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MATERIAL COMPLEMENTAR 
PARA ELABORAÇÃO DE TCC 

CURSO BIOMEDICINA – UFG/ReJ

Profa. Dra. Martha Ribeiro Bonilha
Profa. Dra. Nadya da Silva Castro Ragagnin
Profa. Dra. Christiane Ricaldoni Giviziez

ESTRUTURA DE UM PROJETO 
DE PESQUISA

PROJETO

“descrição da estrutura de um empreendimento a ser realizado.”

PROJETO DE PESQUISA

“compreende uma das fases da pesquisa. É a descrição da sua 

estrutura.”

ESTRUTURA

“A estrutura de um projeto de pesquisa compreende: parte externa 

e parte interna.”

ABNT NBR 15287:2011

PROJETO DE PESQUISA

Parte externa:

� Capa
� “proteção externa do trabalho sobre a qual se imprimem as 

informações indispensáveis à sua identificação”

� Lombada
� “parte da capa do trabalho que reúne as margens internas das 

folhas, sejam elas costuradas, grampeadas, coladas ou mantidas 

juntas de outra maneira”

ABNT NBR 15287:2011

PROJETO DE PESQUISA

*Apesar da capa, de acordo com a ABNT NBR 15287 – Projetos de Pesquisa ser opcional, ela está sempre presente. 
(De acordo com a ABNT  NBR 14724 – Trabalhos Acadêmicos, a capa é obrigatória). 
LEMBRAR QUE SEMPRE PREVALECEM AS NORMAS DA INSTITUIÇÃO/CURSO!
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ABNT NBR 15287:2011

PROJETO DE PESQUISA
Parte interna:

� Elementos pré-textuais

� Elementos textuais

� Elementos pós-textuais

LISTAS (opcionais)
� Lista de ilustrações
� Lista de tabelas
� Lista de abreviaturas e siglas
� Lista de símbolos

*

*

Referências

Orçamento

Cronograma

*opcional

As folhas são contadas a partir da 
Folha de rosto sequencialmente, 
mas só é impresso o número a 
partir da Introdução.

ESTRUTURA PROJETO TCC

Para mais detalhes, ver item 4 da ABNT NBR 15287:2011 

Parte externa

Estrutura simplificada de 
projeto de pesquisa

I. Identificação (quem? o que? de onde?)  

II. Resumo*
III. Palavras-chave*
IV. Sumário 
V. Introdução/fundamentação teórica
VI. Objetivo (para que? para quem?)

VII. Justificativa (por quê?)
VIII. Material e método (como? com quê? onde? quanto?)

IX. Cronograma (quando?)
X. Orçamento (com quanto?)

XI. Referências

Elementos pré-textuais

Elementos
textuais

Elementos pós-textuais

*em projetos  para determinados órgãos de fomento/instituições.

APRESENTAÇÃO FÍSICA

� Papel A4 branco e de boa qualidade

� Opção de impressão frente e verso

� Editor  de  texto  o  programa  Word  for  Windows  
ou aplicativo similar 
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APRESENTAÇÃO FÍSICA

� Fonte

� Tipo “Times New Roman”

� Tamanho 12 (com exceções)

� Exceções: Citações com mais de três linhas, notas de rodapé, 

legendas de ilustrações e tabelas – tamanho 10

� Itálico – nomes científicos, palavras ou locuções em outro 

idioma

APRESENTAÇÃO FÍSICA
� Margens e espaços

� Margem esquerda e superior: 3 cm

� Margem direita e inferior: 2 cm

� Espaço para indicar início dos parágrafos: 1,25 cm

� Espaçamento entre linhas: 1,5 cm (com exceções)

� Exceções: 

� Citações com mais de três linhas, legendas de ilustrações e tabelas, 
parte referente à natureza do trabalho na folha de rosto – espaço 
simples

� Referências (espaço simples e separadas entre si por espaço duplo)

Os títulos devem ser separados dos textos que os antecedem e que os 
sucedem por um espaço de 1,5 nas entrelinhas.

APRESENTAÇÃO FÍSICA

� Alinhamento

� Na parte da natureza do trabalho na  folha  de  rosto deve ser do 

meio da mancha gráfica  (espaço delimitado de impressão dentro 

de uma página) para a margem direita

� No texto em geral – justificado (com exceções)

� Exemplo de exceção: referências (alinhadas à esquerda)

APRESENTAÇÃO FÍSICA
� Títulos 

� Seções primárias ou capítulos devem ser iniciados em uma nova folha

� O título das seções e  subseções  deve  conter  um  indicativo  
numérico,  em algarismo  arábico,  alinhado  à esquerda, separado 
por um espaço de caractere (com exceções)

� Exceções: errata*,  agradecimentos*,  lista  (ilustrações, abreviaturas  e  
siglas, símbolos),  resumos, sumário,  referências,  glossário, apêndice(s), 
anexo(s) e índice(s) – sem indicativo numérico e centralizados

� Negrito

� São  elementos  sem  título  e  sem  indicativo  numérico:  a  
folha  de  aprovação,  a dedicatória e a epígrafe (monografia*).
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APRESENTAÇÃO FÍSICA
� Numeração dos Títulos 

� A primeira divisão do texto resulta em seções primárias (capítulos)

� As  seções  primárias  podem  ser  subdivididas  em  seções  secundárias,  
estas  em terciárias e assim por diante, devendo ser destacadas, 
graficamente, umas das outras.

� Sugestão:

1 TÍTULO PRIMÁRIO

1.1 TÍTULO SECUNDÁRIO 

1.1.1 Título terciário

1.1.1.1 Título quaternário 

1.1.1.1.1 Título quinário

ABNT 6024 - 2012

APRESENTAÇÃO FÍSICA

� Numeração dos Títulos 

� As seções podem incluir  alíneas, representadas por letras minúsculas do 
alfabeto, e subalíneas, indicadas por travessão. 

APRESENTAÇÃO FÍSICA
� Paginação 

� A  numeração  de  páginas  inicia-se  no  item  INTRODUÇÃO e termina na 
última folha

� A parte pré-textual é contada, embora não numerada (exceção para a capa, 
que não é contada, nem numerada)

� A partir da primeira folha da parte textual, em algarismos arábicos, no canto 
superior direito da folha, a 2 cm da borda superior. O último algarismo deve 
ficar a 2 cm da borda direita da folha.

� Trabalho impresso em anverso e verso: a numeração das páginas deve ser  
colocada  no  anverso  da  folha,  no  canto  superior direito  e  no  verso,  
no  canto  superior esquerdo.

APRESENTAÇÃO FÍSICA

� Abreviaturas e siglas 

� As abreviaturas e siglas, quando mencionadas pela primeira vez 
no texto, devem ser indicadas entre parênteses, precedidas do 
nome completo

� Exemplo: Organização Mundial da Saúde (OMS).
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APRESENTAÇÃO FÍSICA
� Abreviaturas usadas nas referências:

ABNT 6023 - 2002

APRESENTAÇÃO FÍSICA
� Abreviaturas dos meses:

ABNT 6023 - 2002

CAPA
Acesse a logomarca da UFG no site:

https://www.ufg.br/up/1/o/Marca_UF

G_P_B_horizontal.png

Copie a imagem. Fixe no tamanho 

3 x 4,28cm, na disposição “atrás do 

texto”. Centralize vertical e 

horizontalmente, logo acima da 

margem superior.

Fonte tamanho 12. 

Letras maiúsculas e 

centralizadas.

Espacejamento 1,0.

Fonte tamanho 14 em negrito. 

Letras maiúsculas para o 

título e minúsculas para o 

subtítulo, centralizadas.

Espacejamento 1,0.

Fonte tamanho 12. 

Letras maiúsculas e 

centralizadas.

Espacejamento 1,0.

3 cm

3 cm
2 cm

2 cm

~ 18 espaços 1,0

~11 espaços 1,0

~14 espaços 1,0

Acesse a logomarca da UFG no site:

https://www.ufg.br/up/1/o/Marca_UF

G_P_B_horizontal.png

Copie a imagem. Fixe no tamanho 

3 x 4,28cm, na disposição “atrás do 

texto”. Centralize vertical e 

horizontalmente, logo acima da 

margem superior.

ATENÇÃO: confirmar 
link para logomarca 
no site da UFG.

FOLHA DE 
ROSTO

Fonte tamanho 12. 

Letras maiúsculas e 

centralizadas.

Fonte tamanho 14 em negrito. 

Letras maiúsculas para o título e 

minúsculas para o subtítulo, 

centralizadas.

Fonte tamanho 12. Letras 

maiúsculas e minúsculas, 

alinhadas à direita..

Fonte tamanho 12. Letras 

maiúsculas e minúsculas, 

justificadas após alinhadas do meio 

da mancha gráfica para  

a margem direita – recuo de 8 cm.

Fonte tamanho 12. Letras 

maiúsculas e 

centralizadas.

Toda Folha de Rosto com 

espaçamento simples (1,0).

~ 10 espaços 1,0

~12 espaços 1,0

~ 6 espaços 1,0

~ 8 espaços 1,0

~ 1 espaços 1,0
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SUMÁRIO
INTRODUÇÃO 

� Quando separada da Fundamentação Teórica, sugere-se que a 
Introdução tenha no máximo duas páginas, podendo apresentar 
trechos de autoria do próprio  aluno, mas também citações 
bibliográficas (opcional)

� De modo sucinto, informar o problema a ser investigado e as razões 
de sua elaboração, destacando a sua relevância, de modo a 
despertar o interesse do  leitor pelo tema escolhido

� Fazer referência aos seus objetivos e à modalidade de monografia 
escolhida

A introdução pode ou não estar junto com a Fundamentação Teórica

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

� Definição  de termos e de conceitos essenciais para o trabalho, relato 

do tema na atualidade, quais lacunas existem etc.

� Conteúdo deve demonstrar a necessidade do estudo e auxiliar na 

interpretação dos resultados

� A  literatura  consultada  deve  ser  atual  e  consistente  em  relação  

ao  problema

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

� Não deve  ser  uma  simples  sequência  impessoal  de  resumos de  

outros  trabalhos

� Deve  incluir também  uma  contribuição  do  autor  para  mostrar  

que  os  trabalhos  não  foram  meramente catalogados, mas sim 

examinados e criticados objetivamente

� Deixar claro  que  o  conhecimento  acumulado  ou  as ações até 

então desenvolvidas não foram suficientes para o equacionamento do 

problema
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JUSTIFICATIVA

� Parte  que  revela  a  importância  do  trabalho  na área  

biomédica

� Deve  apresentar  as  lacunas  de  conhecimento  que  

justificam  a  execução  do trabalho, necessitando assim de 

embasamento teórico

OBJETIVO(S)
� Devem ser expressos de forma concisa,  clara e realista, em termos 

de respostas às questões relevantes do problema alvo proposto

� Objetivo geral: indique de forma genérica  qual  objetivo  deve  ser  
alcançado

� Objetivos  específicos:  arrole  o(s)  objetivo(s) específico(s) que 
deverão ser alcançados pela execução da proposta de pesquisa 
(resultados devem ser as  respostas  dos  objetivos)

� Redigir em forma de tópicos e suas frases iniciadas por verbos no 
infinitivo (ex.: definir, identificar, demonstrar, caracterizar, 
selecionar...)

MATERIAL E MÉTODOS
� Descrição completa e concisa da metodologia utilizada, que 

permita ao  leitor  compreender  e  interpretar  os  resultados,  
bem  como  a  reprodução  do  estudo  ou  a utilização do 
método por outros pesquisadores

� Metodologia  desenvolvida  deve  estar  de  acordo  com os  
objetivos  propostos  na pesquisa e conforme a natureza da 
pesquisa (revisão sistemática, pesquisa experimental, etc.)

� Atenção à necessidade de aprovação pelo Comitê de Ética

RESULTADOS ESPERADOS*
� *Opcional – pouco utilizado em projetos de TCC

� Mencionar os  resultados  que se  esperam  alcançar  com  o 
estudo,  as  contribuições  para  a  comunidade  científica  e  
para  a  sociedade  em  geral

� Poderão  ser  mencionadas  as  possíveis  publicações,  a  
participação  de  alunos,  como iniciação científica e as parcerias 
com outras instituições, entre outros
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CRONOGRAMA
� Quadro ou tabela contendo cada uma das etapas de execução 

do projeto (e não da escrita do mesmo) e os meses ou 
quinzenas nas quais serão executadas

� Deve guardar estreita relação com o que foi descrito na 
metodologia

� Essa  seção  é  muito  importante,  pois  delineará  cada  etapa  
do  trabalho  do  aluno  na execução  do  projeto

� Também  servirá  como referência  para  o  próprio aluno e para 
o orientador  do  TCC  no  acompanhamento  e  avaliação  do 
desempenho do estudante

CRONOGRAMA - exemplo

Atividades
Meses/2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Levantamento bibliográfico x x x x x x x x x x x x

Elaboração do projeto x

Apreciação do Comitê de Ética x

Coleta de dados x x x x x

Tabulação e análise dos  dados coletados
x x x x

Elaboração da monografia x x x x x

Defesa da monografia x

Entrega da versão corrigida x

ORÇAMENTO

� Essencial quando o pesquisador pleiteia financiamento 
e quando solicitado pela instituição.

� Importante para dar clareza de tudo que será 
necessário para realizar o projeto.

� Permite tomar providências para que tudo que for 
necessário esteja disponível.

� Conscientiza o pesquisador de despesas que talvez 
tenha que bancar.

ORÇAMENTO - exemplo
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REFERÊNCIAS

� Conjunto  ordenado  e  padronizado  de  elementos 

relacionados às citações de obras apresentadas no texto, de 

forma a permitir a identificação de um  documento  em  seu  

todo  ou  parte,  permitindo  a  facilidade  de  resgate  por  

leitores interessados

APÊNDICE

� Parte  opcional  e  complementar  do  texto  elaborado  pelo  
autor

� Referenciá-lo (“Apêndice A”), e apresentá-lo  no final do 
trabalho, no item Apêndice

� Cada apêndice leva uma letra maiúscula, em ordem alfabética e 
respectivo título

ANEXO

� Também um elemento opcional e complementar ao texto

� Não  é  elaborado  pelo  autor (por  exemplo,  um  questionário 
validado por outro autor, uma lei etc.)

� É identificado por letra  maiúscula,  em  ordem  alfabética,  
seguida  do  nome

� Citar  a  fonte  do  material apresentado em cada anexo

Parte externa

*

*

*

*

*

*opcional

*

LISTAS (opcionais)
� Lista de ilustrações
� Lista de tabelas
� Lista de abreviaturas e siglas
� Lista de símbolos

ELEMENTOS TEXTUAIS
� Introdução/Fundamentação teórica
� Metodologia (Material e métodos)
� Resultados
� Discussão
� Conclusão

ESTRUTURA TCC

Elementos textuais

Para mais detalhes, ver item 4 da ABNT NBR 14724:2011 
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ABNT 14724

CAPA DE TRABALHO ACADÊMICO

O que é Ciência?
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ANVERSO 
DA 

FOLHA

MARGENS

2

1

5

3

4

“padrão”

“padrão”

PAPEL

2

“padrão”

1

3

4

5

2
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1

2
3

CAPA

Outra forma de 
centralizar o texto

Fonte 

Tamanho da fonte

RECURSO DA 
RÉGUA
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MARGENS  OK

RECURSO 
PARA 

CONTAR 
ESPAÇOS

CAPA
Acesse a logomarca da UFG no site:

https://www.ufg.br/up/1/o/Marca_UF

G_P_B_horizontal.png

Copie a imagem. Fixe no tamanho 

3 x 4,28cm, na disposição “atrás do 

texto”. Centralize vertical e 

horizontalmente, logo acima da 

margem superior.

Fonte tamanho 12. 

Letras maiúsculas e 

centralizadas.

Espacejamento 1,0.

Fonte tamanho 14 em negrito. 

Letras maiúsculas para o 

título e minúsculas para o 

subtítulo, centralizadas.

Espacejamento 1,0.

Fonte tamanho 12. 

Letras maiúsculas e 

centralizadas.

Espacejamento 1,0.

3 cm

3 cm
2 cm

2 cm

~ 18 espaços 1,0

~11 espaços 1,0

~14 espaços 1,0

Acesse a logomarca da UFG no site:

https://www.ufg.br/up/1/o/Marca_UF

G_P_B_horizontal.png

Copie a imagem. Fixe no tamanho 

3 x 4,28cm, na disposição “atrás do 

texto”. Centralize vertical e 

horizontalmente, logo acima da 

margem superior.

ATENÇÃO: confirmar 
link para logomarca 
no site da UFG.
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Copie a imagem. Fixe no 

tamanho 3 x 4,28cm, na 

disposição “atrás do texto”. *

*
*
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FOLHA DE FOLHA DE FOLHA DE FOLHA DE 
ROSTOROSTOROSTOROSTO

Fonte tamanho 12. 

Letras maiúsculas e 

centralizadas.

Fonte tamanho 14 em negrito. 

Letras maiúsculas para o título e 

minúsculas para o subtítulo, 

centralizadas.

Fonte tamanho 12. Letras 

maiúsculas e minúsculas, 

alinhadas à direita..

Fonte tamanho 12. Letras 

maiúsculas e minúsculas, 

justificadas após alinhadas do meio 

da mancha gráfica para  

a margem direita – recuo de 8 cm.

Fonte tamanho 12. Letras 

maiúsculas e 

centralizadas.

Toda Folha de Rosto com 

espaçamento simples (1,0).

~ 10 espaços 1,0

~12 espaços 1,0

~ 6 espaços 1,0

~ 8 espaços 1,0

~ 1 espaços 1,0

MANCHA GRÁFICAMANCHA GRÁFICAMANCHA GRÁFICAMANCHA GRÁFICA

A Mancha Gráfica é a área limite de 

impressão de um projeto gráfico.

2 cm

2 cm

3 cm

3 cm

21 cm 

29
,7
 c
m

A4 = 21 X 29,7cm

Margens:   Esquerda e superior = 3 cm 
Direita e inferior = 2 cm 

2 cm

2 cm

3 cm

3 cm

21 - 2 - 3 = 16 cm 

21 cm 

29
,7
 c
m

8 cm 8 cm 

MANCHA GRÁFICAMANCHA GRÁFICAMANCHA GRÁFICAMANCHA GRÁFICA

A Mancha Gráfica é a área limite de 

impressão de um projeto gráfico.

A4 = 21 X 29,7cm

Margens:   Esquerda e superior = 3 cm 
Direita e inferior = 2 cm 

Natureza do trabalho: espaço simples, fonte 12, letras 
maiúsculas e minúsculas, alinhado do meio da 
mancha gráfica para a margem direita 
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2 cm

Meio da mancha gráfica

2 cm

3 cm

3 cm

21 - 2 - 3 = 16 cm 

21 cm 

29
,7
 c
m

8 cm 8 cm 

MANCHA GRÁFICAMANCHA GRÁFICAMANCHA GRÁFICAMANCHA GRÁFICA

A Mancha Gráfica é a área limite de 

impressão de um projeto gráfico.

A4 = 21 X 29,7cm

Margens:   Esquerda e superior = 3 cm 
Direita e inferior = 2 cm 

Natureza do trabalho: espaço simples, fonte 12, letras 
maiúsculas e minúsculas, alinhado do meio da 
mancha gráfica para a margem direita 

MANCHA GRÁFICAMANCHA GRÁFICAMANCHA GRÁFICAMANCHA GRÁFICA

21 - 2 - 3 = 16 cm 

ABNT NBR 6027

SUMÁRIO
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IMPORTANTE  LER  AS NORMAS POR INTEIRO!

ABNT NBR 6024

NUMERAÇÃO PROGRESSIVA
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Exemplo:
1 TÍTULO DA SEÇÃO PRIMÁRIA
1.1 TÍTULO DA SEÇÃO SECUNDÁRIA
1.1.1 Título da seção terciária
1.1.1.1 Titulo da seção quaternária
1.1.1.1.1 Título da seção quinária

Exemplo:
a) texto da alínea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx;
b) texto da alínea:

– texto da subalínea zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz;

– texto da subalínea.

ABNT NBR 6027

SUMÁRIO
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COLOCANDO 
A

RÉGUA

Alinhamento 
centralizado
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* Seguir a formatação inicial (capa) quanto a 
margens, fonte, espaçamento. Depois do título 
(SUMÁRIO) usar alinhamento justificado.

1 clique em 15,5

Alinhamento 
justificado

2 cliques no L
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Clicar em TAB 

Digitar o indicativo de 
seção e o seu título 

1

2

Dar “enter” + novo indicativo de seção e seu título, ...

Lembrar que a capa não é numerada e que os 
números só aparecem a partir da INTRODUÇÃO.

Inserir o número da página 
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Observe que foi colocado manualmente um espaço, sem 
ponto, antes dos títulos das seções e que os itens não 
numerados foram alinhados com os demais títulos.

Se desejar, pode alinhar 
os números das páginas, 

com um dígito, à 
direita. Basta dar 2 
espaços antes deles.

Alinhamento diferente do sugerido pela ABNT

Para alinhar como sugerido pela ABNT – clicar na 
régua no alinhamento desejado (L). Clicar no L 2x  
e tabular  como anteriormente. 
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Dar um “enter” antes de cada título.

Alinhamento sugerido pela ABNT
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Orientações TCC BIOMEDICINA 2017

CAPA, FOLHA DE ROSTO, SUMÁRIO, LISTAS, 
CITAÇÕES E REFERÊNCIAS

“correção” de partes do Guia on-line

CAPA
3 cm

3 cm 2 cm

2 cm

Acesse a logomarca da UFG no site:

https://www.ufg.br/up/1/o/Marca_UF

G_P_B_horizontal.png

Copie a imagem. Fixe no tamanho 

3 x 4,28cm, na disposição “atrás do 

texto”. Centralize vertical e 

horizontalmente, logo acima da 

margem superior.

Fonte tamanho 12. 

Letras maiúsculas e 

centralizadas.

Espacejamento 1,0.

Fonte tamanho 14 em negrito. 

Letras maiúsculas para o 

título e minúsculas para o 

subtítulo, centralizadas.

Espacejamento 1,0.

Fonte tamanho 12. 

Letras maiúsculas e 

centralizadas.

Espacejamento 1,0.

~ 18 espaços 1,0

~11 espaços 1,0

~14 espaços 1,0

ATENÇÃO: confirmar 
link para logomarca 
no site da UFG.

FOLHA DE 
ROSTO

Fonte tamanho 12. Letras 
maiúsculas e 
centralizadas.

Fonte tamanho 14 em negrito. 
Letras maiúsculas para o título e 
minúsculas para o subtítulo, 
centralizadas.

Fonte tamanho 12. Letras 
maiúsculas e minúsculas, 
alinhadas à direita..

Fonte tamanho 12. Letras 
maiúsculas e minúsculas, 
justificadas após alinhadas do meio 
da mancha gráfica para  
a margem direita – recuo de 8 cm.

Fonte tamanho 12. Letras 
maiúsculas e 
centralizadas.

Toda Folha de Rosto com 

espaçamento simples (1,0).

~ 10 espaços 1,0

~12 espaços 1,0

~ 6 espaços 1,0

~ 8 espaços 1,0

~ 1 espaços 1,0

SUMÁRIO

•relação de todas as partes da 
monografia, na ordem em que 
aparecem no texto,  com  o  respectivo  
número  da  página em  algarismos  
arábicos

•não contém elementos pré-textuais

•recomenda-se: 
• títulos e subtítulos alinhados;
• mesma apresentação tipográfica 

utilizada nas seções do documento 

•Justificado, fonte 12 e espaçamento 
1,5 

ABNT 6027 - 2013
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Listas de Figuras ou de Tabelas
Listas de Siglas, Abreviaturas  ou 

Símbolos

Distância de ≅ 12 espaços entre a maior sigla e seu significado, de 
forma que as colunas fiquem alinhadas como no exemplo.

Espaçamento títulos e parágrafos. N° página

CITAÇÕES E REFERÊNCIAS
� Devem ser de acordo com as ABNTs:

� NBR 10520 – 2002
� NBR 6023 - 2002
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Citações

• Todas as citações de trabalhos publicados devem constar 
na lista das referências. Estas devem estar corretas e de 
acordo com a norma utilizada (ABNT NBR 6023).

CITAÇÕES

“menção de uma informação extraída de outra fonte”

Por que utilizar citação?

1. Conferir credibilidade

2. Fundamentar

3. Relatar  trabalhos existentes na área

4. Confrontar dados, fatos e argumentos

5. Registrar pontos de vista/conclusões similares ou 
em desacordo sobre o assunto

CITAÇÕES
As citações são indicadas por um sistema de chamada
(padronizar em todo texto)

(NBR 10520, 2002)

Sistema de chamada

Numérico Autor-data

CITAÇÕES

Autoria 

Entre 
parênteses 

No texto
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(NBR 10520, 2002)

Tipos de autor
�Autor pessoal

�um autor ;

�dois autores;

�três autores; 

�mais de três autores. 

�Autor entidade
�associações;

�empresas;

�instituições;

�eventos, etc.  
� UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Faculdade de Saúde Pública

� INSTITUTO ADOLFO LUTZ

(NBR 10520, 2002)

Tipos de autor
�Órgãos governamentais

� BRASIL. Ministério da Saúde

�Outros:
�Autoria desconhecida

�Organizadores, compiladores, editores, adaptadores etc.

�Outros tipos de responsabilidade: tradutor; etc. 

*Para  obras  sem  indicação  de  autoria  ou  responsabilidade  deve  ser  
pela  primeira palavra do título seguida de reticências, data de publicação e 
página(s) da citação,  no caso de citação direta, separados por vírgula e entre 
parênteses.

OBSERVAÇÕES:

• Devem acompanhar o último sobrenome distintivos

como “Neto”, “Junior”, “Filho”:

�GIOVANNI JÚNIOR

�GIOVANNI JR

�MOREIRA FILHO

�ALMEIDA NETO

�FAVA SOBRINHO

AUTOR PESSOAL

OBSERVAÇÕES:

• No caso de autores em língua espanhola, a entrada
deve ser feita a partir do penúltimo sobrenome:

�RAMÓN GUERRERO

�CRUZ HERNANDES

�MARTIN CONTRERAS

AUTOR PESSOAL
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OBSERVAÇÕES:

• Se o último sobrenome é composto, a entrada deve ser
feita pela expressão composta:

�MERLEAU-PONTY

�ESPÍRITO SANTO

�CASTELO BRANCO

AUTOR PESSOAL Autor pessoal - Um autor

Nas referências:

Título periódico - negritoTítulo artigo

Autor pessoal - Dois autores

TRINDADE, L.; PIRES, D. E. Implicações dos modelos assistenciais da atenção básica nas 
cargas de trabalho dos profissionais de saúde. Texto Contexto Enfermagem, 

Florianópolis, v. 22, n. 1, p. 36-42, 2013.

Nas referências:

Autor pessoal - Dois autores

SCHIMITH, M. D.; LIMA, M. A. D. S. Acolhimento e vínculo em uma equipe do Programa 
Saúde da Família. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 20, n. 6, p. 1487-1494, 
2004.

Nas referências:
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Autor pessoal - Três autores

MITRE, S. M.; ANDRADE, E. I. G; COTTA, R. M. M. Progress and challenges facing user
acceptance in the implementation and qualification of the Unified Health System in 
Primary Healthcare: a review of the bibliographical output in Brazil. Ciência & Saúde 
Coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n. 8, p. 2071-2085, 2012.

Nas referências:

Autor pessoal - Três autores

OLIVEIRA, I. C.; ROCHA, R. M.; CUTOLO, L. R. A. Algumas Palavras sobre o NASF: 
Relatando uma Experiência Acadêmica. Revista Brasileira De Educação Médica, Rio de 
Janeiro, v. 36, n. 4, p. 574-580, 2012.

Nas referências:

Autor pessoal - Mais de três autores

SOUZA, E. C. F.; VILAR, R. L. A.; ROCHA, N. S. P. D.; UCHOA, A. C.; ROCHA, P. M. Acesso e 
acolhimento na atenção básica: uma análise da percepção dos usuários e profissionais 
de saúde. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 24, p. 100 – 110, 2008.

OU

SOUZA, E. C. F. et al. Acesso e acolhimento na atenção básica: uma análise da percepção 
dos usuários e profissionais de saúde. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 24, 
p. 100–110, 2008.

A expressão latina et al é abreviação de et alli e significa“e outros”. 

Nas referências:

LOCH-NECKEL, G.; SEEMANN, G.; EIDT, H. B.; RABUSKE, M. M.; CREPALDI, M. A. Desafios 
para a ação interdisciplinar na atenção básica: implicações relativas à composição das 
equipes de saúde da família. Revista Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 14, p. 
1463-1472, 2009.

OU

LOCH-NECKEL, G. et al. Desafios para a ação interdisciplinar na atenção básica: 
implicações relativas à composição das equipes de saúde da família. Revista Ciência & 
Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 14, p. 1463-1472, 2009.

Nas referências:

Autor pessoal - Mais de três autores
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Autoria entre parênteses:

Entrada pelo título: (O DESENVOLVIMENTO..., 1998)

Entidade: (COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 2002)

Autoria desconhecida - Entidade

Autoria incluída na sentença:

Entrada pelo título: O desenvolvimento... (1998)

Entidade: Comissão das comunidades europeias (2002)

Autoria desconhecida - Entidade

Tipos de citação

Citação: “menção de uma informação extraída de outra fonte.”

Citação de citação: “citação direta ou indireta de um texto em 
que não se teve acesso ao original.”

Citação direta: “transcrição textual de parte da obra do autor 
consultado.”

Citação indireta ou paráfrase: “texto baseado na obra do autor 
consultado.”

É a transcrição ou cópia de um parágrafo, 

uma frase ou uma expressão,  utilizando                               

exatamente as mesmas palavras usadas 

pelo autor do trabalho consultado.

Citação  Direta

(NBR 10520, 2002)
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Regras gerais de apresentação

1. “Especificar no texto a(s) página(s), volume(s), tomo(s) 
ou seção(ões) da fonte consultada [...]. Estes devem 
seguir a data, separado(s) por vírgula e precedido(s) 
pelo termo, que o(s) caracteriza, de forma abreviada.”

2. “As citações diretas, no texto, de até três linhas, devem 
estar contidas entre aspas duplas. As aspas simples 
são utilizadas para indicar citação no interior da 
citação.”

Citação  Direta

(NBR 10520, 2002)

Até 3 linhas

Exemplos – autores entre parênteses:

• O papel do pesquisador é o de servir como ''veículo 

inteligente e ativo'' (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 11) entre 

esse conhecimento acumulado na área e as novas 

evidências que serão estabelecidas a partir da pesquisa.

Citação  Direta

Autores Ano e página

Até 3 linhas

Exemplos – autores no texto:

• De acordo com Lüdke e André (1986, p. 11), o papel do 

pesquisador é o de servir como ''veículo inteligente e ativo''

entre esse conhecimento acumulado na área e as novas 

evidências que serão estabelecidas a partir da pesquisa.

Citação  Direta

Autores Ano e página

Regras gerais de apresentação

3. Citações com mais de três linhas, devem ser 
destacadas com recuo de 4 cm da margem 
esquerda, com letra menor que a do texto (10), 
espaçamento simples e sem aspas.

Citação  Direta

(NBR 10520, 2002)
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Mais de 3 linhas

Exemplo – autor entre parênteses:

A teleconferência permite ao individuo participar
de um encontro nacional ou regional sem a
necessidade de deixar seu local de origem. Tipos
comuns de teleconferências incluem o uso da
televisão, telefone, e computador. Através de áudio-
conferência, utilizando a companhia local de telefone,
um sinal de áudio pode ser emitido em um salão de
qualquer dimensão. (NICHOLS, 1993, p. 181).

NBR 10520_2002

Citação  Direta Citação  Direta

Exemplo – autor no texto:

Mais de 3 linhas

Citação de citação

• É a citação direta ou indireta de um texto em que não 
se teve acesso ao original. Só temos acesso à obra do 
autor que citou.

• Primeiro indicar o sobrenome do autor do trecho 

seguido da expressão latina apud (citado por, conforme, 
segundo) e então o sobrenome do autor da obra 
consultada.

NBR 10520_2002

Citação de citação

Exemplo: 

Segundo Castro (1984 apud FREITAS, 1998) a teoria do 
DNA [...]

“Com o passar do tempo a vida nos centros urbanos 
tornou-se neurótica e infeliz”. (FONTES, 1987, p.18 apud 
MEDEIROS, 1996, p. 38).

Autor consultado

Autor consultado
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Citação de citação

REZENDE, M. C.; TURRA, D. D. ; ALVES, F.; PEREIRA, F. B.; SANTOS, S. A. P.; TREVISAN, V. C. 
Cuidar de idosos com Alzheimer: influencias sociais, físicas e psicológicas envolvidas 
nesta tarefa. Revista Brasileira de Ciências Envelhecimento Humano, Passo Fundo, v. 5, 
n.1, p. 19-31, 2008.

Nas referências:

Citação de citação

Nas referências:

VILELA, L. P.; CARAMELLI, P. A doença de Alzheimer na visão de familiares de 
pacientes. Revista Associação Médica Brasileira, São Paulo, v. 52, n. 3, p. 148-152, 
2006.

Citação de citação

HENDRIKSEN, E. S.; VAN BREDA, M. F. Teoria da Contabilidade. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 1999. 550 p.

Nas referências:

Observação de Paton, citado por Hendriksen e Van Breda (1999, p. 75), 
corrobora a importância do estudo da teoria contábil [...]. 

Título LIVRO- negrito

Citação de citação

Na lista de referências é o nome do autor da 
obra consultada que deve aparecer.

Deve ser empregada apenas quando o acesso à 
obra original for impossível, pois esse tipo de 

citação compromete a credibilidade do trabalho!!
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Citação indireta ou paráfrase

• É a transcrição das ideias de um autor usando as 

próprias palavras. 

• Ao contrário da citação direta, a citação indireta 

deve ser encorajada, pois é a maneira que o 

pesquisador tem de ler, compreender e gerar 

conhecimento a partir do conhecimento de outros 

autores.

• Dica: Leia e releia o texto original até que seja capaz de  

reescrevê-lo com suas próprias palavras.

Citação indireta ou paráfrase

Regras gerais de apresentação

• Não se usa aspas e o número de página é opcional.

Exemplo – dois autores no texto:

Merriam e Caffarella (1991) observam que a localização

de recursos tem um papel no processo de aprendizagem

autodirigida.

Citação indireta ou paráfrase

Exemplo – dois autores entre parênteses:

De fato semelhante equacionamento do problema

conteria o risco de se considerar a literatura meramente

como uma fonte a mais de conteúdo já previamente

disponíveis, em outros lugares, para a teologia

(JOSSUA; METZ, 1976, p. 3).

Regras gerais

�Quando houver coincidência de sobrenomes de autores, 
acrescentam-se as iniciais de seus prenomes; se mesmo assim 
existir coincidência, colocam-se os prenomes por extenso.

Exemplos:

(BARBOSA, 1958) (BARBOSA, 1959) 

(BARBOSA, C., 1965) (BARBOSA, C., 1965)

(BARBOSA, C., 1958) (BARBOSA, O., 1959)

(BARBOSA, Cássio, 1965) (BARBOSA, Celso, 1965)

NBR 10520_2002
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� Em  citações de  vários  documentos de um mesmo autor 
publicados  no mesmo  ano, faz-se a distinção com acréscimo 
de letras minúsculas, em ordem alfabética, após a data e  sem 
espaçamento, conforme a lista de referências.

Exemplos:

Segundo análises de Pires (2004a, 2004b) [...].

[...] (PIRES, 2004a, 2004b).

Senger (2000a, 2000b, 2005) constatou que a hepatite viral [...].

Pérez-Nebra e Torres (2002a) [...]. 

Conforme descrito por Pérez-Nebra e Torres (2002b) [...]. 

NBR 10520_2002

Regras gerais

�Nas  citações  indiretas  de  documentos  de  mesma  
autoria,  publicados  em  anos diferentes e mencionados 
simultaneamente, as datas são separadas por vírgulas. 

Exemplos:

[...] (SILVA, 1989, 1994).

De acordo com Santos, Vargas e Alves (2000, 2002, 2004) [...]. 

NBR 10520_2002

Regras gerais

�As  citações  indiretas  de  diversos  documentos  de  vários
autores,  mencionados  simultaneamente, devem ser 
separadas por (;), em ordem alfabética.

Exemplo:

[...] (CASTRO, 1994; SILVA, 1989).

[...] (FONSECA, 1997; PAIVA, 1997; SILVA, 1997).

A desnutrição é uma das principais causas de mortalidade infantil 
(ALVES; PENHA, 1989; GUIMARÃES, 1987; JONES et al., 1988).

NBR 10520_2002

Regras gerais

• Entidades 
• De acordo com Brasil (2007), o sistema único de saúde  [...].

• Podem ser citadas pelas respectivas siglas, desde que 

a primeira vez seja citada por extenso.

• De  acordo com  WORLD  HEALTH  ORGANIZATION  – WHO  

(2008)  a  raiva humana é [...].

Regras gerais
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Referências

REFERÊNCIAS

• É a parte do trabalho que apresenta uma lista ordenada 
das referências dos documentos citados no texto.

• No sistema autor-data as referências aparecem em 
ordem alfabética.

• O prenome do autor pode ser transcrito abreviado ou 
não. É importante haver padronização em todo o 
trabalho.

As referências são alinhadas somente à margem esquerda 

do texto e de forma a se identificar individualmente cada 
documento, em espaço simples e separadas entre si por 

espaço duplo. 

Referências no Sistema autor-data
As referências são apresentadas em ordem alfabética de sobrenome dos autores.

Alinhamento à esquerda

REFERÊNCIAS

BALBACHEVSKY, E. A profissão acadêmica no Brasil: as múltiplas facetas de nosso 
sistema de ensino superior. São Paulo: Funadesp, 1999.

BUARQUE, C. A aventura da universidade. São Paulo: UNESP; Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1994. 

CERVO, A.; BREVIAN, P. A. A metodologia científica. São Paulo: McGraw-Hill, 1983.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

LIMA, L. C. Cidadania e educação: adaptação ao mercado competitivo ou 
participação na democratização. São Paulo: Porto, 2004.

OLIVEIRA, S. L. Tratado de metodologia científica. São Paulo: Pioneira, 1997.

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 21. ed. São Paulo: Cortez, 
2000.

ABNT – NBR 6023 – 2002
REFERÊNCIAS

DEFINIÇÕES

Referência: conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de 
um documento, que permite sua identificação individual.

Documento: qualquer suporte que contenha informação registrada, 
formando uma unidade, que possa servir para consulta, estudo ou prova. 
Inclui impressos, manuscritos, registros audiovisuais, sonoros, magnéticos 
e eletrônicos, entre, outros.

Autor(es): pessoa(s) física(s) responsável(eis) pela criação do conteúdo 
intelectual ou artístico de um documento.

Autor (es) entidade(s): instituição(ões), organização(ões), empresa(s), 
comitê(s), comissão(ões), evento(s), entre outros, responsável(eis) por 
publicações em que não se distingue autoria pessoal.
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Referências
• Elementos essenciais: são as informações indispensáveis 

à identificação do documento, tais como:

AUTOR(ES) Título Subtítulo Edição

Local: Editora
Data de 

publicação

Os elementos essenciais estão estritamente vinculados ao suporte
documental. Por isso, sofrem variações conforme o tipo de suporte.

Referências
• Elementos Complementares: são informações que ao

serem acrescentadas aos elementos essenciais,
caracterizam melhor o documento. Exemplos:

Organizador

Número de páginas

Série Coleção

Tanto os elementos essenciais quanto os complementares são
retirados do próprio documento. Quando isso não for possível,
utilizam-se outras fontes de informação, indicando-se os dados
assim obtidos entre colchetes.

Número de volumes

Formas de entradas nas referências
• As entradas referem-se à expressões ou palavras que

iniciam a apresentação das referências.

1) AUTOR PESSOAL

2) AUTOR DESCONHECIDO OU PUBLICAÇÃO ANÔNIMA

3) ORGANIZADORES, COORDENADORES, EDITORES

4) ENTIDADES

5) ENTIDADES GOVERNAMENTAIS
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AUTOR PESSOAL

• O nome deverá ser grafado, em letras
maiúsculas, da seguinte maneira: 

• O último sobrenome, separado por vírgula, 
seguido das abreviaturas do prenome e dos 
demais sobrenomes. 

• As abreviaturas deverão ser separadas por 
espaço simples.

ANTUNES, C. E.; MARQUES FILHO, J. A.; FONSECA, M. T. 

AUTOR PESSOAL

• Observação: 

• Também pode ser colocado todo prenome e demais 
sobrenomes, por extenso, desde que padronize usar esta 
forma.

• Neste caso, somente as iniciais do prenome e demais 
sobrenomes serão em letra maiúscula. 

• O último sobrenome continua todo em letras maiúsculas. 

• Exemplo:

• SCHAUM, Daniel. Schaum’s outline of theory and problems. 5th 
ed. New York: Schaum Publishing, 1956. 204 p.

AUTOR PESSOAL
• Um autor:

� KUHN, T. S.

• Dois autores:

� REALE, G.; ASTISERI, D.

• Três autores :  Mencioná-los na ordem em que são 
apresentados na publicação, e não em ordem alfabética.

� NORTON, P.; AITKEN, P.; WILTON, R.

• Mais de Três autores : indicar apenas o primeiro, 
acrescentando-se a expressão et al.

�BRITO, E. V. et al. 

• Nota: 1) Em casos específicos, tais como projetos de pesquisa 
científica, nos quais a menção dos nomes for indispensável para 
certificar autoria, é facultado indicar todos os nomes. 

É importante padronizar.

2) Apesar de et al. ser uma expressão latina, não deve ser 
grafada em itálico.

AUTOR PESSOAL
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• Quando o autor da obra for desconhecido, a entrada 

deve ser feita pela primeira palavra do título em letras 

maiúsculas.

�DIAGNÓSTICO do setor editorial brasileiro. São Paulo: 

Câmara Brasileira do Livro, 1993. 64 p.

�ALGUNS contos das mil e uma noites. São Paulo: 

Paulus, 2003.

�PLANTAS medicinais. Curitiba: Edições Araucária, 2002.

AUTOR DESCONHECIDO OU 
PUBLICAÇÃO ANÔNIMA

• Desconsiderar artigos definidos, indefinidos ou palavras 

monossílabas.

Título: A Ética da informação no mercado do ano 2000: o papel 
da fonte e da imprensa.

⇒⇒⇒⇒citação: 

(A ÉTICA ..., 1999) - não considerar “A” como primeira palavra

⇒⇒⇒⇒referência:

A ÉTICA da informação no mercado do ano 2000: o papel 
da fonte e da imprensa. Rio de Janeiro: CVM, FENAJ, 1999. 80p.

AUTOR DESCONHECIDO OU 
PUBLICAÇÃO ANÔNIMA

Quando houver indicação explícita de responsabilidade pelo conjunto 
da obra, em coletâneas de vários autores, a entrada deve ser feita 
pelo nome do responsável, seguida da abreviação, no singular, do tipo 
de participação (organizador, compilador, editor, coordenador, etc.), 
entre parênteses:

�MESQUIDA, P. (Coord.).

� PABLO, R. S. (Ed.).

�BOSI, Alfredo (Org.). O conto brasileiro contemporâneo. 3. ed. São Paulo: 
Cultrix, 1978. 293 p.

� LUJAN, R. P. (Comp.). Um presente especial. Tradução Sonia da Silva. 3. ed. 
São Paulo: Aquariana, 1993. 167 p.

ORGANIZADORES, COORDENADORES, 
EDITORES

Obras de responsabilidade de empresas, associações, 

congressos, seminários, instituições, etc.

�UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Instituto Astronômico e 

Geográfico. Anuário astronômico. São Paulo, 1988. 279 p.

�ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM. Centro de Estudos 

em Enfermagem. Informações pesquisas e pesquisadores em 

Enfermagem. São Paulo, 1916. 124 p.

�INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Brasil). 

Classificação nacional e patentes. 3. ed. Rio de Janeiro, 1979. v. 9

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

�UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Catálogo de teses da
Universidade de São Paulo, 1992. São Paulo, 1993. 467 p.

�CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E
DOCUMENTAÇÃO, 10., 1979, Curitiba. Anais... Curitiba: Associação 
Bibliotecária do Paraná, 1979. 3 v.

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

ENTIDADES

Obras de responsabilidade de órgãos governamentais da 

administração direta: Ministérios, Secretarias e outros. Quando 

a entidade tem uma denominação genérica, seu nome é 

precedido pelo nome do órgão superior, ou pelo nome da 

jurisdição geográfica à qual pertence.

�SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Diretrizes para a 

política ambiental do Estado de São Paulo. São Paulo, 1993. 35 p.

�BRASIL. Ministério da Justiça. Relatório de atividades. Brasília, DF, 1993. 

28 p.

ENTIDADES GOVERNAMENTAIS

�BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Cultura.

�GOIÁS. Secretaria do Trabalho.

�BRASIL. Ministério do Trabalho. Secretaria de Formação e 

Desenvolvimento Profissional. Educação profissional: um projeto 

para o desenvolvimento sustentado. Brasília: SEFOR, 1995. 24 p.

ENTIDADES GOVERNAMENTAIS

� Deve ser reproduzido como consta no documento.

� O subtítulo (se houver) não tem destaque e é precedido por 

dois pontos.

� Deve ser reproduzido com inicial maiúscula e demais 

palavras grafadas em minúsculo, exceto para substantivos 

próprios.

TÍTULO DOCUMENTO

FREYRE, G. Sobrados e mucambos: decadência do patriarcado rural no 
Brasil. São Paulo: Nacional, 1936. 405 p.
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�Títulos de Periódicos podem ser abreviados (NBR 6032). 

PADRONIZAR!!!

�Títulos de Periódicos com apenas uma palavra não podem 

ser abreviados.

TÍTULO PERIÓDICOS MONOGRAFIA NO TODO (livro, manual, guia, 
catálogo, enciclopédia, dicionário, etc.)

AUTOR DA OBRA. Título da obra: subtítulo. Número da 
edição. Local de Publicação: Editor, ano de publicação. 
Número de páginas ou volume. (Série). Notas.

Livros
� DINA, A. A fábrica automática e a organização do trabalho. 2. ed. 

Petrópolis: Vozes, 1987. 132 p.

Dicionários
� AULETE, C. Dicionário contemporâneo da Língua Portuguesa. 3. 

ed. Rio de Janeiro: Delta, 1980. 5 v

Atlas
• MOURÃO, Ronaldo Rogério de Freitas. Atlas celeste. 5. ed. 

Petrópolis: Vozes, 1984. 175 p.

PARTE  DE  MONOGRAFIA (livro, manual, guia, 
catálogo, enciclopédia, dicionário, etc.)

AUTOR DA PARTE. Título da parte: subtítulo (se houver). In: 
AUTOR DO DOCUMENTO. Título: subtítulo. Edição. Local de 
publicação: Editora, ano. Páginas inicial e final.

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

� SANTOS, F. R. A colonização da terra do Tucujús. In: ______. História do 
Amapá, 1º grau. 2. ed. Macapá: Valcan, 1994. cap. 3, p. 15-24.

� SADER, E. Ruy Mauro: Intelectual revolucionário. In: ______.; SANTOS, T. 
(Coord.). A América Latina e os desafios da globalização: ensaios 
dedicados a Ruy Mauro Marini. São Paulo: Boitempo, 2009, p. 27-35.

Quando o autor do capítulo for também o autor do livro substituir o nome do autor do livro, 
por um traço sublinear (equivalente a seis espaços): ______ (_)

DISSERTAÇÕES E TESES

AUTOR. Título: subtítulo. Ano de apresentação. Número de 
folhas ou volumes. Categoria (Grau e área de concentração)
–Instituição, local, ano de defesa.

Exemplo:

� RODRIGUES, M. V. Qualidade de vida no trabalho. 1989. 180 f. 
Dissertação (Mestrado em Administração)–Faculdade de Ciências 
Econômicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 1989.

� MARINHO, A. M. A oficialização de novas concepções para o 
ensino do português no Brasil. 2001. 301 f. Tese (Doutorado em 
Linguística)–Faculdade de Letras e Linguística, Universidade de 
Campinas, Campinas, 2001.
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Congressos, Conferências, Simpósios, 
Workshops, Jornadas e outros Eventos Científicos

NOME DO CONGRESSO. número, ano, Cidade onde se 
realizou o Congresso. Título… Local de publicação: Editora, 
data de publicação. Número de páginas ou volume.

Jornadas:

� JORNADA INTERNA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 18., JORNADA 
INTERNA DE INICIAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL, 8., 1996, Rio de 
Janeiro. Livro de Resumos do XVIII Jornada de Iniciação Científica 
e VIII Jornada de Iniciação Artística e Cultural. Rio de Janeiro: 
UFRJ, 1996. 822 p. (eventos simultâneos)

Congressos, Conferências, Simpósios, 
Workshops, Jornadas e outros Eventos Científicos

NOME DO CONGRESSO. número, ano, Cidade onde se 
realizou o Congresso. Título… Local de publicação: Editora, 
data de publicação. Número de páginas ou volume.

Reuniões:
� ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN SOCIETY OF INTERNATIONAL 

LAW, 65., 1967, Washington. Proceedings...Washington: ASIL, 1967. 
227 p.

Workshops:
� WORKSHOP DE DISSERTAÇÕES EM ANDAMENTO, 1., 1995, São 

Paulo. Anais… São Paulo: ICRS, USP, 1995. 39 p.

LEIS E DECRETOS

PAÍS, ESTADO ou MUNICÍPIO. Lei ou Decreto , número, data 
(dia, mês e ano). Ementa. Dados da publicação que publicou 
a lei ou decreto.

Decreto, Constituição:

� SÃO PAULO (Estado). Decreto no 42.822, de 20 de janeiro de 
1998. Lex: coletânea de legislação e jurisprudência, São Paulo, v. 
62, n. 3, p. 217-220, 1998.

� BRASIL. Constituição (1988). Emenda constitucional nº 9, de 9 de 
novembro de 1995. Dá nova redação ao art. 177 da Constituição 
Federal, alterando e inserindo parágrafos. Lex: legislação federal e 
marginália, São Paulo, v. 59, p. 1966, out./dez. 1995.

PUBLICAÇÕES DE CONGRESSOS E OUTROS 
EVENTOS

SOBRENOME, Nome do autor. Título do trabalho. In: NOME 
DO EVENTO. Número. Ano, Local. Anais... Local da 
publicação (cidade): Editora, Ano. Páginas inicial-final. Tipo 
de material (CD, DVD, Disquete).

� CARVALHO, J. L. H. Impacto das novas biotecnologias. In:
SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE BIODIVERSIDADES, 1999.
Brasília, DF. Anais... Brasília: Senado Federal, 1999. p. 63-71. 1 
CDRom.
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PUBLICAÇÕES DE CONGRESSOS E OUTROS 
EVENTOS CUJOS ANAIS ESTÃO ON-LINE

SOBRENOME, Nome do autor. Título do trabalho. In:
NOME DO EVENTO. Número. Ano, Local. Anais eletrônicos... 
Local da publicação (cidade): Editora, Ano. Disponível em: 
< >. Acesso em: 

� GOMES, L. C. V. B.; BARBOSA, M. L. A. Impacto da aplicação das 
tecnologias da informação e comunicação (TICs) no
funcionamento das bibliotecas universitárias. In: ENCONTRO
NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA EM INFORMAÇÃO, 4., 2003, 
Salvador. Anais eletrônicos... Salvador: UFBA, 2003. Disponível em: 
<http://www.cinform.ufba.br/iv_anais/artigos/texto11.htm>. Acesso 
em: 27 ago. 2011.

PUBLICAÇÃO PERIÓDICA (artigos de revista, 
número de jornal, caderno)

AUTOR DO ARTIGO. Título do artigo: subtítulo. Título do 
periódico, local de publicação, número do volume, número 
do fascículo, páginas inicial e final, data.

� COSTA, V. R. À margem da lei: o programa comunidade
solidária. Em Pauta: Revista da Faculdade de Educação da
UERJ, Rio de Janeiro, n. 12, p. 131-148, 1998.

DOCUMENTO DISPONIVEL ON-LINE

Autor. Título. Ano. Disponível em: <endereço eletrônico>. 
Acesso em: data de acesso.

� BARROS, L. G. A filha do pescador. 1975. Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/j10.pdf>. Acesso em: 10 jun. 
2012.

Eventualmente, autor(es) de várias obras referenciadas 
sucessivamente, na mesma página, pode(m) ser 
substituído(s), nas referências seguintes à primeira, por 
um traço sublinear (equivalente a seis espaços) e ponto.

Exemplo (AUTOR PESSOAL):

FREYRE, G. Casa grande & senzala: formação da família brasileira 
sob regime de economia patriarcal. Rio de Janeiro: J. Olympio, 
1943. 2 v.

______. Sobrados e mucambos: decadência do patriarcado rural 
no Brasil. São Paulo: Nacional, 1936. 405 p.

MESMO AUTOR NA MESMA PÁGINA
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MESMO AUTOR NA MESMA PÁGINA

Exemplo (ENTIDADE GOVERNAMENTAL):

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

______. Ministério do Trabalho. Secretaria de Formação e 
Desenvolvimento Profissional. Educação profissional: um 
projeto para o desenvolvimento sustentado. Brasília: SEFOR, 
1995. 24 p.

REFERÊNCIA  -
CITAÇÃO DE CITAÇÃO

Na referência deve ser mencionada 
apenas a obra consultada.

CITAÇÃO:

• Salamon e Anheier (1999 apud MEREGE, 2005) relataram que nos 
Estados Unidos o terceiro setor é composto de organizações [...].

• Nos Estados Unidos o terceiro setor é composto de organizações 
[...] (SALAMON; ANHEIER, 1999 apud MEREGE, 2005)

REFERÊNCIA:

• MEREGE, L. C. Censo do terceiro setor do Estado do Pará região 
metropolitana Belém. Belém: CETS/FGV–EAESP, 2005. Disponível 
em: <http://www.mapa.org.br/conteudo.aspx?PG=49 >. Acesso 
em: 23 fev. 2007.

Autor consultado

Autor consultado

Dicas

1.Ao consultar documentos impressos, retirar  
preferencialmente as  informações da folha de rosto do 
documento (observe nos livros).

2.Anotar a referência completa após a consulta de 
qualquer documento para facilitar no momento de 
fazer a lista de referências.

3.Anotar o endereço eletrônico (URL) e a data do acesso 
do documento em meio eletrônico (internet).

4.Consultar os catálogos e/ou bases de dados, caso não 
tenha dados completos e nem acesso ao documento 
para a elaboração das referências, pois são fontes 
confiáveis para obtenção dessas informações.




