1986. Resenha de: 

CUNHA, Antônio Brito da. Ciência e Cultura, São Paulo, v.38, n.5, p.939, maio 1986. 

 

c) Artigos 

� Formato convencional 

AUTOR. Título do artigo. Título do periódico, Local de publicação (cidade), número 

do volume, número do fascículo, páginas inicial-final, mês e ano. 
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ASSIS, Olney Queiroz. Princípio da autonomia da vontade x princípio da boa-fé (objetiva): 

uma investigação filosófica com repercussão na teoria dos contratos. Revista Magister de 

Direito Civil e Processual Civil, São Paulo, v.1, n.5, p.42-57, mar. 2005. 

 

� Formato eletrônico 

AUTOR DO ARTIGO. Título do artigo. Título do periódico, Local, volume, 

fascículo, páginas, data. Disponível em: <endereço eletrônico> Acesso em: dia, mês e 

ano (para documentos on-line). 

 

OLIVEIRA, Luiz Claudio Vieira de. A terrível parábola: as versões de um poema de João 

Guimarães Rosa. Plural Pluriel: revue des cultures de langue portugaise, Nanterre, n. 4-5, 

automne-hiver 2009. Disponível em: <http://www.elfikurten.com.br/2011/01/guimaraes-rosa-

fortuna-critica-i.html>. Acesso em: 15 out. 2013. 

 

d) Artigo de Jornal 

� Formato convencional 

AUTOR. Título do artigo. Título do jornal, Local, dia, mês, ano. Número ou título do 

caderno, seção ou suplemento, páginas inicial-final. 

 

DIAS, E. C. Desafios marcam futuro do ensino da medicina. Gazeta Mercantil, São Paulo, 22 

Abr. 2001. Caderno Ciência e Tecnologia, p.8. 

 

� Formato eletrônico 

AUTOR DO ARTIGO. Título do artigo. Título do jornal, Local, data. Disponível em: 

<endereço eletrônico>. Acesso em: dia, mês e ano (para documentos on-line) 

 

CRUZ, Carlos. Prefeitura dá calote de R$700 mil ao deixar de ressarcir participantes do 

programa Preservar para não Secar. Vila de Utopia, Itabira, 02 março 2018. Disponível em: 

<http://www.viladeutopia.com.br/prefeitura-da-calote-de-r-700-mil-ao-deixar-de-ressarcir-

participantes-do-programa-preservar-para-no-secar/>. Acesso em: 02 março, 2018 
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5.2.5 Documentos de acesso exclusivo em meio eletrônico 

� Formato eletrônico 

AUTORIA. Título do serviço ou produto. Versão (se houver). Local (cidade) de 

publicação: Editor, data de publicação [citação]. Disponível em: <endereço 

eletrônico>. Acesso em: dia mês e ano (para os documentos on-line) 

 

a) Bases de dados 

Exemplo: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Faculdade de Letras. 

Biblioteca. Peri. Versão 3.7. Belo Horizonte, 1999. Disponível em: 

<www.letras.ufmg.br/biblioteca>. Acesso em: 03 fev. 2001. 

 

b) Listas de discussão 

Exemplo: COMUT on-line: lista de discussão. Brasília: Ibict. Secretaria Executiva do 

COMUT, 1998. Disponível em: <www.ct.ibict.br:8000/listserver@ibict.br>. Acesso em: 10 

dez. 2002. 

 

c) Sites 

Exemplo: Biblioteca “Prof. Rubens Costa Romanelli”. Desenvolvido por Fabiano Roberto e 

Rosângela Costa, 2002. Apresenta produtos e serviços oferecidos pela Biblioteca da Faculdade 

de Letras da UFMG. Disponível em: <http://www.letras.ufmg.br./biblioteca>. Acesso em: 13 

dez. 2002. 

 

d) Arquivos em disco rígido 

Exemplo: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Faculdade de Letras. 

Biblioteca. Atualização CCN. txt: hold-Id modificados. Belo Horizonte, 2002. 1 disquete 3 ½ 

pol. Word for Windows 7.0. 

 

e) Programas (softwares) 

Exemplo: NOU-Rau: software livre. Versão beta 2. Campinas: UNICAMP, 2002. Disponível 

em: <www.rau-tu.unicamp.br/nou-rau/>. Acesso em: 05 dez. 2002. 

 

f) Mensagens eletrônicas 

Exemplo: BARROCA, M. M. (barroca@ufmg.br). Versão eletrônica de manuais [mensagem 

pessoal]. Mensagem recebida por biblio@letras.ufmg.br em 12 set. 2002. EDITORA UFMG. 

Setor de Marketing. (editora@ufmg.br). Lançamento do livro “Os sons do rosário”, de Glaura 

Lucas [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por junialfranca@ufmg.br em 28 nov. 2002. 
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6 REGRAS DE APRESENTAÇÃO DE CITAÇÕES (NBR 10520/2002) 

Citação é a informação extraída de outra publicação, utilizada para ilustrar, esclarecer, 

comparar ou confirmar o assunto em questão. 

Todas as publicações citadas no texto devem ter seu correspondente nas referências, e 

a indicação de autoria da citação e a data devem ser idênticos aos dados da referência. 

 

6.1 Citação Indireta 

Ocorre quando as ideias são reproduzidas sem transcrever as palavras do autor. Nesse 

caso a indicação de página é opcional. 

 

Exemplos: 

No texto: 

Neste sentido, Hopeman (1974) lembra que o estudo da química começou cedo, assim como a 

biologia e a astronomia. 

 

OU 

 

O estudo de química começou cedo, assim como a biologia e a astronomia. (HOPEMAN, 

1974). 

 

 

Referência: 

HOPEMAN, Richard J. Análise de sistemas e gerência de operações. Petrópolis: Vozes, 

1974. 

 

� Havendo mais de uma fonte a ser citada, estas devem estar em ordem alfabética, 

separadas por ponto e vírgula. 

“Ela polariza e encaminha, sob a forma de demanda coletiva, as necessidades de 

todos.” (FONSECA, 1997; PAIVA, 1997; SILVA, 1997) 
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6.2 Citação Textual ou Direta 

Corresponde a transcrição literal de textos de outros autores e deve ser reproduzida 

entre aspas duplas. 

O sobrenome do autor deverá vir citado no texto ou entre parênteses junto com os 

dados referenciais. Obrigatoriamente após a citação direta, deve-se indicar a data de 

publicação, o número de página do texto transcrito e volume/tomo da fonte consultada. 

� As citações diretas curtas (de até 3 linhas) inseridas no corpo do texto, virão entre 

aspas duplas. 

 

Exemplos:  

No texto: 

Segundo os autores “..., os reis e monarcas desejam continuidade da Igreja Católica, mas 

querem uma Igreja subordinada ao poder real...” (SEFFNER, 1993, p.3) 

 

Referência: 

SEFNER, Fernando. Da reforma à contra-reforma: o cristianismo em crise. São Paulo: 

Atual, 1993. 57p. (História geral em documentos) 

 

� Citações diretas longas (mais de 3 linhas), devem constituir um parágrafo 

independente com um espaço de 1,5 do texto, recuado a 4cm da margem esquerda. 

Citação com espaçamento simples, fonte 10, sem aspas. 

 

No texto: 

Neste sentido Washington de Barros Monteiro (1997), vem dizer que: 

 

[...] a obrigação é a relação jurídica, de caráter transitório, estabelecida entre credor 
e devedor cujo objeto consiste em uma prestação pessoal econômica, positiva ou 
negativa, devida pelo primeiro ao segundo, garantindo-lhe seu adimplemento 
através de seu patrimônio. (MONTEIRO, 1997, p.8). 

 

Também pela leitura do código tem-se o entendimento que os alimentos são considerados... 

 

Referência: 

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. 35. ed. São Paulo: Saraiva, 

1999. 200p. 

Recuo 4cm a direita 
Espaço simples 

Fonte 10 

1 espaço de 1,5cm 

1 espaço de 1,5cm 
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6.3 Citação de Citação 

Informação retirada de um documento consultado, cuja obra original não se teve 

acesso. 

 

Exemplos:  

No texto: 

Citar o sobrenome do autor do documento não consultado, seguidas expressões: citado por 

OU apud. E o sobrenome do autor do documento efetivamente consultado. 

 

� Se usar a nota de rodapé, mencionar os dados do documento original 

 

Outro conceito fundamental que decorre do princípio democrático é a de que os destinatários 

das normas legais devem reconhecer-se como autores da lei (HABERMAS1 apud LEAL, 

2008, p. 52). 

 

Nota de rodapé: 

____________________ 
1 HABERMAS, Jürgen. O Estado nação europeu frente aos desafios da globalização. Novos Estudos CEBRAP, 

São Paulo, p.92, nov. 1995. 

 

Referência: (dados do documento consultado) 

LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo: primeiros estudos. 8. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2008. 

 

Quando não se usa nota de rodapé, devem-se incluir duas entradas na listagem de 

referências: 

a) uma referente ao documento não consultado (documento original), seguido da expressão 

apud e os dados desse documento. 

HABERMAS, Jürgen. O Estado nação europeu frente aos desafios da globalização. Novos 

Estudos CEBRAP, São Paulo, p.92, nov. 1995. 

 

b) outra entrada referente aos dados da fonte consultada 

LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo: primeiros estudos. 8. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2008. 
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6.4 Citação de Trechos de Entrevistas e Informações Orais 

Dados obtidos verbalmente podem ser citados no texto com a indicação (informação 

verbal), mencionando-se os dados disponíveis somente em notas de rodapé. 

As citações orais são caracterizadas por dados obtidos de palestras, aulas, entrevistas e 

outras. Entretanto, deve-se observar que citações dessa natureza podem ser questionadas, uma 

vez que não possuem registro de sua comprovação. 

As citações de entrevistas devem preservar o direito à privacidade e identidade do 

entrevistado. Entretanto, deve-se caracterizá-los e categorizá-los de acordo com os objetivos 

da pesquisa. E indicar, em nota de rodapé, o local e a data da entrevista: 

a) Consumidor A; Consumidor B; 

b) Homem – 23 anos; Mulher 32 anos; 

c) Paciente – Doença renal; 

d) Maria (nome fictício); João (nome fictício); 

e) Operador de máquina Xerox; 

f) Aluno de graduação – Enfermagem; 

g) Arquiteto – 63 anos; 

h) Grafiteiro – 14 anos. 

 

Exemplos: 

No texto: 

“Essa reorganização... tinha também o objetivo de tornar o judiciário mais eficiente.” (Juiz de 

Direito1) 

 
Nota de rodapé: 
________________________________ 
1 Entrevista feita no fórum de Itabira, 23 abr. 2011 

 

 

No texto: 

“A violência aumentou 10% no primeiro semestre de 2012 na região de Itabira.” (Informação 

verbal)1 

 
Nota de rodapé: 
_________________________________ 
1Notícia obtida no MG Tv da Rede Globo, exibido em 9 set. 2012 
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No texto: 

Eu mesmo já levei até chute de aluno e a direção não fez nada. Tanto que esse ano 
mudou, a experiência não foi muito agradável não, e aí fui chamar o guarda e ela 
(diretora) me impediu. E ainda tive que continuar com o aluno dentro de sala de 
aula, sendo agredida. (Professora de matemática).1 

 

 

Nota de rodapé: 

___________________ 
1 Entrevista gravada na Escola A, dia 22 dez. 2009 

 

 

No texto: 

Estamos esperando a Prefeitura votar a proposta para implantação da linha de 
ônibus. Se fizessem o calçamento na avenida principal e colocasse ônibus, a vida ia 
melhorar muito. Mas essas coisas da Prefeitura demoram muito. Eles só lembram da 
gente na eleição. (Morador, 40 anos).1 

 

 

Nota de rodapé: 

___________________ 
1 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada no Bairro Inconfidentes em 23/07/2001. 

 

 

No texto: 

Envolver e estimular a família a interagir com seu filho através do brinquedo, como 
canal de relação com o universo infantil. [...] A criação e produção de brinquedos 
pedagógicos especiais para o deficiente visual, se constituem um avanço na busca de 
meios para ajudar a criança cega durante seu desenvolvimento. (Mara Siaulys).1 

 

 

Nota de rodapé: 

___________________ 
1 Palestra proferida por Mara Siaulys no V Congresso Nacional de Arte-Educação, Brasília, 07 nov. 2000. 
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6.5 Exemplos de Citação 

 

6.5.1 Autor Institucional 

Nas citações de documentos de instituição o nome da mesma deve ser grafado por 

extenso. Não utilizar abreviaturas. 

 

Exemplos: 

No texto: 

As resoluções do Partido Comunista Brasileiro (1996) determinam a posição dos comunistas 

diante dos partidos operários já constituídos. 

 

Referência: 

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO. Resoluções do XI Congresso do Partido 

Comunista Brasileiro. Rio de Janeiro: PCB, 1996. 

 

 

No texto: 

O Manual de Procedimentos da ANVISA traça diretrizes e orientações sobre registro e 

cadastramento de materiais de uso em saúde. (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA, 2010). 

 

Referência: 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Manual de registro e 

cadastramento de materiais de uso em saúde (Versão 1.2). Disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br. Acesso em: 27 fev 2018. 

 

 

No texto:  

“O êxito de qualquer proposta pedagógica está diretamente relacionado ao envolvimento 

efetivo do futuro profissional na sua própria formação, ao exercício das atitudes, 

competências e habilidades necessárias ao sucesso no mercado.” (FUNDAÇÃO 

COMUNITÁRIA DE ENSINO SUPERIOR DE ITABIRA, 2013, p.23) 
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Referência: 

FUNDAÇÃO COMUNITÁRIA DE ENSINO SUPERIOR DE ITABIRA. Faculdade de 

Ciências Administrativas e Contábeis de Itabira. Plano de desenvolvimento institucional: 

2013-2017. Itabira: Funcesi, 2013. 

 

 

6.5.2 Autor Institucional Governamental 

Somente órgãos da administração direta: Ministérios, Assembléias, Câmaras, 

Secretarias Estaduais ou Municipais 

 

Exemplos: 

No texto: 

As propostas da Secretaria do Estado da Educação para as escolas rurais vão mais além. 

“Haverá um melhor planejamento para atendimento ao escolar e à comunidade: transportes, 

hortas comunitárias, ações integradas de saúde e alimentação [...]”. (SÃO PAULO, 1988, 

p.23). 

 

Referência: 

SÃO PAULO. Secretaria de Estado da Educação. A escola na zona rural. São Paulo: 

Fundação para o desenvolvimento da Educação, 1988 

 

 

No texto: 

“A Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Trânsito (SMOTT) informa que o tráfego 

será interrompido na avenida João Pinheiro, neste domingo. “ (ITABIRA, 2018). 

 

Referência:  

ITABIRA. Secretaria Municipal de Obras. Mudança no tráfego: avenida João Pinheiro será interditada 

neste domingo. Disponível em: <http://www.itabira.mg.gov.br/portal/?p=79575>. Acesso em: 02 

março 2018. 
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6.5.3 Autoria Desconhecida 

Utiliza-se a primeira palavra do título em caixa alta, seguido de reticências 

 

Exemplos: 

No texto: 

Uma das causas da revolução, destaca-se: “A participação francesa na Guerra da 

Independência dos Estados Unidos da América, a participação (e derrota) na Guerra dos Sete 

Anos, os elevados custos da Corte de Luís XVI, tinham deixado as finanças do país em mau 

estado.” (REVOLUÇÃO..., 2008). 

 

Referência: 

REVOLUÇÃO francesa: causas da revolução. Wikipédia. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Francesa> Acesso em: 30 jan. 

2008. 

 

 

No texto: 

Conforme pesquisa, 56% dos produtores de leite e cooperativas acreditam na estabilidade dos 

preços, outros 20% apontam na queda e 24% na alta. (PREÇO..., 2008). 

 

Referência: 

PREÇO do leite sobe pelo 4º. Mês seguido no produtor e volta à cena da inflação. Folha 

Online, 04 jul. 2008. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u407850.shtml> Acesso em: 04.jun. 2008. 

 

 

No texto: 

Estudo publicado na revista Science, sugere novas formas de preservação, um novo estudo 

mostra que corais do Caribe vivendo na periferia de recifes podem evoluir novas 

características mais rápido do que corais vivendo no centro dos recifes. [...] O estudo é um 

dos poucos a levar em conta a taxa de evolução como um fator importante em esforços de 

conservação, em vez de ser importante apenas para a biodiversidade em um ecossistema. 

(EVOLUÇÃO..., 2010). 
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Referência: 

EVOLUÇÃO ocorre mais rápido na periferia de recife de corais. Folha de São Paulo, São 

Paulo, 18 jun. 2010. Caderno Ambiente, p.2. 

 

 

6.5.4 Constituição e Códigos 

 

Exemplos: 

No texto: 

A Constituição prevê em seu ar. 37 que: “A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]. 

(BRASIL, 2005, p.32) 

 

Referência: 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 35. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2005. 

 

 

No texto: 

O Código Civil em seu artigo 739 garante o direito dos passageiros: “O transportador não 

pode recusar passageiros, salvo os casos previstos nos regulamentos, ou se as condições de 

higiene ou de saúde do interessado o justificarem.” (BRASIL, 2005, p.635). 

 

Referência: 

BRASIL. Código civil (2002). Código civil. 56. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 

 

 

No texto: 

No entanto, o texto aprovado não respeitou tal tendência, o que se pode entender analisando, 

tão somente a literalidade da letra da lei, no art. 396 do Código de Processo Penal. Art. 396. 

Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a 

rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, 
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por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008). (BRASIL, 

2010, p.389). 

 

Referência: 

BRASIL. Código de processo penal (1941). Código de processo penal. In: ANGHER, Anne 

Joyce. Vade mecum universitário de direito RIDEEL. 8.ed. São Paulo: RIDEEL, 2010. p. 

351-395. 

 

 

6.5.5 Leis, Decretos, Resoluções, etc. 

 

Exemplos: 

No texto: 

A Lei nº 9.311/96 nos parágrafos 2º e 3º do artigo 11 prevê a quebra do sigilo bancário, bem 

como o disposto no inciso IV do artigo 17, que prevê a reposição do valor da exação em caso 

de manutenção de "conta-poupança" por prazo superior a noventa dias. (BRASIL, 1996). 

 

Referência: 

BRASIL. Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996. Institui a Contribuição Provisória sobre 

Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - 

CPMF, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 25 out. 1996. 

 

 

No texto: 

De acordo com o Decreto nº 7.175 de 12 de maio de 2010, a ANATEL ficará responsável por 

implementar e executar a regulação de serviços de telecomunicação e infraestrutura de rede de 

suporte de conexão à internet em banda larga. 

 

Referência: 

BRASIL. Decreto nº 7.175, de 12 de maio de 2010. Institui o Programa Nacional de Banda 

Larga - PNBL; dispõe sobre remanejamento de cargos em comissão; altera o Anexo II ao 

Decreto no 6.188, de 17 de agosto de 2007; altera e acresce dispositivos ao Decreto no 6.948, 

de 25 de agosto de 2009; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 13 maio 

2010. 
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No texto: 

A Resolução nº 750/93 do Conselho Federal de Contabilidade (1993), em seus artigos 2º e 3º, 

define os princípios de contabilidade: o da entidade; o da continuidade; o da oportunidade; o 

do registro pelo valor original; o da atualização monetária; o da competência e o da prudência. 

 

Referência: 

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Resolução CFC n.750/93. Dispõe sobre 

os Princípios Fundamentais de Contabilidade. Disponível em: 

http://www.cfc.org.br/sisweb/sre/Confirmacao.aspx  Acesso em: 20 abr. 2008. 

 

 

No texto: 

A tarifação por dano moral não está prevista na lei de imprensa, de acordo com a Súmula nº 

281/04. (BRASIL, 2004). 

 

Referência: 

BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Súmula nº 281, de 28 de abril de 2004. Diário de 

Justiça, Brasília, 13 maio 2004. 

 

 

6.5.6 Jurisprudência 

 

Exemplos: 

No texto: 

Segundo o reclamante, após procurar a Promotoria e chamar a política militar, o réu, na 

presença de policiais, o desacatou novamente. (RONDÔNIA, 2005). 

 

Referência: 

RONDÔNIA. Tribunal de Justiça. Agente que profere palavras de baixo calão para ofender 

funcionário público no exercício da função. Ap. 2003.009357-0. Rel. Juiz Walter Waltenberg 

Júnior. Revista dos Tribunais, São Paulo, Ano 94, v.840, p.666-668, out. 2005. 
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No texto: 

A reclamada argúi, em contra-razões, o não-conhecimento do recurso ordinário apresentado 

pela reclamante, no tópico relativo às diferenças salariais pelo exercício da função de agente 

de segurança, alegando que as razões recursais inovam nesse aspecto, já que tal pedido não 

consta da inicial. (BRASIL, 2009). 

 

Referência: 

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Processo: 01629-2008-024-03-00-6 RO. Rel. Juiz 

Fernando A.Viegas Peixoto Diário de Justiça, Brasília, 20 jul 2009. 

 

 

6.5.7 Verbetes de Dicionários e Enciclopédias 
 
Exemplos: 

No texto: 

Eritema, segundo o dicionário Aurélio é “Congestão cutânea que dá lugar à vermelhidão da 

pele. (O eritema é a parte externa das erupções; o enantema afeta as partes internas: mucosa 

da boca, faringe etc.).” (FERREIRA, 1986, p.531). 

 

Referência: 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Eritema. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de 

Holanda. Eritema. Novo dicionário da língua portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1986. p.531 

 

 

No texto: 

Andiroba (Carápa guaiananensis) é uma semente amazônica que serve como repelente e como 

reconstituite celular da derme, eliminando inflamações e dores superficiais. (MORGAN, 

René; SARZANA, 1979, p.35). 

 

Referência: 

MORGAN, René; SARZANA, Sílvia Branco. Andiroba. MORGAN, René; SARZANA, 

Sílvia Branco. In: Enciclopédia das ervas e plantas medicinais: doenças, aplicações, 

descrição e propriedades. São Paulo: Hemus, 1979. p.35. 
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6.5.8 Documentos retirados da internet, sem data 

Nas citações de documentos retirados da internet que não possuam data de publicação, 

deve-se utilizar a data de acesso como referência na citação. 

 

Exemplos: 

No texto: 

Segundo a mesma autora “Hoje convivem no Estado de São Paulo três propostas de formação 

de professores polivalentes em nível superior: o Curso de Pedagogia, O Curso Normal 

Superior e os Projetos de parceria já citados. São algumas dessas propostas que gostaríamos 

de analisar no nosso grupo temático. ” (CURI, 2008). 

 

Referência: 

CURI, Edda. Conhecimentos matemáticos de professores polivalentes: a formação inicial em 

questão. Disponível em: <http://www.sbempaulista.org.br/epem/anais/grupos_trabalho/gdt03-

Edda.doc> Acesso em: 05 jun. 2008. 

 

 

6.5.9 Tradução de Citações 

Todas as citações retiradas de documentos em outra língua senão a portuguesa, devem 

ser traduzidas. Deve-se incluir a expressão “tradução nossa” após a citação entre parênteses e 

o texto original deve ser reproduzido em notas de rodapé. 

 

No texto: 

Segundo Maple, Pesquisas recentes em recuperação da informação sugerem que construir um 

tesauro que mostre tanto as relações semânticas como sintáticas terão potencialmente grandes 

benefícios aos nossos usuários do futuro. (MAPLE, 1995, tradução nossa).2 

 

 

Nota de rodapé: 

____________________ 
2 Current researches in formation retrieval suggest that construction a thesaurus that sows both semantic and 

syntactic relationship will have potentially great benefits tour users in the future. 
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Referência: 

MAPLE, A. Faceted access: a review of the literature. 1995. Disponível em: 

<www.music.indiana.edu/ tech_s/mla/facacc.rev>. Acesso em: 28 jun. 2006. 

 

 

6.6 Outras Considerações sobre Citações 

 

a) Autores diferentes com mesmo sobrenome 

As citações de autores com mesmo sobrenome e mesma data de publicação, devem ser 

diferenciados na citação (no texto e na referência) com o prenome. 

Exemplo: (SAWYER, Diana, 2006), (SAWYER, Donald, 2008) 

 

b) Documentos de um mesmo autor publicados em um mesmo ano 

Acrescentam-se letras minúsculas 

(OLIVEIRA, 1927a) 

(OLIVEIRA, 1927b) 

 

c) Citação de várias publicações de diversos autores no mesmo parágrafo. 

Nas citações de vários documentos de diversos autores, deve-se mencioná-los separados por 

ponto e vírgula. 

 

Exemplos: 

No texto: 

Os tipos e princípios básicos de oclusão em implantes têm sido amplamente derivados dos 

princípios oclusais para restaurações sobre dentes naturais. (KIM; CARL; WANG, 2005; 

GROSS, 2008). 

 

Referência: 

KIM, Y.; CARL, E. M.; WANG, H. Occlusal considerations in implant therapy: clinical 

guidelines with biomechanical rationale. Clinical Oral Implants Research, v.16, n.1, p.26-

35, 2005. 

 

GROSS, M. D. Occlusion in implant dentistry: a review of the literature of prosthetic 

determinants and current concepts. Australian Dental Journal, v.53, n.1, p.60-68, 2008. 
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d) Grifo nosso 

Quando for necessário sublinhar um termo ou ideia central, utilize o negrito para seu 

destaque, acrescentando, no caso de citações e menções do autor, o termo: grifo nosso 

 

 

e) Itálico 

Palavras estrangeiras devem ser escritas em itálico, nunca entre aspas – ressalvando-se 

somente os casos das citações. 
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7 REGRAS GERAIS PARA APRESENTAÇÃO DE NOTAS DE RODAPÉ 

� Inseridas na margem inferior da mesma página onde ocorre a chamada numérica 

recebida no texto. 

� Digitadas com espaçamento simples e com caracteres menores do que os usados no 

corpo do texto (tamanho 10). 

� São alinhadas pela primeira palavra e sem espaços entre as notas que se seguem. 
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ANEXO 

 

Diretrizes Internas para entrega do Artigo Científico à Biblioteca 

 

 

Os trabalhos enviados à Biblioteca devem: 
 

• estar em um único arquivo (capa junto do artigo), 
 

• estar sem proteção 
 

• estar em formato .pdf 
 

• estar acompanhado do termo de aprovação, assinado, para disponibilização no Portal 
Acadêmico 

 

 

 

 


