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APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente manual de normas técnicas visa disponibilizar para a 

comunidade acadêmica da URI Santiago, as principais diretrizes da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) acerca da apresentação gráfica e da 

estruturação de trabalhos acadêmicos. 

No primeiro capítulo são apresentados os itens essenciais e as 

definições mais importantes dos principais tipos de trabalhos acadêmicos. 

Consideramos didático introduzir modelos e exemplos quando da primeira 

ocorrência de uma explicação no manual. Quase sempre isso ocorreu já no primeiro 

capítulo. Os itens exemplificados trazem, na maioria dos casos, as regras de 

apresentação gráfica, apesar de algumas delas reaparecerem nos capítulos 

subsequentes. Consideramos tratar-se de uma ênfase útil. 

O segundo capítulo se ocupa das regras gerais de apresentação 

gráfica. Margens, espaçamento, citações e paginação são alguns dos aspectos 

abordados. 

O terceiro é um breve capítulo sobre os tipos e os usos possíveis das 

notas de rodapé. 

O quarto capítulo trata das regras de apresentação de referências, com 

destaque para a autoria dos documentos referenciados. 

O quinto e último capítulo traz um elenco de modelos de referências dos 

mais usuais tipos de documentos que subsidiam a produção acadêmica, tais como 

livros, artigos, imagens, leis, documentos em formato eletrônico, etc.  

Este manual de normas técnicas foi elaborado tendo como ponto de 

partida o antigo Manual de normas técnicas da URI Campus Santiago, além é 

claro, das publicações da ABNT.  

Foi decisiva para o resultado que agora apresentamos uma pesquisa 

realizada por acadêmicos do curso de Administração de Empresas, na disciplina de 
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Elaboração e Análise de Projetos I, sob a orientação da professora Ane Marjorie 

Sangoi Frozza.  

Tal pesquisa, desenvolvida no segundo semestre letivo de dois mil e 

onze, tratava precisamente da normalização de trabalhos acadêmicos e resultou em 

uma compilação bastante significativa. No início do primeiro semestre letivo de dois 

mil e doze unimos os esforços de atualização de nosso antigo manual com o que foi 

obtido na disciplina. 

O resultado que apresentamos aqui certamente carrega lacunas e 

omissões. Provavelmente não contempla satisfatoriamente as diferentes áreas do 

conhecimento representadas em nosso campus. Esperamos que do uso deste 

manual em nosso cotidiano acadêmico resultem considerações que nos ajudem a 

melhorá-lo para a próxima edição. Sendo este o caso, o endereço para sugestões é 

mnt@urisantiago.br. Para as dúvidas e casos omissos, por enquanto, 

recomendamos a obra do professor Pedro Augusto Furasté, referenciada ao final 

deste trabalho e disponível em edição atualizada na Biblioteca Central Perseverando 

Bochi, a biblioteca da URI Santiago. 

 

 

  

mailto:mnt@urisantiago.br
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1 DEFINIÇÕES, ESTRUTURAS E MODELOS DE TRABALHOS ACADÊMICOS 

 

1.1 TRABALHO ACADÊMICO 

 

O trabalho acadêmico é a apresentação gráfica dos resultados do 

processo de investigação, e deve refletir um certo domínio do tema tratado. A 

produção de trabalhos acadêmicos faz parte da formação acadêmica e do processo 

de divulgação e vulgarização do conhecimento. Serve ainda, para atender às 

exigências dos cursos de graduação e programas de pós-graduação, bem como ao 

desenvolvimento de atividade de pesquisa institucionalizada e financiada.  

As universidades, os departamentos e os cursos especificam, dadas as 

singularidades de cada instituição escolar e das áreas do conhecimento, o tipo de 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que é exigido. 

A ABNT1, faz referência a três formas principais de apresentação da 

produção acadêmica escrita ou trabalhos acadêmicos: 

a) os trabalhos de graduação vinculados às disciplinas. Os mais 

comuns são os TCCs. Podem ser artigos, ensaios, relatórios, 

monografias, etc., (dependendo da aréa de conhecimento). Os 

trabalhos monográficos são, em grande medida, trabalhos de 

revisão bibliográfica, isto é, leitura e organização de um problema 

existente a partir de literatura existente, acompanhada, em muitos 

casos, de procedimentos metodológicos específicos.2 Como a 

palavra “monografia” permite deduzir, são trabalhos de temática 

única e bem delimitada, e devem mostrar a capacidade do autor (o 

acadêmico) de reunir, organizar, analisar, conhecer, interpretar, 

etc., o problema sob investigação; 

  

                                            
1
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724. Informação e documentação - 
Trabalhos acadêmicos - Apresentação. 3. ed. Rio de Janeiro, 2011. 

2
 Para o aprofundamento das questões relativas à produção do conhecimento científico e aos 

métodos há vasta, competente e conhecida literatura à disposição da comunidade acadêmica. 
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b) as dissertações, que são as monografias em nível de mestrado. 

Devem mostrar a capacidade do autor de reunir, organizar, 

analisar, conhecer, interpretar, etc., o problema sob investigação, 

com maior rigor e profundidade;  

c) as teses de doutorado, as quais diferem dos casos anteriores 

porque há a exigência de originalidade, ao menos em relação a 

algum aspecto relevante do problema. A originalidade requerida 

costuma ser algo antevisto, construído e decidido provisoriamente 

na fase de elaboração do Projeto de Pesquisa3 (PP). É nesta fase 

que a revisão da literatura pertinente ao problema da pesquisa 

efetivamente começa. Em nível de doutorado, bem como em todos 

os outros, a atividade de pesquisa se constrói e se desenvolve a 

partir de um contexto científico/teórico posto, o chamado contexto 

do saber existente. 

 

Os trabalhos acadêmicos devem ser organizados de acordo com as 

estruturas e os itens apresentados nos esquemas e figuras a seguir. 

 
 
  

                                            
3
 Conforme a ABNT (NBR 15287:2011, p. 3), o PP compreende uma das fases da pesquisa. É a 
descrição detalhada da estrutura da pesquisa, com a indicação do problema a ser investigado, dos 
objetivos da pesquisa, da metodologia a ser empregada para atingir os objetivos da pesquisa, do 
cronograma das atividades que serão desenvolvidas, da justificativa (a qual é o conjunto de 
considerações que mostra a relevância do problema que se pretende investigar), além da 
apresentação da revisão da literatura pertinente ao tema ou problema da pesquisa (a qual 
normalmente é chamada de “referencial teórico” ou “marco teórico”), e, em muitos casos, do 
orçamento. Os itens do PP são os mesmos apresentados no “Esquema 1” abaixo, mas com 
algumas exceções: lombada, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo em 
língua vernácula, resumo em língua estrangeira, não fazem parte do PP porque não são 
necessários. São itens de trabalhos finais. As instituições de ensino e as instituições de fomento à 
pesquisa costumam disponibilizar modelos de PPs, com os itens exigidos para cada caso. A 
literatura sobre metodologia da pesquisa também costuma disponibilizar modelos de PPs, além de 
explicar seus itens e formas de elaboração. 
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Capa (obrigatório) 

Lombada (opcional) 

 

Elementos 
pré-textuais 

 

Folha de rosto (obrigatório) 

Errata (opcional) 

Folha de aprovação (obrigatório) 

Dedicatória (opcional) 

Agradecimentos (opcional) 

Epígrafe (opcional) 

Resumo em língua vernácula (obrigatório) 

Resumo em língua estrangeira (obrigatório) 

Lista de ilustrações (opcional) 

Lista de tabelas (opcional) 

Lista de abreviaturas e siglas (opcional) 

Lista de símbolos (opcional) 

Sumário (obrigatório) 
Parte interna 

 

Elementos 
textuais 

Introdução 

Desenvolvimento 

Conclusão 

Elementos 

pós-textuais 

Referências (obrigatório) 

Glossário (opcional) 

Apêndice (opcional) 

Anexo (opcional) 

Índice (opcional) 

Esquema 1 – Estrutura do trabalho acadêmico4  

 

Parte externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

                                            
4
 NBR 14724, 2011, p. 5. 
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FIGURA 01 - RELATÓRIO DE ESTÁGIO
5
 

 

 

  

  

                                            
5 Adaptado de TEIXEIRA, Cíntia Andréa Dornelles (Org.). Manual de normas técnicas da URI 

Campus Santiago: trabalhos acadêmicos, projetos de pesquisa, relatórios, monografias, 
dissertações e teses. Santiago, 2006. p. 44. 
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FIGURA 02 - MONOGRAFIA, DISSERTAÇÃO E TESE
6
 

 

 

                                            
6 Adaptado de TEIXEIRA, Cíntia Andréa Dornelles (Org.). Op. cit.   p. 43. 
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1.2 PARTE EXTERNA 

 

1.2.1 Capa 

 

A capa é a proteção externa do trabalho e pode ser padronizada por 

departamentos, programas de pós-graduação ou pelas próprias universidades. Na 

capa devem constar as informações indispensáveis para a identificação do 

trabalho. São elas: 

a) nome da instituição e curso em que se desenvolveu e apresentou 

o trabalho. Tal item é opcional, pois as informações se repetirão 

na folha de rosto; 

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

c) título; 

d) subtítulo, se houver; 

e) número de volumes (em algarismos arábicos); 

f) local (cidade da instituição em que o trabalho foi apresentado); 

g) ano da entrega. 

 

A distribuição das informações na capa (cf. figura 3) não é padronizada 

pela ABNT. Assim sendo, costuma-se repetir o modo costumeiro de elaboração. 

Nossa sugestão é a costumeira: o nome da Instituição, do campus e do 

departamento ocupam o alto da folha, iniciando a 2 espaços simples da margem, 

com fonte tamanho 12 ou 14, em MAIÚSCULAS e negrito.7  

A dois espaços simples abaixo da identificação da instituição é 

apresentado o nome do autor. O título costuma ser posicionado no centro da 

página, a seis espaços simples do nome do autor, escrito em fonte tamanho 12 a 

14, em MAIÚSCULAS e negrito. 

                                            
7
 Ver regras gerais de apresentação gráfica no capítulo 2 e no interior das figuras. 
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O local (nome da cidade) e o ano são colocados a dois espaços simples 

em relação à margem inferior, com inicial Maiúscula para o local e negrito para 

ambos, com fonte tamanho 12. 

Havendo vários autores ou título de mais de uma linha, os espaços 

podem ser alterados, para preservar a boa apresentação da capa. 

 

FIGURA 03 - CAPA 
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1.2.2 Lombada 

 

É parte da capa de trabalhos encadernados. Reúne as margens internas 

das folhas, sob qualquer meio (costura, grampo, cola, etc.). 

O texto da lombada deve ser impresso longitudinalmente, o que 

possibilita a leitura das informações do alto para o pé (conforme figura abaixo). 

Apresenta as seguintes informações:8 

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

b) título do trabalho; 

c) informações alfanuméricas de identificação, tais como volume ou 

tomo, quando for o caso; 

d) editora, quando for o caso. 

 

 
FIGURA 04 - LOMBADA 

 

                                            
8
 NBR 12225: Informação e documentação – Lombada - Apresentação. 2004. 
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1.3 PARTE INTERNA 

 

A parte interna compreende o que se consagrou denominar “elementos 

pré-textuais, textuais e pós-textuais.”  

 

1.3.1 Elementos pré-textuais 

 

1.3.1.1 Folha de rosto 

 

Elemento pré-textual que apresenta as informações essenciais para a 

identificação do trabalho. 

 

1.3.1.2 Anverso da folha de rosto 

 

As informações devem ocorrer na seguinte ordem: 

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

b) título principal do trabalho; 

c) subtítulo: quando houver, deve preservar a subordinação ao título 

principal e ser precedido de dois-pontos( : ); 

d) número de volumes (se houver mais de um, deve constar em 

cada folha de rosto o número do volume específico); 

e) natureza acadêmica ( TCC de graduação ou pós-graduação, 

dissertação, relatório, tese, etc.) e objetivo (aprovação em 

disciplina, obtenção de grau, etc); nome da instituição; área de 

concentração; 

f) nome do orientador e, se houver, do co-orientador; 

g) local (cidade) da instituição; 
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h) ano de depósito (da entrega final) do trabalho. 

 

FIGURA 05 - ANVERSO DA FOLHA DE ROSTO 

 

 

1.3.1.3 Verso da folha de rosto 

 

Deve conter a ficha catalográfica, conforme o Código de Catalogação 

Anglo- Americano vigente. Este é o único caso em que se utiliza o verso da folha. 
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1.3.2 Ficha catalográfica 

 

A Catalogação Internacional na Publicação (CIP) ou ficha catalográfica 

deve ser incluída no verso da folha de rosto. É obrigatória para dissertações e teses. 

A elaboração deve ficar sob a responsabilidade de profissional Bibliotecário, com 

registro no Conselho de Biblioteconomia. 

 

1.3.3 Errata 

 

É opcional e deve ser evitada. Consiste em uma lista das folhas e linhas 

em que há erros, com as devidas correções. É localizada imediatamente após a 

folha de rosto. Acrescenta-se ao trabalho em papel avulso, caso algum erro tenha 

permanecido até a impressão definitiva.  

 

EXEMPLO 

 

 

Errata 

Folha Linha Onde se lê Leia-se 

23 14 edução educação 

 

 

1.3.4 Folha de aprovação 

 

Item obrigatório. Leva o nome do autor do trabalho, o título e o subtítulo 

(se houver), a natureza acadêmica ( cf. 1.3.1.2, alínea “e” acima), a data de 

aprovação, o nome, a titulação e a assinatura dos componentes da banca 

examinadora e as instituições a que pertencem. A data de aprovação e as 

assinaturas dos membros da banca examinadora devem ser incluídos, 

evidentemente, após a aprovação do trabalho, na impressão definitiva. 
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FIGURA 06 - FOLHA DE APROVAÇÃO  

 

 



20 

 

 

1.3.5 Dedicatória 

 

Item opcional. Elaborado conforme critério do autor do trabalho. 

 

FIGURA 07 – DEDICATÓRIA 
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1.3.6 Agradecimentos 

 

Item opcional. Elaborado conforme critério do autor do trabalho. Assim 

como a distribuição das informações na página. 

 

FIGURA 08 - AGRADECIMENTOS 
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1.3.7 Epígrafe 

 

Item opcional. O autor apresenta uma citação, seguida de indicação de 

autoria. Espera-se que a citação sugira relação com o conteúdo do trabalho, mas a 

relação pode não ser explícita, a citação pode apenas ser significativa para o autor 

do trabalho, ou algo consagrado e repetidamente citado, como na figura abaixo. 

 

FIGURA 09 - EPÍGRAFE 
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1.3.8 Resumo em língua vernácula 

 

É a apresentação clara e concisa do tema ou problema fundamental do 

trabalho, da metodologia e dos resultados do trabalho, no idioma em que foi 

originalmente escrito, seguindo a mesma ordem de ocorrência dos assuntos no 

corpo do trabalho. A ABNT recomenda a redação do resumo em parágrafo único.9 

Indicam-se ainda, ao final do resumo, as palavras-chave, as quais devem estar entre 

as mais importantes do documento.10  

Há limites específicos de palavras para os resumos de cada trabalho:11 

a)  dissertação, tese, TCC: de 150 a 500 palavras; 

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

c) resumos para indicações breves: de 50 a 100 palavras. 

 

  

                                            
9
  NBR 6028: 2003, p. 1. 

10
 Ibidem, p. 2. 

11
 Ibidem. 
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FIGURA 10 - RESUMO
12

 

 

 

1.3.9 Resumo em língua estrangeira 

 

É a tradução, geralmente para o idioma Inglês (neste caso chama-se 

abstract), do resumo em língua vernácula. Aplica-se a mesma normalização deste 

último. Incluem-se as palavras-chave (key-words). 

 

  

                                            
12

 LEAL, Flávio Felipe de Castro (Org.). Manual de normalização: normas da ABNT para 
apresentação de trabalhos científicos, monografias, dissertações e teses. Teófilo Otoni: UFVJM, 
2011, p.24. 
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FIGURA 11 – ABSTRACT
13

 

 

                                            
13

 Ibidem, p. 25. 
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1.3.10 Lista de ilustrações 

 

Compreende figuras, esquemas, quadros, fotografias, mapas, gráficos 

etc., na ordem em que aparecem no texto, indicando o número, o título e a página 

em que ocorrem. Havendo poucas ilustrações de cada tipo, todas podem constar em 

uma única lista. 

 

FIGURA 12 - LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
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1.3.11 Lista de tabelas 

 

Devem ser inseridas o mais próximo possível do trecho a que se referem 

e padronizadas conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

FIGURA 13 - LISTA DE TABELAS 
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1.3.12 Listas de abreviaturas, siglas e símbolos 

 

Sigla é a representação de um nome composto por meio de suas iniciais. 

Abreviatura é a representação escrita de uma palavra sem algumas das 

letras que a compõem. 

Símbolos são figuras, marcas, signos em geral, que tenham significado 

convencional. Ordenam-se alfabeticamente, seguidos das respectivas definições ou 

significados. 

 

FIGURA 14 - LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
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FIGURA 15 - LISTA DE SÍMBOLOS 
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1.3.13 Sumário 

 

É a relação de todas as seções e subdivisões do trabalho, reproduzindo a 

mesma ordem e a mesma grafia utilizadas no corpo do texto. 

 

FIGURA 16 - SUMÁRIO 
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1.4 ELEMENTOS TEXTUAIS 

 

1.4.1 Introdução 

 

É a apresentação sintética da natureza, da estrutura, dos objetivos e da 

metodologia do trabalho. Deve permitir que o leitor formule uma ideia geral do que 

encontrará caso continue a leitura. Não apresenta nenhum tipo de conclusão.  

 

1.4.2 Corpo do trabalho 

 

É o desenvolvimento do trabalho propriamente dito. É um texto 

acadêmico, que apresenta, desenvolve e finaliza a abordagem do assunto/objeto 

sob investigação. É subdividido em capítulos, seções e subseções14. O modo de 

estruturação (divisão em capítulos, seções, etc.), apresentação da revisão da 

literatura e da metodologia dependerão do tipo de trabalho (se monografias, 

dissertações e teses, ou relatórios, por exemplo). 

 

1.4.3 Conclusão 

 

Retoma o problema proposto na introdução e ressalta o que foi alcançado 

em relação ao mesmo. Mais especificamente, é uma avaliação do que foi 

conquistado em relação aos objetivos ou hipóteses. 

  

                                            
14

 Sobre a numeração de trabalhos acadêmicos ver item 2.4 abaixo, neste manual. 
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1. 5 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

 

1.5.1 Referências 

 

Entende-se por “referências”15 a lista ordenada de fontes que 

efetivamente subsidiaram o desenvolvimento do trabalho. As informações que fazem 

parte das referências devem ser estruturadas em uma sequência padronizada e 

uniforme, em ordem alfabética, levando-se em conta o último sobrenome do autor. 

É item obrigatório na maioria dos trabalhos acadêmicos, tais como o artigo 

acadêmico, a resenha, o resumo para apresentação em evento, entre outros. Traz 

as informações indispensáveis para a identificação das fontes: nome do autor, título 

da obra, edição, local, editora e data (cf. cap. 4 e 5 deste manual). 

  

                                            
15

 Conforme os termos da ABNT (NBR 6023, 2002, p. 2) referência “é o conjunto padronizado de 
elementos descritivos que se retira de um documento e que permitem a sua identificação 
individual”. 
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FIGURA 17 - REFERÊNCIAS 
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1.5.2 Glossário 

 

Lista em ordem alfabética de palavras pouco usuais ou com sentido 

técnico, que são relevantes para o trabalho. A inclusão deste item no trabalho é 

opcional. 

 

FIGURA 18 - GLOSSÁRIO 
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1.5.3 Apêndices 

 

Item opcional de alguns trabalhos acadêmicos, com conteúdo elaborado 

pelo próprio autor, o qual complementa a compreensão do trabalho. 

 

FIGURA 19 - APÊNDICE 

 

 

 

 

  



36 

 

 

FIGURA 20 - APÊNDICE A 
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1.5.4 Anexos 

 

Os anexos são recursos opcionais para alguns trabalhos acadêmicos. O 

seu conteúdo ilustra, fundamenta ou procura comprovar algo exposto no corpo do 

trabalho. As informações que oferece não são elaboradas pelo próprio autor. 

 

FIGURA 21 - ANEXOS 
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FIGURA 22 - ANEXO A 
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1.5.5 Índice 

 

Item opcional. Lista remissiva de assuntos, conceitos, nomes (índice 

onomástico), palavras-chave, etc., que indica a página ou as páginas de ocorrência 

no corpo do trabalho. 

 

FIGURA 23 - ÍNDICE 
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2 REGRAS DE APRESENTAÇÃO GRÁFICA 

 

A seguir são apresentadas as regras mais usuais para a apresentação 

gráfica de trabalhos acadêmicos.16 

 

2.1 FORMATO 

 

O papel utilizado para a impressão é obrigatoriamente branco ou 

reciclado, em formato A4 (21 cm x 29,7 cm), digitado no anverso das folhas e 

impresso em cor preta. Outras cores são permitidas para as ilustrações. 

Recomenda-se a utilização de fonte Arial ou Times New Roman, para a 

digitação, e é obrigatório o uso de fonte tamanho 12 para o texto e títulos; 

observando as seguintes exceções, em tamanho menor e uniforme (recomenda-se o 

uso de fonte tamanho 10): 

 

a) citações de mais de três linhas; 

b)  notas de rodapé;  

c) paginação (a critério do autor); 

d) legendas, ilustrações e tabelas. 

 

 

  

                                            
16

 Elaborado a partir de NBR 6024, 2003 e NBR 14724, 2011. 



41 

 

 

2.2 MARGENS 

 

O margeamento deve permitir a boa distribuição das informações, a 

leitura confortável, a encadernação correta e a e reprodução (fotocópia ou xerox) 

dos trabalhos acadêmicos. A ABNT determina o que se pode observar já nas figuras 

anteriores deste manual: 

 
a) margem esquerda: 3 cm; 

b) margem superior: 3 cm; 

c) margem direita: 2 cm; 

d) margem inferior: 2 cm. 

 

  FIGURA 24 - EXEMPLO DE MARGEM EM FOLHA A4 
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2.3 ESPAÇAMENTO 

 

A regra geral é o espaço de 1,5 cm entre as linhas. 

Devem ser digitadas em espaço simples as seguintes exceções: 

a) citações de mais de três linhas, notas de rodapé, referências 

(entre as referências do final dos trabalhos, utiliza-se um espaço 

simples), legendas das ilustrações e das tabelas; 

b) ficha catalográfica, natureza do trabalho, objetivo, nome da 

instituição a que é submetida e área de concentração. 

 

Títulos de primeiro nível devem iniciar em nova página, na parte 

superior, alinhados à esquerda, sendo separados do texto por um espaços de 1,5 

entre as linhas. 

Os subtítulos também são alinhados à esquerda e separados do texto 

posterior e anterior por um espaços de 1,5. No caso de os subtítulos ficarem muito 

próximos do fim da página, prejudicando a apresentação estética do trabalho, deve-

se seguir a regra dos títulos e começar o subítem na próxima página. O mesmo 

aplica-se para subtítulos seguidos de linhas solteiras. 

Para o alinhamento e distribuição dos elementos pré-textuais ver as 

respectivas figuras no capítulo 1 deste manual. 

 

2.4 INDICATIVOS DE SEÇÃO E NUMERAÇÃO PROGRESSIVA 

 

Os indicativos numéricos de uma seção aparecem antes do título, são 

alinhados à esquerda e um espaço (equivalente a um caractere) é necessário para 

fazer a separação entre o número e a primeira letra da primeira palavra do título. 

O primeiro número que indica a seção sintética (título geral) deve 

começar no número 1. O número que corresponde às subseções é constituído do 

número sintético (título geral) e o número indicativo da seção separado por ponto. 
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Este processo é repassado aos demais níveis de subseções (analíticos) que o 

trabalho venha a conter.  

 

FIGURA 25 - INDICATIVOS DE SEÇÃO
17

 

 

 

A introdução e a conclusão do trabalho não são numeradas, pois tais 

itens nada acrescentam ao conteúdo do trabalho, limitando-se a repetir o que é 

encontrado no corpo do texto. 

A ABNT não determina18 que destaques devem ser atribuídos aos títulos 

e subtítulos das seções do trabalho, mas deve prevalecer o bom-senso e a mesma 

grafia deve ser observada no sumário do trabalho. O professor FURASTÉ sugere o 

seguinte: 

a) os títulos das seções primárias são escritos com letra 

MAIÚSCULA e negrito; 

b) as seções secundárias são escritas com letra MAIÚSCULA e sem 

negrito; 

c) as seções terciárias com a primeira letra do título Maiúscula e 

negrito; 

d) as seções quaternárias com a primeira letra do título Maiúscula e 

sem nenhum grifo; 

                                            
17

NBR 6024, p. 2. 
18

 FURASTÉ, Pedro Augusto. Normas técnicas para o trabalho científico: Explicitação das normas 
da ABNT. 15. ed. Porto Alegre: s.n., 2011. p. 50, 53. 
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e) as seções quinárias, com a primeira letra do título Maiúscula, e 

itálico (não é recomendável, no entanto, a divisão analítica a este 

ponto, é mais apropriado o usa de alíneas, conforme 2. 5 a 

seguir). 

 

2.5 ALÍNEA 

 

As alíneas são subdivisões menos importantes das seções e subseções 

do trabalho e ordenam-se por letras minúsculas seguidas de parênteses. As regras 

para a utilização das alíneas são as seguintes: 

a) o trecho final do texto que introduzirá a alínea deve terminar com 

dois pontos; 

b) são ordenadas alfabeticamente; 

c) as letras alfabéticas que indicam as alíneas devem ser reentradas 

em relação à margem esquerda; 

d) o que for escrito nas alíneas deve iniciar com letra minúscula e 

finalizar com ponto-e-vírgula, exceto pela última alínea, a qual é 

finalizada com o ponto ( . );  

e) se houver necessidade extrema de subalíneas, estas devem 

iniciar por um hífen, colocado sob a primeira letra do texto da 

alínea correspondente, dele separadas por um espaço. As 

subalíneas terminam em vírgula, exceto pela última. 

 

2.6 TÍTULOS SEM INDICATIVO NUMÉRICO  

 

Os títulos sem numeração indicativa devem ser centralizados, com letra 

MAIÚSCULA e negrito (ver figuras correspondentes no capítulo 1deste manual). 

Enquadram-se na regra:  
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a) , agradecimentos, conclusão, errata, glossário, introdução, 

referências, resumos e sumário; 

b) listas de abreviaturas, ilustrações, siglas e símbolos; 

c) anexos, apêndices e índices. 

 

2.7 ITENS SEM TÍTULO E SEM INDICATIVO NUMÉRICO 

 

A ABNT não diz19 , mas deduz-se que tais itens podem ser elaborados 

conforme os critérios das instituições ou autores. Tais itens são a folha de 

aprovação, a dedicatória e a epígrafe (ver figuras correspondentes no capítulo 1 

deste manual). 

 

2.8 PAGINAÇÃO 

 

Os elementos pré-textuais não são numerados, apesar de serem 

contados. As folhas do trabalho devem ser contadas sequencialmente, a partir da 

folha de rosto, sem numeração impressa. A capa não é contada.  

A numeração das folhas deve ser impressa somente a partir da primeira 

folha da parte textual do trabalho, respeitando as seguintes regras: 

a) a numeração é feita em algarismos arábicos (1, 2, 3, e assim 

sucessivamente), contando-se somente o anverso, o que é o caso 

da maioria dos trabalhos acadêmicos; 

b) é colocada no canto superior direito da folha, a 2 centímetros da 

borda superior, com o último algarismo a 2 centímetros da borda 

direita da folha. O número acompanha a fonte do texto (a 

recomendação é Arial ou Times New Roman) e o tamanho pode 

ser menor que 12, conforme o item 2.1 acima. 

 

                                            
19

 NBR 14724, itens 5.2.3 e 5.2.4, p. 10. 
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Se o trabalho possui mais de um volume, a sequência da numeração das 

folhas deve ser mantida, desde o primeiro até o último volume.  

Se no trabalho houver apêndices e anexos, as folhas seguem numeração 

contínua e a paginação dá continuidade ao texto principal, exceto por reproduções 

de documentos com uma estrutura diferente da do trabalho. 

 

2.9 CITAÇÕES 

 

As citações são informações extraídas de outras fontes. São trechos das 

fontes pesquisadas, os quais são reproduzidos literalmente (citação direta ou 

textual) ou com pequenas modificações (citação indireta ou livre) no trabalho 

acadêmico.20 A identificação precisa da fonte da citação é indispensável. São 

identificados o(s) autor(es), a(s) data(s) e o(s) número(s) de página(s) entre 

parênteses. Quando a fonte é citada pela primeira vez, a referência em nota de 

rodapé deve reproduzir a informação bibliográfica completa. 

 

2.9.1 Citação direta ou textual 

 

Transcreve exatamente o texto citado. A grafia, a pontuação e o idioma 

são reproduzidos exatamente como ocorrem na fonte.  

Citações cujo texto não exceda três linhas são consideradas breves. 

Devem ser introduzidas no corpo do parágrafo, isto é, sem deslocamento ou grifo 

especial além das aspas duplas.  

 

EXEMPLO 

Para o autor de A era dos direitos “os direitos do homem, por mais fundamentais que 

sejam, são direitos históricos” (BOBBIO, 2004, p. 25). 

 

                                            
20

 NBR 10520, p. 1-2. 
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Para o caso de a citação já conter aspas, utilizam-se aspas simples antes 

e depois das aspas origianis. 

Citações diretas com mais de três linhas são definidas como longas. 

Estas aparecem em parágrafos distintos, com recuo de 4 centímetros da margem 

esquerda. Como já foi observado, usa-se fonte 10 e espaço simples, sem aspas. 

 

EXEMPLO 

Sobre a afirmação dos direitos do homem, BOBBIO (2004, p. 25) considera que 

os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 
históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por 
lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de 
modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas. 

 

 

Quando não se quer utilizar toda a frase do autor, mas somente algumas 

partes, devem ser indicadas as omissões com colchetes e reticências. Isso pode 

ocorrer no início, no meio ou no fim de uma citação, sem que se altere o sentido 

original do texto (detalhes em 2.9.4, abaixo).  

 

EXEMPLO  

Conforme OLIVEIRA (1997), a pesquisa exploratória trata de descobertas de 

informações, dados, para que se possa ter uma maior compreensão do problema abordado. Para 

MATTAR (2001), “[...] a pesquisa exploratória é freqüentemente, utilizada para aumentar o 

conhecimento sobre um determinado tema antes da efetivação de uma pesquisa quantitativa”. 

 

2.9.2 Citação indireta ou livre 

 

É aquela que descreve a ideia do autor citado, mas em formulação 

linguística do autor do trabalho em desenvolvimento. É a citação em que se 

reproduz a ideia do autor citado “com as próprias palavras”. Não são utilizadas 

aspas, por não se tratar de reprodução literal. 
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EXEMPLO 

Ao discorrer acerca dos direitos do homem, BOBBIO considera que, sob o ponto de vista 

teórico, esses são direitos históricos, vinculados a certas circunstâncias e a lutas específicas por 

certas liberdades, e nascem e se desenvolvem de forma gradual (2004, p. 25). 

 

Quando há citação de diferentes autores e/ou de diferentes obras, em 

sequência, é necessário dividir as mesmas por ponto-e-vírgula e organizá-las em 

ordem alfabética. 

 

2.9.3 Citação de citação 

 

É a citação de um texto do qual se adquiriu conhecimento por meio de 

outro autor, nos casos em que não foi possível o acesso ao texto original. Isso 

significa que o trecho citado já figura como citação em outra obra utilizada pelo 

autor. Em tais casos usa-se o nome do autor original, acompanhado das expressões 

apud ou citado por e do nome do autor por meio do qual se obteve acesso ao texto 

citado. 

 

EXEMPLO 

Francis Bacon (BACON apud BLOOM, 2001, p. 18) adverte: “Não leia com o intuito de 

contradizer ou refutar, nem para acreditar ou concordar, tampouco para ter o que conversar, mas 

para refletir e avaliar.” 

 

2.9.4 Simbologia em citações 

 

As supressões, interpolações, comentários, ênfases ou destaques são 

apontadas por meio de: 

a) supressões: [...]; 

b) interpolações, acréscimos ou comentários: [   ]; 

c) ênfase ou destaque: sublinhado, negrito ou itálico.  
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2.9.5 Grifo 

 

Para destacar trechos de uma citação utiliza-se algum dos tipos de grifo 

mencionados em 2.9.4, alínea “c”. Após a citação, usa-se a expressão grifo nosso 

entre parênteses, ou grifo do autor se a ênfase pertence à obra pesquisada. 

 

EXEMPLO 

A primeira citação de uma obra deve ter sua referência bibliográfica completa. As 

subseqüentes citações da mesma obra podem ser referenciadas de forma abreviada, desde que 

não haja referências intercaladas de outras obras do mesmo autor (NBR 6023, 2000) [grifo do autor]. 

 

2.9.6 Tradução 

 

Se o texto citado for traduzido pelo autor do trabalho em desenvolvimento, 

é necessária a expressão tradução nossa, entre parênteses. 

Para tais casos há duas possibilidades: 

a) citar o texto no idioma original e apresentar a tradução em nota de 

rodapé; 

b) traduzir diretamente a citação e reproduzir, em nota de rodapé, o texto 

citado, no idioma original. 

 

2.10 SIGLAS 

 

As siglas, ao ocorrerem no texto pela primeira vez, devem estar entre 

parênteses e antecedidas do texto completo que abreviam.  

 

EXEMPLO 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
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Devem ser apresentadas também em ordem alfabética na lista pré-textual 

apropriada (ver item 1.3.12, figura 14). 

 

2.11 EQUAÇÕES E FÓRMULAS 

 

As equações e as fórmulas aparecem destacadas no texto e, se 

necessário, devem ser numeradas com algarismos arábicos entre parênteses, 

alinhados à direita. “Na seqüência normal do texto, é permitido o uso de uma 

entrelinha maior que comporte seus elementos (expoentes, índices, entre outros).”21 

 

EXEMPLO 

          (1) 
 
 

       (2) 

 

 

2.12 ILUSTRAÇÕES 

 

As ilustrações devem ser identificadas (desenhos, esquemas, 

fluxogramas, fotografias, mapas, plantas, imagens, etc.) e numeradas em arábicos, 

ao que segue-se um travessão e o nome da ilustração. A ilustração deve ocorrer o 

mais próximo possível do trecho do trabalho a que faz referência (servem como 

exemplos as figuras ao longo deste manual). 

 

  

                                            
21

 NBR 14724, p. 11. 
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2.13 TABELAS 

 

As regras para a apresentação das tabelas seguem normalização do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).22 São elas: 

a) a numeração é independente e consecutiva; 

b) o título é colocado na parte superior, precedido da palavra 

“Tabela”, seguida do número em algarismos arábicos; 

c)  os extremos das tabelas à direta e à esquerda devem ser 

abertos; 

d) as fontes e as notas são situadas ao pé da tabela; 

e) se a tabela ocupar mais de uma página, a parte inferior não será 

delimitada. Usa-se, neste caso, a palavra “continuação” na página 

subsequente e as fontes e notas ao pé do final da tabela; 

f) a fonte do título da tabela deve ser maior do que a do corpo da 

mesma. 

 
EXEMPLO 

 
FIGURA 26 - TABELA 

 

FONTE: IBGE / Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e 
Análises da Dinâmica Demográfica. Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade para o Período 1980-2050 
- Revisão 2008. http://www.ibge.gov.br/brasil_em_sintese/tabelas/populacao_tabela02.htm. Acesso em 
29/05/2012. 

  

                                            
22

 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Normas de apresentação tabular. 
3. ed. Rio de Janeiro, 1993. 

http://www.ibge.gov.br/brasil_em_sintese/tabelas/populacao_tabela02.htm
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3 NOTAS DE RODAPÉ 

 

Há dois tipos de notas de rodapé: Notas explicativas e notas de 

referência. 

As notas explicativas oferecem para o leitor informações relevantes, tais 

como esclarecimentos conceituais, abordagens diferentes do mesmo problema do 

trabalho, indicações para leitura, entre tantas outras possibilidades. Não são 

inseridas no corpo do texto porque podem caracterizar fuga do tema do parágrafo e 

prejudicar a fluência na leitura. 

As notas de referência indicam autores e obras citados, com as 

informações consideradas essenciais para a sua adequada identificação. A primeira 

referência de uma obra deve ter sua indicação completa, e as subsequentes podem 

ser referenciadas de forma abreviada: 

a) ibidem (ibid.). Utilizado quando ocorrem diversas citações de uma 

mesma obra, mudando somente a paginação; 

b) idem (id.). Utilizado quando as citações forem do mesmo autor, 

mas em diferentes obras; 

c) opus citatum (op. cit.). Referência à obra citada anteriormente na 

mesma página do texto que está sendo desenvolvido, quando 

ocorre a intercalação de outras notas; 

d) loco citado (loc. cit.). Aplicado para citar a mesma página de uma 

obra já mencionada; 

e) passim. Utilizado para indicar referência a várias páginas da 

mesma obra, a fim de evitar a indicação repetitiva das páginas.  

 

EXEMPLOS 

¹ MOREIRA, Luis, 1999, p. 25. 

² Ibid, p. 38. 

¹ LIMA, Carlos Alencastro, 2004, p. 34. 

² Id., 2006, p.40. 

¹ CARDOSO, Marcio. Aventuras na Cura. Campos: Veritas, 2003, p.276. 

² OLIVENÇA, 2000, p. 345. 
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³ CARDOSO, op. cit., p. 456. 

¹ COSTA; CARVALHO, 2001, p. 34. 

² COSTA; CARVALHO, 2001, loc. cit. 

¹ SUNIR, 1970, passim. 

 

Todas as notas são numeradas em algarismos arábicos. A numeração 

pode ser contínua ou reiniciar a cada capítulo do trabalho. As notas são separadas 

do corpo do texto por um espaço simples e por um traço de aproximadamente 3 

centímetros que se inicia na margem esquerda. 
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4 REGRAS DE APRESENTAÇÃO DE REFERÊNCIAS23 

 

4.1 REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO 

 

As referências devem ser alinhadas apenas à margem esquerda e de 

maneira que cada documento possa ser identificado individualmente, utilizando-se 

espaçamento simples entre linhas e separação entre si por um espaços simples 

(conforme item 2.3 deste manual). 

 

4.1.1 Elementos essenciais 

 

Conforme a ABNT24, as informações essenciais são autor, título, local, 

editora e ano da publicação. 

As informações são estruturadas de maneira padronizada, na sequência, 

pontuação e formatação exemplificadas a seguir. 

 

FIGURA 27 - ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO GRÁFICA DE UMA REFERÊNCIA
25

 

 

 

 

 

 

  

                                            
23

 NBR 6023, 2002. 
24

 Ibidem, item 6.3., p.3. 
25

 Ibidem, itens 6.3 a 6.7. 

SOBRENOME, Nome do autor. Título: subtítulo. Edição. Local de publicação: 

Editora, Data. 
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4.1.2 Informações complementares 

 

A adição das informações complementares é opcional. Tais informações 

podem ser:  

a) ilustradores, tradutores, revisores, adaptadores, compiladores, 

entre outros; 

b) informações sobre características físicas do material, número de 

páginas, volumes, série editorial, coleção, etc; 

c) International Standard Book Number (ISBN). 

 

A adoção das informações complementares, como já foi dito, é opcional, 

mas é recomendada para uma melhor identificação da fonte. Caso seja adotada, 

deve ser observada em todas as referências utilizadas que disponibilizem as 

informações complementares em sua ficha catalográfica, folha de rosto ou 

equivalentes. 

 

4.2 AUTORIA26  

 

4.2.1 Autor pessoal 

 

Indicam-se os autores pelo último sobrenome em maiúsculas, seguido 

dos prenomes e outros sobrenomes, abreviados ou não. Recomenda-se, tanto 

quanto possível, o mesmo padrão para abreviação de nomes e sobrenomes, usados 

na mesma lista de referências. Os nomes em obras com vários autores devem ser 

separados por ponto-e-vírgula, seguidos de espaço. Ver exemplo básico acima (item 

4.1.1, figura 27). 

 

                                            
26

 Para a entrada de nomes (autoria) a ABNT recomenda e segue o Código de Catalogação Anglo-
americano vigente. Cf. NBR 6023, 2002, item 8.1, p. 14. 
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4.2.2 Autoria por responsabilidade 

 

Quando houver indicação explícita de responsabilidade pelo conjunto da 

obra, em coletâneas de vários autores, a entrada deve ser feita pelo nome do 

responsável ou responsáveis, seguido da abreviação do tipo de participação 

(organizador, compilador, editor, coordenador, etc.), entre parênteses.  

 

EXEMPLO 

PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi (Orgs.). História da cidadania. 2. ed. São 
Paulo: Contexto, 2003. 

 

4.2.3 Outros tipos de responsabilidade 

 

Outros tipos de responsabilidade (tradutor, revisor, ilustrador, entre 

outros) podem ser acrescentados após o título, conforme ocorram no documento.  

 

EXEMPLO 

JOYCE, James. Ulisses. Tradução de Antônio Houaiss. São Paulo: Abril Cultural, 1983. 

 

4.2.4 Autor entidade 

 

As obras de responsabilidade de entidade (órgãos governamentais, 

empresas, associações, congressos, seminários, etc.) dão entrada na lista de 

referências pelo nome da instituição, por extenso. 

 

EXEMPLOS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e 
documentação - Trabalhos acadêmicos – Apresentação. 3. ed. Rio de Janeiro, 2011. 
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BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Comissão Especial sobre Mortos e 
Desaparecidos Políticos. Direito à verdade e à memória: Comissão Especial sobre 
Mortos e Desaparecidos Políticos. Brasília : Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 
2007. 400p. 

 

4.2.5 Autoria desconhecida 

 

Em caso de autoria desconhecida, a entrada é feita pelo título. O termo 

“anônimo” não deve ser usado em substituição ao nome do autor desconhecido. 

 

EXEMPLO 

DIAGNÓSTICO do setor editorial brasileiro. São Paulo: Câmara Brasileira do Livro, 1993. 

64 p. 

 

4.2.6 Autoria sucessiva 

 

Quando se faz referência a mais de uma obra do mesmo autor, a 

repetição do nome pode ser substituída, nas referências seguintes, por um traço 

sublinear (conhecido também pelo termo em língua inglesa underline) equivalente a 

seis espaços, seguido de ponto. 

 

EXEMPLO 

OST, François., Contar a lei: as fontes do imaginário jurídico. Tradução de Paulo Neves. 
São Leopoldo: Editora da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2005. 

 

______. O tempo do direito. Tradução de Élcio Fernandes. Baurú: Edusc, 2005. 410 p. 
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4.3 TÍTULO E SUBTÍTULO 

 

O título e o subtítulo devem ser reproduzidos tal como figuram no 

documento, separados por dois-pontos.  

 

EXEMPLO 

OST, François. Contar a lei: as fontes do imaginário jurídico. Tradução de Paulo Neves. 
São Leopoldo: Editora da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2005. 

 

4.4 DATA 

 

Se não for possível determinar a data da publicação (o que ocorre mais 

costumeiramente em obras publicadas há muito tempo), é recomendável indicar a 

data aproximada entre colchetes. 

 

EXEMPLOS 

a) [1972 ou 1973] um ano ou outro; 

b) [1965?] data provável; 

c) [1975] data certa, não indicada no item; 

d) [entre 1906 e 1914]. Usa-se para intervalos menores de 20 anos; 

e) [ca. 1950] data aproximada; 

f) [198-] década certa; 

g) [198-?] década provável; 

h) [18--] século certo; 

i) [18--?] século provável. 

 

  



59 

 

 

4.5 INDICAÇÃO DO NÚMERO DE PÁGINAS 

 

Quando o documento for constituído somente por um volume, indica-se o 

número total de páginas ou folhas, seguido da abreviatura „p” para número total de 

páginas ou “f” para número total de folhas. 

 

EXEMPLO 

OST, François. O tempo do direito. Tradução de Élcio Fernandes. Baurú: Edusc, 2005. 
410 p. 
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5 MODELOS DE REFERÊNCIAS27 

 

5.1 DOCUMENTOS CONSIDERADOS NO TODO 

 

O que a ABNT considera “monografia no todo”28 inclui livros ou folhetos 

(manuais, guias, catálogos, enciclopédias, dicionários, etc.) e trabalhos acadêmicos 

(os TCCs de graduação, as monografias de especialização lato sensu, as 

dissertações de mestrado, as teses de doutorado, etc.). 

 

5.2 DOCUMENTOS NO TODO EM MEIO ELETRÔNICO 

 

Inclui os mesmos tipos indicados em 5.1, mas em meio eletrônico (CD-

ROM, online, etc.). 

 

5.3 PUBLICAÇÃO PERIÓDICA 

 

Compreende coleções como um todo, fascículos, revistas, jornais, 

cadernos, etc., integralmente considerados, e ainda materiais retirados e utilizados 

de um número, volume ou fascículo de periódico, tais como artigos de revistas de 

divulgação científica, editoriais, matérias jornalísticas, seções, reportagens, etc.29 

 

5.3.1 Artigo, matéria de revista ou boletim 

 

Compreende partes de publicações periódicas, comunicações, editoriais, 

entrevistas, reportagens, resenhas, etc.  

                                            
27

 Elaborado a partir de NBR 6023, itens 7 e 8. 
28

 Ibidem, p. 3. 
29

 Ibidem, p. 4. 
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São informações essenciais: autor(es), título da parte, artigo ou matéria, 

título da publicação, local de publicação, numeração correspondente ao volume e/ou 

ano, fascículo ou número, páginas inicial e final. No caso de artigo ou matéria, 

devem constar a data ou o intervalo da publicação e outras particularidades que 

tornem mais precisa a identificação. 

 

EXEMPLOS 30 

AS 500 maiores empresas do Brasil. Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro, v. 38, n. 9, 
set. 1984. Edição especial. 
 
MÃO-DE-OBRA e previdência. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, Rio de 
Janeiro; v. 7, 1983. Suplemento. 
 
COSTA, V. R. À margem da lei: o Programa Comunidade Solidária. Em Pauta: revista da 
Faculdade de Serviço Social da UERJ, Rio de Janeiro, n. 12, p. 131-148, 1998. 

 

5.3.2 Artigo e/ou matéria de jornal 

 

Compreende comunicações, editoriais, entrevistas, recensões, 

reportagens, resenhas, etc. 

São informações essenciais: autor(es), quando houver indicação, título do 

artigo ou da matéria, título do jornal, local de publicação, data de publicação, seção, 

caderno ou parte do jornal e a paginação correspondente.  

 

EXEMPLOS 31 

COSTURA x P.U.R. Aldus, São Paulo, ano 1, n. 1, nov. 1997. Encarte técnico, p. 8. 
 
NAVES, P. Lagos andinos dão banho de beleza. Folha de S. Paulo, São Paulo, 28 jun. 
1999. Folha Turismo, Caderno 8, p. 13. 
 
PAIVA, Anabela. Trincheira musical: músico dá lições de cidadania em forma de samba 

para crianças e adolescentes. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p. 2, 12 jan. 2002. 
  

                                            
30

 ibidem, p. 5, p. 6. 
31

 Ibidem, p. 6. 
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5.3.3 Artigo e/ou matéria de jornal em meio eletrônico 

 

As referências devem obedecer ao que é indicado para artigo e/ou 

matéria de jornal, de acordo com 5.3.2 acima, acrescidas as informações relativas à 

descrição física do meio eletrônico (disquetes, CD-ROM, online etc.). Quando se 

tratar de obras consultadas online, proceder-se-á conforme 5.2.  

 

EXEMPLOS 32 

SILVA, Ives Gandra. Pena de morte para o nascituro. O Estado de S. Paulo, São 
Paulo,19 set. 1998. Disponível em: 
<http://www.providafamilia.org/pena_morte_nascituro.htm>.  Acesso em: 19 set. 1998. 
 
KELLY, R. Electronic publishing at APS: its not just online journalism. APS News Online, 
Los Angeles, Nov. 1996. Disponível em: 
<http://www.aps.org/apsnews/1196/11965.html>. Acesso em: 25 nov. 1998. 

 

5.4 EVENTO COMO UM TODO 

 

Compreende os documentos reunidos em atas, anais e outros, 

característicos de eventos acadêmicos. 

São essenciais o nome do evento, a numeração (se houver), o ano e o 

local (a cidade) de realização do evento. Segue-se a apresentação do título do 

documento (anais, atas, tópico temático, etc.), e dos dados específicos de 

publicação, como local, editora e data.  

 

EXEMPLO 

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

33
 

 
 

  

                                            
32

 Ibidem. 
33

 Ibidem. 
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5.4.1 Trabalho apresentado em evento 

 

A referência compreende autor(es) e título do trabalho apresentados, 

seguidos da expressão “In” e então a identificação do evento em que o trabalho foi 

apresentado: nome do evento, numeração do evento (se houver), ano e local 

(cidade) de realização, título do documento (anais, atas, tópico temático etc.), local, 

editora e data de publicação, além das páginas inicial e final da fonte referenciada. 

 

EXEMPLOS34 

BRAYNER, A. R. A.; MEDEIROS, C. B. Incorporação do tempo em SGBD orientado a 
objetos. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS, 9, 1994, São Paulo. 
Anais... São Paulo: USP, 1994. p. 16-29. 
 
SOUZA, L. S.; BORGES, A. L.; REZENDE, J. O. Influência da correção e do preparo do 
solo sobre algumas propriedades químicas do solo cultivado com bananeiras. In: 
REUNIÃO BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS, 21., 
1994, Petrolina. Anais... Petrolina: EMBRAPA, CPATSA, 1994. p. 3-4. 

 

5.4.2 Trabalho apresentado em evento em meio eletrônico 

 

As referências devem observar o item 5.4.1 acima. Acrescentam-se as 

informações relativas ao meio de divulgação do trabalho (online, CD-ROM, etc.).  

 

EXEMPLOS35 

GUNCHO, M. R. A educação à distância e a biblioteca universitária. In: SEMINÁRIO DE 
BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, 10., 1998, Fortaleza. Anais... Fortaleza: Tec Treina, 
1998. 1 CD-ROM.  
 
SILVA, R. N.; OLIVEIRA, R. Os limites pedagógicos do paradigma da qualidade total na 
educação. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPe, 4., 1996, Recife. 
Anais eletrônicos... Recife: UFPe, 1996. Disponível em: <http://www. propesq. 
ufpe.br/anais/anais/educ/ce04.htm>. Acesso em: 21 jan. 1997. 
 
SABROZA, P. C. Globalização e saúde: impacto nos perfis epidemiológicos das 
populações. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA, 4., 1998, Rio de 
Janeiro. Anais eletrônicos... Rio de Janeiro: ABRASCO, 1998. Mesa-redonda. 
Disponível em: <http://www.abrasco.com.br/epirio98/>. Acesso em: 17 jan. 1999. 

  

                                            
34

 Ibidem, p. 7. 
35

 Ibidem. 
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5.4.3 Evento como um todo em meio eletrônico 

 

As referências se fazem de acordo com 5.4, 5.4.1 e 5.4.2 acima.  

 

EXEMPLO 

CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPe, 4., 1996, Recife. Anais 
eletrônicos... Recife: UFPe, 1996. Disponível em: 
<http://www.propesq.ufpe.br/anais/anais.htm>. Acesso em: 21 jan. 1997.

36
 

 

5.5 DOCUMENTO ICONOGRÁFICO  

 

A ABNT oferece uma lista de exemplos de documentos iconográficos: 

pintura, gravura, ilustração, fotografia, desenho técnico, diapositivo, diafilme, 

material estereográfico, transparência, cartaz, etc. A lista pode ser grande e vale 

para a produção e publicação por meios eletrônicos.  

A indicação do autor, do título (não havendo título, ou se atribui um ou se 

utiliza a expressão “sem título”, entre colchetes), da data, e a especificação do meio 

ou suporte são o mínimo esperado. 

 

EXEMPLO 

KOBAYASHI, K. Doença dos xavantes. 1980. 1 fotografia. 

 

Havendo mais informações de identificação e sendo relevante apresentá-

las, então é isso o que se faz.  

 

EXEMPLOS37 

KOBAYASHI, K. Doença dos xavantes. 1980. 1 fotografia, color., 16 cm x 56 cm. 
 
MATTOS, M. D.. Paisagem-Quatro Barras. 1987. 1 original de arte, óleo sobre tela, 40 
cm x 50 cm. Coleção particular. 
 
STOCKDALE, René. When’s recess? [2002]. 1 fotografia, color. Disponível em: 
{http://www.webshots.com/g/d2002/1-nw/20255.html}. 

                                            
36

 Ibidem, p.7. 
37

 Ibidem, p.10-11. 
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5.6 DOCUMENTO CARTOGRÁFICO 

 

A ABNT oferece exemplos: atlas, mapa, globo, fotografia aérea, etc. As 

referências seguem as mesmas regras de outros tipos de documento e as 

especificidades relativas à identificação de documentos cartográficos: designação 

específica, escala, tamanho, etc., dependendo do meio apresentado. 

 

EXEMPLOS38 

BRASIL e parte da América do Sul. São Paulo: Michalany, 1981. 1 mapa. Escala 
1:600.000. 
 
BRASIL e parte da América do Sul: mapa político, escolar, rodoviário, turístico e regional. 
São Paulo: Michalany, 1981. 1 mapa, color., 79 cm x 95 cm. Escala 1:600.000. 
 
INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO (São Paulo, SP). Projeto Lins Tupã: 
foto aérea. São Paulo,1986. 1 fotografia aérea. Escala 1:35.000. Fx 28, n. 15. 

 

5.7 DOCUMENTO JURÍDICO 

 

Por “documento jurídico” compreende-se basicamente a legislação (leis, 

decretos, medidas provisórias, emendas constitucionais, resoluções, atos 

normativos, portarias, circulares, decisões administrativas, etc.), a jurisprudência 

(decisões judiciais, súmulas, enunciados, acórdãos, sentenças, etc.) e a doutrina 

(discussão e interpretação das leis e dos principais problemas e conceitos relativos 

ao Direito e sua aplicação, na forma de artigos de periódicos, livros, monografias, 

dissertações, teses, etc.). 

Para a legislação indicam-se normalmente nas referências: a jurisdição 

(ou identificação da entidade, no caso de normas), o título, a numeração, a data e os 

dados relativos à publicação.  

 

  

                                            
38

 Ibidem, p. 11. 
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EXEMPLOS39 

BRASIL. Medida provisória nº1.569-9, de 11 de dezembro de 1997. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 14 dez. 1997. Seção 1, 
p. 29514. 
 
BRASIL. Decreto-lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943. Lex: coletânea de legislação: 
edição federal, São Paulo, v. 7, 1943. Suplemento. 
 
BRASIL. Código civil. 46. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. 
 
BRASIL. Congresso. Senado. Resolução nº  17, de 1991. Coleção de Leis da 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, v. 183, p. 1156-1157, maio/jun. 1991. 
 
BRASIL. Medida provisória nº  1.569-9, de 11 de dezembro de 1997. Estabelece multa 
em operações de importação, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 14 dez. 1997. Seção 1, p. 29514. 

 

Para a jurisprudência indicam-se normalmente nas referências: a 

jurisdição e o órgão judiciário competente, o título e o número, as partes envolvidas, 

quando for o caso, o relator, o local, a data e os dados da publicação.  

 

EXEMPLOS40 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 14. In: ______. Súmulas. São Paulo: 
Associação dos Advogados do Brasil, 1994. p. 16. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas-corpus nº 181.636-1, da 6 a Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Brasília, DF, 6 de dezembro de 1994. 
Lex: jurisprudência do STJ ENBR 6023:2002 9 Tribunais Regionais Federais, São Paulo, 
v. 10, n. 103, p. 236-240, mar. 1998. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 14. Não é admissível por ato 
administrativo restringir, em razão de idade, inscrição em concurso para  cargo público. 
In: ______. Súmulas. São Paulo: Associação dos Advogados do Brasil, 1994. p. 16. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Processual Penal. Habeas-corpus. 
Constrangimento ilegal. Habeas-corpus nº 181.636-1, da 6ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, Brasília, DF, 6 de dezembro de 1994. Lex: 
jurisprudência do STJ e Tribunais Regionais Federais, São Paulo, v. 10, n. 103, p. 236-
240, mar. 1998. 

 

  

                                            
39

 Ibidem, p. 8. 
40

 Ibidem, p. 8-9. 
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Para a doutrina referencia-se conforme o tipo de publicação.  

 

EXEMPLOS 

ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso racional como 
teoria da justificação jurídica. 2. ed. São Paulo: Landy Editora, 2005. 
 
BARROS, Raimundo Gomes de. Ministério Público: sua legitimação frente ao Código do 
Consumidor. Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, São Paulo, v. 19, n. 
139, p. 53-72, ago. 1995. 
 
PEIXOTO, Nicole Maria Fernandes, PINTO, Antônio Augusto Biermann. Da inexistência 
de Dano Moral diante das excludentes de ilicitude. Direito, justiça e cidadania. Revista 
do Curso de Direito da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, 
Santiago, RS, v. 5, n. 5, p. 146-163, 2008.  
 
TOURINHO NETO, F. C. Dano Ambiental. Consulex, Brasília, DF, ano 1, n. 1, p. 18-23, 

fev. 1997. 

 

Para documentos jurídicos em meio eletrônico, levam-se em conta as 

mesmas regras e acrescentam-se a identificação do meio (CD-ROM, online, etc.) e o 

endereço eletrônico da publicação, sendo indispensável a indicação da data de 

acesso de conteúdos online, para facilitar a sua localização, caso os mesmos já 

tenham sido retirados da rede (web). 

 

5.8 DOCUMENTOS DE ACESSO EXCLUSIVO EM MEIO ELETRÔNICO 

 

Inclui bases de dados, listas de discussão, BBS (site), arquivos em disco 

rígido, programas, conjuntos de programas e mensagens eletrônicas, entre outros. 

As informações essenciais são: autor(es), título do serviço ou produto, 

versão (se houver) e descrição física do meio eletrônico. Para obras consultadas 

online, ver os itens 5.1 e 5.2 acima. 

 

5.9 IMAGEM EM MOVIMENTO 

 

Inclui filmes, palestras, documentários, entrevistas gravadas em 

audiovisual, e os respectivos meios físicos e formatos de armazenamento e edição 

(DVD, VHS, etc.). 
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As informações mais comuns são o título, o diretor, o produtor, o local, a 

produtora, a data e a especificação do meio físico.  

 

EXEMPLOS41 

OS PERIGOS do uso de tóxicos. Produção de Jorge Ramos de Andrade. Coordenação 
de Maria Izabel Azevedo. São Paulo: CERAVI, 1983. 1 videocassete (30 min), VHS, 
son., color. 
 
CENTRAL do Brasil. Direção: Walter Salles Júnior. Produção: Martire de Clermont-
Tonnerre e Arthur Cohn. Intérpretes: Fernanda Montenegro; Marilia Pera; Vinicius de 
Oliveira; Sônia Lira; Othon Bastos; Matheus Nachtergaele e outros. Roteiro: Marcos 
Bernstein, João Emanuel Carneiro e Walter Salles Júnior. [S.l.]: Le Studio Canal; 
Riofilme; MACT Productions, 1998. 1 bobina cinematográfica (106 min), son., color., 35 
mm. 

 

5.10 DOCUMENTO SONORO NO TODO 

 

Inclui disco, CD, cassete, rolo, entre outros. 

As informações essenciais são: compositor(es) ou intérprete(s), título, 

local, gravadora (ou equivalente), data e especificação do suporte.  

 

EXEMPLOS42 

ALCIONE. Ouro e cobre. São Paulo: RCA Victor, 1988. 1 disco sonoro. MPB especial. 
[Rio de Janeiro]: Globo: Movieplay, c1995. 1 CD. 
 
SILVA, Luiz Inácio Lula da. Luiz Inácio Lula da Silva: depoimento [abr. 1991]. 
Entrevistadores: V. Tremel e M. Garcia. São Paulo: SENAI-SP, 1991. 2 cassetes 
sonoros. Entrevista concedida ao Projeto Memória do SENAI-SP. 

 

 

 

 

                                            
41

 Ibidem, p. 10. 
42

 Ibidem, p. 12. 
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