
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Prezados e prezadas leitoras: 
 

Apresentamos, a seguir, a primeira versa o do Manual de Normas de 
Trabalhos Academicos da Instituica o. Solicitamos aos nossos leitores e leitoras que 
analisem, com profundidade e rigor academico, apontem todos os inevit´ veis erros e 
omissoes, bem como, fornecam suas inestim´ veis contribuicoes, em especial com 
exemplos pr´ ticos. 

Esclarecemos que o mesmo foi elaborado no editor de texto Word, que 
pode apresentar problemas quando utilizado em versoes diferentes da original, 
portanto sua disponibilizaca o est´  sendo feita em Portable Document Format (PDF), 
para evitar possiveis desconfiguracoes. Sugerimos que as contribuicoes venham em 
forma de anexo ao texto. Esclarecemos ainda que sera o fornecidos dois 
documentos-modelo em versa o eletronica, um em versa o utilizando software livre e 
outro em software proprieta rio, para servirem de base na execuca o dos documentos 
apoiados por este Manual. 

Este trabalho í  de todos e de todos exige participaca o efetiva, 
auguramos boa leitura e profıcuos uso e contribuica o. 
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1 INTRODUC˜O 

 

A produca o de informaca o implica, na o necessariamente, em registro e 

difusa o, que podem assumir diferentes formas de mıdia. Ao assumir a forma escrita, 

í  necess´ rio observar-se algumas regras. Estas existem para garantir, entre outros, 

o perfeito entendimento das idí ias expostas e sua verdadeira autoria, que sa o 

requisitos importantes sobretudo em tempos de acelerada difusa o e criaca o de 

informacoes, propiciadas especialmente pela World -Wide Web à WWW, a rede 

mundial de computadores da Internet. 

Na educaca o formal, do ensino fundamental “ pÍs-graduaca o, esses 

textos assumem, normalmente, a forma de trabalho academico que, segundo Ruaro 

(2004, p. 68), ”í  a exposica o, por escrito, da produca o de textos sobre temas 

atribuıdos em disciplinas de cursos de graduaca o ou pÍs-graduaca o nos diversos 

nıveisú. 

Trabalhos academicos obedecem normas que atendem especificidades 

do curso e instituica o de origem sem, contudo, divergir das diretivas apontadas pela 

Associaca o Brasileira de Normas Tí cnicas (ABNT). 

De outra parte, trabalhos academicos sa o primordialmente textos e, 

portanto, devem ter coesa o e unidade, assemelhando-se a um tecido com sua trama 

perfeitamente entrelacada, em que na o devem aparecer fios soltos, sob pena de 

perder suas principais caracterısticas (MEDEIROS, 2003, p. 137). 

Objetivando a padronizaca o necess´ ria aos trabalhos academicos 

desenvolvidos na Universidade TecnolÍgica Federal do Paran´  (UTFPR), mas na o 

apenas nesta, sa o indicadas, neste documento, regras b´ sicas para apresentaca o 

de trabalhos avaliativos em todos os niveis academicos, inclusive aqueles 

necess´ rios aos processos de diplomaca o, finalizaca o de especializacoes e cursos 

de pÍs-graduaca o à mestrado e doutorado. No Quadro 1, sa o relacionados os tipos 

de documentos para inclusa o no acervo da Biblioteca da UTFPR. 
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Sigla utilizada no 
PERGAMUM 

TIPO DE DOCUMENTO 

RE RELATO RIO DE ESTÀGIO 
RT RELATO RIO TÓCNICO 
TC TRABALHOS DE CONCLUSAO DE CURSO DA GRADUAC AO 
M MONOGRAFIAS DE ESPECIALIZACAO 
D DISSERTACAO DE MESTRADO 
T TESE DE DOUTORADO 

ME MEMORIAL DESCRITIVO DE CÀLCULO 
PP PROJETO DE PESQUISA NBR 15287 
TT EDUCACAO TECNICA??? 

Quadro 1 - Tipos de documentos cientıficos para o aceite de deposito na Biblioteca da UTFPR 

Fonte: Biblioteca UTFPR (2007) 
 

Os documentos cientıficos listados e aceites para depÍsito tem uma 

estrutura prÍpria, proposta pela NBR 14724 (ASSOCIACAO..., 2005) à Informaca o e 

documentaca o à Trabalhos academicos à Apresentaca o. Tal estrutura ser´  tratada 

seguir. 

 

 

2 ESTRUTURA DE DOCUMENTOS CIENTIFICOS E ACADE MICOS 
 

Em geral, os documentos cientıficos e academicos tem seu conteudo 

disposto em elementos prí -textuais, textuais e pÍs-textuais. 

A disposica o dos elementos no documento cientıfico aparece de forma 

resumida no Quadro 2. 
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Quadro 2 ê Elementos componentes dos trabalhos academicos 
Fonte: Autoria PrÍpria 
(*) Campo obrigatÍrio quando constar no desenvolvimento do trabalho cientıfico. 

Item  
Tese 
Dissertacao 
Monografia de 
Especializacao 

Trabalho de 
Conclusao de 
Curso 

Relatorio/ 
Trabalho 
Academico 

Norma 

Capa ObrigatÍrio ObrigatÍrio ObrigatÍrio NBR 14724 
Lombada ObrigatÍrio ObrigatÍrio Desnecess´ rio NBR 12225 
Folha de rosto  
 
Verso da folha de rosto 
(ficha catalogrõ fica)   

ObrigatÍrio 
 
ObrigatÍrio 

ObrigatÍrio 
 
Opcional 
 

ObrigatÍrio 
 
Desnecess´ rio 

NBR 14724 
 
NBR 14724 

Errata Se necess´ rio Se necess´ rio Se necess´ rio NBR 14724 
Folha de aprovacao ObrigatÍrio ObrigatÍrio Desnecess´ rio NBR 14724 
Dedicatorias  Opcional Opcional Desnecess´ rio NBR 14724 
Agradecimentos Opcional Opcional Desnecess´ rio NBR 14724 
Epıgrafe  Opcional Opcional Desnecess´ rio NBR 14724 
Resumo em portugues  ObrigatÍrio ObrigatÍrio Opcional NBR 6028 
Resumo na lıngua 
estrangeira  

ObrigatÍrio ObrigatÍrio 
 

Opcional 
 

NBR 6028 

Lista de ilustracé es  
(Desenhos, gravuras, 
imagens, esquemas, 
fluxogramas, fotografias, 
gr´ ficos, mapas, 
organogramas, plantas, 
quadros, retratos, figuras e 
outros) 

Se necess´ rio (*) Se necess´ rio (*) Se necess´ rio (*) NBR 14724 

Lista de tabelas  Se necess´ rio (*) Se necess´ rio (*) Se necess´ rio (*) NBR 14724 
Lista de abreviaturas e 
siglas  

Se necess´ rio (*) Se necess´ rio (*) Se necess´ rio (*) NBR 14724 

Lista de sımbolos  Se necess´ rio (*) Se necess´ rio (*) Se necess´ rio (*) NBR 14724 

El
em

en
to

s 
pr
É-

te
xt

ua
is

 

Sumõ rio  ObrigatÍrio ObrigatÍrio ObrigatÍrio 
 

NBR 6027 

Introducao ObrigatÍrio ObrigatÍrio ObrigatÍrio NBR 14724 

Desenvolvimento 
 
Numeracao  progressiva 
Citacé es em Documentos 

ObrigatÍrio 
 

ObrigatÍrio ObrigatÍrio  
NBR 6024 
 
NBR 10520 
 
NBR 15287 El

em
en

to
s 

Te
xt

ua
is

 

Conclusao ObrigatÍrio ObrigatÍrio ObrigatÍrio NBR 14724 
Referencias ObrigatÍrio ObrigatÍrio ObrigatÍrio NBR 6023 

Glossõ rio Opcional Opcional Opcional NBR 14724 

Apendices Opcional Opcional Opcional NBR 14724 

Anexos Se necess´ rio (*) Se necess´ rio (*) Se necessario (*) NBR 14724 

El
em

en
to

s 
Po

s_
Te

xt
ua

is
 

Indice Opcional Opcional Opcional NBR 6034 
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2.1 ELEMENTOS PRÓ -TEXTUAIS 
 

Sa o aqueles que antecedem ao texto e apresentam informacoes que 

auxiliam na identificaca o do documento.  devem ser apresentados na seguinte 

seq ëncia, conforme a norma NBR 14724 (ASSOCIACAO..., 2005): 

 
o capa;  
o lombada;  
o folha de rosto;  
o errata;  
o folha de aprovaca o;  
o dedicatÍria(s); 
o agradecimento(s); 
o epıgrafe;  
o resumo na lıngua portuguesa;  
o resumo em lıngua estrangeira;  
o lista de ilustracoes (desenhos, gravuras, imagens, esquemas, fluxogramas, 

fotografias, gr´ ficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos, figuras 
e outros); 

o lista de tabelas;  
o lista de abreviaturas e siglas; 
o lista de sımbolos;  
o sum´ rio. 

 

 

2.1.1 Capa 
 

 Elemento obrigatÍrio, proteca o externa que reveste o trabalho.  Devem 

constar informacoes de identificaca o da obra:  

o nome da Instituica o, do Departamento ou Coordenaca o e do Curso, 

completos;  

o nome do autor (es): respons´ vel intelectual ou artıstico do trabalho 

o tıtulo principal do trabalho: claro, preciso, palavras que identifiquem o seu 

conteudo; 

o subtıtulo (se houver): deve ser evidenciada sua subordinaca o ao tıtulo 

principal precedido de dois-pontos (: );  

o numero de volume (se houver mais de um deve constar, em cada capa, a 

especificaca o do respectivo volume); 
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o natureza do trabalho (tese, dissertaca o, trabalho de conclusa o de curso, 

monografia de especializaca o, trabalho academico) 

o local (cidade) da Instituica o onde o trabalho deve ser apresentado; 

o ano de depÍsito (entrega do trabalho). 

 

TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO

UNIVERSIDADE TECNOLO GICA FEDERAL DO PARANÀ
CAMPUS DE PATO BRANCO
CURSO DE ADMINISTRAC˜O

GUSTAVO COMELLI

A ESTRATâGIA: UM ESTUDO DE CASO DE UMA PEQUENA EMPRESA MOVELEIRA 
DO SUDOESTE DO PARANA

PATO BRANCO
2006

 
 

 

2.1.2 Lombada 
 

Elemento opcional, quando o trabalho comportar, conforme a NBR 

12225 (ASSOCIACAO ..., 2004). Seus elementos devem ser dispostos na seguinte 

ordem: 

o nome do autor, impresso longitudinalmente e legıvel do alto para o pí  da 

lombada. Esta forma possibilita a leitura quando o trabalho est´  no sentido 

horizontal, com a face voltada para cima; 

o tıtulo do trabalho, impresso da mesma forma que o nome do autor, limitado a 

200 caracteres, com espacos, seguido de reticencias quando necess´ rio;  

o elementos alfanumí ricos de identificaca o, por exemplo: v.;  

o ano de depÍsito. 
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2.1.3 Folha de rosto 
 

Ó  constituıda de anverso e verso e tem os seguintes elementos: 
o nome do autor (es): respons´ vel intelectual ou artıstico do trabalho; 

o tıtulo principal do trabalho: claro, preciso, palavras que identifiquem o seu 

conteudo; 

o subtıtulo (se houver): deve ser evidenciada sua subordinaca o ao tıtulo 

principal precedido de dois-pontos (:);  

o numero de volumes (se houver mais de um, deve constar em cada folha de 

rosto a especificaca o do respectivo volume); 

o natureza e finalidade do trabalho (tese, dissertaca o, trabalho de conclusa o de 

curso e outros) e objetivo (aprovaca o em disciplina, grau pretendido e outros); 

nome da instituica o a que ser´  submetido, ´ rea de concentraca o*; 

o nome do orientador e do co-orientador (se houver); 

o local (cidade) da instituica o onde o trabalho deve ser apresentado; 

o ano de depÍsito (da entrega). 
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* Trabalho de Conclusa o de Curso 
apresentado “ disciplina Trabalho de 
Diplomaca o, como requisito parcial para 
obtenca o do grau de TecnÍlogo em 
Eletrotí cnica, Modalidade Gesta o 
Comercial, do Curso Superior de 
Tecnologia em Eletrotí cnica da 
Universidade TecnolÍgica Federal do 
Paran´ .  
Orientador: Prof. Dr. Paulo Silveira. 

 
 

Trabalho Academico apresentado “ 
disciplina Tecnologia da Informaca o, como 
requisito parcial para obtenca o de nota no 
Curso de Tecnologia, Modalidade Gesta o 
Comercial, em Eletrotí cnica da 
Universidade TecnolÍgica Federal do 
Paran´ .  
Orientador: Profa. Dra. Faimara do Rocio 
Strauhs. 
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2.1.4 Verso da folha de rosto das Dissertacoes e Teses 
 

Ficha catalogr´ fica conforme o CÍdigo de Catalogaca o Anglo-

Americano vigente (CO DIGO ..., 1983-1985) . Deve ser elaborada por um 

profissional da ´ rea de Biblioteconomia, acrescentando o numero do Conselho 

Regional de Biblioteconomia à CRB. A ficha catalogr´ fica ser´  entregue ao 

interessado em formato Portable Document Format (PDF).   
 

 
 

  

2.1.5 Errata 
 

Elemento condicionado “ necessidade. Apresenta-se, quase sempre, 

em papel avulso, constituıda pela referencia do trabalho e pelo texto da errata. 
 

 

2.1.6 Folha de Aprovaca o 
 

Colocada apÍs a folha de rosto, constituıda pelos seguintes elementos: 
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o nome do autor do trabalho; 

o titulo;  

o subtıtulo (se houver);  

o natureza, objetivo, nome da instituica o, ´ rea de concentraca o, data de 

aprovaca o, nome e titulaca o, assinatura  dos componentes da banca 

examinadora e instituicoes a que pertencem; 

o data de aprovaca o; 

o membros componentes da banca examinadora, designaca o das instituicoes a 

que eles pertencem e assinatura dos mesmos.   

 

 

2.1.7 DedicatÍria(s) 
 

Folha que contí m o oferecimento do trabalho “ determinada pessoa ou 

pessoas. Ó  colocada apÍs a folha de aprovaca o. 

 

 

2.1.8 Agradecimento(s) 
 

Folha que contí m manifestaca o de reconhecimento a pessoas e/ou 

instituicoes que realmente contribuıram com o autor, devendo ser expressos de 

maneira simples. Coloca-se no espaco superior da folha a palavra Agradecimento(s), 

grafada em letras maiusculas, em negrito e centralizada. 

 

 

2.1.9 Epıgrafe 
 

Inscrica o colocada no inıcio do trabalho. Nesta folha o autor usa uma 

citaca o, seguida de indicaca o de autoria e ano, relacionada com a matí ria tratada no 

corpo do trabalho. 
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2.1.10 Resumo na lıngua portuguesa 
 

Constituıdo de uma seq ëncia de frases concisas e objetivas, 

fornecendo uma visa o r´ pida e clara do conteudo do estudo. Na o deve ultrapassar 

500 palavras. Deve ser antecedido pela referencia do estudo. 

Na o deve conter citacoes. O resumo deve ser redigido em par´ grafo 

unico, espacamento simples e seguido das palavras representativas do conteudo do 

estudo, isto í , palavras-chave, em numero de tres a cinco, separadas entre si por 

ponto e finalizadas tambí m por ponto. 
 
EXEMPLO 

LOPES, Adriano. Compartilhamento da informacao e do conhecimento em 
bibliotecas especializadas. 2005. 118 f. Monografia (Especializaca o em Gesta o do 
Conhecimento nas Organizacoes) à  Programa de PÍs-Graduaca o em Tecnologia, 
Centro Federal de Educaca o TecnolÍgica do Paran´ , Curitiba, 2005. 
 
 
Apresenta estudo teÍrico-conceitual no qual í  discutida a questa o do 
compartilhamento da informaca o e do conhecimento, que teve como foco os 
funcion´ rios de bibliotecas hospitalares na cidade de Curitiba. Discute os conceitos 
de gesta o da informaca o e de gesta o do conhecimento, tracando uma comparaca o 
entre algumas de suas caracterısticas apresentadas na literatura. Identifica as 
formas de compartilhamento da informaca o e do conhecimento, por meio da 
aplicaca o de question´ rio. 
 
 
 
Palavras-Chaves: Gestao do conhecimento. Gestao da informacao. 

Compartilhamento da informacao. Compartilhamento do 
conhecimento. Biblioteca hospitalar. 

 

 

2.1.11 Resumo em lıngua estrangeira 
 

Ó  a versa o do resumo em portugues para o idioma de divulgaca o 

internacional. Deve ser antecedido pela referencia do estudo. 

Deve aparecer em folha distinta do resumo na lıngua vern´ cula e 

seguido das palavras representativas do conteudo do estudo, isto í , palavras-chave. 

Sugere-se o resumo em ingles à Abstract e as palavras-chave (key-words) 
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EXEMPLO 

OLIVEIRA, Raul Josí  Fernandes de. MÉtodo para  identificar simultaneamente 
duas caracterısticas elÉtricas modu-lõ veis por paràmetros  fisiologicos de 
microcircuitos RLC injetõ veis. 2007. 132 f. Monografia (Doutorado em Engenharia  
Elí trica e Inform´ tica  Industrial ) à  Programa de PÍs-Graduaca o em Engenharia  
Elí trica e Inform´ tica  Industrial, Universidade TecnolÍgica  Federal  do Paran´ . 
Curitiba, 2007. 

 

ABSTRACT 
 

This work proposes a biotelemetric method to determine simultaneously two 
electrical characteristics (modulated by physiological parameters) from a passive 
injectable RLC microcircuit. Due to the presence of free ions inside the biological 
tissue, inductive links (loop antennas) must be employed, instead of dipole antennas. 
As the coil of the sensor presents small dimensions (diameter of about mm) its 
magnetic coupling to the monitoring device requires special attention.  To monitor the 
sensor, a digital device assembled with a group of coils to maximize the mutual 
inductance (at a distance of 5 mm) between them was developed, detecting its 
resonance frequencies and the respective amplitude (through a frequency sweep) in 
real-time. The electrical response acquired by the detector from the sensor was 
analytically modeled. The model indicates a time constant to consider for each 
change of the signal frequencies to prevent errors in the response.  From that 
theoretical model, an equation to determine the total resistance from the RLC circuit 
was obtained and confirmed by experiments. Then, a method to determine the 
resonance frequency and the total resistance from remote RLC circuit was proposed. 
A sensor was developed to verify the accuracy and the limits from this method. A 
parallel RLC circuit was built inside a silicone rubber tube. When the tube is 
stretched, a ferrite rod assembled beside the inductor is displaced varying the 
resonance frequency and, changing the environmental temperature, a NTC varies 
the quality factor of the circuit. Tests using the proposed method to monitor the 
sensor were realized. Errors small than 0.57 % in the resonance frequencies and 
0.77 % in the temperature were obtained. The measured influence of the 
temperature variation over frequency determination was less than 0.16 %, indicating 
that the method is feasible. 
 
 
Key Words: Ressonance Frequency Microsensor. RLC Circuit. Intrinsic 

Resistance. Method. 
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2.1.12 Lista de ilustracoes  
 

Ó  a relaca o seq ëncial dos elementos ilustrativos, devendo aparecer 

na mesma ordem em que aparecem no texto, seguida do tıtulo e da p´ gina na qual 

se encontra. 

Recomenda-se a elaboraca o de listas especıficas para cada tipo de 

ilustraca o  a partir da existencia de cinco elementos da mesma espí cie. 
 
 
EXEMPLO 

 

 
LISTA DE GRA FICOS 

 
 
GRÀFICO 1 à CULTURA DA INFORMAC AO NAS INSTITUIC–ES PESQUISADAS .................... 80 
GRÀFICO 2 - OBTENC AO E COLETA DE INFORMAC–ES ................................................... 82 
GRÀFICO 3 - UTILIZAC AO DE SISTEMAS EM TEMPO REAL E A DISPONIBILIDADE DE 

COMPUTADORES PARA OS FUNCIONÀRIOS ............................................... 86 
GRÀFICO 4 - FLUXO E COMPARTILHAMENTO DE INFORMAC–ES E CONHECIMENTO .......... 92 
 

 

 

2.1.13 Lista de tabelas 
 

Relacionar as tabelas contidas no trabalho. Estas devem vir em lista 

prÍpria, elaboradas de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item 

designado por seu nome especıfico, acompanhado do respectivo numero da p´ gina. 

A apresentaca o da(s) tabela(s) deve obedecer “s Normas de Apresentaca o Tabular 

publicadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatıstica (IBGE) (INSTITUTO..., 

1993) à ver seca o 3.10, p. 36.  

 
 
 

EXEMPLO 
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TABELA 1 ê PEDIDOS DE PATENTE DEPOSITADOS POR UNIVERSIDADE NO BRASIL 

1990-93 1994-96 1997-99 INSTITUIC˜O PI* MU* PI MU PI MU 
TOTAL 
GERAL 

UNICAMP 34 03 19 03 66 - 125 

USP 37 04 08 01 23 03 76 

UFMG - - 12 - 23 04 39 

UFRJ 12 - 14 - 05 - 31 

Outras 21 12 10 02 35 04 84 

TOTAL 104 19 63 06 152 11 355 

TOTAL GERAL 123 69 163 355 
 
PI à Patente de Invenca o  
MU à Patente de Modelo de Utilidade 
Fonte: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), 2000. 
 

 

 

2.1.14 Lista de abreviaturas e siglas  
 

Consiste na relaca o, em ordem alfabí tica, das abreviaturas e siglas 

utilizadas no texto, seguidas das palavras ou expressoes correspondentes por 

extenso.  Acima de cinco, devem vir em listas prÍprias e separadas. 
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EXEMPLO 

 
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 
APO    à  Administraca o por Objetivos  

ABIPTI              à  Associaca o Brasileira das Instituicoes de Pesquisa TecnolÍgica 

ANPEI  à Associaca o Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia 

das   Empresas Inovadoras 

BSC à Balanced Scorecard 
CE    à Capital Estrutural 

CH    à Capital Humano 

CI    à Capital Intelectual 

CKO    à Chief Knowledge Officer  

CO    à Conhecimento Organizacional  

 

 

 

2.1.15 Lista de Sımbolos 
 

A lista de sımbolos deve ser elaborada de acordo com a ordem 

apresentada no texto com o devido significado. 
 

 

2.1.16 Sum´ rio 
 

Elemento que precede a parte textual. Ó  a enumeraca o das divisoes, 

secoes e/ou outras partes do trabalho na mesma ordem e grafia em que a matí ria 

nele se sucede, localizando as partes do trabalho, acompanhadas do(s) 

respectivo(s) numero(s) da(s) p´ gina(s). O sum´ rio deve ser colocado como ultimo 

elemento prí -textual. Quando houver mais de um volume, deve ser incluıdo o 

sum´ rio de toda a obra em todos os volumes, de forma que se tenha conhecimento 

do conteudo, independente do volume consultado. 

O sum´ rio deve ser apresentado conforme o que segue: 
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o a palavra sumõ rio deve ser centralizada, em maiusculas e em negrito com a 

mesma tipologia da fonte utilizada para as secoes prim´ rias; 

o os elementos prÉ-textuais nao devem constar no sumõ rio; 

o a ordem dos elementos do sum´ rio deve ser conforme: 

ü Os indicativos das secoes que compoem o sum´ rio, se houver, devem 
ser alinhados “ esquerda, conforme a NBR 6024; 

ü os tıtulos, e os subtıtulos, se houver, sucedem os indicativos das 
secoes. Recomenda-se que sejam alinhados pela margem do tıtulo do 
indicativo mais extenso; 

ü a autoria, se houver, sucede os tıtulos e subtıtulos. 

o A paginaca o deve ser apresentada sob uma das formas abaixo: 

ü numero das primeiras p´ ginas (exemplo: 27); 
ü numeros das p´ ginas iniciais  e final, separadas por hıfen (exemplo: 

91-143); 
ü numeros das p´ ginas em que se distribui o texto (exemplo: 27, 35, 64 

ou  27-30, 35-38, 64-70). 

o se houver um unico sum´ rio, podem ser colocadas traducoes dos tıtulos apÍs 

os tıtulos originais, separados por barra oblıqua ou travessa o; 

o se o documento for apresentado em mais de um idioma, para o mesmo texto, 

recomenda-se um sum´ rio separado para cada idioma, inclusive a palavra 

sum´ rio, em p´ ginas distintas; 
o seca o prim´ ria (1); seca o secund´ ria (1.1); seca o terci´ ria (1.1.1); seca o 

quatern´ ria (1.1.2.1); 

o deve-se limitar a numeraca o progressiva ate a seca o quin´ ria. 



 20 

 
EXEMPLO 

SUMA RIO 

1 INTRODUC˜O.............................................................................................................................................   10 
1.1 TEMA ..............................................................................................................................................  11 
1.1.1 Delimitaca o do tema .......................................................................................................................11 
1.2 PROBLEMA E PREMISSAS...........................................................................................................................13 
1.3 OBJETIVOS ...................................................................................................................................... 13 
1.3.1 Objetivo geral .................................................................................................................................. 13 
1.3.2 Objetivo especıfico..........................................................................................................................14 
1.4 JUSTIFICATIVA................................................................................................................................. 15 
1.5 METODOLOGIA DE PESQUISA ......................................................................................................... 16 
1.6 EMBASAMENTO TEO RICO ............................................................................................................... 16 
1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO ............................................................................................................ 18 
2 CONHECIMENTO: CONCEITOS E CRIAC˜O ..............................................................................................18 
2.1 A EPISTEMOLOGIA DO CONHECIMENTO ......................................................................................... 18 
2.2 O CONHECIMENTO SEGUNDO A O TICA DOS JAPONESES .............................................................. 21 
2.3 CONHECIMENTO, DADO E INFORMACAO: CONCEITOS ................................................................... 21 
2.4 O CONHECIMENTO TÀCITO E O CONHECIMENTO EXPLICITO ......................................................... 23 
2.5 A CONVERSAO DO CONHECIMENTO ............................................................................................... 25 
2.6 A CRIACAO DO CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL....................................................................... 28 
3 AS CONDIC O ES CAPACITADORAS DA CRIAC˜O DO CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL  ............31 
3.1 AS CONDIC–ES PARA PROMOVER A ESPIRAL DO CONHECIMENTO .............................................. 31 
3.2 O MODELO  DE CINCO FASES DO PROCESSO DE CRIAC˜O DO CONHECIMENTO................. ..............34 
 
 

 

2.2 ELEMENTOS TEXTUAIS  
 

Apresentam a exposica o do conteudo efetivo do trabalho. Um trabalho 

academico possui tres partes fundamentais: introduca o, desenvolvimento e 

conclusa o. 
 

 

2.2.1 Introduca o  
 

Parte inicial do texto, na qual devem constar o tema e a delimitaca o do 

assunto tratado, objetivos da pesquisa e outros elementos necess´ rios para situar o 

tema do trabalho, tais como: justificativa, procedimentos metodolÍgicos, 

embasamento teÍrico e estrutura do trabalho, tratados de forma sucinta. Recursos 

utilizados e cronograma sa o incluıdos quando necess´ rio. 
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2.2.2 Desenvolvimento  
 

Parte principal do texto, que contí m a exposica o ordenada e 

pormenorizada do assunto. Ó  composta de revisa o de literatura, dividida em secoes 

e subsecoes, material e mí todo(s) e/ou metodologia e resultados, descritos 

detalhadamente. Cada seca o ou subseca o dever´  ter um tıtulo apropriado ao 

conteudo. 

 

 

2.2.3 Conclusa o  
 

Parte final do texto, na qual se apresentam as conclusoes do trabalho 

academico. Sugere-se como tıtulo desta parte Consideracé es finais, ou outra 

denominaca o que indique a conclusa o do trabalho. 

 
 

2.3 ELEMENTOS PO S-TEXTUAIS 
 

Sa o elementos que complementam o trabalho e sa o colocados na 

seguinte ordem: referencias, gloss´ rio, apendice(s), anexo(s) e ındice(s). 
 
 

2.3.1 Referencias 
 

Segundo Houaiss (2004), referencia í  o ato de referir ou consultar, um 

sinal ou uma indicaca o que remete o leitor “ outra fonte de informaca o, ou ainda 

fonte de informaca o “ qual o leitor í  remetido, mas tambí m a obra (dicion´ rios, 

enciclopí dia) que contí m fatos e informacoes uteis. 

Para a NBR 6023 (2002, p. 2) referencia í  o ”conjunto padronizado de 

elementos descritivos, retirados de um documento, que permite sua identificaca o 

individual. ” 

A referencia í  constituıda de elementos essenciais e, quando 

necess´ rio, deve ser acrescida de elementos complementares. 
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Os elementos essenciais sa o as informacoes indispens´ veis “ 

identificaca o do documento. Os elementos essenciais esta o estritamente vinculados 

ao suporte documental e variam, portanto, conforme o tipo. 

Os elementos complementares sa o as informacoes que, 

acrescentadas aos elementos essenciais, permitem melhor caracterizar os 

documentos.  

 

Observacao: As referencias constantes em uma lista padronizada devem obedecer 
aos mesmos princıpios. Ao optar pela utilizaca o de elementos 
complementares, estes devem ser incluıdos em todas as referencias 
daquela lista.  

 
  As referencias podem ser dispostas: 
 
a) no rodapí ; 

b) no final de texto ou de capıtulo; 

c) em lista de referencias; 

d) antecedendo resumos, resenhas e recensoes.  

 
  A forma de apresent´ -las ser´  tratada na Seca o 5, p. 52. 
 
 

2.3.2 Apendice(s) 
 

Ó  o texto ou documento elaborado pelo autor, com a finalidade de 

complementar sua argumentaca o, sem prejudicar o sentido do trabalho. O(s) 

apendice(s) sa o identificados por letras maiusculas consecutivas, travessa o e pelos 

respectivos tıtulos. Excepcionalmente utilizam-se letras maiusculas dobradas, na 

identificaca o dos apendices quando esgotadas as 26 letras do alfabeto.  
 
EXEMPLO 

 
APENDICE A à Leitura do arquivo XML para configuraca o do sistema  
 
APENDICE B à Modelos de casos de teste  
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2.3.3 Anexo(s) 
 

Elemento opcional, sendo um texto ou documento n a o 

elaborado pelo autor, que serve de fundamentaca o, comprovaca o e 

i lustraca o.  

O(s) anexo(s) sa o identificados por letras maiusculas consecutivas, 

travessa o e pelos respectivos tıtulos. Excepcionalmente utilizam-se letras 

maiusculas dobradas, na identificaca o dos anexos quando esgotadas as 26 letras 

do alfabeto.  
 

EXEMPLO 

 
ANEXO A   à   Regulamento tí cnico para inspeca o sanit´ ria de alimentos. 
 
 
ANEXO B à Lei Federal nÚ  9394/96 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educaca o Nacional.  
 
 

 

2.3.4 Gloss´ rio 
 

Elaborado em ordem alfabí tica. Conforme Houaiss (2004), gloss´ rio í  

”o conjunto de termos de uma ´ rea do conhecimento e seus significados,  

vocabul´ rio.ú 

Para a NBR 14724 (2005, p.2), gloss´ rio í  a ”relaca o de palavras ou 

expressoes tí cnicas de uso restrito ou de sentido obscuro, utilizadas no texto, 

acompanhadas das respectivas definicoes.ú 
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2.3.5 Indice(s) 

 

Relaca o de palavras ou frases, ordenadas segundo determinado 

crití rio, que localiza e remete para as informacoes contidas em um texto. O tıtulo do 

ındice deve definir sua funca o e/ou conteudo.  
 
EXEMPLO 

 
Indice de assunto, ındice cronolÍgico, ındice onom´ stico, ındice remissivo, entre 
outros. 
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3 REGRAS GERAIS DE APRESENTAC˜O 
 

 

3.1 FORMATO 
 

Constituem-se como padra o para apresentaca o de trabalhos 
academicos: 
 

o papel branco, formato A4 (21 cm x 29,7 cm), para a versa o final a ser 

depositada na Biblioteca, segundo crití rios de avaliaca o;   

o a digitaca o e impressa o devera o ser feitas apenas no anverso da folha em 

trabalhos de atí  100 p´ ginas e acima destas, 101 p´ ginas, j´  podem ser 

usados os anversos e versos. Recomenda-se que os elementos prí -textuais 

sejam feitos apenas no anverso da folha, excetuando a ficha catalogr´ fica e a 

partir dos elementos textuais usados anverso e verso como indicado 

anteriormente. 

o papel reciclado pode ser aceito nas versoes intermedi´ rias. Sugesta o de 

gramatura: digitaca o no anverso e no  verso, 120g e apenas anverso, 90g; 

o tipo de fonte: a ABNT na o faz nenhuma referencia, apenas indica o tamanho 

12. Recomendaca o:  

o Arial (sem serifa) ou Times New Roman (com serifa), tamanho 12, 

quando da utilizaca o de fontes propriet´ rias (sistema Windows). 

o Liberations sans (sem serifa), Liberations serif (com serifa), tamanho 

12, quando da utilizaca o de software livre.  

o Nimbus sans (sem serifa) e Nimbus Roman No9 L  (com serifa) para 

Latex. 

o Observacao: utiliza-se apenas um dos tipos escolhidos em todo 
o trabalho; 

o fonte tamanho 12 para o texto e tamanho menor para citacé es de mais de 
tres linhas ê Arial ou Times New Roman 10, notas de rodapí  e legendas 

das ilustracoes e tabelas. Utilizar fontes e tamanhos correspondentes quando 

do uso de software livre. Para citacoes COM mais de tres linhas, recuar 4 cm 

da margem esquerda.  
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o o tıtulo do trabalho, na capa e na folha de rosto, deve ser aparecer em letras 

maiusculas à negrito, caixa alta, centralizado e fonte Arial, Times new roman 

14, ou similares j´  indicadas. Havendo subtıtulo, este í  separado do tıtulo por 

dois pontos, e em minusculas, segundo normas de catalogaca o de trabalhos. 

o par´ grafo com recuo na primeira linha de 1,5 a 2,5 cm, justificado, sem 

espacamento anterior ou posterior; 

o utilizar sempre a terceira pessoa do singular na elaboraca o do texto.  
 

 

EXEMPLO 

 
Cabe, porí m ressaltar, como j´  afirmado anteriormente, que as teorias 

de Gesta o do Conhecimento ainda na o esta o suficientemente sedimentadas, 

havendo discussoes bastante acirradas, inclusive com respeito ao nome desta nova 

linha. 

 
Em lugar de: 

 
Ressaltamos, como j´  afirmado anteriormente, que as teorias de 

Gesta o do Conhecimento ainda na o esta o suficientemente sedimentadas, havendo 

discussoes bastante acirradas, inclusive com respeito ao nome desta nova linha.

  

 

 

3.2 MARGEM 
 

o Margem esquerda e superior de 3 cm; direita e inferior de 2 cm. 

o Na folha de rosto e na folha de aprovaca o, a natureza do trabalho, o objetivo, 

o nome da instituica o a que í  submetida e a ´ rea de concentraca o devem ser 

alinhados do meio da mancha (espelho/´ rea ocupada pelo texto) para a 

margem direita, em espaco simples. 

 

 

3.3 ESPACAMENTO 
 

o Todo o texto deve ser digitado com espaco 1,5 entre linhas:  
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o As citacé es com mais de tres linhas, o resumo, as notas, as referencias, 

as legendas das ilustracoes e tabelas, a ficha catalogr´ fica, a natureza do 

trabalho, o objetivo, o nome da instituica o a que í  submetida e a ´ rea de 

concentraca o devem ser digitados em espaco simples.  

o As referencias, ao final do trabalho, devem ser separadas entre si por dois 

espacos simples, e na mesma referencia o espaco í  simples.  

o Os tıtulos das subsecoes devem ser separados do texto que os precede ou 

que os sucede por dois espacos 1,5.  

o As secoes prim´ rias devem iniciar em p´ ginas distintas. 
 

 

3.4 NOTAS DE RODAPÓ  
 

As notas de rodapí , quando necess´ rias, devem estar dentro das 

margens, separadas do texto por um filete de 3 cm de comprimento, a partir da 

margem esquerda1 e como j´  citado em fonte menor, sobrescrita, sugere-se o 

tamanho 10.  
 
 

3.5 INDICATIVOS DE SECAO 
 

 

3.5.1 Tıtulos sem Indicativo Numí rico 
 

o Os tıtulos sem indicativo numí rico tais como agradecimentos, listas de 

ilustracoes, tabelas, siglas e abreviaturas, resumos, sum´ rio, referencias, 

gloss´ rio, apendice(s), anexo(s) e ındice(s)), devem ser centralizados em 

negrito. 

 
 

                                                 
1 A nota de rodapí  í  inserida como neste exemplo. Observe acima do numero 1 o filete que, dependendo do 

editor de texto usado, fica com um tamanho maior que 3 cm de comprimento. A nota de rodapí  deve iniciar e 
terminar na mesma p´ gina onde for inserida, sendo sua numeraca o unica e progressiva em todo trabalho. 
(UNIVERSIDADE ...,2001, p. 42-3). 
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3.5.1.1 Elemento sem tıtulo e sem Indicativo Numí rico 
 

o deste item fazem parte a folha de aprovaca o, a dedicatÍria e a epıgrafe, que 

devem seguir modelo apropriado. 

 

 

3.5.2 Titulo com indicativo numí rico 
 

Na o se utilizam pontos, hıfen, travessa o, ou qualquer sinal apÍs o indicativo 

de seca o ou de tıtulo.  

A numeraca o progressiva para as secoes do texto deve ser adotada para 

evidenciar a sistematizaca o do conteudo do trabalho. Destacam-se gradativamente 

os tıtulos das secoes, utilizando-se os recursos de negrito, it´ lico ou grifo e redondo, 

caixa alta ou versal. No sum´ rio aparecem de forma identica ao texto. 

 
 
EXEMPLO 

• Seca o prim´ ria (1); Seca o secund´ ria (1.1); Seca o terci´ ria (1.1.1); seca o 
quatern´ ria (1.1.2.1) 

 

1 INTRODUC˜O ..........................................................................................................  14 
1.1 DELIMITAC AO DO TEMA ..............................................................................................................14 
1.2 PROBLEMAS E PREMISSAS ........................................................................................................ 14 
1.3 OBJETIVOS .................................................................................................................................... 16 
1.3.1    Objetivo Geral .................................................................................................................................. 16 
1.3.2 Objetivos Especıficos......................................................................................................................16 
1.4 JUSTIFICATIVA ..............................................................................................................................17 
1.5 PROCEDIMENTOS METODOLO GICOS .......................................................................................18 
1.6 REFERENCIAL TEO RICO..............................................................................................................19 
1.7 ESTRUTURA .................................................................................................................................. 20 

2 A GEST˜O DA INFORMAC˜O E AS BIBLIOTECAS ....................................... 22 
2.3 DOS DADOS AO CONHECIMENTO..............................................................................................22 
2.4 A GESTAO DA INFORMAC AO ...................................................................................................... 27 
2.4.2 Enfoques da Gesta o da Informaca o ...............................................................................................27 
2.4.3 O Gestor da Informaca o..................................................................................................................28 
2.5 GESTAO DA INFORMAC AO EM SAU DE......................................................................................30 
2.5.1 A Ciencia, a Gesta o da Informaca o e as Bibliotecas Especializadas em Saude ...........................34 
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3.6 PAGINACAO 
 

o Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas 

seq ëncialmente, mas na o numeradas. A numeracao É colocada a partir 
da primeira folha da parte textual (introducao), em algarismos hindu- 
arõ bicos2, no canto superior direito da folha. Havendo anexo(s) e 

apendice(s), as suas folhas devem ser numeradas e paginadas de maneira 

contınua. 
 

 

3.7 SIGLAS 
 

As siglas sempre que forem utilizadas no texto, devera o aparecer primeiro por 

extenso, seguida da sigla entre parenteses ou apÍs hıfen, geralmente formadas 

pelas letras iniciais do nome, do evento ou da organizaca o, entre outros. Algumas 

recomendacoes: 

o Utilizar somente as siglas j´  existentes ou convencionais. Respeitar a 

designaca o oficial. 

o Na o utilizar ponto entre as letras (C. P. F.) 

o Quando for plural, acrescentar o ”sú minusculo (CPFs). 

o As siglas compostas por atí  tres letras devem ser grafadas em letras 

maiusculas.  
 
EXEMPLO 

OMS, PR, CEP. 
 

 

o As siglas compostas por mais tres letras, se forem pronunci´ veis (formem 

palavra), devem ser grafadas, apenas com a primeira letra maiuscula e as 

demais com letras minusculas. 

 

                                                 
2   Algarismos hindu-ar´ bicos sa o os comumente nominados apenas de ar´ bicos. No ½mbito deste estudo 

utilizar-se-´  a nomenclatura matem´ tica correta. 
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EXEMPLO 
 
 
Cefet, Capes, Sinaes 
  

 

o As siglas compostas por mais tres letras, na o pronunci´ veis, ou seja, em que 

h´  necessidade de serem soletradas, devem ser escritas todas em letras 

maiusculas. 
 

EXEMPLO 

 
UTFPR, INSS, BNDS, IPTU, IPVA 
 

 
o H´  casos em que sa o compostas por letras maiusculas e minusculas 

 

EXEMPLO 

UFSCar (para diferenciar de UFSC), CNPq (para diferenciar de CNP) 
 

 

o Se a sigla for origin´ ria de outro idioma, adotar sua forma original.  

o SÍ utilize a forma traduzida, caso haja a sigla correspondente para a lıngua 

portuguesa, mesmo que o seu nome por extenso na o corresponda 

perfeitamente “ sigla. 
 

EXEMPLO 

Unesco à Organizaca o das Nacoes Unidas para a Educaca o, a Ciencia e a Cultura 

FAO à Organizaca o das Nacoes Unidas para a Alimentaca o e Agricultura 

AIDS à Acquired Immune Deficiency Syndrome 

SIDA à Sındrome de Imunodeficiencia Adquirida (usualmente utilizada nos paıses de lıngua 
latina) 
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EXEMPLO EM TEXTO 

 
No contexto ora delineado, LaboratÍrios de Ensino, Pesquisa e 

Desenvolvimento (LEPDs) podem ser tomados como exemplos de organizacoes do 

conhecimento e aprendizagem, nos modelos propostos por Senge (2000) e Sveiby 

(1998), ao lado de empresas do setor produtivo. LEPDs sa o locus geradores de 

conhecimento por excelencia, alí m do que o local  de sua inserca o, a estrutura 

universit´ ria, í  um ambiente ideal de geraca o e gesta o do conhecimento. 
 
 
 

3.8 EQUAC–ES E FO RMULAS 
 

As equacoes e as fÍrmulas, quando forem apresentadas na seq ëncia normal 

do texto devem ser representadas em linha: 

11/ 2  ou 2−  e na o 1
2

 

Para facilitar a leitura e afim de que comporte seus elementos (expoente, 

ındices e outros) sugere-se que separe por uma linha (entrelinhas de 1,5 linhas) as 

equacoes e fÍrmulas, sendo que as mesmas devem ser feitas na mesma fonte do 

texto, com os ındices 3 pontos abaixo. 

Quando destacadas dos par´ grafos sa o centralizadas e, se necess´ rio, deve-

se numer´ -las.  
 
EXEMPLO 

 

[...] fÍrmula da dist½ncia entre dois pontos, obtí m-se a equaca o da circunferencia: 

( )2 2 2 *
c c c cx x (y y ) r ,  com x ,y  e r +− + − = ∈ℜ ∈ℜ  

 

Nos casos em que as fÍrmulas e equacoes necessitarem ser fragmentadas 

em mais de uma linha, por falta de espaco, devem ser interrompidas antes do sinal 

de igualdade ou depois dos sinais de adica o, subtraca o, multiplicaca o e divisa o.  
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EXEMPLOS 

 

[...] o quadrado da hipotenusa í  igual “ soma dos quadrados dos catetos, 

logo: 

2 2 2a b c= + , onde ”aú representa [...] 

 

2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3

2 3 3 1/ 2 3 3
3x y 2xy 4yz 5x z 4y z 8xz 3x 2y 4z 5x y 4xy yz x

2x z 1/ 2y z 1/ 3xz 3x 5 / 2y 4z

+ − − + − − + − − + − − +

+ + − − + −
 

 

 

Ao longo do texto, quando contiver diversas fÍrmulas e equacoes repetidas, 

dever´  identific´ -la com numeros seq ënciais, colocados entre parenteses, na 

extremidade direita da linha, junto “ margem. 
 
EXEMPLO 

 

1 1 2 2 3 3x y x y x y= =                    

(1) 

 

 

Sugere-se que no texto a chamada “s equacoes e fÍrmulas sejam feitas da 

seguinte forma: 
 
EXEMPLO 

A equaca o (1) comparada com a equaca o (2)... 

 

 

Nos textos que contiver fracoes devem-se observar as seguintes 

recomendacoes: 
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a) por extenso, quando o numerador e denominador forem numeros 

compreendidos entre um e dez. 
 
EXEMPLO 

 
Um terco e na o 1/3   Um meio e na o ‘ 
 

 

b) em algarismos hindu-ar´ bicos, quando o denominador for um numero 

maior que dez. 

 
EXEMPLO 

 
3 /11   99 /100    15/29  

 

c) em algarismos hindu-ar´ bicos, quando se tratar de fracoes escrito na 

forma decimal. 

 
EXEMPLO 

 
0,4   0,99    0,131512...  

 

 

3.9 ILUSTRAC–ES 
 

Sa o ilustracoes: l½minas, desenhos, plantas, fotografias, gr´ ficos, 

retratos, mapas, organogramas, fluxogramas, quadros, figuras e outros (SILVA; 

MENEZES, 2001, p. 108) e diferenciam-se das tabelas. 

Qualquer que seja o tipo de ilustracao, sua identificaca o aparece na 

parte inferior, precedida da palavra designativa, seguida de seu numero de ordem 

de ocorrencia no texto, em algarismos hindu-ar´ bicos, do respectivo tıtulo e/ou 

legenda. A fonte í  menor que a usada no texto, e em negrito, sugesta o TNR  ou 

Arial 10, ou as similares j´  indicadas à ver seca o 3.1, p. 25  (usar o mesmo tamanho 

e o mesmo tipo de fonte em todo o trabalho). Citar a fonte de onde foi retirada a 
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ilustraca o, apÍs a legenda e precedida da palavra ”Fonteú. A ilustraca o deve ser 

inserida o mais prÍximo possıvel do texto a que se refere à ver exemplo. 

 

OBSERVAC˜O: Gr´ ficos devem possuir suas colunas, barras ou secoes com 
coloraca o adequadamente diferenciada, de forma que a leitura 
dos dados na o seja prejudicada. 

 
 

EXEMPLOS: Grõ ficos e Quadros 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Vendas Recursos
Humanos

Fabricac ao Reposic ao Consertos

Funciona rios distribuidos por se tore s na Empre sa Z

2002

2003

2004

2005

2006

 
Grõ fico 2 ê Funcionõ rios distribuıdos por setores na Empresa Z 
Fonte: Empresa Z 
 
 

Assuntos Quantidade 

À lgebra 10 

C´ lculo 15 

Estatıstica 06 

Probabilidade  09 
 
      Quadro 2 ê Livros de Matemõ tica pertencentes  ̀Biblioteca Z 
      Fonte: Biblioteca Z 
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EXEMPLOS: Figuras 

 

dado

informaca o

conhecimento

sabedoriaconectividade

entendimento

entendendo relacoes

entendendo modelos

entendendo princıpios

 

FIGURA 1 - ESCALA DE VALOR: DADO Â SABEDORIA 

Fonte:  Bellinger (1997). 

 

 

 

 
 

CONHECIMENTO

ATITUDESHABILIDADES

saber o que
saber

porque saber quem

tecnologia

tí cnica destreza vontade

comportamento

identidade

COMPETE NCIA

 
FIGURA 2 ê DIMENSO ES DA COMPETE NCIA 

Fonte:  Adaptado de Durand (2000, p. 84-102). 

 

 saber por que 
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3.10 TABELAS 
 

Uma tabela deve apresentar os dados numí ricos de modo resumido e 

seguro e í  utilizada principalmente quando compreendem valores comparativos. 

Uma tabela í  constituıda dos seguintes elementos: 

o Tıtulo: í  a indicaca o que precede a tabela e contí m a identificaca o de tres 

fatores do estudo: a í poca a qual se refere, o local onde ocorreu o evento, o 

estudo que í  descrito; 

o Cabecalho: í  a parte superior a tabela que especifica o conteudo das 

colunas; 

o Corpo da tabela: í  o espaco que contí m as informacoes sobre o estudo; 

o Fonte: í  a indicaca o da responsabilidade pelo levantamento dos dados. 
 

Devem ser elaboradas de maneira que possam ser entendidas sem que 

haja a necessidade de se recorrer ao texto, segundo as ”Normas para Apresentaca o 

Tabularú publicada pelo IBGE (INSTITUTO ..., 1993). Para isto, recomenda-se: 

a) adotar numeraca o consecutiva e independente; 

b)  elaborar o tıtulo da tabela o mais completo possıvel dando indicacoes 

objetivas sobre o conteudo, devendo ser posicionado com alinhamento “ 

margem esquerda; 

c) o tıtulo deve inserido logo acima da tabela, precedido da palavra Tabela e 

com seu numero de ordem no texto, em algarismos hindu-ar´ bicos; 

d)  as tabelas devem constar o mais prÍximo possıvel do texto onde foram 

mencionadas, se destacando do texto por 2 espacos de 1,5 entre o texto que 

antecede a tabela e o texto imediatamente subseq ënte a cada uma. 

e) Os dados internos da tabela devem ter seu tamanho 8 para fonte Times New 

Roman  e tamanho 10 para fonte Arial, garantindo sempre a visibilidade e a 

leitura dos dados. Verificar a correlaca o com fontes nao proprietõ rias ê 
subsecao 3.1, p. 25. 

f) a indicaca o da fonte deve ser inserida sempre no rodapí  da tabela precedida 

da palavra Fonte; 

g) eventuais notas e informacoes relevantes referentes “ tabela devem tambí m 

ser colocadas no rodapí  da mesma; 
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h)  tracos horizontais devem separar o cabecalho, sem linha de separaca o de 

dados e sem fechamento lateral;  

i) para tabelas que ocupem mais de uma folha deve-se dar continuidade na 

folha seguinte, repetindo o tıtulo e o cabecalho da tabela e colocar a linha 

horizontal de fechamento apenas no final da tabela. 

 
OBSERVAC’O:  deve-se seguir tal padra o em todo o trabalho, constando tambí m 

na lista de tabelas, separada da lista de ilustracoes. Os quadros 

na o devem ser chamados de tabelas, uma vez que, diferenciam-

se destas por apresentarem as laterais fechadas e conteudo na o 

numí rico. 

 

EXEMPLO DE TABELA COMUM: 
 

Tabela 1 ê Instituicé es de Educacao Superior por Organizacao Academica - 
2004 

 
Organizacao Academica IES % 

Universidades 169  8,4 
Centros Universit´ rios  107  5,3 
Faculdades Integradas  119  5,9 
Faculdades, Escolas e Institutos  1.474  73,2 
Centros de Educaca o TecnolÍgica e Faculdades de Tec.  144 7,2 
Total  2.013  100 

 

Fonte: Censo da Educaca o Superior 2004 (INEP, 2004). 
 
EXEMPLO DE TABELA QUE OCUPA MAIS DE UMA FOLHA  
 
Tabela 2 ê Situacao da Educacao Brasileira em 2002 ê Ensino MÉdio 

(continua) 

 
Taxa de repetencia no 

Ensino MÉdio (%) 

Taxa de evasao 
no Ensino MÉdio 

(%) 

Taxa de analfabetismo 
da populacao de 15 a 17 

anos de idade(%) 
Brasil (1) 18,7 6,8 3,7 
Norte (2) ... ... 3,1 
Acre 25,4 7,3 2,7 
Amap´  29 5,3 5,2 
Amazonas 19,6 9 2,9 
Par´  34,3 15,1 3,7 
RondÕnia 22,8 15,6 0,6 
Roraima 26 8,6 2,5 
Tocantins 27,6 7,8 5,2 
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Tabela 2 ê Situacao da Educacao Brasileira em 2002 ê Ensino MÉdio 
  (conclusa o) 

 

Taxa de repetencia no 
Ensino MÉdio (%) 

1999 

Taxa de evasao 
no Ensino MÉdio 

(%) 1999 

Taxa de analfabetismo 
da populacao de 15 a 17 
anos de idade(%) 1999 

Nordeste ... ... 8,3 
Alagoas 24,6 5,1 14,9 
Bahia 22,9 5,5 7,1 
Cear´  20,1 8,7 7,6 
Maranha o 20,8 6 8,9 
Paraıba 21,5 7,4 6 
Pernambuco 23,7 6,4 9,8 
Piauı 31,3 4,2 10,4 
Rio Grande do Norte 19,2 4,6 7 
Sergipe 22,9 6,1 6,1 
Sudeste ... ... 1,3 
Espırito Santo 17,4 5,2 2,2 
Minas Gerais 14,2 7,2 2,1 
Rio de Janeiro 22,4 6,5 1,3 
Sa o Paulo 11,5 7,6 0,8 
Sul ... ... 1,3 
Paran´  19,3 8 1,4 
Rio Grande do Sul 23,3 7,7 1,1 
Santa Catarina 20,6 9,5 1,4 
Centro-Oeste ... ... 1,9 
Distrito Federal 24,9 6,8 1,3 
Goi´ s 23,6 7 2,2 
Mato Grosso 20,3 10,9 2,1 
Mato Grosso do Sul 22,4 10,6 1,6 
 

Fontes: IBGE: PNAD 1999 / Contagem populacional 1996.  
              MEC/SEEC/INEP:Censo Educacional 1999. 
 

Notas: 
(1) exclusive a populaca o rural de RondÕnia, Acre, Amazonas, Par´  e Amap´ . 
(2) exclusive a populaca o rural. 
(3) inclui estabelecimentos de ensino da rede publica e privada. 
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3.11 ITÀLICO 

 
Utiliza-se it´ lico ao utilizar palavras estrangeiras. Exceto substantivo prÍprio 

como nome de empresas, tıtulos ou subtıtulos de obras. As palavras estrangeiras devem ser 

evitadas, ou utilizadas somente quando na o houver traduca o da palavra exata na lıngua 

portuguesa. Caso sejam necess´ rias, devera o ser acompanhadas de explicaca o.  

 

OBSERVAC˜O: Quando houver substituto, preferir a forma adotada na lıngua portuguesa. 

 
 
EXEMPLO 
 
e-mail (correio eletrÕnico), software (programas), kit (conjunto), 
 

 

 

 



 40 

4 CITAC O ES 
 

Ao se compor um texto, em especial no referencial teÍrico, recorre-se, 

sobretudo, a outros autores que pesquisam na ´ rea ou em ´ reas correlatas, e que 

possuam um trabalho reconhecidamente consistente e de excelencia. Sa o essas 

idí ias, pensamentos e pr´ ticas que permitem o alinhamento conceitual necess´ rio “ 

consecuca o dos objetivos inicialmente propostos, em um processo contınuo de 

geraca o de conhecimento. 

Ó  fundamental nesta etapa a Ética e a honestidade intelectual, 
atribuindo autoria a quem, realmente, contribuiu para o desenvolvimento do estudo 

em questa o. Neste processo, portanto usam-se as citacé es, consideradas ”menca o 

de uma informaca o extraıda de outra fonteú (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÓCNICAS, 2002a, p. 1). 

A transcrica o, literal ou na o, seguida da referencia adequada torna-se 

uma citaca o como classificada por normas. Entretanto, a mesma transcrica o ou 

cÍpia sem atender os ditames da norma torna-se um pl´ gio, palavra de origem grega 

que significa aquele que í  trapaceiro ou dissimulador. O pl´ gio í  passıvel de 

restricoes legais e penais. A Lei nÚ  9.610, de 19/02/1998, regula os direitos autorais 

no Brasil, prevendo as sancoes legais pertinentes3; j´  o CÍdigo Penal no seu Artigo 

184 aponta as sancoes penais.  

Todos os autores e obras consultados e efetivamente citados 

devera o constar na lista final de referencias. 

A citaca o pode ser utilizada para esclarecer, ilustrar ou sustentar um 

determinado assunto, e garante respeito ao autor da idí ia e ao leitor, dando 

credibilidade ao trabalho cientıfico.  

  As citacoes podem estar localizadas no texto ou em notas de rodapí , 

podendo ser: 

• diretas - cÍpia fiel do autor consultado, subdivididas em: 
                                                 
3 Sugere-se a visita a um dos sıtios abaixo, onde existem informac o es adequadas e balizadas sobre pl竡gio:  

http://palazzo.pro.br/cronicas/005.htm 
http://www.plagiarism.org/ 
http://www.microbiologia.vet.br/Plagio.htm 
http://www.library.ualberta.ca/guides/plagiarism/detecting/index.cfm 
http://nominimo.ibest.com.br/notitia/servlet/newstorm.notitia.presentation.NavigationServlet?publicationCode
=1&pageCode=54&textCode=20715&date=currentDate&contentType=html 
http://www.halldolivro.com.br/doutord/main.asp?link=plagio 
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o curtas - atí  tres linhas,  

o longas - mais de tres linhas, 

• indiretas - texto baseado na idí ia do autor consultado.  
 

 

4.1 CITACAO DIRETA 
 

Ó  a transcrica o ou cÍpia de um par´ grafo, de uma frase, de parte dela 

ou de uma expressa o, usando exatamente as mesmas palavras adotadas pelo autor 

do trabalho consultado. Nesse caso, repete-se palavra por palavra e estas devem  

aparecer entre  ”aspas duplasú, ou com destaque gr´ fico, seguidas da indicaca o da 

fonte consultada. 

Toda citaca o deve vir acompanhada da indicaca o de autoria, que pode 

estar inclusa no texto (na sentenca, frase) ou entre parenteses. Quando inclusa no 

texto, deve-se usar letras maiusculas e minusculas com indicaca o da data entre 

parenteses.  
 
EXEMPLO 

 
Maximiano (2000, p. 358) afirma que os fatores de manutenca o ou 

aspectos insatisfatÍrios, ”diziam respeito ao contexto do trabalho, ou seja, “s 

condicoes dentro das quais o trabalho era realizadoú. 

 

 

Quando a autoria na o fizer parte do texto deve vir entre parenteses e 

com todas as letras maiusculas.  
EXEMPLO 

 
Os fatores de manutenca o ou aspectos insatisfatÍrios, ”diziam respeito 

o contexto do trabalho, ou seja, “s condicoes dentro das quais o trabalho era 

realizadoú (MAXIMIANO, 2000, p. 358). 

 
 ”Fazendo um relatÍrio com algumas notas de rodapí .ú (McGREGOR, 

1999, p.1). 
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4.1.1 Citaca o Curta 
 

As citacoes curtas (atí  tres linhas) diretas sa o inclusas ao texto, 

destacadas entre ”aspasú precedidas ou sucedidas da indicaca o de autoria. 

 
 

EXEMPLO 

 
”Esses tres fatores determinam a motivaca o do indivıduo para produzir 

em quaisquer circunst½ncias em que se encontreú (CHIAVENATO, 2000, p. 310). 

 

Para Chiavenato (2000, p. 310) ”esses tres fatores determinam a 

motivaca o do indivıduo para produzir em quaisquer circunst½ncias em que se 

encontreú. 

 
 

 

4.1.2 Citaca o Longa 
 

As citacoes longas (mais de tres linhas) devem ser transcritas em bloco 

separado do texto, com recuo esquerdo de 4 cm a partir da margem, justificado, com 

a mesma fonte do texto, em tamanho 10 e espacamento simples. 

 
EXEMPLO 

 

A motivaca o est´  relacionada ao sistema de cognica o de cada um, 

onde este sistema inclui os valores pessoais, e í  influenciado pelo ambiente fısico e 

social. Chiavenato (2000, p. 302) afirma: 
A motivaca o representa a aca o de forcas ativas e impulsionadoras: as 
necessidades humanas. As pessoas sa o diferentes entre si no que tange “ 
motivaca o. As necessidades humanas que motivam o comportamento 
humano produzem padroes de comportamento que variam de indivıduo 
para individuo. 
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4.2 CITACAO INDIRETA  
 

Ó  a transcrica o, com suas prÍprias palavras, das idí ias de um autor, 

mantendo-se o sentido original. A citaca o indireta í  a maneira que o pesquisador 

tem de ler, compreender e gerar conhecimento a partir do conhecimento de outros 

autores. No caso de um resumo ou condensaca o (extraıdo de v´ rias p´ ginas), na o 

ser´  preciso a indicaca o das p´ ginas. 
 
 
EXEMPLO 

 
Neste texto, o papel do bibliotec´ rio ganha import½ncia como educador 

(DUDZIAK; GABRIEL; VILLELA, 2000).  

 

Rezende e Abreu (2001, p. 90) destacam ser fundamental a gesta o de 

dados nas organizacoes, pois isto garantir´  o funcionamento normal dos sistemas de 

informaca o uma vez que, sem a capacidade de seu processamento, haveria 

problemas para a empresa executar suas atividades efetivamente. 

 
 

 

4.3 CITACAO DE CITACAO 
 

Ó  a citaca o de um texto que se tem acesso a partir de outro 

documento. Esse tipo de citaca o deve ser evitado j´  que a obra original na o foi 

consultada e h´  risco de m´  interpretaca o e incorrecoes.  
 
EXEMPLO 

 
Leedy (1988 apud RICHARDSON, 1991, p.17) compartilha deste ponto 

de vista ao afirmar que ”os estudantes esta o enganados quando acreditam que eles 

esta o fazendo pesquisa, quando de fato eles esta o apenas transferindo informaca o 
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factual [...]ú. 

 
 
OBSERVAC˜O:   Os dados do documento original devem ser mencionados em notas 

de rodapí . Na lista final de referencias, faz-se a referencia do 
documento consultado. 

 

 

4.4 SISTEMA DE CHAMADA 
 

Os sistemas de chamadas sa o:  alfabí tico (autor-data) e numí rico. 

Neste manual recomenda-se o sistema alfabÉtico, ou seja, autor-data. 

Neste sistema a indicaca o í  feita pelo(s) sobrenome(s) do autor(es) ou pelo nome 

da entidade respons´ vel atí  o primeiro sinal de pontuaca o, mencionado(s) em letras 

maiusculas, seguido(s) de vırgula, da data de publicaca o e a(s) p´ gina(s), entre 

parenteses, apÍs a citaca o. 
 

 

4.4.1 Autor Pessoa 
 

EXEMPLO DE CITAC˜O DE OBRA COM UM AUTOR 

 
”Esses tres fatores determinam a motivaca o do indivıduo para produzir 

em quaisquer circunst½ncias em que se encontreú (CHIAVENATO, 2000, p. 310). 

 
 
 
EXEMPLO DE CITAC˜O DE OBRA COM DOIS AUTORES 

 
A teoria de Alderfer, como a de Maslow, í  difıcil de ser testada, o que 

torna difıcil avaliar sua aplicaca o a situacoes organizacionais, “ pr´ tica da 

administraca o ou atí  mesmo “ realizaca o pessoal dos empregadosú (STONER; 

FREEMAN, 1994, p. 326). 
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EXEMPLO DE CITAC˜O DE OBRA COM TRE S AUTORES 

 

Probst, Raub e Romhardt (2002, p. 23) destacam que os dados ”sa o 

passıveis de interpretaca o dentro de um contexto especıfico, fornecendo, dessa 

forma, informacoes ao receptorú. 

  Ou ainda: 
 

Dados ”sa o passıveis de interpretaca o dentro de um contexto 

especıfico, fornecendo, dessa forma, informacoes ao receptorú (PROBST; RAUB; 

ROMHARDT, 2002, p. 23). 

 

 

EXEMPLO DE CITAC˜O DE OBRA COM MAIS DE TRE S AUTORES 

 

Mapeadas as competencias individuais dos membros do LaboratÍrio, 

faz-se necess´ rio identificar, ainda, o nıvel de conhecimento que se tem em 

determinada ´ rea. A tabulaca o pretendida ”na o í  do tipo ’sim ou ’na oñ, j´  que 

diferentes pessoas dominam diferentes assuntos em diferentes nıveisú (RENAUX et 

al., 2001, p. 203). 

 

Ou, ainda:   

Para Santos et al. (2001, p. 30) 

o conhecimento deriva da informaca o assim como esta, dos dados. O 
conhecimento na o í  puro nem simples, mas í  uma mistura de elementos; í  
fluido e formalmente estruturado; í  intuitivo, e portanto, difıcil de ser colocado 
em palavras ou de ser plenamente entendido em termos lÍgicos. Ele existe 
dentro das pessoas e por isso í  complexo e imprevisıvel. 
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4.4.2 Autor Entidade 
 
EXEMPLO 

 
As instituicoes participantes do projeto foram universidades, instituicoes 

isoladas de ensino superior, institutos de pesquisa cientıfica, institutos tecnolÍgicos, 

laboratÍrios de pesquisa e desenvolvimento de empresas estatais e organizacoes 

na o-governamentais atuando em pesquisa (CONSELHO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLO GICO, 1998, p. 9). 

Ou ainda: 

As instituicoes participantes do projeto foram universidades, instituicoes 

isoladas de ensino superior, institutos de pesquisa cientıfica, institutos tecnolÍgicos, 

laboratÍrios de pesquisa e desenvolvimento de empresas estatais e organizacoes 

na o-governamentais atuando em pesquisa (CONSELHO ..., 1998, p. 9). 

 

 

4.4.3 Autor Evento 
 

EXEMPLO 

 
(CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTACAO, 1979). 
 
 

  

4.4.4 Documentos sem Autoria 
 
Quando o documento na o possuir autoria, a indicaca o da citaca o deve ser 

feita pela primeira palavra do tıtulo seguido de reticencias: 
  
EXEMPLO 

 
O Gestor da informaca o pode atuar nos processos de geraca o e uso de 

recursos de informaca o, podendo diagnosticar, propor e implementar acoes para a 

soluca o de problemas de informaca o (GUIA ..., 1998, p. 5). 
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4.4.5 Documentos EletrÕnicos 
 

Quando uma citaca o for retirada de uma fonte da Internet onde na o 

consta autoria 

 
EXEMPLO 

 
O Tratado de Amesterda  reforcou a import½ncia da polıtica do ambiente na 
unia o europeia. Assim, o princıpio do desenvolvimento sustent´ vel foi 
reforcado pela introduca o de modificacoes no pre½mbulo e no artigo 2.Ú-b do 
tratado da unia o europeia, constituindo presentemente um dos principais 
objectivos da EU [...]. (PARLAMENTO EUROPEU, 2007). 

 
Nas Referencias: 

PARLAMENTO EUROPEU. Disponıvel em: < 
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/4_9_1_pt.htm> . Acesso em: 17 out. 2007. 
 

 

4.5 SISTEMA NUMÓRICO 
 

No sitema numí rico, as citacoes dos documentos devem ter 

numeraca o unica e consecutiva, para todo o capıtulo ou parte, indicadas por 

chamadas numí ricas colocadas acima ou na linha do texto. 
 
 

4.6 SUPRESS–ES, COMENTÀRIOS E DESTAQUES 
 

Em alguns casos, o autor do trabalho poder´  fazer supressoes (omitir 

parte da citaca o), coment´ rios (na citaca o) ou destaques (negrito, sublinhado ou 

it´ lico). Usar colchetes para indicar acrí scimos ou explicacoes necess´ rias “ melhor 

compreensa o dentro do texto citado. 

Os colchetes tambí m sa o usados com outros sinais: 

 
[sic] 

Quando houver incorrecoes ou incoerencias no texto citado sa o indicadas 

pela expressa o latina sic, entre colchetes, logo apÍs a sua ocorrencia.  
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EXEMPLO 

 
Igualmente o ındio, alí m de abandonar sua tribo e aprender os costumes do 
branco, colabora, entregando seus saberes de homem natural da terra a D. 
AntÕnio: ”[...] acompanhava a D. AntÕnio nas suas excursoes, ajudava-o com 
a sua experiencia, guiava-o aos lugares onde havia [sic] terrenos aurıferos ou 
pedras preciosas.ú (ALENCAR, 1971, p. 74).  

 
 
 
[ ! ] 
 Para dar enfase, no texto citado, usa-se o ponto-de-exclamaca o entre os 

colchetes, imediatamente apÍs o que se deseja enfatizar. 

EXEMPLO 

 
”Citar um autor do qual se utilizou uma idí ia ou uma informaca o í  pagar uma 
dıvidaú[!] (ECO, 1983, p. 131). 
 
 
 
 [ ? ] 
 Emprega-se o ponto de interrogaca o, entre colchetes, imediatamente apÍs 

algum trecho que suscite duvida no texto citado: 

EXEMPLO 

 
”Para enfatizar a import½ncia da coexistencia, [?] foi usado nos exemplos [...]ú 
(ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TÓCNICAS, 1980, p. 6.) 
 
 
 
[...] 

As reticencias indicam omissa o e palavras ou parte do trecho transcrito que 

esta o no texto original. A omissa o de parte da citaca o pode ser no inıcio, meio ou 

final do texto. 
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EXEMPLO 

 

Nascimento et al. (1996, p. 120), ao enfocarem os artefatos 

industrializados que advem das improvisacoes praticadas pela enfermagem, citaram: 

[...] í  o fazer quem determina atraví s da sua pr´ tica a evoluca o e / ou 

adaptaca o, de antigos conceitos no ato de assistir [...] 

 
 

 

Ao usar uma citaca o que contenha expressa o ou palavra destacada pelo 

autor usa-se apÍs a citaca o a expressa o ”grifo do autorú. 
 

EXEMPLOS 

 
 ”[...] buscavam explicar o desempenho do indivıduo nas 

organizacoesú (FICHT, 2004, p. 26, grifo do autor). 

 

 

O objeto de trabalho da instituica o Universidade í  o conhecimento, 

sendo enta o de sua especificidade a ”missa o de produzir o conhecimento e 
tornõ -lo acessıvelú  (BOTOMÓ , 1996, p. 39, grifo do autor). 

 
 
 

 
Caso o autor do trabalho destaque uma palavra ou expressa o em uma citaca o 

acrescenta-se apÍs a citaca o a expressa o ”grifo nossoú. 

  
EXEMPLO 

 
”Todas elas buscavam explicar o desempenho do indivıduo nas 

organizacoesú (FICHT, 2004, p. 26, grifo nosso).  
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Segundo Trivinos (1995, p. 118, grifo nosso), ”toda pesquisa pode ser, 

ao mesmo tempo, quantitativa e qualitativa .ú 

 

 

4.7 SINAIS E CONVENC–ES 
 

V´ rios sinais e convencoes sa o utilizados para indicar caracterısticas na 
citaca o: 
 

o aspas duplas ” 
 
As aspas duplas sa o usadas na transcrica o de citacoes diretas, literais ou 

textuais, isto í , transcricoes extraıdas do texto consultado, respeitando-se 

todas as caracterısticas formais. 
 

EXEMPLO 

 
Tanto í  assim que, segundo Heller (1998, p. 25), ele concebia como 

uma expressa o da alienaca o capitalista ”a reduca o do conceito de necessidades 

humanas “ necessidade econÕmica, para a qual o fim da produca o na o í  a 

satisfaca o das necessidades, mas a valorizaca o do capitalú. 

 
 

o aspas simples ’ 
 

Quando a citaca o j´  contí m expressoes ou palavras entre aspas duplas, 

estas sa o substituıdas por aspas simples nas citacoes diretas ou textuais. 
 
EXEMPLO 

 
Descreve ainda Capalbo (1983, p. 6) que, ”a atitude fenomenolÍgica 

procura ’mostrarñ a experiencia vivida que temos do real, procura ’ir “s coisas nelas 

mesmasñ, buscando traze-las para a ordem da significaca oú. 
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o O asterisco indica a chamada para nota de rodapí  em comunicacoes 
pessoais.  

 
 
EXEMPLO 

 
A INSTITUICAO DO ESTÀGIO: uma reflexa o sobre os analisadores   
Willian Siqueira Peres* 
 
Em nota de rodapí  cita-se da seguinte forma: 
 
 
____________________ 
* Professor do Departamento de Psicologia Clınica da FCL à Unesp à Assis. 
 
 
 
 
 
 



 52 

5 APRESENTAC˜O DAS REFERE NCIAS 
 

As referencias, como citado na seca o 2.3.1, p. 21 constituem-se de 

elementos descritivos que permitem a identificacao e localizacao do documento 

original. 

Os elementos descritivos subdividem-se em elementos essenciais, 

aqueles indispens´ veis “ identificaca o do documento e elementos complementares 

que acrescidos aos essenciais, permitem, segundo a NBR 6023 (ASSOCIACAO..., 

2002, p. 2), ”melhor caracterizar os documentosú. 

Nas secoes seguintes sera o fornecidas informacoes que permitam 

compor adequadamente as referencias de um documento academico. 

 

 

5.1 REGRAS GERAIS DE APRESENTACAO 

 

 Como orientacao geral indicam-se nas referencias todos os autores 

efetivamente citados no texto. 

Salienta-se que as referencias tem alinhamento “ margem esquerda do 

texto, identificando individualmente os documentos e guardando entre a referencia 

de cada documento dois espacos simples, segundo a NBR 14724 (ASSOCIACAO..., 

2005). O espaco, entre as linhas de uma mesma referencia, í  simples. 

Segundo a NBR 6023 (ASSOCIACAO..., 2002)  
quando aparecerem em notas de rodapí , sera o alinhadas, a partir da 
segunda linha da mesma referencia, abaixo da primeira letra da primeira 
palavra, de forma a destacar o expoente e sem espaco entre elas à sugere-
se a inclusa o de um exemplo em nota de rodapí .  

 

O tıtulo do documento, normalmente, deve ser destacado, usando-se 

para tanto recursos tipogr´ ficos como o negrito, o grifo ou o it´ lico. Sugere-se, 
neste Manual a utilizacao de negrito. 

Nas obras sem indicaca o de autoria ou sem indicaca o de 

responsabilidade, tal assertiva na o se aplica, sendo usado como elemento de 

entrada o prÍprio tıtulo do documento ”j´  destacado pelo uso de letras maiusculas 

na primeira palavra, com exclusa o de artigos (definidos e indefinidos) e palavras 

monossil´ bicas.ú, segundo a NBR 6023  (ASSOCIACAO..., 2002, p. 3). 

As referencias obedecem a uma ordenaca o sistem´ tica concordante 
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com o processo de citaca o utilizado pela NBR 10520 (ASSOCIACAO..., 2002). Os 

sistemas mais utilizados em trabalhos tí cnicos e cientıficos sa o: numí rico (ordem 

de citaca o no texto) e alfabí tico (sistema autor-data). Algumas obras, de cunho 

histÍrico ou geogr´ fico, podem apresentar a ordenaca o das referencias por datas 

(cronolÍgico) ou locais (geogr´ fico).  

Nos trabalhos academicos e nos trabalhos de conclusa o de curso 

sugere-se o sistema alfabí tico (autor-data) 

 

 

5.1.1 Sistema numí rico 

 

Observa-se, neste sistema, a mesma ordem numí rica indicada no 

texto no momento de se fazer a citaca o, observando-se a ordem crescente. 
 
EXEMPLO 

 
No texto: 
 
[...] de acordo com as novas tendencias da jurisprudencia brasileira1, í  facultado ao 
magistrado decidir sobre a matí ria. 
 
 
[...] todos os ındices coletados para a regia o escolhida foram analisados 
minuciosamente2. 
 
 
Na lista de referencias: 
 
 
1 CRETELLA JUNIOR, Josí . Do impeachment no direito brasileiro. [Sa o Paulo]: 

Rev. dos Tribunais, 1992. p. 107. 
 
 
2 BOLETIM ESTATISTICO [da] Rede Ferrovi´ ria Federal. Rio de Janeiro, 1965. p. 20. 
 
 
Fonte: NBR 6023 (ASSOCIAC AO ..., 2002, p. 21). 
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5.1.2 Sistema alfabí tico 

 

Neste sistema as referencias sa o agrupadas ao final do trabalho, em 

ordem alfabí tica. As chamadas no texto, que acompanham as citacoes, obedecem 

aos padroes das referencias. 

 
EXEMPLO 

 
No texto:  
 
Para Gramsci (1978) uma concepca o de mundo crıtica e coerente [...] 
 
Nesse universo, o poder decisÍrio est´  centralizado nas ma os dos detentores do 

poder econÕmico e na dos tecnocratas dos organismos internacionais (DREIFUSS, 

1996). 

 
Na lista de referencias: 
 
DREIFUSS, Rení e. A era das perplexidades: mundializaca o, globalizaca o e 
planetarizaca o. PetrÍpolis: Vozes, 1996. 
 
 
GRAMSCI, Antonio. Concepcao dialÉtica da historia. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Civilizaca o Brasileira, 1978.  
 
Fonte: NBR 6023 (ASSOCIAC AO ..., 2002, p. 21). 
 

 

Nomes de autor (es) referenciados de forma sucessiva podem e devem 

ser substituıdos por um traco sublinear equivalente a seis espacos, conforme o 

exemplo. 

 
EXEMPLO 

 
FREYRE, G. Casa grande & senzala: formaca o da famılia brasileira sob regime de 
economia patriarcal. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1943. 2 v. 
 
 
______. Sobrados e mocambos: decadencia do patriarcado rural no Brasil. Sa o 
Paulo: Ed. Nacional, 1936. 
Fonte: NBR 6023 (ASSOCIAC AO ..., 2002, p. 21). 
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Alí m do nome do autor, o tıtulo de v´ rias edicoes de um documento 

referenciado sucessivamente tambí m pode ser substituıdo por um traco nas 

referencias seguintes “ primeira. 
 
EXEMPLO 

 
FREYRE, G. Sobrados e mocambos: decadencia do patriarcado rural no Brasil. Sa o 
Paulo: Ed. Nacional, 1936.  
 
 
______. ______. Sa o Paulo: Ed. Nacional, 1938.  
 
 
Fonte: NBR 6023 (ASSOCIAC AO ..., 2002, p. 21). 
 
 

Como principal regra geral indica-se, em casos de duvidas, ou de 

elementos na o constantes neste Manual, a consulta direta “ norma NBR 6023 

(ASSOCIACAO ..., 2002). Alguns exemplos de formas padra o de referencias sa o 

apresentados em seq ëncia. 

 
 

5.2 ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA REFERENCIAR MONOGRAFIAS NO TODO  

 

Consideram-se monografias: livro e/ou folheto (manual, guia, cat´ logo, 

enciclopí dia, dicion´ rio, entre outros) e trabalhos academicos (teses, dissertacoes, 

entre outros). Os trabalhos academicos por serem o principal foco deste Manual, 

sera o exemplificados em subitem especıfico.  
    
5.2.1 Elementos Essenciais  
 
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes do autor por extenso e intermedi´ rios 
abreviados.  Tıtulo: subtıtulo.  Edica o.  Local de publicaca o: Editora, ano. 
 
 
EXEMPLOS 
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LIVRO ê UM AUTOR 
 
MILEAF, H.  Eletricidade.  Sa o Paulo: Martins Fontes, 1983.   
 
 
SCHILDT, H. C completo e total.  3. ed. Sa o Paulo: Makron Books, 1996. 
 

 

LIVRO ê DOIS OU MAIS AUTORES: 
 
ANDRADE, R. O. B. de; TACHIZAWA, T.; CARVALHO, A. B. de.  Gestao 
ambiental: enfoque estratí gico aplicado ao desenvolvimento sustent´ vel.  Sa o 
Paulo: Makron Books, 2000. 
 
 
COLEMAN, D. et al. Desenvolvimento orientado a objetos: o mí todo fusion. 3. ed.  
Rio de Janeiro: Campus, 1996. 
 

 
FOLHETO 
 
IBCT. Manual de normas de editoracao do IBCT. 2. ed. Brasılia, DF, 1993. 41 p. 
 
 

DICIONA RIO 
 
HOUAISS, A. (Ed.). Novo dicionõ rio Folha Webster,s: ingles/portugues, 
portugues/ingles. Co-editor Ismael Cardim. Sa o Paulo: Folha da Manha , 1996. 
Edica o exclusiva para o assinante da Folha de Sa o Paulo. 
 
 
GUIA 
 
Brasil: roteiros turısticos. Sa o Paulo: Folha da Manha , 1995. 319 p. il. (Roteiros 
turısticos Fiat). Inclui Mapa rodoví rio.  
 

 

MANUAL 
 
SAO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Coordenadoria de Planejamento 
Ambiental. Estudo de impacto ambiental - EIA, Relatorio de impacto ambiental - 
RIMA: manual de orientaca o. Sa o Paulo, 1989. 48 p. (Sí rie Manuais). 
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CATA LOGO 
 
MUSEU DA IMIGRACAO (Sa o Paulo, SP) Museu da imigracao - S. Paulo: cat´ logo. 
Sa o Paulo, 1997. 16 p. 
 
 
INSTITUTO MOREIRA SALLES. Sao Paulo de Vincenso Pastore: fotografias: de 
26 de abril a 3 de agosto de 1997, Casa de Cultura de Pocos de Caldas, Pocos de 
Caldas, MG. [S.I.],1997. 1 folder. Apoio Ministí rio da Cultura: Lei Federal de 
Incentivo “ Cultura. 
 

 
ALMANAQUE 
 
TORELLY, M. Almanaque para 1949: primeiro semestre ou Almanaque dñA Manha . 
Ed. Fac-sim. Sa o Paulo: Studioma: Arquivo do Estado, 1991. (Coleca o Almanaques 
do Bara o de Itararí ). Contí m iconografia e depoimentos sobre o autor. 
  

 

CD-ROM  
 
ªMBITO DIREITO AMBIENTAL. Àgua, meio ambiente & vida. [S.l.]: [s.n.], [19--]. 1 
disco laser. 
 

 

DISQUETE  
 
 STEVENS, Al. Aprenda voce mesmo C++. Rio de Janeiro: Livros Tí cnicos e 
Cientıficos, 1991. Formato Word. 1 disquete, 3 ‘ pol. 
 

 

DVD 
 
GORE, Albert. Uma verdade inconveniente: um aviso global. [S.l.]: Paramount, 2007. 
1 videodisco (96 min). 
 

 

FITA CASSETE 
 
KALMAN fitering and other digital estimation techniques: study guide. Piscataway, 
NJ: IEEE Press, 1987. 1 cassete sonoro (30 min), mono. 
 

 

FITAS DE VIDEO 
 
KOTLER, Philip. Como construir marcas fortes. Sa o Paulo: HSM Management, 1999. 
1 fita de vıdeo (50 min) VHS:son., color. 
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Quando necess´ rio, acrescentam-se elementos complementares “ 

referencia para melhor identificar o documento, numero da p´ gina e formato sa o 

exemplos. 

 

5.2.1.1 Teses, dissertacoes e monografias de especializacao 

 
Sa o elementos essenciais, considerados por norma: 

 
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes (por extenso).  Tıtulo. Ano - defesa. Numero 
de folhas. Tese, Dissertaca o, Monografia, TCC e outros. Instituica o, local, ano de 
entrega. 
 
EXEMPLO 

 
BARCELOS, M. F. P. Ensaio tecnologico, bioquımico e sensorial de soja e 
guandu enlatados no estõ dio verde e maturacao de colheita. 1998.180 f. Tese 
(Doutorado em Nutrica o) à Faculdade de Engenharia de Alimentos, Universidade 
Estadual de Campinas, Campinas, 1988. 
 
 
FIGUEIREDO, K. M. de.  Mapeamento dos modos de transferencia metõ lica na 
soldagem MIG de alumınio. 2000.  75 f. Dissertaca o (Mestrado em Engenharia 
Mec½nica) à Faculdade de Engenharia Mec½nica, Universidade Federal de 
Uberl½ndia. Uberl½ndia, 2000. 
 
 
NUNES, Danielle Rodrigues Alves. A Gestao da Qualidade como apoio para a 
Gestao do Conhecimento. 2006. 86 f. Monografia (Especializaca o em Gesta o 
Estratí gica da Produca o) à Departamento Academico de Gesta o e Economia, 
Universidade TecnolÍgica Federal do Paran´ , 2006. 
 

 

5.2.2 Monografia no Todo em Meio EletrÕnico 
 

Segundo a NBR 6023 (ASSOCIACAO ..., 2002) as monografias a 

serem referenciadas disponıveis em meio eletrÕnico, ou seja, disquetes, videodisco 

CD ROM, consultadas online, entre outros meios, devem observar os mesmos 

padroes indicados para a monografia no todo, acrescidas da descrica o fısica do 

meio eletrÕnico. 
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Ainda, as obras consultadas online devem conter, obrigatoriamente o 

endereco eletrÕnico (URL), ”apresentados entre os sinais <  >, precedido da 

expressa o ’Disponıvel em:ñ e a data do acesso ao documento, precedida da 

expressa o ’Acesso em:ñ Opcionalmente acrescida dos dados referentes a hora, 

minutos e segundos.ú (ASSOCIACAO ..., 2002, p. 4). Deve ser evitada a utilizaca o 

de materiais disponibilizados em p´ ginas pessoais, blogs, entre outros, devido “ 

curta duraca o na rede e questoes de confiabilidade das fontes. 
 
EXEMPLOS 

 
ANDRADE, Murilo Martins de. Competencias requeridas pelos gestores de 
Intituicé es de Ensino Superior privadas: um estudo em Curitiba e Regiao 
Metropolitana. 173 f. Dissertaca o (Mestrado em Tecnologia) à Programa de PÍs-
graduaca o em Tecnologia, Centro Federal de Educaca o TecnolÍgica Federal do 
Paran´ , 2005. Disponıvel em: < 
http://www.ppgte.cefetpr.br/dissertacoes/2005/murilo.pdf >. Acesso em : 20 out. 
2007, 23:18.  
 
 
ALENCAR, Josí  de. Lucıola. [S.l.]: VirtualBooks, 2000. Disponıvel em: < 
http://virtualbooks.terra.com.br/freebook/port/Luciola.htm >. Acesso em: 20 out. 2007, 23:33. 
 
 
Observaca o: quando na o se pode indicar a cidade de edica o indica-se a expressa o Sine loco [S.l.]à 
ver seca o 5.3.7, p. 82 

 

 

5.2.3 Parte de Monografia  

 
Sa o elementos essenciais, indicados na norma: 

 
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes (por extenso)  Tıtulo da parte da obra.  In: 
Autor da obra.  Tıtulo da obra.  Edica o.  Local de publicaca o: Editora, ano.  P´ gina 
inicial-final da obra. 
   

Complementam-se estes elementos com:  capıtulo, volume, fragmento 

e outras partes de uma obra, quando se fizer necess´ rio. 
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EXEMPLOS 

 
 
CUNHA, E. C. da; CARMO, L. F. R. da C.; PIRMEZ, L. Uma estratí gia de autoria de 
documentos multimıdia para apresentaca o adaptativa.  In: SIMPO SIO BRASILEIRO 
DE SISTEMAS MULTIMIDIA E HIPERMIDIA, 5. 1999, Goi½nia.  Anais... Goi½nia: 
UFG - Instituto de Inform´ tica,1999 p.13-28. 
 

 

5.2.4 Parte de Monografia em Meio EletrÕnico 
 

EXEMPLO 

 
SAO PAULO (Estado) Secretaria do Meio Ambiente. Tratados e organizacoes ambientais 
em matí ria de meio ambiente. In: ___, Entendendo o meio ambiente. Sa o Paulo, 1999, v. 
1. Disponıvel em: <http://www.bdt.org.br/sma/entendendo/atual.htm>. Acesso em: 8 mar. 
1999. 
 

 

 

 
5.2.5 Publicaca o PeriÍdica como um todo 
 

A publicaca o periÍdica compreende, conforme a NBR 6023 

(ASSOCIACAO ..., 2002), colecoes no seu todo, fascıculo ou numero de revista, 

jornal, caderno entre outros, bem como, artigos cientıficos de revistas, editoriais, 

reportagens e similares. Sa o elementos essenciais: 

 
Tıtulo do PeriÍdico, Local de Publicaca o, editora, datas de inıcio e de encerramento 
da publicaca o se houver. 
 
EXEMPLO 

 
CIENCIA  hoje.  Rio de Janeiro: SBPC, 1982-.  
 
 
EXAME.   Sa o Paulo: Abril, 1999-. Quinzenal. ISSN 0102-2881. 
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5.2.5.1 Partes de revista, boletim, entre outros 

 
Inclui volume, fascıculo, numeros especiais, e suplementos, entre 

outros, sem tıtulo prÍprio. 

 
Sa o elementos essenciais: 

 
Tıtulo da publicaca o, Local de Publicaca o, editora, numeraca o do ano e/ou volume, 
numeraca o do fascıculo, informacoes de perıodos e datas de sua publicaca o. 
 
EXEMPLO 

 
Guia de boa cidadania corporativa. Exame, Sa o Paulo: Abril, dez. 2002. Edica o 
especial. 
 
 

 

5.2.5.2  Artigo e/ou matí ria de revista, boletim, etc 

 
Segundo a norma ”inclui partes de publicacoes periÍdicas (volumes, 

fascıculos, numeros especiais e suplementos, com tıtulo prÍprio), comunicacoes, 

editorial, entrevistas, recensoes, reportagens, resenhas e outros.ú (ASSOCIACAO ..., 

2002, p. 5). Sa o elementos essenciais: 

 
SOBRENOME DO AUTOR DO ARTIGO, Prenomes (abreviados). Tıtulo da parte, 
artigo ou matí ria. Tıtulo da publicacao, numeraca o correspondente ao volume e/ou 
ano, fascıculo ou numero, paginaca o inicial e final, quando se tratar de artigo ou 
matí ria, data ou intervalo de publicaca o e particularidades que identificam a obra (se 
houver). 
 
 
EXEMPLOS 

 
 
LEMANN, M. O sonho acabou?  Voce S / A., Sa o Paulo, v. 4, n. 41, p. 20-27, nov. 
2001. 
 
 
REIS, R. L. G. Crise de energia dificulta expansa o do mercado.  Quımica Industrial, 
Sa o Paulo, v. 11, n. 76, jul./ago. 2001. 
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SILVA, F. C. A. da. et al.  Controle de fontes   radioativas atraví s de inspecoes 
regulatÍrias de radioproteca o na industria brasileira.  Soldagem & Inspecao,  Sa o 
Paulo, v. 6, n. 6, p. 21-22, set. 2000. 
 

 
 
5.2.5.3 Artigo e/ou matí ria de revista em meio eletrÕnico 
 
EXEMPLOS 

 
RIBEIRO, P.S.G. Adoca o “ brasileira: uma an´ lise sÍcio-jurıdica. Datavenia, Sa o 
Paulo, ano 3, n. 18, ago. 1998. Disponıvel em: 
<http://www.datavenia.inf.br/frameartig.html>. Acesso em: 10 set. 1998. 
 
 
SILVA, M. M. L. Crimes da era digital. NET, Rio de Janeiro, nov.1998. Seca o Ponto de 
Vista. Disponıvel em: <http://www.brazilnet.com.br/contexts/brasilrevistas.htm>. 
Acesso em: 28 nov. 1998. 
 
 

 
5.2.5.4 Artigo e/ou matí ria de jornal 

 
Considera-se inclusos nesta categoria de documentos: comunicacoes, 

editorial, entrevistas, recensoes, reportagens, resenhas e outros. 

Sa o elementos essenciais: 
 
SOBRENOME DO AUTOR DO ARTIGO, Prenomes (abreviados). Tıtulo, tıtulo do 
jornal, local de publicaca o, data de publicaca o, seca o, caderno ou parte do jornal e a 
paginaca o correspondente. Quando na o houver seca o, caderno ou parte, a 
paginaca o do artigo ou matí ria precede a data. 
 
EXEMPLOS 

 
MATTOS, C. Redaca o informatizada.  Folha de Londrina, Londrina, 19 out. 2001.  
Folha da Sexta, p. 3. 
 
 
MESQUITA, A. Lagos trazem um ambiente de calma e conforto aos sıtios.  Folha de 
S. Paulo, Sa o Paulo, 09 out. 2001.  Agrofolha, Caderno 7, p. 2. 
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5.2.5.5 Artigo e/ou matí ria de jornal em meio eletrÕnico 
 
 
EXEMPLO ê MATâRIA DE JORNAL ASSINADA 

 
SILVA, I. G. Pena de morte para o nascituro. O Estado de Sao Paulo, Sa o Paulo, 19 
set. 1998. Disponıvel em: <http://www.providafamilia.org/pena_morte_nascituro.htm>. 
Acesso em: 19 set. 1998. 
 

Fonte: NBR 6023 (ASSOCIAC AO ..., 2002, p. 6). 
 
 
 
5.2.5.6 Artigo de jornal cientıfico 
 
EXEMPLO 

 
KELLY, R. Electronic publishing at APS: its not just online journalism. APS News 
Online, Los Angeles, Nov. 1996. Disponıvel em: 
<http://www.aps.org/apsnews/1196/11965.html>. Acesso em: 25 nov. 1998. 
 

Fonte: NBR 6023 (ASSOCIAC AO ..., 2002, p. 6) 
 
 
 
5.2.5.7 Matí ria de jornal na o assinada 

 
EXEMPLO 

 
ARRANJO tribut´ rio. Diõ rio do Nordeste Online, Fortaleza, 27 nov. 1998. 
Disponıvel em: <http://www.diariodonordeste.com.br>. Acesso em: 28 nov. 1998. 
 

Fonte: NBR 6023 (ASSOCIAC AO ..., 2002, p. 6). 
 
 
5.2.6 Evento como um todo 

 
Consideram-se eventos os simpÍsios, os congressos, as conferencias, 

os semin´ rios, os workshops, as reunioes anuais de sociedades cientıficas e seu 

similares. Referenciam-se o(s) conjunto(s) de documentos resultantes do evento tais 
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como atas, anais, proceedings4, entre outros, ou ainda, partes destes, em especial 

os artigos decorrentes. 

Os elementos essenciais sa o: nome do evento, numeraca o (se 

houver), ano e local (cidade) de realizaca o. Em seguida, deve-se mencionar o tıtulo 

do documento (anais, atas, tÍpico tem´ tico etc.), seguido dos dados de local de 

publicaca o, editora e data da publicaca o. 

 
EXEMPLOS 

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON TECHNOLOGY POLICY AND INNOVATION, 
4., 2000, Curitiba. Proceedingsô  Curitiba: Centro Internacional de Tecnologia de 
Software, 2000. 1 CD-ROM. 
 
 
SEMINARIO LATINO-IBEROAMERICANO DE GESTIO N TECNOLO GICA, 9.,  2001, 
San Jose. Anais... Costa Rica: Associaca o Latino-Iberoamericana de Gí stion 
TecnolÍgica, 2001. 1 CD-ROM. 
 
 

 

5.2.6.1 Evento como um todo em meio eletrÕnico 

 
EXEMPLO 

 
CONGRESSO DE INICIACAO CIENTIFICA DA UFPe, 4., 1996, Recife. Anais 
Eletrúnicos... Recife: UFPe, 1996. Disponıvel em: 
<http://www.propesq.ufpe.br/anais/anais.htm>. Acesso em: 21 jan.1997. 
 

Fonte: NBR 6023 (ASSOCIAC AO ..., 2002, p. 7). 
 
 

                                                 
4 Documento publicado ou gravado resultante de uma discussa o, conferencia ou encontro, segundo o 

Oxford Advanced Dictionary (1995 à traduca o nossa). 
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5.2.6.2 Trabalho apresentado em evento em mıdia papel 
 

Os elementos essenciais, indicados na norma NBR 6023 

(ASSICIACAO ..., 2000, p. 7), sa o: autor(es), tıtulo do trabalho apresentado, seguido 

da expressa o In:, nome do evento, numeraca o do evento (se houver), ano e local 

(cidade) de realizaca o, tıtulo do documento (anais, atas, tÍpico tem´ tico, entre 

outros.) local, editora, data de publicaca o e p´ gina inicial e final da parte 

referenciada. 
 
EXEMPLO 

RENAUX, Douglas P. B.; STRAUHS, Faimara do Rocio; ABREU, Aline Franca;   
BECKER, Leandro G. Biss. Gesta o do Conhecimento de um LaboratÍrio de 
Pesquisa: uma Abordagem Pr´ tica. In: SIMPO SIO INTERNACIONAL DE GESTAO 
DO CONHECIMENTO / GESTAO DE DOCUMENTOS, 4., 2001, Curitiba. Anais... 
Curitiba: Editora Universit´ ria Champagnat, 2001. p.195-208. 
 
 
 
5.2.6.3 Trabalho apresentado em evento em meio eletrÕnico 
 
 
EXEMPLO DE TRABALHO EM SEMINA RIO 

 
GUNCHO, M.R. A educaca o “ dist½ncia e a biblioteca universit´ ria. In: SEMINÀRIO 
DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÀRIAS, 10.,1998, Fortaleza. Anais... Fortaleza: Tec 
Treina, 1998. 1 CD ROM. 
 

Fonte: NBR 6023 (ASSOCIAC AO ..., 2002, p. 7). 
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EXEMPLOS DE TRABALHOS DE CONGRESSO 

 
 
KRZYZANOWSKI, R. F. Valor agregado no mundo da informaca o: um meio de criar 
novos espacos competitivos a partir da tecnologia da informaca o e melhor satisfazer 
“s necessidades dos clientes/usu´ rios. In: CONGRESSO REGIONAL DE 
INFORMAC–ES EM CIENCIAS DA SAU DE, 3., 1996, Rio de Janeiro. Interligacé es 
da tecnologia da informacao: um elo para o futuro. Disponıvel em: 
<http://www.birem.br/cgibin/crics3/texto?titulo=VALOR+AGREGADO+NO+MUNDO>. 
Acesso em: 26 jan. 1999. 
 
 
SABROZA, P. C. Globalizaca o e saude: impacto nos perfis epidemiolÍgicos das 
populacoes. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA, 4., 1998, Rio 
de Janeiro. Anais eletrúnicos...  Rio de Janeiro: ABRASCO, 1998. Mesa-redonda. 
Disponıvel em: <http://www.abrasco.com.br/epirio98/>. Acesso em: 17 jan. 1999. 
 

Fonte: NBR 6023 (ASSOCIAC AO ..., 2002, p. 7). 
 

 

5.2.7 Patente / Marcas 

 
Na referencia de patentes ou de marcas sa o considerados elementos 

essenciais: a entidade respons´ vel e/ou autor, o tıtulo, o numero da patente e as 

datas (do perıodo de registro). 
 
EXEMPLO DE REGISTRO DE PATENTE 

 
EMBRAPA.  Unidade  de  Apoio, Pesquisa e Desenvolvimento de Instrumentaca o 
Agropecu´ ria   (Sa o   Carlos).   Paulo Esteva o Cruvinel.   Medidor digital 
multisensor de temperatura para solos. BR n. Pl 8903105-9, 26 jun. 1989, 30 maio 
1995. 
 

Fonte: NBR 6023 (ASSOCIAC AO ..., 2002, p. 7). 
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5.2.8 Documento jurıdico  
 

Sa o documentos jurıdicos: a legislaca o, a jurisprudencia (decisoes 

judiciais) e a doutrina (interpretaca o dos textos legais). Neste documentos incluem-

se: a Constituica o, as emendas constitucionais e os textos infraconstitucionais (lei 

complementar e ordin´ ria, medida provisÍria, decreto em todas a suas formas, 

resoluca o do Senado Federal) e normas emanadas das entidades publicas e 

privadas (ato normativo, portaria, resoluca o, ordem de servico, instruca o normativa, 

comunicado, aviso, circular, decisa o administrativa, entre outros). Os elementos 

essenciais sa o:  
 

Jurisdica o (ou cabecalho da entidade, no caso de tratar de normas), tıtulo, 
numeraca o, data e dados da publicaca o. No caso de Constituicoes e suas emendas, 
entre o nome da jurisdica o e o tıtulo, acrescenta-se a palavra Constituica o, seguida 
do ano de promulgaca o, entre parenteses.  
 
EXEMPLOS 

 
BRASIL. Medida provisÍria nÚ 1569-9, de 11 de dezembro de 1997. Diõ rio Oficial 
[da] Republica Federativa do Brasil. Poder Executivo, Brasılia, DF, 14 dez. 1997. 
Seca o 1 p.29514.  
 
 
BRASIL. Codigo civil. 46. ed. Sa o Paulo: Saraiva, 1995. 
 
 
BRASIL. Constituica o (1988). Emenda constitucional nÚ  9, de 9 de novembro de 
1995. Lex: legislaca o federal e marginalia. Sa o Paulo, v.59, p. 1966, out./dez. 1995. 
 

Fonte: NBR 6023 (ASSOCIAC AO ..., 2002, p. 8). 
 

 

5.2.8.1 Jurisprudencias (decisoes judiciais) 

 

Sa o as sumulas, os enunciados, os acÍrda os, as sentencas e demais 

decisoes judiciais, segundo a Norma. Os elementos essenciais sa o:  

 
Jurisdica o e Írga o judici´ rio competente, tıtulo (natureza da decisa o ou emenda) e 
numero, partes envolvidas (se houver), relator, local, data e dados da publicaca o. 
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EXEMPLO 

 
BRASIL. Superior Tribunal de Justica. Habeas-corpus nÚ  181.636-1, da 6¾ C½mara 
Cıvel do Tribunal de Justica do Estado de Sa o Paulo, Brasılia, DF, 6 de dezembro de 
1994. Lex: jurisprudencia do STJ e Tribunais Regionais Federais, Sa o Paulo, v.10, 
n.103, p.236-240, mar.1998. 
 

Fonte: NBR 6023 (ASSOCIAC AO ..., 2002, p. 8). 
 

 

5.2.8.2 Documento jurıdico em meio eletrÕnico 

 
As referencias devem obedecer aos padroes indicados para 

documento jurıdico, acrescidas das informacoes relativas “ descrica o fısica do meio 

eletrÕnico (disquetes, CD-ROM, online, entre outros).  
 
EXEMPLOS 

 
BRASIL. Constituicao (1988). Sum´ rio. Disponıvel em: 
<http://www.stf.gov.br/legislacao/constituicao/pesquisa/sumariobd.asp > Acesso em: 
21 ago. 2006. 
 
 
BRASIL. Decreto nÚ  5878, de 18 de agosto de 2006. Aprova a Estrutura Regimental 
e o quadro demonstrativo dos cargos em Comissa o da Secretaria da Imprensa e 
Porta-voz da Presidencia da Republica. Diõ rio Oficial da Uniao Republica 
Federativa do Brasil, Brasılia, DF, 21 ago. 2006. Disponıvel em: 
<http://www.in.gov.br/materias/xml/do/secao1/2278233.xml>. Acesso em: 21 ago. 
2006. 
 
 
LEGISLACAO brasileira: normas jurıdicas federais, bibliografia brasileira de Direito. 
7. ed. Brasılia, DF: Senado Federal, 1999. 1 CD-ROM. Inclui resumos padronizados 
das normas jurıdicas editadas entre janeiro de 1946 e agosto de 1999, assim como 
textos integrais de diversas normas. 
 

Fonte: Adaptado da NBR 6023 (ASSOCIAC AO ..., 2002, p. 9). 
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5.2.9 Imagem em movimento 
 

Nesta categoria sa o incluıdos os filmes,  as fitas de vıdeo,  o videodisco 

(DVD), entre outros.  Os elementos essenciais sa o: 

 

Tıtulo, diretor, produtor, local, produtora, data e especificaca o do suporte em 
unidades fısicas. 
 
EXEMPLOS 

 
CLIPPER 5.0. Sa o Paulo: MPO Vıdeo, [199-].1 videocassete (60 min.)VHS : son., 
color.: 
 
FARIAS, R..  Memorial de Maria Moura.  Rio de Janeiro: Globo vıdeo, 2004. 3 
vıdeo-discos (545 min) 
 
 

 

5.2.10 Documentos iconogr´ ficos  

 
Sa o as pinturas, as gravuras, as ilustracoes, as fotografias, os 

desenhos tí cnicos, os diapositivos, os diafilmes, os materiais estereogr´ ficos, as 

transparencias, os cartazes, entre outros. Os elementos essenciais sa o:  

 
Autor, tıtulo (quando na o existir, deve-se atribuir uma denominaca o ou a indicaca o 
sem tıtulo, entre colchetes, data e especificaca o do suporte.  
 
EXEMPLOS 

 
KOBAYASHI, K. Doenca dos xavantes. 1980. 1 fotografia, color., 16cm X 56 cm. 
 
 
LEVI, R. Edifıcio Columbus de propriedade de Lamberto Ramengoni  ̀Rua da 
Paz, esquina da Avenida Brigadeiro Luiz Antonio: n.1930-33. 108 f. Plantas 
diversas. Originais em papel vegetal 
 
 
MATTOS, M. D. Paisagem-Quatro Barras. 1987. 1 original de arte, Íleo sobre tela, 
40 cm X 50cm. Coleca o particular.  
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O DESCOBRIMENTO do Brasil. Fotografia de Carmem Souza. Gravaca o de Marcos 
Lourenco. Sa o Paulo: CERAVI, 1985. 31 diapositivos, color. +1 cassete sonoro (15 
min), mono. 
 
 
O QUE acreditar em relaca o “ maconha. Sa o Paulo: CERAVI, 1985. 22 
transparencias, color., 25 cm X 20 cm. 
 
 
STOCKDALE, R. When,s recess? [2002?]. 1 fotografia, color. Disponıvel em: 
<http://www.webshots.com/g/d2002/1-nw/20255.html>. Acesso em: 21 ago.2006 
 

Fonte: Adaptado da NBR 6023 (ASSOCIAC AO ..., 2002, p. 10). 
 

 

5.2.11 Documento cartogr´ fico 

Nesta categoria a Norma inclui os atlas, os mapas, o globo, as 

fotografias aí reas entre outros. Os elementos essenciais sa o: autor(es), tıtulo, local, 

editora, data de publicaca o, designaca o especıfica e escala.  
 
EXEMPLOS 

 
ATLAS Mirador Internacional. Rio de Janeiro: Enciclopí dia Brit½nica do Brasil, 1981. 
1 atlas. Escalas variam. 
 
 
BRASIL e parte da Amí rica do Sul: mapa polıtico, escolar, rodovi´ rio, turıstico e 
regional.  Sa o Paulo: Michalany, 1981. 1 mapa, color., 79 cm x 95 cm. Escala  
1:6000.000. 
 
 
INSTITUTO GEOGRÀFICO E CARTOGRÀFICO (Sa o Paulo, SP). Projeto Lins 
Tupa: foto aí rea. Sa o Paulo, 1986. 1 fotografia aí rea. Escala 1:35.000. Fx 28, n.15. 
 

Fonte: Adaptado da NBR 6023 (ASSOCIAC AO ..., 2002, p. 11). 
 

   

5.2.12 Documento sonoro no todo  

 

Incluindo discos, CD (compact disc), cassetes, rolos, entre outros. Os 

elementos essenciais sa o: 
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Compositor(es) ou intí rprete(s), tıtulo, local, gravadora (ou equivalente), data e 
especificaca o do suporte.  
 
EXEMPLOS 

 
ALCIONE. Ouro e cobre. Direca o artıstica: Miguel Propschi. Sa o Paulo: RCA Victor, 
1988.  1 disco sonoro (45 min), 33 1/3 rpm, estereo., 12 pol.  
 
 
FAGNER, R. Revelacao. Rio de Janeiro: CBS, 1988. 1 cassete sonoro (60 min). 3 Ô  
pps, estí reo. 
 
 
ORQUESTRA SinfÕnica do Paran´ . Moderna musica sinfúnica do Paranõ . 
Regencia Osvaldo Colarusso. Curitiba: À lamo Sul, 1989. 1 disco sonoro, 33 1/3 rpm 
stí reo. 
 
 

5.2.13 Documento sonoro em parte  

 
Os elementos essenciais sa o:  

Compositor(es) ou intí rpretes da parte (ou faixa de gravaca o), tıtulo, subtıtulo (se 
houver), indicacoes de responsabilidade (arranjadores etc.), seguidos da expressa o 
”In:ú, a da referencia do  documento  sonoro  no  todo.  No final  da  referencia,  
deve-se  informar  a  faixa  ou  outra  forma  de individualizar a parte referenciada. 
 
  

EXEMPLO 

 
GINO, A. Toque macio. Intí rprete: Alcione. In: ALCIONE. Ouro e cobre. Direca o 
artıstica: Miguel Propschi. Sa o Paulo: RCA Victor, p1988. 1 disco sonoro (45 min), 33 
1/3 rpm, estí reo., 12 pol. Lado A, faixa 1 (4min 3s). 
 

Fonte: Adaptado da NBR 6023 (ASSOCIAC AO ..., 2002, p. 10). 
 
 
 
5.2.14 Partitura 

 
Consideram-se aqui as partituras impressas e aquelas em suporte ou 

meio eletrÕnico. Os elementos essenciais sa o:  

 
Autor(es), tıtulo, local, editora, data, designaca o especıfica e instrumento a que se 
destina. 
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EXEMPLO 

 
BARTO K, B. O mandarim maravilhoso: op. 19. Wien: Universal,1952. 1 partitura 
Orquestra. 
 

Fonte: NBR 6023 (ASSOCIAC AO ..., 2002, p. 10). 
 

 

5.2.15 Documento tridimensional  

 
Sa o as esculturas, as maquetes, os objetos e suas representacoes 

(fÍsseis, esqueletos, objetos de museu, animais empalhados, monumentos, entre 

outros). Os elementos essenciais sa o:  

 
Autor(es), quando for possıvel identificar o criador artıstico do objeto, tıtulo e 
subtıtulo (quando na o existir,  deve-se  atribuir uma denominaca o ou descrever o 
objeto), data, caracterısticas  fısicas  (especificaca o  do  objeto,  materiais,  tí cnicas,  
dimensoes,  entre  outras).  Quando necess´ rio “ identificaca o, acrescentam-se 
outras informacoes no final da referencia. 
 
EXEMPLO 

 
 
DUCHAMP, M. Escultura para viajar. 1918. 1 escultura vari´ vel, borracha colorida a 
cordel, dimensoes ad lib. Original destruıdo. CÍpia por Richard Hamilton, feita por 
ocasia o da retrospectiva de Duchamp na Tate Gallery (Londres) em 1966. Coleca o 
de Arturo Schwarz. Tıtulo original: Sculpture for travelling. 
 
 
BULE de porcelana: famılia rosa, decorado com buques e guirlandas de flores sobre 
fundo branco, pegador de tampa em formato de fruto. [China: Companhia das 
Indias,18--] . 1 bule 
 
 
TACA de vidro “ maneira de Veneza, com imagem de Nossa Senhora e o menino no 
fuste tambí m decorado com detalhes azuis. Europa, sí c, XVIII-XIX. 10,7 cm de di½m. 
X 24,5 cm de alt. 
 

Fonte: Adaptado da NBR 6023 (ASSOCIAC AO ..., 2002, p. 13-19). 
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5.2.16 Documento de acesso exclusivo em meio eletrÕnico 

 
Inclui-se nesta categoria as bases de dados, as listas de discussa o, 

BBS  (site),  os arquivos  em  disco  rıgido,  os disquetes, os programas e os 

conjuntos de programas, as mensagens eletrÕnicas entre outros. Os elementos 

essenciais sa o:  

 

Autor(es), tıtulo do servico ou produto, versa o (se houver), e descrica o fısica do 
meio eletrÕnico.  
 
Nota à No caso de arquivos eletrÕnicos, acrescentar a respectiva extensa o “ 
denominaca o atribuıda ao arquivo. 
 
 
5.2.16.1 Anais de Eventos em CD-ROM 
 
EXEMPLO 

 
CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA MECªNICA, 14., 1997, Bauru.  
Anais...  Bauru: UNESP/ABCM, 1997.  1 CD-ROM. 
 
 
5.2.16.2 Arquivos de dados e programas em disquetes 
 
EXEMPLO 

 
MENDES, C. S. Relatorio de atividades.exe.  Curitiba, 19 jul. 2000. 1 arquivo (150 
bytes); disquete 3 ‘  pol.   Microsoft Excel 97. 
 
 
5.2.16.3 Bases de dados em CD-ROM 
 
EXEMPLO 

 
PEIXOTO, M. F. V. Funca o citaca o como fator de recuperaca o de uma rede de 
assunto.   In: IBICT.  Base de dados em ciencia e tecnologia.  Brasılia: IBICT, n. 
1,1996. 1 CD-ROM. 
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5.2.16.4 Documentos on-line 
 
EXEMPLO 

 
ALVES, M. B. M.; ARRUDA, S. M. Como fazer referencias: bibliogr´ ficas, 
eletrÕnicas e demais formas de documentos. Disponıvel em 
<http://www.bu.ufsc.br/framerefer.html>. Acesso em: 01 dez. 2003. 
 
 
 

5.2.16.5 E-mail 
 

Observacao: Utilizar somente em casos extremos 
 
EXEMPLO 

 
MARINO, A. M. Educaca o. [mensagem pessoal].   Mensagem recebida por 
<educatorinfo@gets.org> em 12 maio 2003. 
 

 

 

5.3 TRANSCRICAO DOS ELEMENTOS 

 
A NBR 6023 (ASSOCIACAO ..., 2002) indica, alí m dos v´ rios 

exemplos j´  mencionados, os padroes b´ sicos que devem compor uma referencia. 

Tais padroes devem ser usados sempre que na o se tenha um exemplo disponıvel 

para fazer-se determinada referencia. Nas subsecoes que se seguem sera o 

apontados os elementos prescritos na norma, j´  adaptados para os padroes 

prescritos neste Manual. 
 
 
5.3.1 Autoria: autor-pessoa 

 
 

Indica(m)-se o(s) autor(es) pelo ultimo sobrenome, em maiusculas, 

seguido  do(s)  prenome(s) do autor (p.57)  e outros sobrenomes, abreviado(s). Os 

nomes devem ser separados por ponto-e-vırgula, seguido de espaco. 
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5.3.1.1 Um autor 

 
Quando a obra possui um autor indica-se, primeiramente, seu ultimo 

sobrenome em letra maiuscula seguido por vırgula e logo apÍs, as iniciais dos 

nomes abreviadas em maiusculas. 

 
EXEMPLOS 

 
JAPIASSU , Hilton F. O mito da neutralidade cientıfica. Rio de Janeiro: Imago, 
1975. 
 
 
RODRIGUES. Aroldo A pesquisa experimental em Psicologia e Educacao. 
PetrÍpolis: Vozes, 1975. 
 
 
 
5.3.1.2 Dois e tres autores 

 
Quando a obra possui dois ou tres autores a indicaca o dos autores 

deve ser seguida como a anterior, sendo que os autores devem ser separados por 

ponto e vırgula. 

 
EXEMPLOS 

 
DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK,  Laurence. Working knowledge. Boston: 
Harvard Business School Press, 1998. 
 
 
NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. Criacao de conhecimento na empresa. Rio 
de Janeiro: Campus, 1997. 
 
 
PASSOS, Lucina Maria M.; FONSECA, Albani; CHAVES, Marta. Alegria de saber: 
matem´ tica, segunda sí rie, 2, primeiro grau: livro do professor. Sa o Paulo: Scipione, 
1995. 136 p. 
 
 

5.3.1.3 Mais de tres autores 

 
Indica-se apenas o primeiro autor que aparece na obra, 
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acrescentando-se a expressa o et al. 

 
EXEMPLOS 

 
DAHAB, SÕnia et al. Competitividade e capacitacao tecnologica: para pequena e 
mí dia empresa. Salvador: Casa da Qualidade, 1995. 
 
 
TRIPOLDI, Tony. et al. Anõ lise da pesquisa social.  2. ed. Traduca o: Geni Hirata. 
Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1981. 
 

 
 
 

Quando houver indicaca o explıcita de responsabilidade pelo conjunto 

da obra, em colet½neas de v´ rios autores, a entrada deve ser feita pelo nome do 

respons´ vel, seguida da abreviaca o, no singular, do tipo de participaca o 

(organizador, compilador, editor, coordenador, entre outros.), entre parenteses. 
 
EXEMPLOS 

 
MARCONDES, Eduardo; LIMA, I. N. de (Coord.) Dietas em pediatria clınica. 4. ed. 
Sa o Paulo: Sarvier, 1993. 
 
 
SILVA, Marco A. (Org.). Repensando a historia. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1984. 
 
 
 
 

Quando necess´ rio, acrescentam-se outros tipos de responsabilidade 

(tradutor, revisor, ilustrador, entre outros) logo apÍs o tıtulo, conforme aparecem no 

documento. 
 
EXEMPLOS 

  
ALIGHIERI. Dante. A divina comÉdia. Traduca o, pref´ cio e notas: Hern½ni Donato. 
Sa o Paulo: Cırculo do Livro, [1983]. 344 p. 
 
 
GOMES, Orlando. O direito de famılia. Atualizaca o e notas: Humberto Theodor 
Junior. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense 1995. 562 p. 
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GOODE, William Joseah; HATT, Paul. K. MÉtodos em pesquisa social. 7. ed. 
Traduca o: Carolina M. Bori. Sa o Paulo: Nacional, 1972. 
 
 
WEBER, Max. Ensaios de Sociologia.  Traduca o: Waltensir Dutra e Fernando H. 
Cardoso. Rio de Janeiro: Zahar, 1964. 
 
 
 
 

Quando existirem mais de tres nomes exercendo o mesmo tipo de 

responsabilidade, iindica-se apenas o primeiro autor que aparece na obra, 

acrescentando-se a expressa o et al. 
 
 
 
EXEMPLO 

 
CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Dicionõ rio de sımbolos. Traduca o: Vera 
da Costa e Silva et al. 3. ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1990. 
 
 
 
 
5.3.2 Autor Entidade 

 
As obras de responsabilidade de entidade (Írga os governamentais, 

empresas, associacoes, congressos, semin´ rios, entre outros) tem entrada pelo seu 

prÍprio nome por extenso. 
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EXEMPLOS 

 
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TÓCNICAS. NBR 12225: informaca o e 
documentaca o - lombada - apresentaca o. Rio de Janeiro, 2004. 
 
 
CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTACAO, 10., 
1979, Curitiba. Anais... Curitiba: Associaca o bibliotec´ ria do Paran´ , 1979. 3 v. 
 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Classificacao das 
micro e pequenas empresas. Disponıvel em: 
<http://www.boasideias.com.br/legislacao/artigos/classificacao_empresas.htm> 
Acesso em: 08 jun. 2003. 
 
 
ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. The 
measurement of scientific and technological activities: proposed standard practice 
for surveys of research and experimental development: Frascati manual. Paris: OECD, 
1993. 
 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÀ . Sistema de Bibliotecas. Teses, 
dissertacé es, monografias e trabalhos academicos.  Curitiba: Ed. da UFPR, 
2000. v. 2. 
 
 
 
 

Quando a entidade tem uma denominaca o gení rica, seu nome í  

precedido pelo nome do Írga o superior, ou pelo nome da jurisdica o geogr´ fica “ 

qual pertence. 
 
 
EXEMPLO 

 
BRASIL. Decreto-lei nÚ 2.208, de 17 de abril de 1997. Regulamenta o 2Ú  do art. 36 e 
os arts. 39 a 42 da Lei nÚ  9.394, de 20 dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educaca o nacional. Diõ rio Oficial da Uniao. Brasılia, 18 abr. 
1997 
 
SAO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Diretrizes para a polıtica 
ambiental do Estado de Sao Paulo. Sa o Paulo, 1993. 35 p. 
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5.3.3 Autoria Desconhecida 

Em caso de autoria desconhecida, a entrada í  feita pelo tıtulo. O termo 

anÕnimo na o deve ser usado em substituica o ao nome do autor desconhecido. 

 
EXEMPLO 

 
DIAGNO STICO do setor editorial brasileiro. Sa o Paulo: C½mara Brasileira do Livro, 
1993. 64 p. 
 

Fonte: NBR 6023 (ASSOCIAC AO ..., 2002, p. 15). 
 

 

5.3.4 Tıtulo e Subtıtulo 

 
O tıtulo e o subtıtulo devem ser reproduzidos no documento, separados 

por dois pontos. O subtıtulo na o aparece em negrito. 
 
EXEMPLOS 

 
 LAPA, Josí  Roberto do Amaral. A historia em questao: historiografia brasileira 
contempor½nea. PetrÍpolis: Vozes, 1976. 
 
 
SERVICO BRASILEIRO DE APOIO ` S MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. Manual 
para implantacao de incubadores de empresas: por que implantar. Disponıvel em: 
<http://www.sebrae.com.br/br/parasuaempresa/incubadorasdeempresas_953.asp>. 
Acesso em: 12 mai. 2004. 
  

Em tıtulos e subtıtulos demasiadamente longos, podem-se suprimir 

as ultimas palavras, desde que na o seja alterado o sentido. A supressa o deve ser 

indicada por reticencias. 
 
EXEMPLOS 

 
ARTE de furtar... Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992. 
 
 
MELO FILHO, Geraldo Augusto de et al. Sistema de producao do cafeeiro 
Conilon (Coffea canephora): informacoes tí cnicas...  Dourados: EMBRAPA, 2005.   

 Fonte: Adaptado da NBR 6023 (ASSOCIAC AO ..., 2002, p. 15). 
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Quando se referenciam periÍdicos no todo (toda a coleca o), ou 

quando se referencia integralmente um numero ou fascıculo, o tıtulo deve ser 

sempre o primeiro elemento da referencia, devendo figurar em letras maiusculas. 
 
EXEMPLO 

 
REVISTA PRODUCAO. Sa o Paulo: ABEPRO, 1990-2006. 
 
 
 
Quando necess´ rio, abreviam-se os tıtulos dos periÍdicos, conforme a NBR 6032 
(1989).  
 
EXEMPLO 

 
LEITAO, Dorodame Moura. A informaca o como insumo estratí gico. Ci. Inf. Brasılia, 
DF, v. 22, n. 2, p. 118-123, maio/ago. 1993. 
 
 

 

5.3.5 Edica o 

 

Quando houver uma indicaca o de edica o, esta deve ser transcrita 

utilizando-se abreviaturas dos numerais ordinais e da palavra "edica o", ambas na 

forma adotada na lıngua do documento. 
 
 
EXEMPLO 

 
BUGEDA, Josí . Manual de tÉcnicas de investigacion social. 2. ed. Madri: Instituto 
de Estudios Polıticos, 1974. 
 
 
FRANCA, Junia Lessa et al. Manual  para  normalizacao de publicacé es tÉcnico-
cientıficas. 3. ed. rev. e aum. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 1996. 
 
 
HUBBARD,John Rast; EBRARY, Inc. Schaum,s outline of theory and problems of 
programming with C+.  2 nd ed.  New York: Mcgraw hill, 2000.  
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RODRIGUES, Josí  HonÍrio. Teoria da Historia do Brasil. 3. ed. rev. ampliada. Sa o 
Paulo: Nacional, 1969. 
 

Fonte: Adaptado da NBR 6023 (ASSOCIAC AO ..., 2002, p. 16). 
 

 

5.3.6 Local 

 

Segundo a NBR 6023 (ASSOCIACAO ..., 2002, p. 16) ”o nome do local 

(cidade) de publicaca o deve ser indicado tal como figura no documento.ú. 
 
EXEMPLO 

 
DRUCKER, Peter Ferdinand. Sociedade pos-capitalista. Sa o Paulo: Pioneira, 1994. 
 
 
 
No caso de homÕnimos de cidades, acrescenta-se o nome do estado, do paıs, entre 
outros. 
 
EXEMPLO 

 
Bonito, BA 
Bonito, MS 
Bonito, PA 
Bonito, PE 
 
 
 

Quando houver mais de um local para uma sÍ editora, indica-se o 

primeiro ou o mais destacado. 
 
 
EXEMPLO 

 
SWOKOWSKI, Earl W. Cõ lculo com  geometria analıtica. Traduca o de Alfredo 
Alves de Faria. Revisa o tí cnica de  Antonio Pertence Junior. 2. ed. Sa o Paulo: 
Makron Books, 1994. 2 v. 
 
 
 

Ainda, ”quando a cidade na o aparece no documento, mas pode ser 
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identificada, indica-se entre colchetes. E na o sendo possıvel indicar o local, utiliza-se 

a expressa o Sine loco, abreviada, entre colchetes [S.l.].ú (ASSOCIACAO ..., 2002, p. 

16). 
 
EXEMPLOS 

 
 
KRIEGER, Gustavo; NOVAES, Luiz AntÕnio; FARIA, Tales . Todos os socios  do  
presidente. 3. ed. [S.l.]: Scritta, 1992. 195 p. 
 
VEJA 25 anos: reflexoes para o futuro. [Sa o Paulo]: Abril, 1993 
 

Fonte: Adaptado da NBR 6023 (ASSOCIAC AO ..., 2002, p. 16). 
 

 

5.3.7 Editora 

 
De acordo com a NBR 6023 (ASSOCIACAO ..., 2002, p. 16)  

O nome da editora deve ser indicado tal como figura no documento, 
abreviando-se os prenomes e suprimindo-se palavras que designam a 
natureza jurıdica ou comercial, desde que sejam dispens´ veis para 
identificaca o. 

 
EXEMPLO 

 
DAGHLIAN, Jacob. Logica e õ lgebra de Boole. 4. ed. Sa o Paulo: Atlas, 1995, 167 p.  
 
QUEIROZ, Rachel de. O quinze. 77.ed. Rio de Janeiro: J. Olympio, 2004. 
 

Fonte: Adaptado de NBR 6023 (ASSOCIAC AO ..., 2002, p. 16). 
 
 

Quando houver mais de uma editora, indica-se a que aparecer com 

maior destaque na p´ gina de rosto. Se os nomes das editoras estiverem em igual 

destaque indica-se a primeira. As demais podem ser tambí m registradas com os 

respectivos lugares. 
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EXEMPLO 

 
ALFONSO-GOLDFARB, Ana Maria; MAIA, Carlos. A. (Coord.) Historia da ciencia: o 
mapa do conhecimento. Rio de Janeiro: Expressa o e Cultura; Sa o Paulo: EDUSP, 
1995. 
 

Fonte: NBR 6023 (ASSOCIAC AO ..., 2002, p. 17). 
 
 

Quando a editora na o í  apresentada, deve-se indicar a expressa o sine 

nomine, abreviada, entre colchetes [s.n.]. 

 
EXEMPLO 

 
 FRANCO, Itamar. Discursos: de outubro de 1992 a agosto de 1993. Brasılia, DF: 
[s.n.], 1993. 

Fonte: Adaptado de NBR 6023 (ASSOCIAC AO ..., 2002, p. 17). 
 
 

Quando o local e o editor na o puderem ser identificados na publicaca o, 

utilizam-se ambas as expressoes, abreviadas e entre colchetes [S.l.: s.n.]. 
 
EXEMPLO 

 
GONCALVES, F. B. A historia de Mirador. [S. l.: s.n.], 1993. 

Fonte: NBR 6023 (ASSOCIAC AO ..., 2002, p. 16). 
 
 

Quando a editora í  a mesma instituica o respons´ vel pela autoria e j´  

tiver sido mencionada, na o í  indicada. 
 
EXEMPLO 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA. Catõ logo de graduacao 1994-1995. 
Vicosa, MG, 1994. 385 p. 
 

Fonte: NBR 6023 (ASSOCIAC AO ..., 2002, p. 16). 
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5.3.8 Data 

 
A data de publicaca o ou produca o deve ser indicada em algarismos 

hindu-ar´ bicos. Por se tratar de elemento essencial para a referencia, sempre 

deve ser indicada uma data, seja da publicaca o, da impressa o, dos direitos autorais 

(copyright) ou outra. 
 
EXEMPLOS 

 
 
CIPOLLA, S. Eu e a escola, 2Ú sÉrie. Sa o Paulo: Paulinas, 1993. 63 p. 
 
 
LAPA, J. R. A historia em questao: Historiografia brasileira contempor½nea. 
PetrÍpolis: Vozes, 1976. 
 

Fonte: Adaptado de NBR 6023 (ASSOCIAC AO ..., 2002, p. 16). 
 

Se nenhuma data de publicaca o, distribuica o, copyright, impressa o, 

entre outros, puder ser determinada, registra-se uma data aproximada entre 

colchetes, conforme indicado na Norma (ASSOCIACAO ..., 2002, p. 17): 

 
[2001 ou 2002] um ano ou outro 
[2005?] data prov´ vel 
[2004] data certa, na o indicada no item 
[entre 1956 e 1962] usar intervalos menores de 20 anos 
[ca. 1999] data aproximada 
[199-]  dí cada certa 
[199-?]          dí cada prov´ vel 
[19--]     sí culo certo 
[19--?]         sí culo prov´ vel 
 
EXEMPLO 

 
FLORENZANO, Everton. Dicionõ rio de idÉias semelhantes. Rio de Janeiro: 
Ediouro, [1993].  

Fonte: NBR 6023 (ASSOCIAC AO ..., 2002, p. 16). 
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Conforme a  NBR 6023 (ASSOCIACAO ..., 2002, p. 17)  
Em lista e cat´ logos, para as colecoes de periÍdicos em curso de 
publicaca o, indica-se apenas a data inicial seguida de hıfen e um 
espaco.[...] 
Em caso de publicaca o periÍdica, indica-se a data inicial e final do perıodo 
da edica o, quando se tratar de publicaca o encerrada. 

 
 
EXEMPLOS 

 
 ANALYTICAL CHEMISTRY. Washington, DC: American Chemical Society, 1929- . 
 
ANUÀRIO INTERNACIONAL. Sa o Paulo: AGEV, 1968-1978. 
 
GRINSTEIN, A. The index to psychoanalytic writings. Nova York: International 
University Press, 1956-1973, 12 v. 
 
REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939- . 
 
 
 

Os meses, segundo a norma, devem ser indicados de forma abreviada, 

no idioma original da publicaca o. Na o se abreviam palavras de quatro ou menos 

letras. 
 
EXEMPLOS 

 
 CONJUNTURA ECON¶MICA. As 500 maiores empresas do Brasil. Rio de 
Janeiro: FGV, v. 38, n. 9, set. 1984. 135 p. Edica o Especial. 
 
MOURA, Alexandrina Sobreira de. Direito de habitaca o “s classes de baixa renda. 
Ciencia & Tropico, Recife, v. 11, n. 1, p. 71-78, jan./jun. 1983. 
 
VEJA. Sa o Paulo: Abril, v. 31, n. 24, jun. 1998. 154 p. 
 
 
5.3.9 Descrica o Fısica 

 
Em caso de referencias de parte da obra, artigos periÍdicos e 

publicacoes avulsas devem-se anotar o numero da p´ gina inicial e final separados 

por hıfen, seguidos da abreviatura (p.). 

Para materiais sonoros, indica-se o numero das partes em algarismo 
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hindu-ar´ bico e a designaca o especıfica do material. Quando necess´ rio indicar 

entre parenteses outras especificacoes. 
 
EXEMPLO 

 
1 disco sonoro (56 min.) 
 
 
 

Pode-se registrar o numero da ultima p´ gina, folha ou coluna de 

cada seq ëncia, respeitando-se a forma utilizada (letras, numeros romanos e 

algarismos hindu-ar´ bicos). 
 
EXEMPLOS 

  
FELIPE, Jorge Franklin Alves. Previdencia social na prõ tica forense. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1994. viii, 236 p. 
 
JACUBOVIK, Josí ; LELLIS, Marcelo. Matemõ tica na medida certa, 8. sÉrie: livro do 
professor. 2. ed. Sa o Paulo: Scipione, 1994. 208 xxi p. 
 
LUCCI, Elian  Alabi. Viver e aprender: estudos sociais, 3: exemplar do professor. 3. 
ed. Sa o Paulo: Saraiva, 1994. 96, 7 p.  
 

Fonte: Adaptado da NBR 6023 (ASSOCIAC AO ..., 2002, p. 18). 
 
 

Quando o documento for constituıdo de apenas uma unidade fısica, 

ou seja, um volume, deve-se indicar o numero total de p´ ginas ou folhas seguido da 

abreviatura ”pú ou ”fú . 
 
EXEMPLOS 

 
GARCIA, Luiz. (org.). Manual de redacao e estilo [de O Globo]. 20. ed. Rio de 
Janeiro: Globo, 1994, 246 p. 
 
TABAK, Fanny . A lei como instrumento de mudanca social. Fortaleza: Fundaca o 
Waldemar Alc½ntara, 1993. 17 f. 
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Em documento que for publicado em mais de um volume, deve-se 

indicar a quantidade de volumes, seguida da abreviatura ”vú. 
 
EXEMPLOS 

 
 BADIN, Pierre. La psychologie de la vie sociale. Paris: Le Centurion, 1977, 2 v. 
 
FREUD, Sigmund. Obras completas. Traduca o: Jaime Saloma o. Rio de Janeiro: 
Imago, 1980, 24 v. 
 
 
 

Quando partes de publicacoes forem referenciadas, deve-se mencionar 

os numeros das p´ ginas inicial e final, precedidos da abreviatura ”pú ou deve-se 

indicar o numero do volume, precedido da abreviatura ”vú. 
 
 
EXEMPLO 

 
DUTRA, Ricardo Marques; TOLMASQUIM, Maurıcio Tiomno. Estudo de viabilidade 
econÕmica para projetos eÍlicos com base no novo contexto do setor elí trico. 
In:COLET’NEA de artigos: energias solar e eÍlica. Rio de Janeiro: CRESESB, 2003, 
p.189-202, v.1. 
 
 
 

Quando a publicaca o na o for paginada ou a numeraca o de p´ ginas for 

irregular, deve-se indicar esta caracterıstica. 
 
EXEMPLOS 

 
MARQUES, Marcos P.; LANZELOTTE, Roberto G. Banco de dados e hipermıdia: 
construindo um modelo para o Projeto Portinari. Rio de Janeiro: PUC. Departamento 
de Inform´ tica, 1993. Paginaca o irregular. 
 
 
SISTEMA de ensino Tamandarí : sargentos do Exí rcito e da Aeron´ utica. [Rio de 
Janeiro]: colí gio curso Tamandarí , 1993. Na o paginado. 
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5.3.10 Sí rie e coleca o 

Ao final das indicacoes pode-se anotar entre parenteses o tıtulo da 

sí rie ou coleca o e sua numeraca o como figuram no documento. Este elemento na o 

í  obrigatÍrio, mas í  recomend´ vel indic´ -lo quando í  indispens´ vel para se 

identificar o documento.  
 
EXEMPLOS 

 
ARBEX JUNIOR, Josí . Nacionalismo: desafio “ nova ordem pÍs-socialista. Sa o 
Paulo: Scipione, 1993. 104 p., il., 23 cm. (HistÍria em aberto). 
 
 
CARVALHO, Marlene. Guia prõ tico do alfabetizador. Sa o Paulo: À tica, 1994. 95 p., 
21 cm. (Princıpios, 243). 
 
 
MIGLIORI, Regina. Paradigmas e educacao. Sa o Paulo: Aquariana, 1993. 20 p., 23 
cm. (Visa o do futuro, v. 1). 
 
 
RODRIGUES, Nelson. Teatro completo. Organizaca o geral e pref´ cio S´ bato 
Magaldi. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. 1134 p., 19 cm. (Biblioteca luso-
brasileira. Sí rie brasileira). 
 

Fonte: Adaptado da NBR 6023 (ASSOCIAC AO ..., 2002, p. 19). 
 

 
5.3.11 Notas 

 
De acordo com a NBR 6023 (ASSOCIACAO ..., 2002, p. 19) ”sempre 

que necess´ rio “ identificaca o da obra, podem ser incluıdas notas com informacoes 

complementares, ao final da referencia, sem destaque tipogr´ fico.ú. J´  as separatas, 

as reimpressoes e documentos similares devem ser transcritos como figuram na 

publicaca o. 
 
EXEMPLOS 

 
CARDIM, Mabel Santiago. Constitui o ensino de 2Ú grau regular uma verdadeira 
educacao de adultos? Curitiba: Universidade Federal do Paran´ , Setor de 
Educaca o, 1984. 3 microfichas. Reduca o de 1:24.000. 
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COELHO, Ricardo Correa. Os franceses. Sa o Paulo: Contexto, 2007. No prelo. 
 
 
HOLANDA, Sí rgio Buarque. Caminhos e fronteiras. 3. ed. Sa o Paulo: Companhia 
das Letras, 1994. 301 p., il., 21 cm. Inclui ındice. ISBN 85-7164-411-x. 
 
 
HOLLANDA, Severino. Notas de aula no curso de especializacao de agentes de 
inovacao tecnologica. Curso promovido pelo Sebrae, UnB, ABIPTI e CNPq. 
Brasılia, 1992. Mimeografado. 
 
 
LION, Mario. F.; ANDRADE, Josí . Drogas cardiovasculares e gravidez. Separata de: 
Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Sa o Paulo, v. 37, n.2, p. 125-127, 1981. 
 
 
MATSUDA, Cesar. T. Cometas; do mito “ ciencia. Sa o Paulo: Icone, 1986. Resenha 
de: SANTOS, Paulo. M. Cometa: divindade moment½nea ou bola de gelo sujo? 
Ciencia Hoje, Sa o Paulo, v. 5, n. 30, p. 20, abr. 1987. 
 
 
ZILBERMAN, Regina . A leitura e o ensino da literatura. Sa o Paulo: Contexto, 1988. 
146 p. Recensa o de: SILVA, E. T. Ci. Inf., Brasılia DF, v. 17, n. 2, jul./dez. 1988. 
 

Fonte: Adaptado da NBR 6023 (ASSOCIAC AO ..., 2002, p. 19). 
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6  SUGESTO ES DE FORMATAC˜O DO TRABALHO ACADE MICO  
 
 

Seguem algumas sugestoes de formataca o gr´ fica do trabalho 

academico, feito com apoio de aplicativos propriet´ rios: 

 
a) Para configurar a p´ gina:  

Clicar em Arquivo / p´ gina configuracoes / margens (superior e esquerda 30 
mm, inferior e direita 20 mm) / tamanho do papel A4 

b) padronizar os tıtulos escolhendo o padra o na barra de tarefas superior, isto 

auxilia na confecca o de sum´ rio: 

  
 
Figura 3 ê Escolha de Estilos 

Fonte: Autoria prÍpria. 
 
c) para formatar um estilo,clicar em: 

• formatar estilo (escolher o estilo a ser formatado)  

• clicar em modificar (modificar os elementos necess´ rios: fonte, 

alinhamentos ou outros elementos necess´ rios) 

1. Digitar o tıtulo, p. ex. Introduca o; 
2. POSICIONAR O CURSOR AO LADO DO 

I; 
3. Selecionar tıtulo 1 e configurar o 

estilo se for necess´ rio, indo em 
formatar estilo. 
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Figura 4 ê Formatacao de Estilo 

Fonte: Autoria prÍpria. 
 
 
OBSERVAC˜O: alí m dos tıtulos, atí  5a ordem, formatar, tambí m, os par´ grafos. 
 
d) identificar, e hierarquizar, claramente os tıtulos de todas as secoes, mantendo-os 

alinhados, sendo: 

tıtulo de 1a  ordem:   

 1          INTRODUC˜O ê MAIUSCULAS / NEGRITO / TNR 12  OU ARIAL 12 
tıtulo de 2a ordem:  

1.1      TEMA à MAIU SCULAS / SEM NEGRITO / TNR 12 OU ARIAL 12 

 tıtulo de 3a ordem:  

 1.1.1   Delimitaca o do Tema à Maiusculas e Minusculas / Sem Negrito / TNR 12 

ou Arial 12 

tıtulo de 4a ordem:  

1.1.1.1     Delimitaca o geogr´ fica à Maiuscula na primeira letra e minusculas nas 

demais/ TNR 12 ou Arial 12. 
 

Observacao: nao existe ponto entre a numeracao e o tıtulo, bem como, numeracao maior 

que a 5a ordem. AlÉm da 5a ordem, usam-se letras do alfabeto para identificar possıveis 

itens existentes, ou, PREFERENCIALMENTE, criam-se novas secé es de 5a ordem. Os 

tıtulos centrados, sem numeracao ê sumõ rio, resumo, listas, devem ser TNR 12 ou Arial 
12. 
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e) As secoes prim´ rias à Capıtulos novos à devem comecar em lauda prÍpria à 

folha nova; em p´ ginas ımpares, caso o trabalho seja impresso frente-e-verso 

(monografias a partir de 101 p´ ginas, aproximadamente). 

f) Deve-se usar espacamento 1,5 entre linhas e no par´ grafo. Entre o tıtulo e o 

texto do par´ grafo existem dois espacos de 1,5, entrelinhas, segundo a NBR 

14724 (2005, p. 8), bem como entre o texto e as subsecoes que o precedem e 

sucedem.  

EXEMPLO: 
 
2    PROCESSO DE PESQUISA 

 
   
 
 

No processo de pesquisa, o pesquisador busca a descoberta de novos 

conhecimentos, mas, tambí m, o reconhecimento dos seus pares, segundo Silva e Menezes 

(2001, p. 107). 

 
 
 
 

2.1 BUSCA DO CONHECIMENTO 

 
 
 
   

Parece sensato considerar que o objetivo mais perseguido pelo ser humano seja o de 

”capturar a realidadeú. 

O espırito cientıfico í  movido pelo desejo de apreender o sentido do universo e desvendar 

os segredos da natureza. 

 

 
 
 

 2.2 RECONHECIMENTO DOS PARES 
 

 
O pesquisador .... 

 
 
                 O pesquisador... 
 
 
 
 

Figura 5 ê Espacos  entre Secé es e Subsecé es  
Fonte:  Baseado em SILVA, Edna L.;  MENEZES, Estera M. Metodologia de Pesquisa e Elaboracao da Dissertacao

3. ed. FlorianÍpolis: LaboratÍrio de Ensino “ Dist½ncia / UFSC, 2001, p. 107. 

 

Par´ grafo 1,5 � 

Par´ grafo 1,5 � 

Par´ grafo 1,5 � 

Par´ grafo 1,5 � 

Par´ grafo 1,5 � 

Par´ grafo 1,5 � 

Par´ grafo 1,5 � 

Par´ grafo 1,5 � 

Par´ grafo 1,5 � 

Par´ grafo 1,5 � 
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g) O tıtulo de capıtulo deve coincidir com a margem superior da lauda. 

h) Inserir lista de ındices, legendas, referencias cruzadas com o auxılio do software 

de digitaca o à Word ou similar, isto facilita o trabalho de inclusa o das listas 

exigidas por norma, bem como auxilia a atualizaca o das referencias cruzadas 

utilizadas. 

 

Para inserir legenda em figuras: (i) selecionar a figura; (ii) ir em inserir legenda; (iii) 

acrescentar o nome da figura 

 

1. Selecionar a Figura 

2. Inserir legenda 

3. Escolher a legenda e digitar o nome da figura 

 

FIGURA 6 ê INSERC˜O DE FIGURAS 

FONTE: Autoria prÍpria. 
 
j) Na grafia de unidades de medida observar: CONSULTAR FEDERAL 

• tempo: 14 horas; 14h; 14:00; 14h30min7s; 14h30; 
• temperatura: 37Ú C ou 45Ú F 
• angular: 30Ú 25ñ e 10ú 
• comprimento: 21 cm x 29,7 cm 
• massa: 35 Kgf 
• elí trica/eletrÕnicas: 380 mV  

 
k) grafia de porcentagem: usa-se numeros hindu-ar´ bicos, acrescidos do sımbolo % e sem 

espaco entre o numeral e o sımbolo 
 
EXEMPLOS 

20%  5% 80% 
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6.2 ILUSTRAC–ES 

 

Ilustracoes sa o desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gr´ ficos, 

mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos, figuras e outros. 

A legenda aparece na parte inferior, precedida da palavra que indica a 

ilustraca o, com numeraca o distinta para cada um dos tipos. Utiliza-se  tamanho 10 

Arial / TNR, com maiusculas ou minusculas, em espacejamento simples. 

Exemplos: 

MAPA 1 à MAPA DO BRASIL 

MAPA  2 à Mapa do Brasil 

Mapa 1 à Mapa do Brasil 

Obs. 1: Deve-se seguir o mesmo padra o em todo o trabalho, constando tambí m na 

lista de ilustracoes. 

Obs. 2: Os gr´ ficos na o devem ser chamados de figura. 
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