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ESTRUTURAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS 

 

  Todo trabalho acadêmico deve obedecer a normas de apresentação, 

quer seja uma monografia de especialização, uma dissertação de mestrado ou uma 

tese de doutorado. Quanto a trabalhos de iniciação científica, é importante consultar 

as normas previstas pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT, ou 

mesmo manuais de elaboração de monografias. É recomendável fazer citações no 

decorrer do trabalho, nunca em excesso, mas sempre, de acordo com as normas 

aceitáveis. Citações expõem doutrinas ou idéias de autores em que o texto se apóia. 

Por isto, deve-se evitar citar aquilo que é óbvio, de domínio comum ou de valor 

puramente decorativo. 

  Deve-se procurar citar sempre a bibliografia fundamental e original, 

evitando-se citações indiretas, a não ser se justificando o não-acesso ao ator original 

na introdução do trabalho. No caso de citações textuais com cortes, não esquecer 

de utilizar [...]. Todas as fontes bibliográficas ou de consulta (entrevistas, 

depoimentos, etc.), que foram citadas no decorrer do texto principal, devem ser 

dispostas nas REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS no final do trabalho. A ausência de 

alguma delas é erro grave! 

  A norma da ABNT que trata da apresentação de citações em 

documentos é a NBR 10520, de julho de 2001, devendo a mesma ser consultada 

em caso de dúvida. Na redação do trabalho, deve-se utilizar sempre do mesmo 

tempo verbal, preferencialmente no presente ou no passado, e da mesma pessoa, 

como a 3.ª  pessoa do singular (Por exemplo: faz-se/fez-se, é feito/foi feito etc.). 

Nunca utilizar a 1.ª pessoa do singular (eu fiz) e evitar a 3.ª pessoa do plural (nós 

fizemos). 

 

Exemplo: Estuda-se uma forma para a otimização deste setor [...] 

E não:  Estudamos (ou estudei)  uma forma para a otimização deste setor [...] 
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  Quanto à formatação do trabalho acadêmico, este deverá ser digitado 

ou datilografado, com tinta preta, e somente em um lado da folha. Todas as rasuras, 

letras ou palavra superposta desacreditam o trabalho, comprometendo seu valor. 

Usa-se geralmente as fontes Times New Roman ou Arial.  São estas as principais 

recomendações em relação à sua aparência: 

  

FORMATO  Papel A-4 (210 x 297 mm) – Retrato; 

 Sulfite branco – Alcalino 75 g/m2 
 

MARGENS  Esquerda: 3,0 cm; 

 Direita: 2,0 cm; 

 Superior: 3,0 cm; 

 Inferior: 2,0 cm 
 

ESPAÇAMENTO ENTRE 

LINHAS 
 Espaço duplo em Títulos, Subtítulos e Intertítulos; 

 Espaço 1,5 no corpo do texto; 

 Espaço simples em legendas e notas de rodapé; 

 Espaçamento entre parágrafos: 6,0 pts. 
 

PAGINAÇÃO  Canto superior direito (a 2,0 cm da margem superior do 

papel e a 2,0 cm do lado direito); 

 Numerar, consecutivamente, com algarismos indo-arábicos 
(1, 2, 3, etc.), todas as folhas textuais e pós-textuais do 
trabalho (da Introdução até a Bibliografia); 

 As páginas textuais ou pós-textuais que iniciam as partes 
do trabalho (Introdução, Capítulos, Conclusão, Referências 
Bibliográficas, Bibliografia, Anexos) são contadas, mas não 
numeradas (o número não deve aparecer); 

 As páginas pré-textuais (Capa, Folha de Rosto, etc.) serão 
numeradas em algarismos romanos minúsculos (i, ii, iii, iv, 
etc.) 

 

PARÁGRAFOS  3,0 cm a partir da margem esquerda (duas tabulações); 

 Títulos, Subtítulos e Intertítulos deverão estar alinhados à 
esquerda 

 

TIPOLOGIA  Títulos: Fonte 16, negrito, caixa alta, alinhamento 
esquerdo; 

 Subtítulos Secundários: Fonte 14, negrito, maiúsculas 
somente nas iniciais de palavras principais, alinhamento 
esquerdo; 

 Intertítulos ou Subtítulos Terciários: Fonte 12, negrito, 
maiúscula somente na inicial da primeira palavra, 
alinhamento esquerdo; 

 Texto: Fonte 12, caixa baixa, alinhamento justificado; 

 Legendas e Notas de Rodapé: Fonte 10, caixa baixa, 
alinhamento justificado 
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CAPITULAÇÃO  Título:               1. TÍTULO 

 Subtítulo:          1.1. Subtítulo 

 Intertítulo:         1.1.1. Intertítulo  
   (opcional)         1.1.2. Intertítulo 

 Todos os capítulos e sub-capítulos devem ser iniciados em 
folhas próprias 

 
 

  São estes os componentes essenciais – e opcionais – da estrutura 

básica de um trabalho acadêmico, em ordem de apresentação: 

 

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS  Capa 

 Folha de Rosto 

 Folha de Aprovação (opcional) 

 Epígrafe (opcional) 

 Dedicatória (opcional) 

 Agradecimentos (opcional) 

 Sumário 

 Lista de Figuras (opcional) 

 Lista de Tabelas (opcional) 

 Lista de Abreviaturas e Siglas (opcional) 

 Lista de Símbolos (opcional) 

 Resumo 

 Abstract ou Resumé (opcional) 

ELEMENTOS TEXTUAIS  Introdução 

 Corpo do Trabalho ou Capítulos 

 Conclusão 

 Apêndices (opcional) 

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS  Referências Bibliográficas 

 Bibliografia de Apoio ou Consultada (opcional) 

 Fontes de Ilustrações 

 Glossário (opcional) 

 Anexos 
 
   

  A linguagem deverá ser sempre denotativa, científica e impessoal. As 

palavras utilizadas serão de uso corrente e de sentido preciso. O lugar-comum 

deverá ser evitado a todo custo e os clichês deixados de lado. O adjetivo e o 

advérbio deverão ser utilizados somente quando indispensáveis. Se possível, as 

frases deverão ser curtas, claras e concisas (até 15 palavras), procurando-se, desta 

forma, facilitar o entendimento. Deve-se evitar parágrafos muito curtos, preferindo no 

mínimo de 3 a 4 frases, e também evitar frases muito longas, sem pontuação, 

preferindo uma linguagem mais objetiva e precisa. 
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  São estas as partes constituintes de um trabalho acadêmico, sendo 

algumas opcionais: 

 

a) CAPA (Modelo 01): Corresponde a primeira folha, a qual deve constar de: 

 No alto da página, centralizado, com letras maiúsculas (tam. 14) e em negrito, o nome 
completo (sem abreviaturas) do(s) autor(es); 

 
 Bem no centro da página, centralizado, com letras maiúsculas (tam. 16) e em negrito, 

o título completo do trabalho, incluindo o subtítulo, se houver; 
 
 Embaixo, centralizado, com letras maiúsculas (tam. 14) e em negrito, a cidade e o ano 

de realização do trabalho. 

 
b) ERRATA: Compreende uma lista de erros de natureza tipográfica ou gramatical, 

em que se indicam as páginas e/ou linhas em que aparecem. Se houver, deve ser 
inserida antes da folha de rosto, impressa em geral em retalhos de papel avulso 
ou encartado, acrescido ao volume depois de impresso. Seu texto deve ser 
disposto da seguinte madeira, por exemplo: 

 

 

Página      Parágrafo    Linha      Onde se lê  Leia-se 

        10      1º               4      esterior               exterior 

        14      5º               2      muita clareza   muita destreza

   

 
c) FOLHA DE ROSTO (Modelo 02): Consiste na folha que apresenta os elementos 

essenciais à identificação do trabalho, devendo conter os seguintes dados: 
 

 Nome completo do(s) autor(es) (tam. 14); 
 
 Título completo do trabalho, que deve ser claro e preciso, contendo palavras que 

identifiquem seu conteúdo, não podendo conter abreviaturas sem a identificação dos 
termos por extenso (tam. 16); 

 
 Nota indicando a natureza acadêmica do trabalho, unidade de ensino e instituição em 

que é apresentado, alinhada a 1,0 cm da margem direita e espaçamento simples, além 
do nome completo do professor-orientador do trabalho em questão (tam. 12); 

 
 Local (cidade) e data (ano em algarismos indo-arábicos) (tam. 14). 

 
d) PÁGINA DE APROVAÇÃO: Opcional, deverá conter espaço para a assinatura do 

orientador e demais examinadores do trabalho. 
 

e) EPÍGRAFE: Opcional, trata-se da inscrição colocada no início de um trabalho, 
podendo estar também no início de suas partes principais. É transcrita, com 
espaçamento simples, sem aspas, colocada em parágrafo especial, alinhado a 3 
tabulações da margem esquerda e 1,0 cm da margem direita, permanecendo 
alinhado de acordo com o parágrafo da inscrição, podendo também ser transcrita 
em itálico. A fonte é indicada abaixo da epígrafe, alinhada à margem direita. 
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f) DEDICATÓRIA: Opcional, consiste no oferecimento do trabalho a determinada(s) 
pessoa(s), geralmente relacionada(s) a vida pessoal. Quando pouca extensa, é 
transcrita na parte inferior da página. 

 
g) AGRADECIMENTOS: Nome das pessoas e/ou instituições que, de uma forma ou 

de outra, contribuíram na pesquisa. Devem ser expressos de maneira simples e 
sóbria, dando destaque especial ao orientador do trabalho. Geralmente, está 
voltada à vida acadêmica do autor e pode ser considerada opcional. 

 
h) SUMÁRIO: Deve oferecer ao leitor uma visão global do estudo realizado, 

incluindo todos os títulos principais e suas subdivisões (tam. 12). Seus elementos 
deverão ser devidamente alinhados entre si, sempre obedecendo a margem 
esquerda. A coluna de numeração deverá ser alinhada obedecendo a margem 
direita. Recomenda-se: 

 
 Os números das páginas necessitam estar ligados à última palavra dos respectivos 

títulos por uma linha de pontos; 
 
 Não devem constar no sumário a folha de rosto, folhas de epígrafes e/ou dedicatórias 

e agradecimentos;  
 
 Havendo mais de um volume, em cada um deve haver o sumário completo do 

trabalho; 
 
 Não confundir sumário com índice, o qual consiste em uma lista detalhada dos 

assuntos e autores, com a indicação de sua localização no texto, disposta no final do 
trabalho. 

 
i) LISTA DE FIGURAS: Opcional, corresponde a uma relação à parte de todas as 

figuras que aparecem no trabalho, na mesma ordem que são citadas no texto, 
devendo constar número, legenda e página. 

 
j) LISTA DE TABELAS: Opcional, refere-se a uma relação à parte de todas as 

tabelas citadas no texto, devendo estar disposta na mesma ordem de 
aparecimento, constando de número, legenda e página. 

 
k)  LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS: Opcional, refere-se a uma 

lista, em ordem alfabética, de todas as abreviaturas, siglas e símbolos usados no 
trabalho, acompanhados de seu respectivo significado. Devem ser aqueles 
recomendados por organismos de padronização nacional e internacional ou 
órgãos científicos da área.  

 
l)   RESUMO: Apresentação concisa dos pontos relevantes do conteúdo e das 

conclusões do trabalho (tam. 12), através de frases simples e objetivas. 
Recomenda-se: 

 
 Deve ser redigido na 3.ª pessoa do singular, com o verbo na voz ativa, compondo-

se de uma seqüência corrente de frases e não de uma enumeração de tópicos, não 
ultrapassando 1.400 toques. 
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 Deve-se evitar o uso de parágrafos no meio do resumo, bem como de fórmulas, 
equações, diagramas e símbolos, optando-se, quando necessário, pela transcrição na 
forma extensa.  

 
 Não deve incluir citações bibliográficas. 

 
 Em geral, é redigido no final, após o término do trabalho, pelo próprio autor, 

empregando termos geralmente aceitos e não apenas os de uso particular. 
 
 Pode ser sucedido por um Abstract (tradução do resumo para o inglês) ou um 

Resumé (em francês). 

 
m) TABELAS: Seu objetivo é apresentar dados numéricos e valores comparativos,   

tornando-os mais compreensíveis, conforme as seguintes recomendações: 
 

 Devem ser ordenadas em filas ou colunas, com as especificações equivalentes à 
natureza dos mesmos. 

 
 Devem ser centradas nas larguras úteis das páginas, não fechadas por linhas laterais 

(as quais passariam a ser Quadros).  
 
 A numeração deve ser consecutiva, em algarismos arábicos e precedida de Tab. ou 

TABELA.  
 
 O título deve ser colocado na parte superior, após a numeração, e indicar com 

precisão a natureza do fato estatístico, o espaço geográfico abrangido e a referência 
no tempo a que o fato corresponde.  

 
 A fonte (indicação da entidade responsável pelo levantamento de dados) deve ser 

colocada no rodapé da tabela. 
 
 Quando a matéria contida na tabela exigir esclarecimentos, pode-se fazer uso de 

notas e chamadas colocadas no rodapé. 
 
 Quando a tabela ocupar mais de uma página, não deve ser limitada na parte inferior, 

repetindo-se o cabeçalho (título) na página seguinte. Neste caso, os cabeçalhos 
devem ser acompanhados de (continua) e (continuação). 

 
n)  FIGURAS: Assim como as tabelas, ilustram e complementam o texto, podendo 

ser desenhos, diagramas, esquemas, organogramas, fluxogramas, fotografias, 
mapas, etc.. Devem ser inseridas o mais próximo possível do trecho onde são 
mencionadas, porém, se causarem interrupção à seqüência do texto, poderão ser 
apresentadas em forma de apêndice e colocadas no final de cada capítulo ou 
sub-capítulo, o que é mais indicado; ou em forma de apêndice e colocadas no 
final do trabalho, depois da Conclusão. Nestes casos, no texto, as figuras serão 
designadas por Apêndices e seu número de ordem (Por exemplo.: Fig. 37 – 
Apêndice IV; Fig. 4.5 – Apêndice V, etc.). Outras recomendações: 

 
 As ilustrações devem respeitar as margens adotadas para o texto, preferindo sempre 

centralizá-las. 
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 Devem ser numeradas consecutivamente em algarismos arábicos (Fig. 01, Fig. 02, 
etc.), geralmente sem distinção entre os diferentes tipos de figuras. Pode-se atribuir a 
numeração individualizada por capítulo (Fig. 1.1, Fig. 1.2, etc.). 

 
 As legendas devem ser breves e claras, sendo colocadas abaixo da figura, fora da 

moldura, no sentido horizontal e designadas por Fig. ou FIGURA e seu número de 
ordem. Devem conter ainda a fonte (autoria, data). 

 
 Quando a figura ocupar toda a página, a legenda deve ser colocada na página 

anterior. 
 
 A fonte completa das ilustrações deve figurar em destaque nas FONTES DE 

ILUSTRAÇÕES, que compõe a Bibliografia do trabalho. 

 

Exemplos: 

 

(no texto) 

[...] optou-se por um terreno localizado próximo à área central (Fig. 5.3).  

  [...] a Igreja de São Francisco (Figura 16) é um exemplo da arquitetura   

barroca de Ouro Preto e [...] 

     

(na legenda da figura) 

Fig. 5.3 – Planta de situação do terreno em escala 1: 100.000. 

(Fonte: IPPUL, 2001) 

 

FIGURA 16 – Fachada da Igreja de São Francisco, Pampulha, Belo 

Horizonte MG (1943/45). Projeto de Oscar Niemeyer. 

(FONTE: FISCHER & ACAYABA, 1983)  

 

 
o) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Trata-se do conjunto de elementos que 

permitem a identificação, no todo ou em parte, de documentos impressos ou 
registrados em diferentes suportes.  Sua listagem deve obedecer ao sistema de 
chamada escolhido: alfabético, numérico ou alfabético-numérico, sendo o primeiro 
aquele mais recomendável. Outras publicações, não mencionadas no texto 
principal, poderão ser relacionadas após as referências bibliográficas, sob o título 
de BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR, CONSULTADA ou DE APOIO. 

 
p) FONTES DE ILUSTRAÇÕES: Correspondem à listagem de todos os materiais 

utilizados como fonte de figuras para o trabalho, incluindo livros, revistas, 
panfletos e páginas da Internet, exceto aquelas de arquivo próprio do autor. Sua 
disposição segue as mesmas normas das Referências Bibliográficas. 

 
q) ANEXOS E APÊNDICES: Constituem-se em materiais que contribuem para a 

compreensão do texto. Geralmente, os anexos correspondem a materiais 
confeccionados pelo autor (em especial, as pranchas), enquanto que os 
apêndices não (figuras, gráficos, etc.). Enquanto os primeiros são colocados após 
a Bibliografia completa, os segundos estão no final de cada capítulo, sub-
capítulo ou conclusão. Não possuem paginação e são indicados por  letras 
maiúsculas (anexos) e algarismos romanos (apêndices). 
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r) GLOSSÁRIO: Opcional, corresponde ao vocabulário de palavras ou expressões 
pouco usadas, ou de sentido obscuro ou ainda de uso regional, referentes a uma 
determinada especialidade. É colocado no final do trabalho, sem paginação. Pode 
ser substituído pelo uso de notas de rodapé. 

 

  Qualquer  complementação do texto do trabalho deve ser apresentada 

através de um apêndice, disposto no final de cada capítulo ou sub-capítulo; ou 

ainda depois da conclusão. Este poderá incluir materiais não realizados pelo autor, 

tais como ilustrações, diagramas ou gráficos, devendo estes estarem citados no 

decorrer do trabalho. Deve-se procurar não deixar de “amarrar” o trabalho, ou seja, 

necessita-se introduzir sempre o próximo capítulo no fechamento do anterior, 

mantendo uma seqüência no trabalho. 

  As ILUSTRAÇÕES são de fundamental importância, envolvendo 

esquemas, mapas, desenhos e fotos, porém nunca devem ser em excesso e muito 

menos apresentadas sem legenda própria. Deve-se evitar fotocópias de páginas 

inteiras ou intercalar o texto com ilustrações: é preferível colocá-las no final de cada 

capítulo ou sub-capítulo; ou ainda em um apêndice após a conclusão. 

  O tamanho das folhas deve corresponder ao tamanho A4, isto é, 210 x 

297 mm. Se necessário, podem ser utilizados outros formatos de papel para a 

inclusão de figuras, tabelas e demais apêndices/anexos, desde que dobrados 

resultem no formato proposto para dissertações e teses, ou seja, A4. 

  Na  redação  e  na  digitação  do trabalho, outras recomendações 

devem ser seguidas, como as seguintes: 

 
a)   Evitar a ambigüidade (duplo sentido) a todo custo. 
 

Exemplo: A educação brasileira neste final de século está flutuando.  

 

 “Flutuando” é negativo, pois indica instabilidade; ou é positivo, pois  

indica que está à tona, sobressaindo-se? 

 
b) Evitar advérbios terminados em –mente, tais como geralmente, normalmente, 

freqüentemente, comumente etc.. É preferível empregar: de forma geral, tornou-
se comum, de modo freqüente, etc.. 

 
c) Não iniciar parágrafos sucessivos com a mesma palavra, ou ainda, repetir a 

mesma palavra várias vezes na mesma frase ou parágrafo. 
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d) Usar subdivisão até três dígitos (1, 1.1 ou 1.1.1), evitando as subdivisões 
extensas, como, por exemplo, 4.2.1.1.1. 

 
e)  Exige-se uniformidade gramatical nas subdivisões, ou seja, se um item é iniciado 

com verbos ou adjetivos, a regra é uniformizar o tratamento. 
 

Exemplo: 10.1.2 – Eliminação de erros (“eliminação” é substantivo) 

            10.1.3 – Recorrer aos coordenadores (“recorrer” é verbo)  

 

 Corrigir para: 

            10.1.2 – Eliminação de erros 

            10.1.3 – Recorrência aos coordenadores 

 ou: 

            10.1.2 – Eliminar os erros 

            10.1.3 – Recorrer aos coordenadores 

 
f) O numeral cardinal até nove será escrito por extenso e não em algarismo, 

devendo-se usar o numeral do nove em diante. Por exemplo: Houve apenas oito 
obras construídas embora tenham sido feito 19 projetos. 
 

g) A indicação do ano não traz ponto, como por exemplo 1997 e não 1.997. 
 
h) Em uma seqüência usar os números cardinais, as letras minúsculas e as letras 

maiúsculas, que recebem um ponto depois de si. Os números romanos não 
recebem ponto nem parênteses e são alinhados à esquerda. Os números ordinais 
não recebem nenhum ponto depois de si. 

 

Exemplos: 1. a.     A.    I      1
o
        1

a
   

  2.  b.  B. II 2
o
   2

a
  

  3. c. C. III 3
o
  3

a
   

 
i) Nomes de meses são grafados com minúsculas, ou seja, janeiro e não Janeiro, 

novembro e não Novembro, etc.. As abreviaturas oficiais dos meses em 
português são todas com 03 (três) letras, exceto maio, que não se abrevia. Logo, 
usa-se: jan., fev., mar., abr., maio, jun., jul., ago., set., out., nov. e dez..  

 
j) Como regra geral, as siglas não levam o ponto de abreviatura, tais como SNH, 

OAB, INSS, FGTS, etc.. Recomenda-se que a sigla desconhecida, que pode ou 
não estar entre parênteses, seja precedida de seu significado por extenso, na 
primeira vez em que é mencionada no texto. Por exemplo: Desenvolvimento 
Rodoviário S. A. – DERSA. 

 
k) As abreviaturas, quando formam palavras, devem ser escritas com inicial 

maiúscula e o resto do corpo em minúscula, tais como Unesp, Ibope, Petrobrás, 
Fename, UniFil, etc.. 

 
l) Realçar todas palavra estrangeira com itálico ou negrito, preferindo o itálico. 
 
m) Não se deve usar ponto final nos títulos (caixa alta, corpo 16, negrito), subtítulos 

(caixa alta somente na primeira letra de cada palavra, corpo 14, negrito) e 
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intertítulos (caixa alta somente na primeira letra da primeira palavra, corpo 12, 
negrito). Quando houver nos títulos, subtítulos e intertítulos palavras entre 
parênteses, estas deverão vir em minúsculas. 

 
n) Depois de dois pontos (:) ou traço (-), coloca-se sempre letra minúscula. 

Uniformiza-se o uso do artigo em itens e subitens: ou se coloca sempre o artigo 
definido (o, a, os, as) ou se eliminam todos. 

 
o) Se após qualquer enumeração aparece ponto final (.), então usa-se, a seguir, 

letra maiúscula. Porém, se após qualquer enumeração se coloca ponto e vírgula 
(;), então será de rigor o uso da minúscula. 

 
p) Nunca abreviar palavras dentro de gráficos, tabelas e quadros. As legendas 

internas devem obedecer a um padrão. Dar preferência para a caixa alta e baixa, 
com apenas a letra inicial da primeira palavra em letra maiúscula. Não abreviar as 
palavras figura, tabela e quadro, no texto.  

 
q) Para qualquer abreviatura, consultar as páginas iniciais do Novo Dicionário da 

Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda. 
 
r) Os adjuntos verbais deslocados para o início da frase devem vir acompanhados 

de vírgula. 
 

Exemplos: Nos tempos modernos, assistimos a um notável avanço das ciências. 

  Sem dúvida, a instituição demonstrou ter condições para a pesquisa. 

  Em geral, os cursos de graduação vêm obedecendo a essas normas. 

 
 

  A apresentação de NOTAS DE RODAPÉ obedece a uma seqüência 

numérica crescente, cujo número deve ser seguido por ponto. Após o ponto, redige-

se a nota, com espaçamento simples, alinhamento justificado e letra menor que a 

utilizada no texto, geralmente corpo 10. Procurar evitar notas de rodapé que 

excedam mais de uma página. 

 

 Exemplos: Veja Homgreen, Contabilidade de custos.
3 

  Joaquim Silvério
20

 – o traidor – morreu com a corda no pescoço. 

 
 As notas de rodapé possuem as seguintes finalidades: 

 Indicar a fonte bibliográfica de uma citação existente no texto principal; 
 Definir conceitos e termos utilizados no texto principal; 
 Inserir considerações complementares, tais como notas de documentação ou de 

localização de fontes de pesquisa; 
 Apresentar a passagem completa de onde se tirou uma citação no texto 

principal; 
 Indicar a versão original de citações traduzidas no texto principal. 
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CITAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 
 

  Na  elaboração  do  texto  de um trabalho acadêmico, é fundamental 

que se indique as fontes de consulta, o que deve ser feito através de citações 

bibliográficas, tanto textuais (a transcrição na íntegra, literal, ou seja, com as 

mesmas palavras que as da fonte) como não-textuais (a síntese de idéias ou sua 

interpretação, isto é, com outras palavras que as da fonte). 

 

CITAÇÃO NÃO-TEXTUAL DE UM OU DOIS AUTORES 

 
  Neste caso, é suficiente citar o sobrenome do autor (em caixa alta ou 

não) e o ano da edição do livro de onde foi extraída a citação, informações que 

podem ou não estar entre parênteses. Outra opção, é referir o sobrenome do autor 

(em caixa alta ou não) e, entre parênteses, a uma altura um pouco acima, o número 

que lhe corresponde na seção relativa às referências bibliográficas do trabalho. 

  

 Exemplos: 

  Segundo RODRIGUES (1998), na pesquisa experimental [...] 

  Conforme RODRIGUES (1998), na pesquisa experimental [...] 

  De acordo com RODRIGUES (1998), na pesquisa experimental [...] 

  Para Rodrigues (1998), na pesquisa experimental [...] 

  Nas palavras de Rodrigues (1998), na pesquisa experimental [...] 

 

  Na pesquisa experimental, supõe-se um grupo voltado para o 

   levantamento em campo e outro no laboratório (RODRIGUES, 1998).   

  Segundo a lenda, teria cabido a uma deusa inca a missão de entregar 

  a folha de coca aos homens a fim de saciar os esfomeados, fortalecer 

  os débeis e fazer esquecer a adversidade (POLDINGER
(46)

).  

 

 
No caso de dois autores de uma única obra, devem ser citados os sobrenomes de 
ambos (em caixa alta ou não), sendo os mesmos ligados por “e” comercial, ou seja, 
pelo &; ou por traço (-). 
 

 Exemplos: 

  Segundo CINTRA & SOUZA (1992), todos os seres vivos [...] 

                     Conforme SNYDER-CATANESE (1984), a arquitetura possui várias [...] 

                     Nas palavras de Xavier-Corona (1990), existe uma forma de dizer [...]       

 

  Todos os seres vivos vivem em constante processo de dependência e  

  interdependência em relação aos semelhantes (Cintra & Souza
(10)

). 
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CITAÇÃO NÃO-TEXTUAL DE MAIS DE DOIS AUTORES 

 
No caso da citação de mais de dois autores de um único livro, cita-se o sobrenome 
do primeiro autor (em caixa alta ou não) e acrescenta-se a expressão latina et alii, 
que significa “e outros”. 
 

 Exemplo: 

  FAULS et alii (1983) usam a expressão “papel sexual” para designar 

  a adoção do conceito corrente, em determinada cultura ou sub-grupo 

  cultural, do que constitui a personalidade modal masculina ou feminina. 

    

 
No caso de citar vários autores de obras diferentes, com pontos de vista 
semelhantes, são citados os sobrenomes de todos os autores (em caixa alta ou não) 
junto com a data de publicação de suas respectivas obras, partindo dos autores das 
obras editadas há mais tempo para os autores das obras editadas mais 
recentemente. 
 

 Exemplos: 

  Entende-se por método científico toda atividade conducente à 

  descoberta de um fato novo (MOURA et alii, 1975; CINTRA, 1979; 

  SOUZA & BASTOS, 1982; BARBOSA, 1984). 

   

  Embora as definições sobre tipificação sexual sejam abundantes na 

  literatura (Brown
(4)

; Price
(37)

; Rosember & Sears
(50)

; Frankel
(18)

), 

  algumas dificuldades aparecem quando os autores se referem aos  

  componentes nessas conceituações. 

    

 

CITAÇÃO DE TEXTO SEM AUTOR INDICADO 

 
Em se tratando de uma fonte, na qual o nome do(s) autor(es) não é indicada, faz-se 
a citação a partir do título da obra ou ainda do nome da publicação, respeitando-se a 
indicação do ano da edição.  
 

 Exemplos: 

  Segundo a GRANDE ENCICLOPÉDIA LAROUSSE CULTURAL (1998), [...] 

  De acordo com o MANUAL DE TÉCNICAS DE ACABAMENTO (2001), [...] 

  Conforme artigo da Revista Projeto (2000), existem falhas em [...]  

   

  Em PRINCÍPIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (1987), as características das  

                     construções seguem aspectos relevantes quando [...] 

   

  Na reportagem da Folha de Londrina (1999), colocou-se que a razão 

  dessa reforma tardia deveu-se ao fato de [...] 

 

  [...] não é possível apontar solução para a mudança de uso que vem se 

  esboçando no centro da cidade (JORNAL DE LONDRINA, 2002).  
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CITAÇÃO TEXTUAL 

 
Neste caso, deve-se constar a citação entre aspas, o sobrenome do autor (em caixa 
alta ou não), a data da edição do livro ou artigo e o número da página (p. ou :) de 
onde foi extraída a referida citação, sendo este último opcional. Ao invés da data da 
edição, pode-se colocar o número correspondente ao das referências bibliográficas. 
  

 Exemplos: 

  Segundo RODRIGUES (1978, p. 46), tem-se um exemplo de  

  experimento quando “um psicólogo deixa dois grupos de ratos em 

  privação de água por 24 e 48 horas e mede sua atividade”.  

 

  “Pode-se definir variável como uma propriedade à qual se atribuem 

  valores numéricos, estes suscetíveis de variação ao longo  

  de uma amplitude finita ou infinita”(RODRIGUES, 1978: 35). 

 

  “A escola deve fomentar a cooperação em vez da concorrência” 

  (KNELEER et alii
(11)

). 

 

 
Quando se inicia com maiúscula e o pensamento se completa até o fim, o ponto final 
deverá preceder as aspas que se fecham. Coincidindo o ponto final do autor com o 
autor citado, então fecham-se as aspas antes do ponto final. Havendo estranheza do 
autor do trabalho quanto às palavras ou expressões, após as mesmas deve ser 
colocado o termo [sic], em minúsculas e entre colchetes, significando que o 
transcrito encontrava-se assim mesmo no original.  
 

 Exemplos: 

  Disse Camões: “Quem o feio ama, bonito lhe parece.” 

  João Batista Figueiredo disse que faria do Brasil “uma democracia”.  

 

  “A crítica dialética é conhecida como demolição de todos os conceitos 

  estabelecidos, cristalizados, mumificados [sic] e dos quadros de  

  referências teóricas” (CARVALHO, 1996). 

 

 
Quando na citação aparecerem palavras ou trechos que já estejam entre aspas, 
transformá-las em apóstrofo ( ’ ). Suprimindo uma ou mais palavras por não 
interessar a sua transcrição, tal omissão deve ser indicada por reticências no início e 
no final do texto, e entre colchetes no meio [...].  
 

 Exemplos: 

  Para Zevi (1999:127), “uma equipe de Levi’s Menswear dirigiu o foco da 

                      empresa para o que chamava de suas ‘aptidões especiais’.” 

 

                     “[...] diferentes escalas de observação criam fenômenos diversos e [...] 

  existem estruturas novas, descobertas a cada novo nível de análise [...]” 
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Pretendendo dar ênfase a palavras ou trechos de uma citação literal, deve-se 
sublinhá-la indicando a transformação com a expressão grifo nosso entre 
parênteses, imediatamente após a citação seguido de ponto. Quando a citação 
textual ou literal ultrapassa 03 (três) linhas, deve aparecer em parágrafo distinto, 
sendo a margem do parágrafo o dobro do parágrafo normal, permanecendo o texto 
alinhado de acordo com a margem direita. Deve ser apresentada com espaço 
simples entre as linhas e letra no tamanho 11. 

    

 Exemplos: 

  Segundo Silva (1988, “a reflexão crítica só se desenvolve em oposição a  

                     corpos teóricos estabelecidos, a experiências já conhecidas” (grifo nosso).  

 

                     O primeiro a que ela  se refere, especificamente, não à natureza  da 

                     moralidade, mas sim à relação entre a moralidade e a lei. O segundo é   

                     que  qualquer  que  seja a idéia de Hant sobre a analogia proposta por  

                     Devlin  entre  a   violação  de  uma   moralidade   convencional 

                     compartilhada [...] (TROUT, 1996, p. 52). 

     

 

CITAÇÃO DE SEGUNDA MÃO 

 
No caso de citação de autores, extraída não de obra original, mas sim da obra de 
outros autores, ou seja, de citação de segunda mão, deve-se citar o(s) sobrenome(s) 
do(s) autor(es) (em caixa alta ou não) a quem efetivamente pertence a citação e, 
logo após, o(s) sobrenome(s) do(s) autor(es) (em caixa alta ou não) de onde foi 
extraída a referida citação, fazendo-se preceder da expressão latina apud, que 
significa “citado por”.  
 

 Exemplos: 

  O desenvolvimento da linguagem infantil processa-se ao longo de três 

  estágios (PIAGET, apud MUSSEN, 1979). 

    

  “Os instrumentos de medida utilizados em qualquer setor do 

  conhecimento estão sujeitos a erro devido à impossibilidade de 

   atingir-se uma fidedignidade perfeita” (CAMPBELL & STANLEY, apud 

  SILVA & VERAS
(28)

). 

 

  De acordo com Bloom et alii, apud Souza-Pires (1980), o estudo 

  de embriões haplóides indicou a existência de um nucléolo por 

  conjunto de cromossomos. 

 

  Não existe uma forma de classificar estas obras, pois, segundo 

  SILVA (1999), citado pela REVISTA PROJETO (2002), há uma grande 

  quantidade de variáveis de [...] 
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CITAÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 
Neste caso, as normas anteriores seguem as mesmas recomendações anteriores. 
 

Exemplos: 

  De acordo com a NBR 10520 (2001), a informação e documentação 

  deve seguir a [...] 

                      

  Conforme a Lei de Zoneamento Municipal (1996), “o recuo frontal 

  não deve ultrapassar a 5,0 metros” 

                      

 

CITAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS DA INTERNET 

 
  No caso de endereços eletrônicos (sites), deve-se seguir o mesmo 

procedimento que os anteriores citados, ou seja, referenciar o(s) sobrenome(s) do(s) 

autor(es) do texto citado. Contudo, se isto não for possível, deve-se citar o título da 

homepage ou domínio do site. Quanto à data entre parênteses, esta deve se referir 

ao ano em que ocorreu a pesquisa on line.  

 

Exemplos: 

  De acordo com o site  ARQUITETURA & CONSTRUÇÃO (2001), não 

              é correto afirmar que o índice de preços... 

                          

              Segundo o site ABRILVÍDEO (2002), as salas de cinema no país não 

  apresentam muitas desvantagens em relação a... 

 

  Para Cardoso, apud site Londrinet (2002), a melhor forma de 

              discutir esse problema vem da análise... 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 

  A NBR 6023, atualizada em agosto de 2000 pela ABNT, tem como 

objetivo fixar os elementos que devem fazer parte de uma REFERÊNCIA 

BIBLIOGRÁFICA, ou seja, do conjunto de elementos que permitem a identificação, no 

todo ou em parte, de documentos impressos ou registrados em diversos tipos de 

material.  

 

Esta norma distingue os elementos essenciais dos complementares, 
entendendo pelos primeiros aqueles que são indispensáveis à identificação 
de uma publicação mencionada no corpo de um trabalho científico (artigo, 
livro, monografia, dissertação e tese). Por complementares entende os 
elementos que, se acrescidos aos essenciais, identificam com maior precisão 
as obras utilizadas como fonte de informação. 

 

  A bibliografia deve ser digitada ao final do texto principal, não havendo 

a necessidade de numerar os autores ou obras, bastando que se coloque em ordem 

alfabética. São indispensáveis nome do autor completo, nome da obra em negrito, 

edição, local da publicação, editora, ano de publicação e volume; se periódico, deve-

se relacionar o número do fascículo. 

  Uma referência bibliográfica pode aparecer em nota de rodapé ou de 

fim de texto; em lista bibliográfica; ou encabeçando resumos ou recensões. Na 

aplicação da NBR 6023, é necessário consultar também a NBR 10522, que trata da 

abreviação de títulos de periódicos e publicações seriadas. Estas são regras gerais 

de apresentação das referências bibliográficas: 

a) Os elementos da referência devem ser retirados, sempre que possível, da folha-
de-rosto (página-de-rosto) da publicação ou outras fontes equivalentes; 

 
b) Deve-se usar uma forma consistente de pontuação para todas as referências 

incluídas numa lista ou publicação. Tanto os elementos como subelementos 
devem estar separados por uma pontuação uniforme: 

 

 Emprega-se vírgula entre o sobrenome e o nome do autor (pessoa física) 
quando invertido. O(s) prenome(s) do autor pode(m) ou não ser abreviado(s); 

 Ligam-se por hífen as páginas inicial e final da parte referenciada, bem como as 
datas limites de determinado periódico da publicação; 

 Ligam-se por barra transversal os elementos do período coberto pelo fascículo 
referenciado; 
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 Indicam-se, entre colchetes, os elementos que não configuram na obra 
referenciada; 

 Empregam-se reticências nos casos em que se faz supressão do título. 

 

Exemplos: ORTIZ, Luiz Patrício. Região de Presidente Prudente: vinte anos de 

  alta evasão populacional. São Paulo: SEADE, 1983. 58 p. il. 

 

  BOLETIM GEOGRÁFICO. Rio de Janeiro: IBGE, 1943-1978. 

 

  BOLETIM BIBLIOGRÁFICO [do IBGE]. Rio de Janeiro, v.9/11, 

  n. 1/4, jan./dez. 1976/1978. 

 
c) O TÍTULO deve ser reproduzido tal como figura na obra ou trabalho referenciado, 

transliterado se necessário.  
 
 Em títulos demasiadamente longos, pode-se suprimir algumas palavras, desde 

que a supressão não incida sobre as primeiras e não altere o sentido. A 
supressão é indicada por reticências. Se há mais de um título ou se o título 
aparece em mais de uma língua, registra-se o título que estiver em destaque ou 
em primeiro lugar; 

 Os subtítulos podem ser suprimidos, a não ser que forneçam informação 
essencial sobre o conteúdo do documento; 

 Quando necessário, faz-se a tradução do título, entre colchetes, seguida ao 
título; 

 Quando necessário, acrescentam-se ao título outras informações na forma como 
aparecem na publicação. Quando constar no título nome de espécie, o título 
deve aparecer em letra normal e a espécie em itálico; 

 

 Exemplos: 

  PENA, Luiz Carlos Martins. Comédias de Martins Pena. Edição crí- 

  tica por Darcy Damasceno com a colaboração de Maria Filgueiras. 

  [Rio de Janeiro: Tecnoprint, 1966].  

 

  CUNHA, G. P. Estudo da atividade analgésica de diferentes extratos 

  de Pfaffia glomerulta “novalgina”.   

 
d) Indica-se a EDIÇÃO, quando mencionada na obra, em algarismo(s) arábico(s) 

seguido(s) de ponto e da abreviatura da palavra edição (ed.) no idioma da 
publicação. Indicam-se também emendas e acréscimos à edição, de forma 
abreviada. 

 

 Exemplos: 2. ed.     2. ed. rev. 

    2. aufl.     2. ed. rev. aum. 

 
e)  O NOME DO LOCAL (cidade) deve ser indicado como figura na publicação 

referenciada.  
 

 No caso de homônimos, acrescenta-se o nome do país, estado etc.;  

 Quando houver mais de um local, para um só editor, indica-se o mais destacado; 
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 Quando a cidade não aparecer na publicação, mas puder ser identificada, indica-
se entre colchetes. Não sendo possível determinar o local, indica-se entre 
colchetes [S.I.], que significa Sine loco. 

 

 Exemplos: Viçosa, MG:    San Juan, Chile: 

    Viçosa, RN:   São Juan, Porto Rico: 

 
f)  O NOME DO EDITOR deve ser grafado tal como figura na publicação referenciada, 

abreviando-se os pronomes e suprimindo-se outros elementos que designam a 
natureza jurídica ou comercial do mesmo, só se dispensáveis à sua identificação. 

 
 Quando houver mais de um editor, indica-se o mais destacado. Se o nome dos 

editores estiverem em igual destaque, indica-se o nome do primeiro. Os nomes 
dos demais poderão ser também registrados com seus respectivos locais; 

 Quando o editor não aparecer na publicação, mas puder ser identificado, indica-
se entre colchetes; 

 Quando o editor não for mencionado, pode-se indicar o impressor. Na falta de 
editor e impressor, indica-se, entre colchetes [s.n.], que significa sine nomine; 

 Quando o local e o editor não aparecem na publicação, indica-se entre colchetes 
[S.l.:s.n.]. 

 

  Exemplos: J. Olympio      e não: Livraria José Olympio Editora 

  Kosmos  e não: Kosmos Editora ou Livraria Kosmos  

 
g) Quanto à DATA, indica-se sempre o ano de publicação em algarismos arábicos 

(1985 e não 1.985 ou MCMLXXXV). Se nenhuma data de publicação, distribuição, 
copyright, impressão etc., puder ser determinada, registra-se uma data 
aproximada entre colchetes: 

 
 [1981?] para data provável 

 [ca. 1960] para data aproximada 

 [197-] para década certa 

 [18--] para século certo 

 [18--?] para século provável 

 
h) Os meses devem ser abreviados no idioma original da publicação, não se 

abreviando os meses designados por palavras de quatro ou menos letras (maio). 
Se a publicação indicar as estações de ano ou as divisões do ano em trimestres, 
semestres etc., transcrevem-se as primeiras tal como figuram em publicação e 
abreviam-se as últimas. 

 

   Exemplos: Summer 1987   2. trim. 1987 

 
i)  Quando a publicação só tiver um volume, indica-se o número de páginas seguido 

da abreviatura “p.” (260p.). Quando tiver mais de um volume, indica-se o número 
destes seguido da abreviatura “v.” (3v.).  

 
 Se o número dos volumes bibliográficos diferir do número dos volumes físicos, 

registra-se da seguinte forma: 8v. em 5, 3v. em 7 etc.;  

 Só se indicam as páginas numeradas em algarismos romanos quando 
contiverem matéria relevante, grafando-se em minúsculas: xxii, 438p.; 
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 Os números das páginas, inicial e final, de parte de publicações avulsas e de 
artigos de periódicos, são precedidos da abreviatura “p.” (p. 7-112); 

 Quando a publicação não for paginada, ou for paginada irregularmente, registra-
se da seguinte forma: “não paginado” ou “páginação irregular”. 

  
j) O NOME DO AUTOR de várias obras referenciadas sucessivamente deve ser 

substituído, nas referências seguintes à primeira, por um travessão. Idem para 
TÍTULO repetido. 

 
k) A partir de agosto de 2000, a NBR 6023 estabeleceu que as referências 

bibliográficas devem ser alinhadas somente à margem esquerda, sem recuos. 
 
  As especificações a seguir identificam os elementos das referências 

bibliográficas e estabelecem uma ordem ou seqüência padronizada para sua 

apresentação: 

 
a) OBRAS DE AUTORES (PESSOAS FÍSICAS): indica(m)-se o(s) autor(es) 

físico(s) geralmente com a entrada pelo último sobrenome do(s) prenome(s). Em 
casos de exceção, deve-se consultar as fontes adequadas (catálogos de 
biblioteca, indicadores, bibliografias etc.). Os nomes são transcritos tal como 
figuram no trabalho referencial. Quando a obra tiver até 03 (três) autores, 
mencionam-se todos na entrada, na ordem em que aparecem na publicação. Se 
houver mais de três autores, mencionam-se até os 03 (três) primeiros seguidos 
da expressão et al.. 

 

 Exemplos:  

                      LIMA, Rubens Rodrigues. Curso de estatística experimental. 

                      10. ed. São Paulo: Brasiliense, 1990. 541p. 

 

   BONELLI, R.; FOX, K. A. Métodos econométricos. 2. ed. Porto 

   Alegre: Sulina, 1989.  

 

  ALMEIDA, L.; VARGAS, M.; ARCOVERDE, F.  Como estudar para 

                      aprender.   Belo Horizonte: Interlivros, 1990. 

 

  URANI, A. et al. Constituição de uma matriz de contabilidade social 

  Para o Brasil. Brasília: IPEA, 1994. 

 
   

No caso de obras constituídas de vários trabalhos ou contribuições de 

vários autores, entra-se pelo responsável intelectual (compilador, coordenador, 

organizador, editor, etc.) se em destaque na publicação, seguido da abreviação da 

palavra que caracteriza o tipo de responsabilidade, entre parênteses. No caso de 

obra publicada sob pseudônimo, este deve ser adotado na referência. Quando o 

verdadeiro nome for conhecido, é indicado entre colchetes. 
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 Exemplos: 

  CUNHA, Antônio da (Coord.). Arquitetura. São Paulo: Nobel, 2000. 

   

     FERREIRA, L. P. (Org.). O fonoaudiólogo e a escola. São Paulo: 

                     Summus, 1991. 

 

  MOORE, W. (Ed.). Construtivismo del movimiento educacional: 

                     soluciones. Córdoba, AR.: [s.n.], 1993.  

 

  TUPINAMBÁ, Marcelo [Fernando Lobo]. Escrever  e descrever. São 

  Paulo: Edusp, 2001.   

  

 
  Em caso de autoria desconhecida, entra-se pelo título, sendo a 

primeira palavra em letra maiúscula. O termo “anônimo” não deve ser usado como 

substituto para o nome do autor desconhecido. Quando a referência for de autor(es), 

cuja colaboração ou trabalho consta em obras coletivas, isto é, de autor(es) de um 

dos capítulos ou de um dos volumes da obra que foi coordenada por outro, deve-se 

usar a expressão In:, redigindo o título do capítulo em itálico. 

 

 Exemplos: 

  MUITA construção e algum milagre. São Paulo: Kosmos, 1972. 

   

            DIAGNÓSTICO do setor editorial brasileiro. São Paulo: Câmara Bra- 

  sileira do Livro, 1993. 64p. 

 

  ROMANO, G. 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. 

 

  SANTOS, F. R. dos. A colonização da terra do Tucujús. In: HISTÓRIA 

  DO AMAPÁ. 1º. grau. 2. ed. Macapá: Valcan, 1994. cap. 3. p. 15-24.  

    

  TERRA, Raquel.   Interior brasileiro: vinte anos de alta evasão popu- 

              lacional.In: DEDBON, Simone F. Da metrópole à megalópole. 

              3. ed. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1988. 415p. 3v. v. 2. 

              cap. 10. p. 190-226.  

 

              GREVES ameaçam estabilidade. In: FOLHA DE LONDRINA. Londrina:   

              12.jan.2003. 
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b) TRABALHOS ACADÊMICOS (TESES, DISSERTAÇÕES E MONOGRAFIAS): 
 

 Exemplos:  

              FONTANA, Mário Francisco.   Estudo sobre o Mecanismo da 

  Protéica.   São Paulo, 1987. 244p. Tese de Doutoramento. Faculdade 

  de Medicina. Universidade de São Paulo. 

 

  EUBANK, M. S.   Eu (não) fiz o pré, e agora José? Campinas, 1994. 

  148p.   Dissertação de Mestrado. Faculdade de Educação. Universi- 

  dade Estadual de Campinas. 

 

  MORGAN, Antonio. Proposta de posto de saúde. Londrina, 1995. 

              Trabalho Final de Graduação. Departamento de Arquitetura e 

              Urbanismo. Centro de Estudos Superiores de Londrina.  

 

 
c) ENTIDADES COLETIVAS:  As obras de responsabilidade de entidades coletivas 

(órgãos governamentais, empresas, congressos, etc.), têm geralmente entrada 
pelo título, com exceção de anais de congressos e de trabalhos de cunho 
administrativo. Quando a entidade coletiva tem uma denominação genérica, seu 
nome é precedido pelo órgão superior. Quando, embora vinculada a um órgão 
maior, tem uma denominação específica que a identifica, entra-se diretamente 
pelo seu nome. Em caso de ambigüidade coloca-se, entre parênteses, no final do 
nome a unidade geográfica a que pertence. 

 

Exemplos:  

                     BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil).   Relatório da Diretoria-Geral, 1984. 

                     Rio de Janeiro, 1985. 40p. ISBN 85-7017-041-6. 

 

                   BRASIL. Código civil. Organização dos textos, notas remissivas e  

                   Índices por Juarez de Oliveira. 46. ed. São Paulo: Saraiva, 1995.  

 

                   UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Catálogos de teses da Universi- 

                   dade  de São Paulo, 1992. São Paulo, 1993. 467p. 

 

                   IBGE. Centro de Serviços Gráficos. Estatísticas 1999/2000.  

                  

 
d) ENCICLOPÉDIAS, DICIONÁRIOS, GUIAS E CATÁLOGOS: 

 

 Exemplos:  

              KOOGAN, A.; HOUAISS, A. (Ed.) Enciclopédia e dicionário digital 

   98. Direção geral de André Koogan Brekmam. São Paulo: Delta: 

  Estadão, 1988. 5 CD-ROM. Produzida por Videolar Multimídia. 

   

              HOUAISS, A. (Ed.) Novo Dicionário Folha Webster’s: 

           inglês/português, Português/inglês. Co-editor Ismael Cardim.  

           São Paulo: Folha da Manhã, 1996. Edição exclusiva para assinantes da 

 Folha de S. Paulo. 
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   MICHAELIS: dicionário prático: inglês/português, português/inglês.  

   18. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1998.  

 

   BRASIL: roteiros turísticos. São Paulo: Folha de São Paulo, 1998.  

              319 p. il. (Roteiros Turísticos Fiat). Inclui mapa rodoviário. 

   

   MUSEU DA IMIGRAÇÃO (São Paulo, SP). Museu da Imigração –                               

                 São Paulo: catálogo. São Paulo, 1997. 16 p. 

 

 
e) LEIS, PARECERES E DOCUMENTOS (FEDERAIS, ESTADUAIS E    

MUNICIPAIS): 
 

 Exemplos: 

   BRASIL. Congresso Nacional. Lei 5692/71. Diário Oficial. 7 ago. 1971.    

                  

                 ______. Ministério da Educação e Cultura. Conselho Federal da Edu- 

               cação. Resolução n. 04/72.  In: Revista Brasileira de Enfermagem, 

               São Paulo. v. 26. n. 5. p. 361-3. jul./set. 1988. 

                  

                 ESTADO DO PARANÁ. Conselho Estadual de Educação (CEE). 

                 Resolução n. 72. Diário Oficial, 6 jun. 1990. 

 
f)   ARTIGOS OU PARTES DE JORNAIS E REVISTAS: O procedimento é similar ao 

do autor  (pessoa física), para autores identificados ou não, não necessitando 
colocar o In:. No caso de coleção de revista, deve-se entrar pelo título da mesma. 

 

 Exemplos: 

            GURGEL, C. Reforma do Estado e segurança pública. Política e 

  Administração, Rio de Janeiro, v. 3, n. 2, p. 15-21, set. 1997. 

 

           ALLES, Carmem; ALLES, Mário. O crescimento das exportações 

  de manufaturados. Revista de Estudos Econômicos, São Paulo,  

  v. 10, n. 2, p. 109-46, jan./jun. 1987. 

 

  NABAR, S.; LUMON, D.; SOLOMAN, L. et al.   Aprender a ser.  

  Pedagogia & Ciência, Brasília. v. 18. n. 2. p. 12-28. set./out. 1987. 

 

            CONJUNTURA ECONÔMICA. As 500 maiores empresas do Brasil. 

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

 

  PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS. 

  Mão-de-obra e previdência. Rio de Janeiro: IBGE. 1983. Suplemento. 

 

            TREZE mil candidatos inscritos para o vestibular de inverno na Uni- 

  versidade Estadual de Londrina. A Notícia, Curitiba: 19 jun. 1988.  

 

 REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 

  1939. Trimestral. Absorveu Boletim Geográfico do IBGE. Índice 

   acumulado. 1939-1983. ISSN 0034-723X. 
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g) ANAIS DE CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, ENCONTROS E CONFERÊNCIAS: 
 

 Exemplos:  

              CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSERVAÇÃO DO SOLO, 1, 

  Porto Alegre, 19 a 23 set., 1989.  Anais.  Brasília: Instituto 

  Brasileiro de Agropecuária, 1990. v. 2. p. 82-100. 

 

  ENCONTRO SOBRE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, 

              2, Rio de Janeiro, 27 a 30 maio, 1989. 271p. 

 

  SANDAM, M. L.   Agroindústria cooperativa como agente de moderni- 

  zação.   In: SEMINÁRIO DE MODERNIZAÇÃO DA EMPRESA RURAL, 3, 

  São Paulo: 25 a 29 abr. 1988. Anais. Rio de Janeiro, 1988.  

 

 
h) DOCUMENTOS SONOROS (DEPOIMENTOS E ENTREVISTAS): 
 

 Exemplos:  

               RIO DE JANEIRO.  Museu da Imagem e do Som.  Depoimento de  

   Getúlio Vargas. (disco) 1948. 

 

   Barros Jr, Godofredo.   Entrevista concedida a Célia David. (fita 

   magnética) Londrina, 1992. 

 

  Alcione. Ouro e cobre. Direção artística: Miguel Propschi. São Paulo. 

  RCA Victor. p. 1988. 1 disco sonoro (45min) 33
1/3

 rpm. Estéreo. 12 pol. 

 

  MPB Especial [Rio de Janeiro]. Globo Movieplay. c. 1995. 1 CD 

            (50min) (Globo collection 02).   

 

 
i) DOCUMENTOS CARTOGRÁFICOS (ATLAS E MAPAS) E ICONOGRÁFICOS 

(FOTOGRAFIAS E DIAPOSITIVOS): 
 

 Exemplos:  

              ATLAS Mirador Internacional. Rio de Janeiro. Enciclopédia Britânica 

  do Brasil, 1981. 

 

  BRASIL e parte da América do Sul: mapa político, escolar, rodoviário,  

  turístico e regional. São Paulo: Michalany, 1981. 1 mapa. color.   

  79 cm X 95 cm. Escala 1 : 600.000.  

 

  KOBAYASHI, K. Doença dos xavantes. 1980. 1 fot. color.  

           16 cm X 56 cm. 

 

 O QUE acreditar em relação à maconha. São Paulo: CERAVI, 1985. 

 22 transparências. color. 25 cm X 20 cm. 
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j) DOCUMENTOS ELETRÔNICOS: Para aqueles disponíveis na Internet, 
recomenda-se transcrever o endereço ou apresentar a URL entre brackets (<>), 
não acrescentando e/ou subtraindo espaços, letras ou sinais, não alterando 
caracteres maiúsculo e/ou minúsculos e, caso haja a necessidade de mudar de 
linha, continuar a URL após uma barra (/): 

 

 Exemplos:  

                   CINEMEDIA.  

                 Disponível em: <http://www.gu.edu.au/cinemedia/home.html> 

                 Acesso em: 10.abr.2002. 

  

      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: 21.jan. 

      2001. 

 

       BIRDS from Amapá: banco de dados. Disponível em: 

       <http://www.bdt.org/bdt/avifauna/aves>. Acesso em: 25.nov. 1985. 

 

       ARRANJO tributário. Diário do Nordeste Online, Fortaleza, 27 nov. 

       1998. Disponível em: <http://www.diariodo nordeste.com.br>. 

       Acesso em: 28.nov. 199. 

 

        RIBEIRO, P. S. Adoção à brasileira: uma análise sócio-jurídica. 

                   Datavenia, São Paulo, ano 3, n. 18, ago. 1998. Disponível em: 

        <http://www.datavenia.inf.br/frames.html>. Acesso em: 10.set.1998. 

 

        CARDOSO, F.; LIMA, P. Dúvidas mais freqüentes. In: RICOWEB. 

                   Disponível em: <http://www.ricoweb.br/data/7.htm> . Acesso em: 

                   20.maio.2003.   

 

 

 

 

ABREVIATURAS E EXPRESSÕES LATINAS 
 

 

  Segue-se uma lista de abreviaturas e expressões latinas geralmente 

utilizadas nas citações e referências bibliográficas de trabalhos monográficos. 

Observe-se que as expressões latinas, quando aparecem, não devem ser 

destacadas por itálico, negrito ou sublinha. 
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ABREVIATURA / 

EXPRESSÃO 
SIGNIFICADO 

apud citado por, segundo 

c capítulo 

ca. (circa) aproximadamente (usada 
em datas) 

cf. compare, confronte, 
conforme 

cf. infra conferir linhas ou páginas 
abaixo 

cf. supra conferir linhas ou páginas 
acima 

(Coord.) coordenação  

(Dir.) direção 

ed. edição 

e. g. (exempli gratia) por exemplo 

et al. (et alii) e outros 

et seq. (et sequentia) e seguinte 

ex. exemplo 

i. e. (id est) isto é 

ibidem na mesma obra 

idem no mesmo autor 

il.  ilustrações ou ilustrado  

in em 

infra embaixo 

loc. cit (loco citato) no local citado 

no   número  

nos números 

op. cit. (opus citatum) na obra citada 

(Org.) organização 

p.  página(s) 

passim entre páginas citadas: 
aqui e ali 

p. ex. por exemplo 

q. v.  queira ver 

s seguinte 

ss seguintes 

s. d. sem data 

s. ed. sem editor 

s. l. sem local 

seq. (sequentia) seguinte ou que se segue 

sic. asssim mesmo, tal qual 

s. n. t. sem notas tipográficas 

t tono (t.1, t.2, etc.) 
(para quantidade, usar 1t., 
2t., etc.)  

(Trad.) tradução 

v volume (v.1, v.2, etc.) 
(para quantidade, usar 
1v., 2v., etc.) 

vide. vide 

v. g. (verbi gratia) por exemplo 
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RESUMO GERAL: REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
LIVROS Autor(es) SOBRENOME, N.; OUTROS. 

 Título. Subtítulo (se 
houver). 

Negrito: negrito. 

 Número de edição 2a. ed. /  3a. ed. / 4a. ed.  

 Local de Publicação Cidade: 

 Editora Nome da Empresa,  

 Ano de Publicação 2000.   

 Número de páginas 532p.  

CAPÍTULO DE LIVRO Autor(es) da parte 
referida 

SOBRENOME, N.; OUTROS. 

 Título da parte referida Itálico. 

 Autor(es) da obra no 
todo 

In: SOBRENOME, N.; OUTROS. 

 Título. Subtítulo (se 
houver). 

Negrito: negrito. 

 Número de edição 2a. ed. /  3a. ed. / 4a. ed.  

 Local de Publicação Cidade: 

 Editora Nome da Empresa,  

 Ano de Publicação 2000.   

 Número de páginas 532p.  

 Páginas da parte 
referenciada 

p. 345-67. 

ARTIGO DE PERIÓDICO Autor(es) do artigo SOBRENOME, N.; OUTROS. 

 Título do artigo Itálico. 

 Título do Periódico Negrito, 

 Local de Publicação Cidade, 

 Número do volume (ou 
ano) 

ano VI, 

 Número do fascículo n. 123, 

 Páginas inicial e final  p. 9-15, 

 Mês e ano de 
publicação 

ago.1998 / jul.2000 / fev.2003 

TESE, DISSERTAÇÃO OU  Autor(es) SOBRENOME, N.; OUTROS. 

MONOGRAFIA (TFG OU 

SIMILAR) 
Título. Subtítulo (se 
houver). 

Negrito: negrito. 

 Local Cidade, 

 Ano 1999. 

 Número de Páginas 789p. 

 Nível do Trabalho Tese de Doutorado / Dissertação de Mestrado / 
Trabalho Final de Graduação 

 Área de Conhecimento 
e Escola por extenso 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São 
Paulo.   

CD-ROM Autor(es) do texto SOBRENOME, N.; OUTROS. 

 Título do texto. 
Subtítulo. 

Itálico: itálico. 

 Número de edição  2a. ed. /  3a. ed. / 4a. ed.  

 Local Cidade: 

 Editora Nome da Empresa,  

 Ano de Publicação 2000.   

 Tipo de Mídia CD-ROM. 

INTERNET Autor(es) do texto SOBRENOME, N.; OUTROS. 

 Título do texto. 
Subtítulo. 

Itálico: itálico. 

 Homepage Nome do Site em Negrito. 

 Local Cidade, 

 Número do volume (ou 
ano) 

v. 15, 

 Número do fascículo n. 18, 

 Mês e ano de 
publicação 

maio.2000 / jan.2003 / etc. 

 Endereço eletrônico Disponível em: <http://         >.                  

 Data de acesso on-line Acesso em: dia.mês.ano. 
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MARTINS, G. DE A.   Manual para elaboração de monografia.  São Paulo: Atlas, 
1990. 

MÜLLER, M. S.; CORNELSEN, J. M. Normas e padrões para teses, dissertações e 
monografias.  Londrina: UEL, 1995. 

NAHUZ, C. DOS S.; FERREIRA, L. S. Manual para normalização de monografias. São 
Luís: CORSUP/EDUFMA, 1989. 

NEOTTI, A. et al. Manual de procedimentos para elaboração de trabalhos 
científicos. Ponta Grossa: UEPG, 1985. 

SALOMON, D. V.   Como fazer uma monografia: elementos de metodologia do 
trabalho científico.  6a. ed. Belo Horizonte: Interlivros, 1988.      

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP. ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS – EESC. 
Diretrizes para elaboração de dissertações e teses. 2a. ed. São Carlos: SVBIBL, 
1996.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – UFPR. INSTITUTO PARANAENSE DE 
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