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APRESENTAÇÃO 

Esse manual trata acerca da padronização e elaboração de trabalho acadêmico de 

caráter científico, conforme as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), órgão responsável pela normalização técnica no Brasil. 

“ Um trabalho científico, embora consistente pelo seu conteúdo, pode cair no 

esquecimento se não apresentado numa ‘moldura’ adequada, que facilite a comunicação e 

a compreensão e ressalte a qualidade do texto” (MULLER; CORNELSEN, 2003). 

As normas da ABNT não são leis, o respalda as Instituições de Ensino para 

poderem definir normas próprias para a produção de trabalhos.  As normas para artigos 

enviadas para congressos ou revistas científicas, costumam utilizar normas próprias para a 

formatação dos trabalhos, neste sentido, fique atento ao manual destes eventos 

acadêmicos ou revistas científicas. 

Visando auxiliar a estruturação científica dos trabalhos acadêmicos nos diferentes 

cursos de graduação da FESAR, a equipe organizadora desse manual, juntamente com a 

colaboração dos docentes que ministram disciplinas direcionadas à Metodologia Científica, 

desenvolveram a 2ª edicação deste Manual de Normas Gerais para Trabalhos 

Acadêmicos, que deverá servir de referencial para todos os cursos desta Faculdade, 

estando disponível em: 

<http://fesar.com.br/PDFS/MANUAL_PARA_A_NORMALIZA%C3%87%C3%83O_DE_TRA

BALHOS_DE_TCC.pdf >. Este material possibilitará uma padronização no 

desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos da FAI, dando uma contribuição efetiva aos 

coordenadores de curso, professores e alunos. 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ou os trabalhos acadêmicos (TA) é um 

documento que representa o resultado de estudo, devendo expressar conhecimento do 

assunto escolhido, que deve ser obrigatoriamente observado pela disciplina, curso, 

programa e outros ministrados. Deve ser feito sob a coordenação de um professor 

orientador. Com isso, pretende-se alcançar um grau satisfatório de homogeneização na 

formatação dos Trabalhos Acadêmicos dos cursos da FESAR.  

Equipe Organizadora 



1 APRESENTAÇÃO GRÁFICA 

Figura 1 - Elementos do TCC e  modelo de lombada 

Fonte: dos autores 

1.1 Papel 

O trabalho deve ser apresentado em papel branco ou reciclado em formato A4. 

1.2 Fonte 

Arial ou Times New Roman, fonte tamanho 12 para o trabalho, inclusive capa. 

Só serão digitadas fontes em tamanho menor: 

 Citações acima de três linhas: recuo de 4 cm, fonte 11 e espaço
simples;



 Notas de rodapé: fonte 10 e espaço simples;
 Paginação e legendas de ilustrações e tabelas.

Espaçamento 

O texto deve ser digitado com espaço 1,5 cm entre as linhas. As citações 

longas (acima de 3 linhas), as notas de rodapé, as legendas das ilustrações e 

tabelas, a ficha catalográfica, a natureza do trabalho, devem ser digitadas em espaço 

simples. As referências no final do trabalho devem ser separadas entre si por 1 (um) 

espaço simples. 

O espaçamento entre os títulos de cada seção e o texto deve ser de 1 espaço 

de 1,5 cm antes e 1 espaço de 1,5 cm depois de cada título. 

No recuo da primeira linha de cada parágrafo deve ser de 1,25 cm. 

Figura 2 - Recuo e espaçamento 

1 XXXXXXX 

Recuo da 1ª linha – 1,25 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Espaço 

entre linhas 1,5 

1.4 Margem 

Todo o trabalho deve apresentar as seguintes margens: 

 Margem esquerda: 3 cm
 Margem direita: 2 cm
 Margem superior: 3 cm
 Margem inferior: 2 cm

1- Abra o Word no clique em layout de página. Veja exemplo abaixo:
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Figura 3 - Configurar página 

2- Clicar em CONFIGURAR PÁGINA e configura as margens da forma que
deseja. Ex. impressão anverso e verso. 

Figura 4 – configurar páginas 

1 Clique em OK e as margens serão alteradas. 

1.5 Paginação 

Na parte pré-textual, exceto a capa (a partir da folha de rosto até o sumário), 

as folhas devem ser contadas sequencialmente, mas não numeradas. A numeração é 

colocada, a partir da parte textual (Introdução), em algarismos arábicos, no canto 

superior direito da folha. 

Quando o trabalho for digitado 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. 

A quantidade de páginas estipulada pela Faculdade de Ensino Superior 

Amazônia Reunida é de no mínimo 30 páginas excluindo os elementos pré e 

pós- textuais, ou seja, a Introdução e a Conclusão. 

8



Numeração progressiva das seções do trabalho 

As seções do texto devem ser numeradas de forma progressiva. Os títulos 

das seções primárias devem iniciar em folhas distintas. 

Exemplo das Seções: 

Figura 5 - Posição da numeração das seções 

Seção 
Primária 

Seção 
Secundária 

Seção 
Terciária 

Seção 
Quaternária 

Seção 
Quiternária 

1 1. 1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 

2 2. 1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.1 

3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.1 

4 4.1 4.1.1 4.1.1.1 5.1.1.1.1 

Fonte: os autores 

Para destacar gradativamente os títulos das seções, deve utilizar negrito, 
itálico, grifo, letras maiúsculas e minúsculas. Veja exemplo abaixo: 

Esses formatos devem prevalecer no Sumário serão os mesmos dados no 

decorrer do corpo do trabalho: 

 seções primárias: letras maiúsculas e negrito;

 seções secundárias: letras maiúsculas;

 seções terciárias: letras minúsculas e negrito;

 seções quaternárias: letras minúsculas, sem qualquer destaque;

 seções quiternárias: letras minúsculas, sublinhado e itálico.

 1  MAIÚSCULO  e  NEGRITO 

 1.1  SÓ MAIÚSCULO 

 1.1.1  Minúsculo e negrito 

 1.1.1.1  Minúsculo 

  1.1.1.1.1 Minúsculo e itálico 

1.6 SUMÁRIO ELETRÔNICO 

(Processador de Texto) 

O Sumário eletrônico é o último item a ser feito em seu trabalho, portanto 
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sugere que deixe a folha em branco. 

Abra o Word, no menu INÍCIO, clique com o botão esquerdo no TÍTULO 1. 

Veja exemplo abaixo: 

Figura 6 – Inserir sumário 

Com o botão esquerdo clique em MODIFICAR, formate o tipo e o tamanho da 

letra, de acordo com a formatação do trabalho. Veja exemplo na figura 4: 

Figura 7 -  Modificar o título 

Faça o mesmo procedimento para os títulos subsequentes. Selecione os títulos 
do trabalho respeitando a hierarquia entre os títulos enumerados. 

10



Figura 8 - Seleção de títulos para o Sumário 

Exemplo: 

Figura 9 – Sugestão de tipo de Sumário e Títulos subsequentes 

Fonte: os autores



Após selecionados todos os  títulos  do  trabalho,  clique  na  folha  em branco 
destinada ao Sumário. Clique no menu REFERÊNCIAS e selecione o ícone 
SUMÁRIO. Escolha o formato do Sumário no modelo formal. Veja exemplo abaixo: 

Figura 10 - Seleção do sumário 

Os TCC’s podem ser estruturados em até 5 níveis, contudo a maioria dos TCC’s 

ficam entre 3 à 4 níveis. 

O sumário aparecerá pronto e no lugar correto. 



2 ESTRUTURA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Segundo a NBR 14724, o trabalho de conclusão de curso é constituído por 
elementos pré- textuais, textuais e pós-textuais. 

2.1 Estrutura pré-textual 

Figura 11 - Seleção do sumário 

ESTRUTUR
A

ELEMENTO 
TRABALHO 

ACADÊMICO PROJETO TCC 

C

Pré-textuais 

Capa Obrigatório Obrigatório obrigatório 

Folha de rosto - Obrigatório obrigatório 

Dedicatória - Opcional opcional 

Agradecimentos - Opcional opcional 

Epígrafe - Opcional opcional 
Resumo 
Abstract 

- 
- 

- 
- 

obrigatório 
obrigatório 

Lista de figuras - opcional opcional 

Lista de abreviaturas - opcional opcional 

Lista de siglas - opcional opcional 

Lista de símbolos - opcional opcional 

Sumário opcional obrigatório obrigatório 

Textuais 

Introdução Obrigatório Obrigatório obrigatório 

Fundamentação teórica Obrigatório Obrigatório obrigatório 

Empresa pesquisada - - obrigatório 

Pesquisa de campo - - obrigatório 

Conclusões obrigatório - obrigatório 

Pós-textuais 

Referências obrigatório obrigatório obrigatório 

Bibliografia - opcional - 

Orçamento - opcional - 

Cronograma - obrigatório - 
Anexos 

Apêndice
s 

opcional opcional obrigatório 

Fonte: Adaptado da ABNT NBR 14724:2011, p. 5 

Obs: (quanto aos trabalhos acadêmicos cada professor ou coordenação podem 

estabelecer os seus critérios de avaliação. Não confundir o trabalho acadêmico TA com 

Trabalho de Conclusão de Curso TCC, este possui um regulamento próprio por se 

tratar de artigos.) 



2.1.1 O que deve contar e não numerar 

Capa sem contagem 

Folha de rosto contar e não numerar 

Ficha calográfica contar e não numerar 

Folha de aprovação contar e não numerar 

Dedicatória contar e não numerar 

Agradecimentos contar e não numerar 

Resumo contar e não numerar 

Abstract contar e não numerar 

Sumário contar e não numerar 

Lista de quadros contar e não numerar 

Lista de tabelas contar e não numerar 

Lista de siglas e anexo contar e não numerar 

2.2 Capa 

Capa é um elemento obrigatório utilizado para proteção externa do trabalho, e que 

deverá conter os dados de sua identificação. Por isso, as informações nela contidas 

devem ser simples, breves e claras deste manual. A capa dura e a capa interna do 

trabalho devem ser iguais. As informações devem ser escritas em letras dourado e a cor 

da capa conforme quadro abaixo: 

Nome da Instituição 
Nome do curso 
Nome do autor 

 Título do trabalho: subtítulo (quando houver) 
Cidade 
Ano 



Quadro 5 – Cor da Capa do TCC por curso 

Curso Cor da capa 

Administração Azul royal 

Biomedicina Verde bandeira 

Ciências Contábeis Rosa 

Direito Vermelha 

Pedagogia Azul royal 

Serviço Social Verde bandeira 

Zootecnia Verde bandeira 

Pós Graduação Azul royal 

2.2.1 Folha de rosto 

Elemento obrigatório no trabalho monográfico. Deve conter: 

Nome do autor; 
Título subtítulo (quando houver) 
Apresentação do trabalho - orientador 
Cidade/Estado 
Ano 

Figura 13 - Modelo de folha de rosto - Graduação/Pós Graduação



2.2.2 Ficha catalográfica 

Elemento obrigatório na modalidade monografia. Deve ser elaborada 

pelo bibliotecário da Instituição identificado junto à ficha, e impressa no verso da 

folha de rosto, conforme o Código de Catalogação Anglo Americano (AACR2). 

Para solicitar a ficha catalográfica dos TCs da Graduação encaminhem 

pessoalmente ou para o e-mail da Biblioteca: (biblioteca@fesar.com.br), cópia da 

folha de rosto, do resumo e do sumário do seu trabalho, juntamente com as 

informações abaixo: 

2.2.2.1 Número total de folhas; 

2.2.2.2 Informar se o trabalho contém ilustrações (fotos, desenhos, 

gráficos, mapas, folhas dobradas, se em cores, etc.); 

2.2.2.3 e-mail e telefone. 

A ficha catalográfica será enviada para o e-mail do solicitante no prazo de 

48 horas, a contar da data de solicitação, respeitando os dias úteis. Este serviço é 

prestado exclusivamente aos alunos dos cursos de graduação da FESAR. 

A falta de qualquer uma das informações solicitadas impossibilitará a 

confecção da ficha catalográfica. 

Figura 12 – Modelo de ficha catalográfica 

12,5 cm 

Fonte: Próprios autores 

2.2.3 Errata 

Elemento opcional, usado para fazer correções ortográficas e erros de 

digitação, geralmente entregue em papel avulso e encartado ao trabalho. 



Tabela 3 – Modelo de errata 

Folha Linha Onde se lê: Leia-se 

15 9 Dermival Demerval 

5 14 ciencia ciência 

31 7 Amazonas Amazônia 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

2.2.4 Folha de aprovação 

Elemento obrigatório, colocado logo após a folha de rosto, deve conter: 

Nome do autor; 

Título: subtítulo (se houver); 

Texto de aprovação a ser utilizado na monografia de Graduação: 

Este Trabalho de Conclusão de curso foi julgado adequado para obtenção do 

(Grau  de  Bacharel ou Título de  Especialista )  em...................................  do  curso 

de. (graduação ou pós graduação)      da Faculdade de Ensino Superior Amazônia 

Reunida e aprovado em sua forma final em: (dia) de (mês) de (ano). 

 Figura 13 – Modelo de folha de aprovação 

 Fonte: pelos autores 



2.2.5 Dedicatória 

Elemento opcional. Deve ser um texto breve, no qual o aluno fará um 

homenagem ou dedicatória a alguém. A dedicatória deve constar na parte direita 

e inferior da folha. Não é necessário escrever o termo “DEDICATÓRIA”. 

Figura 14 - Modelo opcional  de dedicatória 

Agradecimento(s) 

Parte opcional do trabalho. Deve ser um texto no qual o aluno manifestará 

sua gratidão à instituição e às pessoas que contribuíram para a realização do 

trabalho. A palavra AGRADECIMENTOS aparece centralizada na margem superior. 

Figura 15 – Modelo de agradecimentos 

 Fonte: pelos autores 



2.1.7 Epígrafe 

Parte opcional do trabalho. Citação direta de um texto que represente o 

conteúdo da pesquisa, devendo vir na parte inferior e direita da folha  e  com 

indicação de autoria. Se o aluno desejar, pode também colocar uma epígrafe na 

folha de abertura das seções primárias. 

 Figura 16 - Modelo de epígrafe 

 Fonte: pelos autores 

      Fonte: os autores 

2.1.8 Resumo 

Parte obrigatória do trabalho de conclusão. Deve ser um texto conciso e 

claro, escrito em língua vernácula, verbo na voz ativa e na terceira pessoa do 

singular, no qual o aluno deverá expor o conteúdo do TCC. 

E deve ser escrito de forma que o leitor não necessite consultar o original 

para descobrir se o Trabalho lhe interessa. 

Conjugação verbal incorreta: 

• Passar: passam, passavam, passaram etc. (3ª p. plural)

• Tornar: tornamos, tornaremos, tornássemos etc. (1ªp. plural)

Conjugação verbal correta (3ª p. singular): 

• Passar: passa, passava, passou etc.



• Tornar: torna, tornava, tornou etc.

Comumente utiliza-se o “se” impessoal, como em: fez-se, acrescentou-se, 

chegou- se à conclusão etc. 

A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do seu 

trabalho. 

A seguinte estrutura deve ser observada 

• Objetivos, Finalidades (Justificativa)

• Método da investigação do problema que deu origem ao trabalho

(Metodologia) e Resultados e Conclusões. 

Escrito com o mínimo de 150 e máximo de 500 palavras. Deverá ser feito 

em um único parágrafo (fonte 12 espaçamento simples). Abaixo do resumo, o 

aluno deverá indicar as palavras-chave (mínimo  três, máximo cinco). Elemento 

obrigatório, as palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas 

da expressão Palavras-chave:  separadas entre si por ponto  e finalizadas também 

por ponto. 

Exemplo: Palavras-chave: Referências. Documentação. 

Figura 17 – Modelo de resumo

Fonte: os autores 

2.1.9 Resumo em língua estrangeira 

Elemento obrigatório, versão do resumo na língua do texto, para idioma 

de divulgação internacional, com as mesmas características (em inglês Abstract, 

em espanhol Resumen, em francês Résumé, por exemplo). 

As palavras-chave na língua do texto para a mesma língua do resumo em 

língua estrangeira (em inglês Keywords, em espanhol Palabras clave, em francês 



Motsclés, por exemplo). 

 Figura 18 – Modelo de resumo em língua estrangeira 

 Fonte: os autores 

2.1.10 Listas 

Parte opcional do trabalho. Pode ser fluxograma, organograma, tabela, 

fotografias, desenhos, símbolos, mapas. Recomenda-se a utilização quando a 

monografia possui muito desses elementos. 

Figura 19- Modelo de lista de figuras

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

2.1.11 Lista de abreviaturas ou siglas 

Parte opcional do trabalho. Elemento referente às abreviaturas e siglas 

utilizadas no texto do trabalho; necessitam seguir a ordem alfabética, com os 

seus significados correspondentes. 



    Figura 18 – Modelo de listas de abreviatura,  siglas ou símbolos. 

OBS.: Quando aparecem pela primeira vez no texto, a forma completa do nome 

precede a sigla, colocada entre parênteses. 

Exemplo: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

3.2 Sumário 

Parte obrigatória do trabalho, no qual são apontadas as divisões, seções e as 

páginas correspondentes do trabalho. Sua formatação será da seguinte forma: 

spa o 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ABEMA - Associação Brasileira de Órgãos Estaduais do Meio 

Ambiente 

CF – Constituição Federal 

EC- Emenda Constitucional 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

al ou Ti s  

Roma  aixa 

LTDA- Limitada (sociedade por quotas e responsabilidade limitada) 

PANECO- Panorama Econômico 

TC- Trabalho de Curso 



 Título em caixa alta, negrito e centralizado;
 A subordinação dos itens do sumário devem ser destacadas

pela apresentação tipográfica do texto; 
 Os títulos e os subtítulos, se houver, sucedem os indicativos das

seções, alinhados pela margem do título do indicativo mais extenso. 

Modelo de Sumário para Projeto 

Fonte: os autores 



Figura 20 -  Modelo de sumário para  TC 

3.2.1 Estrutura textual 

É a parte do trabalho em que o aluno desenvolve o tema de seu trabalho, em 

um texto com linguagem clara e objetiva. Nesse momento o trabalho é dividido 

em três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. 



Quadro 2 – Disposição dos elementos textuais 

ESTRUTURA ELEMENTO USO 

TEXTUAL 

INTRODUÇÃO Obrigatório 

DESENVOLVIMENTO Obrigatório 

CONCLUSÃO Obrigatório 

Fonte: ABNT NBR 14724 

3.2.2 Introdução 

Trata-se de um resumo do trabalho como um todo. Nesse momento o 

aluno deverá apresentar de forma sucinta, o tema, os objetivos, os problemas de 

pesquisa, as hipóteses, as justificativas (relevância e contribuição do trabalho na 

área em que se insere) e os procedimentos metodológicos. E, por fim, apresentar, 

sucintamente, o conteúdo de cada capítulo que consta no TC/ monografia. 

3.3 Desenvolvimento 

Diz respeito à parte principal da monografia. Nesse momento, o aluno deverá 

expor de forma minuciosa, objetiva, clara e coerente o tema de seu trabalho. 

Deve ser dividido, no mínimo em três seções e subseções, que variam em função 

da abordagem do tema e do método. 

Essas partes contêm a fundamentação teórica. 

Fundamentação teórica: também denominada de revisão da literatura. Trata 

da enunciação e discussão sistematizada de ideias e fundamentos de vários 

autores que versam sobre o assunto desenvolvido na monografia/TC. Nesse 

momento, é obrigatório o uso da de citação (direta e/ou indireta) de partes de 

textos que possam melhor fundamentar o trabalho monográfico, dando-lhe 

legitimidade. Não se trata de confeccionar uma colcha de retalhos, mas sim, de 

um texto fundamentado nas ideias, nos conceitos e nas proposições de vários 

autores. Serve para reafirmar e fundamentar as ideias expostas pelos alunos na 

monografia. 

Descrição metodológica: enuncia e explica os procedimentos que foram 

utilizados na execução da pesquisa (tipos, métodos e técnicas de pesquisa). 

Por exemplo: 



 A população e amostra, quando houver;
 As técnicas e os instrumentos adotados para coleta de dados (entrevista,
questionários e observação).

Apresentação, análise e interpretação dos resultados: essa parte do 

trabalho deve estar relacionado ao tema, aos objetivos e aos problemas do estudo. 

A análise não pode conter opiniões pessoais, mas sempre considerar a 

fundamentação teórica que deu embasamento ao trabalho monográfico. Nesse 

momento, pode ser apresentado material explicativo e ilustrativo como: tabelas, 

gráficos, quadros e ilustrações que ratifiquem o resultado da pesquisa. 

A ABNT (NBR 17724: 2011, p. 11) esclarece que “qualquer que seja o tipo 

de ilustração, sua identificação aparece na parte superior, precedida da palavra 

designativa (desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, 

organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, entre outros) [...]”. Embora a 

lista de figuras, tabelas e outros, seja um item opcional, orientamos para que as 

tabelas, quadros e gráficos fiquem em páginas distintas umas das outras quando 

esse número for superior a 5 itens.  

3.2.1 Quadros, tabelas e figuras 

Algumas normas adotadas nesta guia baseiam-se nas recomendadas pela 

Fundação IBGE e Guia de Apresentação de Teses USP. 

A escolha entre o uso de tabela ou gráfico está associada às características 

dos dados e ao objetivo a que se propõe, sendo recomendável priorizar o uso de 

tabelas, pois estas apresentam valores precisos. 

Quando tabelas, gráficos e figuras forem transcritos de outros documentos 

(cópia direta), é necessária na indicação da fonte, a expressão "Extraído de:". 

Devem ser usadas tabelas: quando for importante apresentar valores precisos e 

não apenas tendências e, quando a quantidade de dados for muito grande, exigindo 

que os mesmos sejam sumarizados. 

Certos tipos de dados, particularmente eventuais ou repetitivos, quando em 

pequenas quantidades, não precisam ser apresentados na forma de tabelas ou 

gráficos. 

O título da ilustração, a ilustração e a fonte pesquisada devem estar 

centralizados na folha, em relação às margens esquerda e direita. O texto referente 

ao título da figura e a fonte pesquisada devem ser digitados utilizando a fonte Arial, 

tamanho 10 e espaço simples (1,0 cm) entre linhas. 

Tabela 4 – Tabulação dos dados da pesquisa sobre motivos de falência das 
empresas 



A Empresa Vai Bem 

(Por Quê?) 

A Empresa Quebrou 

(Por Quê?) 

54% Bom  administrador 26% Falta de Capital de giro 

36% Bom conhecimento do  mercado 21% Falta de clientes 

19% Uso de dinheiro  próprio 18% Erros gerenciais 

15% Aproveitamento de Oportunidades 12% Inadimplência 

13% Capacidade de assumir riscos 10% Forte concorrência 

Fonte: SEBRAE-MG apud BARBOSA e PISA, 2010, p. 193 

A tabela caracteriza-se por apresentar sem as linhas verticais, enquanto o 

quadro deve estar todo fechado por linhas horizontais e verticais. 

Figura 21- Modelo de quadro 

Quadro 10 - Principais bases de dados bibliográficas de interesse para a área de 
saúde pública disponíveis para acesso na Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública 
da USP, em 2014. 

Nome da base Instituição 
responsável/abrangência

Indexa 

Lilacs BIREME (Sistema Latino-
Americano e do Caribe de 
Informação em Ciências da 
Saúde) divulga a iteratura 
convencional e não- convencional 
em ciências da saúde, gerada na 
América Latina e Caribe.

Década de 80 em 
diante 

Environmental 
Engineering Abstracts 

Literatura mundial nos aspectos 
tecnológicos do ar, solo, 
segurança ambiental, 
sustentabilidade. 

Artigos, livros, 
conferências, 
publicações 
governamentais. 

Medline National Library of Medicine 
(NLM), com resumos de artigos de 
periódicos em medicina e áreas 
afins.

Artigos de 
periódicos. 

Sociological Abstracts Compilada pelo Sociological 
Abstracts Inc., apresenta 
resumos de diferentes tipos de 
documentos em sociologia e 
disciplinas correlatas. 

Livros, capítulos de 
teses, congressos e 
cerca de 5 mil 
periódicos. 

CAB Abstracts Conjunto de bases de dados 
produzido pela CABI 
(Commonwealth Agricultural 
Bureau International), com 
resumos em nutrição humana, 
tecnologia de alimentos,
veterinária, ciências ambientais 
entre outras.

Artigos de periódicos, 
livros, vídeos. 

ERIC Educational Resources 
Information Center produzida 
pela US Department of 
Education. 

Artigos, conferências, 
congressos, teses, 
documentos 
governamentais, 
material audiovisual. 



Scopus Base bibliográfica e de citação 
editada pela Elsevier nos 
diversos campos da ciência, área 
de medicina, ciências sociais,
tecnologia.

Artigos, livros, 
capítulos, 
conferências. 

Fonte: Biblioteca, USP, 2015. 

OBS.: nenhuma casa da tabela deve ficar em branco, apresentando sempre um 

número ou sinal, como: 

- (hífen) quando o valor numérico é nulo; 

... (reticência) quando não se dispõe do dado. O dado é desconhecido; 

.. (dois pontos) indica que não se aplica dado numérico; 

? (interrogação) quando há dúvidas quanto à exatidão do valor numérico; 

§ (parágrafo) confirma a veracidade da informação; 

x (letra x) quando o dado for omitido, a fim de evitar individualização da 
informação; 

0; 0,0; 0,00 (zero) quando o valor numérico é muito pequeno para ser expresso 
pela unidade utilizada. Se os valores são expressos em números 
decimais, acrescenta-se o mesmo número de casas decimais ao 
valor zero. 

Fonte: Biblioteca, USP, 2015. 

 o cabeçalho, a coluna indicadora e os totais devem ser limitados com
traços horizontais e verticais (opcionais para totais). Não se empregam
traços verticais e horizontais na separação das casas da tabela.

Exemplos: citação de  fontes para tabelas, quadros e gráficos 

Fonte: IBGE, 2004. 

Fonte: Monteiro10, 2003.

Fonte: Dados obtidos do Sistema de Informações RADIS, 2005. 

Fonte: Biblioteca, USP, 2015. 

Figura 22 - Modelo de Gráfico 

Se o espaço da página não permitir, a ilustração deve aparecer na página 

seguinte, mas o texto prossegue, normalmente, no restante da página anterior. 



Quando necessário, recomenda-se a elaboração de lista própria para cada tido de 

ilustração (desenhos, esquemas, fluxogramas, gráficos, mapas, organogramas, 

plantas, quadros, retratos e outros). Recomenda-se utilizar  listas  separadas para 

mais de 5 tipos de ilustrações diferentes (tabelas, gráficos, quadros, etc.). 

Normalmente os gráficos ocupam 1/3 da página. 

O título deve vir acima da tabela, quadro ou figura com a fonte tamanho 12, 

alinhado e centralizado. Na fonte abaixo da tabela, quadro ou figura o tamanho 

deve ser 10 (vide-  Normas de apresentação tabular) 

Figura 23 - Modelo de Gráfico

Nas referências: 

CARVALHO, A.A.A. Mobile - learning: rentabilizar os dispositivos móveis dos alunos 
para aprender. In: CARVALHO, A.A.A.( org.) Aprender na era digital: jogos e mobile-
learning. Lisboa: De facto, 2012. 

Figura 24 – Modelo de gráfico elaborado pelo autor (es) 

Quando o gráfico for elaborado pelo autor do trabalho, esta indicação deve ser 

apresentada da seguinte forma: 



Ex. Gráfico 1- Número de Indivíduos. 

Fonte: os autores 

Fonte: o autor   - ou os autores quando for mais de um. 

Figura 25 - Modelo de Figura 

Organograma 1 – Estrutura básica do Sistema Estadual de Segurança 

Pública do Estado do Pará – SIEDS 

Fonte: SIEDS, 2017 

Todas as ilustrações, com exceção de quadros, tabelas e elementos gráficos, 

devem ser citadas no texto como figura. 



Ex. 

Figura 3: Rotulo Ecológico ABNT 

Fonte: ABNT, 2010 

Referência: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR9050 – Informação e 
documentação – Referências – Elaboração. Rio de Janeiro, 2010 

Abaixo segue um exemplo de figura retira da internet. 

Figura 4: Anilha metálica na tíbia esquerda (superior); anilha azul sobre a bandeirola azul 
escuro na tíbia direita (superior). 

. 

 Fonte: ICMBIO, 2017 

Nas referências:  
CEMAVE, Sistema Nacional de Anilhamento - SNA, Brasília, 2002. Disponível em: < 
http://www.icmbio.gov.br/cemave/sna.html> acesso em: 10 fev. 2017 

Figura com o uso do print screen de uma tela feita com o auxilio de algum dispositivo 

eletrônico com dados elaborados pelo autor (quando o foco são os dados e não o 

dispositivo eletrônico em si): 



Exemplo: 

Figura 9: Planilha de Fluxo de Caixa de 2015 

Fonte: print screen da aplicação no sistema operacional Windows 8 

Obs. (Neste caso não é necessário o uso de referências.) 

3. 4 Conclusão ou considerações finais

É a parte final do texto, na qual o aluno apresenta de forma clara, objetiva 

e concisa os resultados da discussão e das hipóteses de estudo. Nesse 

momento, cabe ainda o apontamento de sugestões de aspectos a serem 

pesquisados. 

3.4.1 Estrutura pós-textual 

Figura 26- Disposição dos elementos pós-textuais 

ESTRUTURA ELEMENTO USO 

PÓS-TEXTUAL 

REFERÊNCIAS Obrigatório 

GLOSSÁRIO Opcional 

APÊNDICE(S) Opcional 

ANEXO(S) Opcional 

Fonte: ABNT BNR 14724 



3.4.2 Referências 

Elemento obrigatório. Consiste numa lista de obras consultadas e citadas 

no texto da monografia, no todo ou em parte, com finalidade de descrevê-lo para 

possibilitar a comprovação e respaldo científico da pesquisa. 

O termo referências bibliográficas só deve ser usado quando o 

pesquisador tiver utilizado para sua pesquisa somente livros ou documentos 

impressos, mas se além deste o pesquisador também fez uso de documentos 

eletrônicos e disponíveis pela internet, então o termo a ser usado deve ser somente 

“REFERÊNCIAS”. Para os casos não encontrados nesse manual, consultar as 

normas da ABNT NBR 6023 (2002), na Biblioteca da FESAR. 

As referências são alinhadas a esquerda, em ordem alfabética, em espaço 

entre linhas simples e separadas entre si por 1 (um) espaço simples. 

O recurso tipográfico para destacar o título da publicação é o negrito, e 

deve ser uniforme em todas as referências do mesmo documento. 

Os elementos essenciais de uma referência bibliográfica são: autor, título, 

edição, local, editora e data de publicação.  

3.4.1.1 Monografias (Livros, separatas, dissertações) 

a) Com um único autor:

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. edição. Local de publicação: Editora, ano. 

Citação: 

“o plágio, considerado como ato de desrespeito à autenticidade das criações alheias, 

também possui previsão legal, e acaba por provocar sérios ônus para o plagiador.” 

(BITTAR, 2014, p.182-184) 

Nas referencias: 

BITTAR, Eduardo Carlos. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da 
monografia para aos cursos de direito. 12.  ed.  São  Paulo: Saraiva, 2014. 

______ Curso de ética jurídica: ética geral e profissional. Imprenta: São Paulo, 

Saraiva, 2016. 

Autor repetido: Quando se referência várias obras do mesmo autor, substitui-se o 
nome do autor das referências subsequentes por um traço equivalente a seis espaços. 

b) Dois autores:



Citação direta 

Para Lakatos e Marconi (2001, p. 183), a pesquisa bibliográfica, 

[...] abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema estudado, desde 
publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, 
materiais cartográficos, etc. [...] e sua finalidade é colocar o pesquisador em contato 
direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto [...]. 

Na referencia: 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 
metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

c) Com três autores:

CASAGRANDE  NETO,  Humberto;  SOUZA,  Lucy;  ROSSI,  Maria Cecília. 
 Abertura do capital de empresas no Brasil. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

d) Mais de três autores:

MAGALHÃES, Antônio de Deus  et  al.  Perícia  contábil.  3.  ed.  São Paulo:  Atlas, 

2001. 

e) Responsabilidade (organizador, coordenador, compilador, editor,

adaptador): 

ROVER, José Aires (Org.). Direito, sociedade e informação: limites e perspectivas da 

vida digital. Florianópolis: Boiteux, 2000. 

f) Autoria Desconhecida

DEUSISMO teoria geral: a arma ideológica do mundo ocidental. São Paulo: Causa 
Brasil, 1986. 

Quando  houver  2  autores  os  nomes  devem  ser  separados  por  ponto-e- 
vírgula, seguido de espaço: 

Quando  houver  3  autores  os  nomes  devem  ser  separados  por  ponto-e- 
vírgula, seguido de espaço: 

Quando existirem mais de três autores, indica-se apenas o primeiro autor, 
seguido pela expressão latina “et al.” 

Quando  houver  indicação  explicita  de  responsabilidade  pelo  conjunto  da  obra, 
em coletânea de vários autores, deve ser feito pelo nome do responsável, seguido 
pela abreviatura do mesmo (Org.,Coord., Comp.,Ed., Adapt.), entre parêntese. 

Em  caso  de  autoria  desconhecida,  a  entrada  é  feita  pelo  título,  com  a 
primeira palavra em caixa alta. 



PROCURA-SE um amigo. In: SILVA,  Lenilson  Naveira  e.  Gerência  da vida: 
reflexões filosóficas. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, 1990. p. 212-213. 

g) Organização como autor (entidades coletivas, governamentais, públicas e

privadas): 

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

h) Capítulo de livro com autoria:

OBS: O Destaque em negrito é para o título do livro, e não para o título do capítulo. 

VIDES, Maria Lúcia Pontes Capelo. Acolhimento hospitalar. In: Guimarães, Nísia Do 
Val Rodrigues Roxo. Hotelaria hospitalar: uma visão interdisciplinar. São Paulo: 
Atheneu, 2007. p.31-40. 

i) Capítulo de livro sem autoria própria:

COBRA, Marcos. Posicionamento de produtos. In:______. Administração de marketing. 
2. ed. São Paulo: Atlas, 1992,  p. 321-333.

j) Livro com indicação de parentesco: 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. São Paulo: 

Saraiva,2001. 4 v. 

k) Organização como autor (entidades coletivas, governamentais, públicas e
privadas):

NOME    DA    INSTITUIÇÃO.    Subordinação    hierárquica    (se    houver).    Título: 
subtítulo  (se  houver).  Edição  (e  emendas  e  acréscimos  de  forma  abreviada,  se 
houver). Local de Publicação (cidade): Casa publicadora, data. 

SOBRENOME,  Prenome  do  autor  do  capítulo.  Título  do  capítulo:  subtítulo  do 
capítulo  (se  houver).  In:  SOBRENOME,  Prenome  do  autor  do  livro.  Título  do 
livro. Edição. Local: Editora, data. Número de páginas inicial e final do capítulo. 

SOBRENOME, Prenome do autor do capítulo. Título do capítulo: subtítulo do 
capítulo (se houver).  In:_______ .  Título do livro.  Edição.  Local: Editora, data. 
Número de páginas inicial e final do capítulo. 
OBS: Substitui-se o nome do autor por um traço equivalente a seis espaços 

Neto  ,Filho Júnior Sobrinho etc.: devem acompanhar  o último 
sobrenome. 



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

l) Dissertação e Tese:

SILVEIRA, Maria da Graça Tavares. Política de recursos humanos para educação 
de jovens e adultos em instituição de ensino superior: um estudo de caso no 
PREPESUFSC. 2002. 120 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Programa de 
Pós- Graduação em Administração, Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2002. 

ARAUJO, Ubiratã Antônio Moreira de. Máscaras inteiriças Tukúna: possibilidade de 
estudo de artefatos de museu para o conhecimento do universo indígena. 1985. 102 
f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) - Fundação Escola de Sociologia e
Política de São Paulo, 1985.

FRANCO, Marcilene Aparecida Teixeira. Responsabilidade civil  por rompimento 
de noivado. 2007. 50f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – 

Faculdade de Direito de Divinópolis, Faculdades CEUS, 2007. 

m) Dicionário e Verbete (dicionários, enciclopédias)

SOBRENOME, Autor.Título do Dicionário. ed. local. Editora, data. 

AULETE, Caldas. Dicionário contemporâneo da língua portuguesa. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Delta. 1980. 5v. 

PIPER, Ross. Extinct animals: an encyclopedia of species that have disappeared 
during human history. Westport: Greenwood Press, 2009. XXII, 204 p. 

VEREBETE. In: TÍTULO do dicionário. ed. Local: Editora, Data. 

NORMALIZAR. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Hollanda. Novo dicionário da 
língua portuguesa. 2. ed. rev. aum. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. V.1,p.1119. 

QUELILE. In: PIPER, Ross. Extinct animals: an encyclopedia of species that have 
disappeared during human history. Westport: Greenwood Press, 2009. p. 26-28. 

Observação: Utiliza a abreviação de pagina “p” quando vier antes do número para 
indicar a página (p. 26-28) consultada no livro. Quando estiver posterior ao número 

NOME    DA    INSTITUIÇÃO.    Subordinação    hierárquica    (se    houver).    Título: 

subtítulo  (se  houver).  Edição  (e  emendas  e  acréscimos  de  forma  abreviada,  se 
houver). Local de Publicação (cidade): Casa publicadora, data. 

SOBRENOME,  Nome.Título:  subtítulo.  Ano  de  apresentação.  Número  de  folhas ou 
volumes.  Tipo  de  trabalho  (Grau  e  área  de  concentração)  -  Nome  da  Escola, 
Universidade,   Cidade   da   defesa,   data   da   defesa,   mencionada   na   folha   de 
aprovação (se houver). 



(204p.), indica o número de páginas que contém o livro. 

3.3.1.2 Publicação periódica 

a) Artigo e/ou matéria de jornal:

OBS: O Destaque em negrito é para o título do jornal, e não para o título do artigo. 

MONTEIRO, Carlos Antônio. Mudar ou estagnar? Jornal UNISUL, Tubarão, n. 95, p. 

6, mar. 2006. 

SILVA, Carlos Eduardo Lins da. O papel aceita tudo. Folha de S. Paulo, São Paulo, 
02 dez. 2001. Seção Opinião, Coluna Tendências, p. A3. 

b) Artigo de jornal sem autor:

EPIDEMIA de cólera ameaça Sul do Iraque. Folha de São Paulo, São Paulo, 8 

maio 2003. Folha Mundo, p. A13. 

c) Publicação periódica no todo

BRAZ, Marcelo. O governo Lula e o projeto ético-político do Serviço Social. Revista 
Serviço Social e Sociedade, Editora Cortez. São Paulo, nº 78 ano XXV, Julho/2004. 

d) Artigo de revista com autor

SOARES, Lucila. O Brasil andou para trás. Veja, São Paulo, ano 37, n. 9, p. 46-47, 3 

mar.2004. 

TILLMANN, Cátia; GRZYBOVSKI, Denise. Sucessão de dirigentes na empresa familiar: 
estratégias observadas na família empresária. Organizações & Sociedade, Salvador, 
v.1, n. 1, p. 45-61, dez. 1993.

TOURINHO NETO, Fernando Carlos. Dano ambiental. Consulex, Brasília, DF, ano 1, 

ÚLTIMO  SOBRENOME,  Prenome  (abreviado  ou  não  padronizar)  do  autor  do 
artigo (se houver). Título do artigo. Título do Jornal, Local de Publicação, dia mês e 
ano. Seção,  caderno  ou  parte  do  jornal  e  número  do  fascículo,  página-inicial  e 
página final. (Quando não houver seção, caderno ou parte, a paginação vem antes 
da data). 

Título   do   artigo.   Título   do   Jornal,   Local   de   Publicação,   dia   mês   e   ano. 
Seção,  caderno   ou   parte   do   jornal   e   número   do   fascículo,   página-inicial   e 
página  final. (Quando não houver seção, caderno ou parte, a paginação vem antes da 
data). 

TÍTULO.   Local   de   publicação:   editora,   data   de   início   e   de   encerramento da 
publicação. (se houver). 

SOBRENOME,  Prenome  do  autor  do  artigo.  Título  do  artigo.  Título  da 
Revista, Local de Publicação, volume, número do fascículo, página inicial-final, 
mês.ano. 



n.1,p. 18-23, fev. 1997.

e) Artigo de revista sem autoria.

AS 500 maiores empresas do Brasil. Conjuntura econômica, Rio de Janeiro, v. 38, 
n. 9, set. 1984.

3.3.1.3 Documento disponível em meio eletrônico 

ALVES, Castro. Navio negreiro. [S.l]: Virtual Books, 2000. Disponível em: 
<http://www.terra.com.br/virtualbooks/freebook/port/lport2/navionegreiro.htm>. Acesso 
em:18 fev. 2017. 

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Súmula n. 14. Não é admissível, por ato 
administrativo, restringir, em razão da idade, inscrição em concursos para cargo público. 
Disponível em: <http:/www.truenetm.com.br/jurisnet/sumusSTF.html>. Acesso em: 29 
nov. 1998. 

IBGE. 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Disponível em: < 

http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/lista_tema.aspx?op=0&no=4&de=57>. Acesso em: 
26 out. 2013. 

RAVITCH, Diane. Nota mais alta não é educação melhor. Jornal O Estado de S. 
Paulo, 2 ago. 2010. Disponível

em: 
<http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,nota-mais-alta-nao-e-educacao- 
melhor,589143,0.htm>. Acesso em: 2 out. 2013. 

FARRELL, Henry. SHALISE, Cosma. Cognitive Democray. 2012. Disponível em: < 
http://www.lapietradialogues.org/area/pubblicazioni/doc000071.pdf >. Acesso em: 23 
nov. 2013. 

Correio eletrônico (e-mail): 

SALOMÃO, Xxxxx . Cátedra Unesco [mensagem pessoal]. Mensagem recebida 
por<xxxxxx@xxxxxxx.com.br> .Acesso em: 12 fev. 2013. 

3.4.1.3 Documento jurídico 

Legislação: segundo a ABNT NBR 6023 (2002): 

compreende a constituição, as emendas constitucionais e os 
textos legais infraconstitucionais (lei complementar e ordinária, 
medida provisória, decreto em todas as suas formas, resoluções 
do Senado Federal) e normas emanadas das entidades públicas 
e privadas (ato normativo, portaria, resolução, ordem de serviço, 
instrução normativa, comunicado, aviso, circular, decisão 

TÍTULO  do  artigo.  Título  da  Revista,  Local  de  Publicação,  volume,  número 

do fascículo, páginas inicial-final, mês. Ano. 

http://www.terra.com.br/virtualbooks/freebook/port/lport2/navionegreiro.htm
http://www.truenetm.com.br/jurisnet/sumusSTF.html
http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/lista_tema.aspx?op=0&amp;no=4&amp;de=57
http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/lista_tema.aspx?op=0&amp;no=4&amp;de=57
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso%2Cnota-mais-alta-nao-e-educacao-
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso%2Cnota-mais-alta-nao-e-educacao-
http://www.lapietradialogues.org/area/pubblicazioni/doc000071.pdf
http://www.lapietradialogues.org/area/pubblicazioni/doc000071.pdf
mailto:xxxxxx@xxxxxxx.com.br


administrativa entre outros). 

BRASIL. Decreto n.° 1205, de 1 de agosto de 1994, Aprova a estrutura regimental do 
Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, e dá outras providências. Diário 
Oficial [da] Republica Federativa do Brasil, Brasília, DF, v. 132, n. 146, p. 11509, 2 
ago. 1994. Seção 1, pt. 1. 

PARÁ. Lei n. 5.887, de 11 de maio de 1995. Política Estadual do meio ambiente. Diário 
Oficial do Estado do Pará, Belém, 1995. 

BRASIL. Projeto de Lei N. 3.493, de 1993 (do Senado Federal) PLS N. 10/92. Dispõe 
sobre o Exercício da Profissão de Bibliotecário e determina outrasProvidências. Diário 
do Congresso Nacional, Brasília, Seção I, 4 fev. 1993. p. 2800-2804. 

a ) Patente: 

EMBRAPA. Unidade de Apoio, Pesquisa e Desenvolvimento de Instrumentação 
Agropecuária (São Carlos). Paulo Estevão Cruvinel. Medidor digital multisensor de 
temperatura para solos. BR n. PI 8903105-9, 26 jun. 1989, 30 maio 1995. 

b) Constituição:

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: 

promulgada em 5 de outubro de 1988. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1990. 168 p. 
(Série Legislação Brasileira). 

c) Código:

RIO DE JANEIRO (RJ). Código tributário do município do Rio de Janeiro: lei nº 
206, de dezembro de 1980. Rio de Janeiro: ADCOAS, 1981. 

Jurisprudência (decisões judiciais): Segundo a NBR 6023  (2002) 
“Compreende súmulas, enunciados, acórdãos, sentenças e demais decisões 
judiciais”.  

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

ENTIDADE   RESPONSÁVEL   e/ou   AUTOR.   Título.   Número   da   patente, 
datas (período de registro). 

PAÍS.   ESTADO   ou   MUNICÍPIO.   Constituição   (data   de   promulgação).   Título: 
subtítulo  (se  houver).  Local:  Editora,  ano  de  publicação.  Número  de  páginas ou 
volumes. (Série, se houver). 

PAÍS. ESTADO. Título do código. Edição. Local: Editora, data. BRASIL. 
Código de processo civil. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 1996. 



BRASIL. Supremo Tribunal Federal de Justiça. Processual Penal. Habeas-Corpus. 
Constrangimento ilegal. Habeas-Corpus no. 181.746-1, da 6a Câmara Cível do tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, Brasília, DF, 10 mar. 2000. Lex: jurisprudência do 
STJ e Tribunais Regionais Federais, São Paulo, v. 16, n. 98, p. 
240-250, junho 2000.

BRASIL. Medida provisória n. 1.569-9, 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. Congresso. Senado. Resolução n. 17, de 1991. Coleção de Leis da 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, v. 183, p. 1156-7, maio/jun. 1991. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula n. 14. In: . Súmulas. São Paulo: 

Associação dos Advogados do Brasil, 1994. p. 16. 

SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Cível n. 
2004.020843-0, de Tubarão. Relator: Des. Sérgio Izidoro Heil. Florianópolis, 19 mar. 
2009. Disponível em: 
<http://app.tjsc.jus.br/jurisprudencia/acnaintegra!html.action?parametros.todas=2004 
.020843-0&parame...>. Acesso em: 23 jul. 2009. 

Doutrina: segundo  a  ABNT  NBR  6023  (2002),  inclui  toda  e  qualquer discussão 

técnica acerca de questões legais (monografia, artigo de periódicos, papers, etc..). 

Exemplo: 

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.

3.3.1.4 Documento jurídico disponível na internet

BRASIL. Lei n. 9.887, de 7 de dezembro de 1999. Altera a legislação tributária 
federal. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 8 
dez.1999. Disponível em: 
<http://www.in.gov.br/mp_leis/leis_texto.asp?ld=LEI%209887>.Acesso em: 22 jun. 
2016. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula n.14. Não é admissível, por ato 
administrativo, restringir, em razão de idade, inscrição em concurso para o cargo 
público. Disponível em: 
<http://www.truenetm.com.br/jurisnet/susmusSTF.html>. Acesso em: 29 nov. 2015. 

3.3.1.5 Trabalho apresentado em eventos 

JURISDIÇÃO. Órgão judiciário competente. Título (natureza da decisão ou 
 ementa) e número, partes envolvidas (se houver). Relator. Local, data e dados 
da publicação.

As referências devem obedecer aos padrões indicados para documento 
jurídico.  Acrescentando   no   final   da   referência   a   expressão,   Disponível   em: 
<endereço eletrônico>. Acesso em: data do acesso. 

http://app.tjsc.jus.br/jurisprudencia/acnaintegra!html.action?parametros.todas=2004
http://www.in.gov.br/mp_leis/leis_texto.asp?ld=LEI%209887
http://www.truenetm.com.br/jurisnet/susmusSTF.html


NOME DO EVENTO, numeração (se houver), ano e local de realização. Em 

deve-se mencionar o título do documento (anais, atas, tópico temático etc. 
seguido de reticência ...), local de publicação, editora e data de   publicação. 
<endereço eletrônico>. Acesso em: data do acesso. 
DO EVENTO, número., ano, local  de  realização.  Título  da  publicação... Local 
de publicação: Editora, Data. Página inicial-final. 

SIMPÓSIO DE PRODUÇÃO DE GADO DE CORTE, 3., 2002, Viçosa, MG. Anais... 
Viçosa, MG: UFV, DZO, 2002. 271 p. 

a) Evento como um todo em meio eletrônico:

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. 2013. Trabalho 
apresentado em evento em meio eletrônico: 

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://propesp.ufpe.br/anais/anais/educ/ce04.htm>. Acesso em: 21 jan. 2013. 

3.3.1.6 Imagem em movimento 

Filmes, videocassetes, DVD, entre outros. 

TEMA. Nome do Programa. Cidade: nome da TV ou Rádio, data da apresentação do 
programa. Nota especificando o tipo de programa (rádio ou TV) 

OS PERIGOS DO USO DE TÓXICOS. Produção de Jorge Ramos de Andrade. 
Coordenação de Maria Izabel Azevedo. São Paulo: CERAVI, 1983. 1 Fita de vídeo (30 
min), VHS, son., color. 

UM MUNDO ANIMAL. Nosso Universo. Rio de Janeiro, GNT, 4 de agosto de 2000. 
Programa de TV. 

3.3.1.7 Documento iconográfico 

Inclui pintura, gravura, ilustração, fotografia, desenho técnico, diapositivo ou 

slide, filme, material estereográfico, transparência, cartaz entre outros. Os elementos 

essenciais são: 

AUTOR(ES).Título   do   trabalho  apresentado,   seguido   da   expressão.  In:  NOME 
DO  EVENTO,  numeração  (se  houver),  ano  e  local  de  realização.   Título  do 
documento  (anais,  atas,  tópico  temático  etc.  seguido  de  reticência  ...),  local  de 
publicação, editora  e  data  de  publicação.  Página  inicial  e  pagina  final.  Disponível 
em: <endereço eletrônico>. Acesso em: data do acesso. 

http://www.propesq.ufpe.br/anais/anais.htm
http://propesp.ufpe.br/anais/anais/educ/ce04.htm


MELLO, Hélio. Índios obesos. 2011. 1 fotografia, color., 16 cm x 56 cm. 

Documento iconográfico em meio eletrônico: 

VASO.TIFF. Altura: 1083 pixels. Largura: 827 pixels. 300 dpi.32 BIT CMYK. 3.5 Mb. 
Formato TIFF bitmap. Compactado. Disponível em: <C:\Carol\VASO.TIFF>.Acesso 
em: 28 out. 2012. 

3.3.1.6   Documento cartográfico 

Inclui atlas, mapa, globo, fotografia aérea, entre outros. 

ATLAS Mirador Internacional. Rio de Janeiro: Enciclopédia Britânica do Brasil, 1981.1 
atlas. Várias escalas. 

INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO (São Paulo, SP). Regiões de governo 
do Estado de São Paulo. São Paulo, 1994. 1 atlas. Escala 1:2.000. 

Documento cartográfico em meio eletrônico: 

LORIDA MUSEUM OF NATURAL HISTORY.1931-2000 Brazil’s confirmed 
unprovoked shark attacks. Gainesville, [200?].1 mapa, color. Escala 
1:40.000.000.Disponível em: 
<http://www.flmnh.ufl.edu/fish/Sharks/statistics/Gattack/map/Brazil.jp.>. Acesso em: 15 
jan. 2002. 

Perfil de rede social 

Perfil de rede social BARRETO, Aldo de A. Perfil Facebook. [S.l.], 2010. Disponível em: 
<wwwxxxxx.com.br>. Acesso em: 20 set. 2010. 

Documento sonoro ( NBR 6023) 

AUTOR.  Título   (quando   não   existir,   deve-se   atribuir   uma   denominação   ou 
a indicação sem título, entre colchetes). Data. Especificação do suporte. 

AUTOR.  Título  (quando  não  existir,  deve-se  atribuir  uma  denominação  ou  a 
indicação      sem      título,      entre      colchetes).      Data.      Especificação      do 
suporte.(disquetes, CD-ROM, on line etc.). 

AUTOR (ES).  Título.  Local: Editora, data de publicação, designação específica e 
escala. 

AUTOR(ES).  Título.  Local:  Editora,  data  de  publicação,  designação  específica 
e escala. (disquetes, CD-ROM, on line etc.). 

http://www.flmnh.ufl.edu/fish/Sharks/statistics/Gattack/map/Brazil.jp


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. 

Com o anonimato da pessoa entrevistada 

TAL, Fulana de. Entrevista I. [jan. 2010]. Entrevistador: Ana Maria Mattos. Porto Alegre, 
2010. 1 arquivo .mp3 (60 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no 
Apêndice A desta monografia. 

3.3.2 Glossário 

Elemento opcional. Diz respeito a uma lista dos termos ou expressões poucos 

conhecidos, utilizados no texto, cujo sentido necessite de explicação. Esses termos 

devem ser apresentados em ordem alfabética. 

Figura 28 - Modelo de glossário

Fonte: pelos autores 

3.3.3 Apêndice 

Elemento opcional. Elaborado pelo próprio autor da monografia com a 

finalidade de complementar sua argumentação. Pode ser considerado apêndice 

modelo de questionário, roteiro de entrevista, organização dos dados coletados, entre 

outros. Não é usada numeração no apêndice. A sua forma de escrita requer letras 

maiúsculas acompanhadas de travessão e o título do documento alinhado à esquerda, 

devendo ser indicado no sumário da monografia. 

Figura 29 - Modelo de apêndice



 Fonte: os autores 

3.3.4 Anexo 

Elemento opcional. Texto ou documento não elaborado pelo autor do 

trabalho, que serve de fundamentação, comprovação ou ilustração. Pode ser 

considerado anexo: fotos, imagens, leis, reportagens, documentos, entre outros. 

Não é usada numeração no anexo. A sua forma de escrita requer letras 

maiúsculas acompanhadas de travessão e o título do documento alinhado à 

esquerda, devendo ser indicado no sumário da monografia. 

Figura 30 - Modelo de anexo 

ANEXO A – Lei Maria da Penha 

Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006. 

Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a 
mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção 



sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e 
da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 
Mulher; dispõe  sobre  a  criação  dos  Juizados  de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o 
Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1o Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da 
Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 
Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados 
pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de 
assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e 
familiar.[...]. 

3.3.5  Tipos de citações 

Exemplo 1: autores como parte do texto em citações indiretas 

Exemplo 2: autor não faz parte do texto 

"A transferência envolve generalização de estímulos, que passam a controlar o 

comportamento em uma situação diferente daquela em que foi adquirido." (LEME, 

2001, p. 524). 

Obs.: trata-se de citação direta, por isso o trecho retirado da obra consultada é 

digitado entre aspas duplas e a pontuação do autor citado é fielmente reproduzida. 

Para citações com mais de 3 linhas utiliza-se o recuo de 4 cm, sem aspas e sem 

espaço entre linhas. Para mais detalhes observe as páginas seguintes. 

De acordo com Valls e Vergueiro (1998) a aplicação de conceitos de gestão de 

qualidade em serviços de informação passam, necessariamente, pela variável: 

identificação das necessidades dos clientes. 

Exemplo 2: autores não fazem parte do texto 

A aplicação de conceitos de gestão de qualidade em serviços de informação 

Citação   com 2   autores:   os sobrenomes   são separados   pela   conjunção “e” 
se estiverem fora do parêntese. E por “ponto e vírgula” se estiverem entre parêntese. 



passam, necessariamente, pela variável: identificação das necessidades dos clientes 

(VALLS; VERGUEIRO, 1998).  

ADES, Lia.; KERBAUY, Rachel Rodrigues. Obesidade: realidade e indignações. 
Psicologia USP, São Paulo, v. 13, n. 1, p. 197-216, 2002. 

“doenças cardiovasculares, distúrbios reprodutivos em mulheres, alguns tipos de câncer 

e problemas respiratórios, bem como causa de sofrimento, depressão e de 

comportamentos de esquiva social, que prejudicam a qualidade de vida.” (Ades e 

Kerbauy, 2002). 

AMARAL, Emília; SEVERINO, Antônio; PATROCÍNIO, Mauro Ferreira do. Novo manual 
de redação: gramática, literatura, interpretação de texto. São Paulo: Círculo do Livro, 
1995. 

 “a compreensão dos processos pedagógicos escolares e não-escolares a partir do 

mundo do trabalho, tomando-se o método da economia política como diretriz para a 

construção do conhecimento” (KUENZER et al. 2003, p. 57). 

Ou 

Kuenzer et al. (2003, p. 57).constatam que “a compreensão dos processos 

pedagógicos escolares e não-escolares a partir do mundo do trabalho, tomando-se o 

método da economia política como diretriz para a construção do conhecimento.”  

Referência: 

KUENZER, Aangela. et al. Planejamento e educação no Brasil. 6.ed. São Paulo: 

Cortez, 2003. 

Para destacar trechos da Citação: Use a expressão grifo nosso 

“[...] para que não tenha  lugar  à  produção  de  degenerados,  quer  physicos 

quer Moraes, misérias, verdadeiras ameaças  à  sociedade.”  (SOUTO,  1916,  p. 

46,  grifo nosso). 

- Outra opção de grifo

“[...] para que não tenha lugar à produção de degenerados, quer physicos quer 

Moraes, misérias, verdadeiras ameaças à sociedade.” (SOUTO, 1916, p. 46, grifo 

Citação   com dois ou  três   autores:   Indicação   dos   três   sobrenomes, 
separando  o primeiro  por   vírgula   e   o   segundo   pela   conjunção   “e”   se   
estiverem   fora   do parêntese. E por “ponto e vírgula” se estiverem entre parêntese. 

Citação com mais de três autores: Coloca-se os sobrenome do primeiro autor 

em caixa alta (letras maiúsculas) seguido da expressão et al. 



Nome da organização em 
maiúsculo, ano, páginas 
entre parênteses. 

nosso). 

Destaque do autor: Use a expressão grifo do autor. 

“As notas de rodapé são muito úteis nos relatórios quando se pretende oferecer 

informações adicionais sem quebrar a continuidade do texto.” (GIL, 1999, p. 195, 

grifo do autor). 

“Comunidade tem que poder ser intercambiada em qualquer circunstância, sem 

qualquer restrições estatais, pelas moedas dos outros Estados-membros.” 

(COMISSSÃO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS, 1992, p. 34). 

Sem indicação de autoria 

“As IES implementarão mecanismos democráticos, legítimos e transparentes de 

avaliação sistemática das suas atividades, levando em conta seus objetivos 

institucionais e seus compromissos para com a sociedade.” 

(ANTEPROJETO...,1987, p. 55) 

“[...] o trabalho acadêmico constitui-se numa preparação metodológica para futuros 

trabalhos de investigação.” (FRANÇA, 1998, p. 53). 

“Nesse sistema ocorre o vozeamento [ou seja, ausência] na produção dos 

sons.” (CRISTAL, 1997, p. 27). 

Citação com mais de três linhas 

Deve apresentar-se em um parágrafo independente, com recuo de 4 cm da 

margem esquerda e com letra menor (fonte 10), espaço simples e sem aspas. 

Organização como autor: entidades  coletivas, governamentais, públicas e 

privadas. 

Supressão:  Para  suprimir  partes   da  citação,  usa-se  [...]  em  substituição   ao 

trecho eliminado). 

Interpolações:  Representam  comentários,  explicações  ou  acréscimos 

inseridos, apresentados entre colchetes [ ]. 



utor  com letra 
maiúscula, ano,  
entre parêntese. 

Autor  com  letra  minúscula, 

fora do parêntese. 

Autor mencionado no início da citação 

Severino (2002, p. 49) diz que: 

Qualquer que seja a forma do trabalho científico é preciso 
relembrar que todo trabalho desta natureza tem por objetivo 
intrínseco a demonstração, o desenvolvimento de um raciocínio 
lógico. Ele assume sempre uma forma dissertativa, ou seja, busca 
demonstrar, mediante argumentos, uma tese, que é uma solução 
proposta para um problema. 

5.1 Citação indireta 

Segundo a ABNT NBR 10520 (2002), citação indireta é o “texto baseado na 

obra do autor consultado”. Acontece quando se reproduzem ideias e informações do 

documento sem transcrever as próprias palavras do autor. Pode aparecer na forma 

de paráfrase, não necessitando de aspas e sendo opcional a identificação das 

páginas originais. A paginação é opcional. 

Autor mencionado no início da citação 

Para Schein (1992, p.12), a  cultura  de  um  grupo  pode  ser  definida  como um 

padrão de pressupostos  básicos  que  ele  aprendeu  à  medida  que  resolvia seus 

problemas de adaptação externa e de 

integração interna.

Quanto os pais se concentram na conquista de riquezas, em aumentar o 

interesse por si mesmo e pelos prazeres da vida, os jovens nos mostram que ainda 

falta alguma coisa, quando se voltam para a  natureza,  buscando  orientação 

espiritual ou recorrendo a drogas e outros prazeres artificiais. (DERTOUZOS, 2000). 

5.2 Citação de citação 

Segundo a ABNT NBR 10520 (2002), citação de citação é a “citação direta 

Autor com letra minúscula, fora do 
parêntese. Texto com recuo de 4 cm, 
sem espaço entre linhas, tamanho 11. 



ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original.” Ou seja, é a 

transcrição de textos de um documento ao qual não se teve acesso, se tomando 

conhecimento por meio de outros documentos. 

Citar o sobrenome do autor do documento  não consultado, a  data  seguida da 

expressão “apud” (citado por), mais o sobrenome do autor do documento consultado, a 

data e a página. Recomenda-se que sempre utilize a fonte original, a utilização do 

“apud” só é viável quando não existir condições de acesso a obra original. 

Autor mencionado no início da citação 

Alves (2001 apud AMARAL, 2002, p. 95) “vai aqui pedido de  alguém  que sofre ao 

ver o rosto aflito das crianças [...] „Por favor, me ajude a ser feliz‟. 

Autor mencionado no final da citação 

“Vai aqui pedido de alguém que sofre ao ver o rosto aflito das crianças [...] Por 
favor, me ajude a ser feliz.” (ALVES, 2001 apud AMARAL, 2002, p. 95). 

5.3 Citação de Jurisprudência 

Citação no texto (apresentar todos os elementos informativos da jurisprudência, 

na forma texto, primando pela clareza e evitando siglas) 

a) Citação curta:

O Supremo Tribunal Federal, em Agravo Regimental no Recurso 

Extraordinário nº 554772 - Rio Grande do Sul, relator Ministro Eros Grau, julgado 

em 23 de setembro de 2007, esclarece que “A paternidade, como um direito 

indisponível que é inerente à personalidade civil, deve ser investigada da forma mais 

abrangente possível.” 

b) Citação longa:

De acordo com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Apelação Cível nº 

2004.020843-0, de Tubarão, relator Desembargador Sérgio Izidoro Heil, publicado 

em 19 março de 2009: 

[...] todo o empenho da autora foi posto a risco, 
„transformado em sentimento de indignação e humilhação 
ao ver a autoria de sua pesquisa, fruto  de  anos  de 
esforço, ser aproveitada por outrem, como tentativa de 



colher os louros da boa criação alheia, sem referência a 
esse labor intelectual que demandou tempo, dinheiro com 
compra de livros e angústia quanto aos seus resultados 
científicos‟ [...]. 

5.4 Citação verbal 

Indicação de dados obtidos por informação oral (em sala de aula, palestras, 

debates, etc.). É indicada pela expressão “informação verbal”, entre parêntese e 

mencionando-se os dados disponíveis em nota de rodapé. 

No texto: 

A Biblioteca Universitária da UFMG pretende elaborar um projeto de acesso 

às Bases de Dados Nacionais na área de Biologia (informação verbal).1

Em nota de rodapé: 

1Informe repassado em reunião das Bibliotecas do SB-UFMG, em maio de 1998.

Obs.: (de acordo com  orientações metodológicas, evite o uso de notas de rodapé, na 
medida do possível utilize o próprio corpo do texto para descrever o contexto do que 
seria descrito em nota de rodapé. Muitas revistas acadêmicas, eventos acadêmicos não 
recomendam o uso de notas de roda pé para artigos, ficando sujeito a desclassificação 
do artigo) 

5.5 Citação da Bíblia 

“Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído 

o sabor? Para mais nada serve senão para ser lançado fora e calcado pelos

homens.” (BÍBLIA, Mateus, 5: 13). 

6 TERMOS OU EXPRESSÕES LATINAS UTILIZADAS NO TRABALHO 

As expressões latinas podem ser utilizadas para evitar repetições, dar 

sustentação ao texto e demonstrar os autores que comungam ou divergem de 

opiniões, posturas e ideias. Assim, fazer uso desse recurso, favorece ao 

pesquisador no sentido de dar segurança sobre as informações que  estão sendo 

repassadas para o  leitor. Contudo, recomenda-se sempre que possível utilizar a 

fonte original do autor. 



Apud - citado por, conforme, segundo – pode, também, ser usada no texto. 

Nas citações, é utilizada para  informar  que  o  que  foi transcrito  de  uma 

obra de um determinado autor, na verdade, pertence a outro. Exemplo:  (VIANNA, 

1986,  p. 172 apud  SEGATTO,  1995,  p.  214-215),  ou  seja, VIANNA "citado por" 

SEGATTO. 

7 Expressões latinas 

Apud = Citado por, conforme, segundo 

Ibidem ou Ibid = na mesma obra 

Idem ou Id = do mesmo autor 

Opus citatum ou Op. cit. = na obra citada 

Loco citato ou Loc. cit = no lugar citado 

Sequentia ou Et seq. = seguinte ou que se segue 

Passim = aqui e ali; em vários trechos ou passagens 

Sic = assim mesmo, desta maneira 

Confira ou Cf. = confira, confronte 

8 Documentos sem data 

Se nenhuma data de publicação puder ser determinada, registra-se uma data 

aproximada entre colchetes. 

Figura 34 - Documentos sem data 

[1999 ou 2000] um ano ou outro [2001?] data provável 

[2003] data certa, não indicada no item 

[entre 1990 e 2000] use intervalos menores de 20 anos [ca. 1970] data 

aproximada 

[197-] década certa 

[197-?] década provável 

[20--] século certo 

[20--?] século provável 

Abreviaturas dos meses 

Figura 35 - Modelo de fichamento 

MÊS ABREVIATURA 

janeiro jan. 

fevereiro fev. 



março mar 

abril abr. 

maio maio 

junho jun. 

julho jul. 

agosto ago. 

setembro set. 

outubro out. 

novembro nov. 

dezembro dez. 

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS PARA ENTREGA DO TC 

O aluno deverá entregar as 3  (três)  cópias  impressas  e  encadernadas  de 

seu trabalho, e uma cópia digital em CD; após  declaração de  aptidão  do Orientador, 

para os demais  membros da Banca Examinadora com, no mínimo, 20 (vinte) dias de 

antecedência da data da defesa. 

Depois da apresentação e aprovação o aluno deverá: 

 Fazer as correções solicitadas pela Banca examinadora;

 Fazer a Ficha Catalográfica (na modalidade MONOGRAFIA) com o
Bibliotecário da Instituição – solicitar via e-mail: <biblioteca@fesar.com.br>, 
conforme já foi orientado neste Guia; 

 Mostrar para o orientador a versão final corrigida;

 Pedir o Orientador para assinar a Declaração de Análise e Correção
(ANEXO A); 

 Entregar a Declaração de Análise e Correção (ANEXO A), o TCC
gravado em PDF no CD (caixa do CD de Acrílico) com a identificação 
(ANEXO B) do aluno no protocolo para ser devidamente encaminhado 
para a  Coordenação de curso. 
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE ANÁLISE E CORREÇÃO TC 

EU,   professor (a) 

orientador   (a)   do   Aluno   (a)     

matrícula  nº  do   curso  de  da 

Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida, declaro para os devidos fins que, 

o orientando realizou  todas  as  correções  necessárias  solicitadas  pela  Banca

Examinadora no 

Trabalho de Curso – TC apresentado e aprovado no dia / / . 

Por ser verdade firmo o presente. 

Redenção, de de 20 . 

Orientador (a) 



PROPOSTA DE TRABALHO AO ORIENTADOR 

Aluno (a): 

Telefones para contato: 

E-mail:

Curso: Semestre: 

Linha de pesquisa: 

Orientador: 

Problema ou Pergunta Chave: 

Justificativa: 

Redenção, de de 20  . 

Assinatura do(a) acadêmico(a) 

CONSIDERAÇÕES DO ORIENTADOR: 

Assinatura do 
orientador 



CONTROLE DE ORIENTAÇÃO DOCENTE 

CURSO: 
** Deve ficar de posse do Orientador 

( )  - Semestre - 20 

Nome do Aluno: 

E-mail do aluno:

Telefones: 

Nome do Orientador 

Data Atividades 

desenvolvidas no 

encontro 

Evolução do 

trabalho na 

semana 

Rubrica do 

aluno 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado(a) e/ou 

participar na pesquisa de campo referente ao projeto/pesquisa 

intitulado(a)__  _ 

desenvolvida(o)  por_  .  Fui 

informado(a), ainda, de que a pesquisa é [coordenada / orientada] por 

__  _,  a 

quem poderei contatar / consultar a qualquer momento que julgar necessário através 

do telefone   _ ou e-mail  . 

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber 

qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de 

colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui informado (a) dos objetivos estritamente 

acadêmicos do estudo. 

Fui também esclarecido (a) de que os usos das informações por mim 

oferecidas estão submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo 

seres humanos, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de [descrever o 

tipo de abordagem p. ex: entrevista semi-estruturada / observação / aferição / exame 

/ coleta /análise do meu prontuário / grupo, etc.] [a ser gravada a partir da assinatura 

desta autorização]. O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas 

pelo(a) pesquisador(a) e/ou seu(s) orientador(es) / coordenador(es). 

Fui ainda informado(a) de que posso me retirar desse(a) estudo  / 

pesquisa / programa a qualquer momento, sem prejuízo para meu acompanhamento 

ou sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos. 

Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, conforme recomendações da  Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

Redenção-Pa _ de _ de 

Assinatura do(a) participante: 

Assinatura do(a) pesquisador(a): 

_ 
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ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE TC II – modelo 1 

ALUNO (A) 
DATA: N° DA AULA: 

INÍCIO: TÉRMINO: 

ORIENTAÇÕES 
GERAIS 

MATERIAL 
RECEBIDO 

MATERIAL 
DEVOLVIDO 

ACORDOS 
PARA  PRÓXIMA 
ORIENTAÇÃO 

ASSINATURA DO (A) ALUNO (A) 

ASSINATURA DO (A) ORIENTADOR (A) 
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Modelo 2 

*Em caso de falta, favor assinalar o motivo e /ou outras observações no resumo das
orientações.

Redenção-Pa, de de . 

FICHA DE FREQÜÊNCIA E DE ATIVIDADES DO (A) ORIENTANDO (A) 

TEMA/TÍTULO 

ALUNO(A): 

ORIENTADOR (A): 
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DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE DE AUTORIA 

Declaro  para  os  devidos  fins  que  o  TC,  ora  apresentado  como  requisito para 

conclusão do Curso _________________,intitulado ____________________é 
de minha autoria, sendo de minha inteira responsabilidade o seu conteúdo, fruto de 
produção pessoal e intransferível.

Redenção-Pa,_______ de  ________________________de 20___.

NOME COMPLETO DO ALUNO 
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PARECER SOBRE A MONOGRAFIA 

Aluno(a): 

Curso: Semestre: 

Título da monografia: 

Assinale uma das opções. 

( )  Pode ser levado à defesa sem correções. 

( ) Não tem condições de ser levado à defesa. 

Comentários e sugestões: 

Redenção-Pa, de de 20  . 

Professor(a) NOME DO(A) ORIENTADOR(A) 
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ATA DA SESSÃO DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Ata referente à  avaliação  do conteúdo  do Trabalho  de  Conclusão  de  Curso    do(a) 

estudante   _________________________para obtenção do grau de Bacharel em 
pela Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida (FESAR). Aos 
_____________________________________dias do mês de 
_______________________de  _____________, às  __________horas, na 
sala________, realizou-se a sessão pública de avaliação do Trabalho de Conclusão de 
Curso. Integraram a Comissão Examinadora o(a) Professor(a) NOME do(a) 
FACULDADE (orientador(a)), o(a) Professor(a) NOME do(a) FACULDADE (co- 
orientador (a), Prof(a) ou doutorando /mestre/ especialista, etc NOME do(a) 
FACULDADE (Examinador 1), Prof (a) ou doutorando(a), etc NOME do(a) FACULDADE 
(Examinador 2). O (a) orientador(a) abriu a sessão agradecendo a participação dos 
membros da Comissão Examinadora. Em seguida convidou o(a) estudante para 
realizar   a   exposição   do   conteúdo   do trabalho  intitulado: 
“____________________________________”  Finalizada a exposição,  o(a) 
estudante foi arguido(a) pelos integrantes da Comissão Examinadora. Na sequência, os 
integrantes da Comissão Examinadora se reuniram, isoladamente, para deliberar sobre 
o Trabalho de Conclusão de Curso. Terminada a deliberação, o(a) orientador(a)
procedeu, em público, à leitura da ata dos trabalhos. Com média final de e conceito,
o(a) estudante foi declarado(a) aprovado(a) ou reprovado(a) com base na pontuação
registrada no Manual de Instruções Normativas para a Realização de Trabalho de
Conclusão de Curso. Finalizando, o(a) orientador(a) deu por encerrada a solenidade,
lavrou e assinou a presente ata e colheu as assinaturas dos demais membros da
Comissão Examinadora.

NOME DO(A) ORIENTADOR(A) 
NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

NOME DO(A) EXAMINADOR(A) 1 
NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

NOME DO(A) EXAMINADOR(A) 2 
NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
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 CADASTRO

Nome: 

E.mail:

Endereço: Nº.: 

Cidade: Estado: 

Telefone Fixo: (   ) 

Telefone Comercial: (   ) 

Celular: (    ) 

Termo: Semestre/Ano: 



Formulário de proposta e orientação de pesquisa 

IDENTIFICAÇÃO 

Aluno: 

Curso: Termo: Turno: 

LINHA DE PESQUISA 

Área: 

Tema: 

Justificativa: 

Relevância do tema para a sociedade (objetivo geral): 

Sugestão de 
orientação: 

Redenção-Pa, _____ de _____ de _____. 

Assinatura do Aluno 

ORIENTAÇÃO 

Professor (a): 

Declaro que orientarei o (a) referido (a) aluno (a) no desenvolvimento do projeto de pesquisa nos aspectos específicos sobre a 
descrição do tema acima citação. 

Redenção-Pa, _____ de _____ de _____. 

Assinatura do Orientador 

PARECER 

 Deferido  Indeferido 

Observações: 

Assinatura da Coordenação de Curso 



ID e Versão: F052 v.1 Processo: Formulário de acompanhamento  Mês de Referência: 

A pesquisa deve ter o acompanhamento e orientação do professor em relação à estrutura textual do trabalho de curso, 
concordância verbal, coerência, coesão, regras de citações, indicação de leituras e desenvolvimento da pesquisa.   

IDENTIFICAÇÃO 

Aluno: 

Curso: Termo: Turno: 

Orientador: 
ACOMPANHAMENTO 

Data Observação sobre o desenvolvimento do trabalho 

_____/____/_____ 

Visto do Aluno Visto do Orientador 

Data Observação sobre o desenvolvimento do trabalho 

_____/____/_____ 

Visto do Aluno Visto do Orientador 

Data Observação sobre o desenvolvimento do trabalho 

_____/____/_____ 

Visto do Aluno Visto do Orientador 

Data Observação sobre o desenvolvimento do trabalho 

_____/____/_____ 

Visto do Aluno Visto do Orientador 

Data Observação sobre o desenvolvimento do trabalho 

_____/____/_____ 

Visto do Aluno Visto do Orientador 



CONTEÚDO DA ORIENTAÇÃO 

O aluno tem desenvolvido as atividades para elaboração do TC (sumário, introdução, objetivos gerais, específicos e metodologia)? 
 Sim  Não 

Observações: 

O aluno tem realizado leituras de referências indicadas pelo orientador? 
 Sim  Não 

Observações: 

O aluno obteve uma evolução quanto ao desenvolvimento do tema delimitado? 
 Sim  Não 

Observações: 

O aluno tem buscado orientações frequentemente? 
 Sim  Não 

Observações: 

Qual a frequência em que o aluno solicita orientação? 

Frequentemente 
De vez em 

quando 
 Raramente  Nunca 

Observações: 

O aluno está cumprindo o cronograma? 
 Sim  Não  Parcialmente 

Observações: 

Redenção- Pa, _____ de  de . 

Assinatura do Aluno Assinatura do Orientador 

Assinatura Coordenação de Curso Assinatura Coordenação da PIC



A pesquisa deve ter o acompanhamento e orientação do professor em relação à estrutura textual do trabalho de curso, 
concordância verbal, coerência, coesão, regras de citações, indicação de leituras e desenvolvimento da pesquisa.   

IDENTIFICAÇÃO 

Aluno: 

Curso: Termo: Turno: 

Orientador: 
ACOMPANHAMENTO 

Data Observação sobre o desenvolvimento do trabalho 

_____/____/_____ 

Visto do Aluno Visto do Orientador 

Data Observação sobre o desenvolvimento do trabalho 

_____/____/_____ 

Visto do Aluno Visto do Orientador 

Data Observação sobre o desenvolvimento do trabalho 

_____/____/_____ 

Visto do Aluno Visto do Orientador 

Data Observação sobre o desenvolvimento do trabalho 

_____/____/_____ 

Visto do Aluno Visto do Orientador 

Data Observação sobre o desenvolvimento do trabalho 

_____/____/_____ 

Visto do Aluno Visto do Orientador 



CONTEÚDO DA ORIENTAÇÃO 

O aluno tem desenvolvido as atividades para elaboração do TC (sumário, introdução, objetivos gerais, específicos e metodologia)? 
 Sim  Não 

Observações: 

O aluno tem realizado leituras de referências indicadas pelo orientador? 
 Sim  Não 

Observações: 

O aluno obteve uma evolução quanto ao desenvolvimento do tema delimitado? 
 Sim  Não 

Observações: 

O aluno tem buscado orientações frequentemente? 
 Sim  Não 

Observações: 

Qual a frequência em que o aluno solicita orientação? 

Frequentemente 
De vez em 

quando 
 Raramente  Nunca 

Observações: 

O aluno está cumprindo o cronograma? 
 Sim  Não  Parcialmente 

Observações: 

Redenção-Pa, _____ de  de . 

Assinatura do Aluno Assinatura do Orientador 

Assinatura Coordenação de Curso Assinatura Coordenação da PIC

A pesquisa deve ter o acompanhamento e orientação do professor em relação à estrutura textual do trabalho de curso, 
concordância verbal, coerência, coesão, regras de citações, indicação de leituras e desenvolvimento da pesquisa.   



IDENTIFICAÇÃO 

Aluno: 

Curso: Turno: 

Orientador: 
ACOMPANHAMENTO 

Data Observação sobre o desenvolvimento do trabalho 

_____/____/_____ 

Visto do Aluno Visto do Orientador 

Data Observação sobre o desenvolvimento do trabalho 

_____/____/_____ 

Visto do Aluno Visto do Orientador 

Data Observação sobre o desenvolvimento do trabalho 

_____/____/_____ 

Visto do Aluno Visto do Orientador 

Data Observação sobre o desenvolvimento do trabalho 

_____/____/_____ 

Visto do Aluno Visto do Orientador 

Data Observação sobre o desenvolvimento do trabalho 

_____/____/_____ 

Visto do Aluno Visto do Orientador 

CONTEÚDO DA ORIENTAÇÃO 



Formulário de acompanhamento  Mês de Referência: 

O aluno tem desenvolvido as atividades para elaboração do TC (sumário, introdução, objetivos gerais, específicos e metodologia)? 
 Sim  Não 

Observações: 

O aluno tem realizado leituras de referências indicadas pelo orientador? 
 Sim  Não 

Observações: 

O aluno obteve uma evolução quanto ao desenvolvimento do tema delimitado? 
 Sim  Não 

Observações: 

O aluno tem buscado orientações frequentemente? 
 Sim  Não 

Observações: 

Qual a frequência em que o aluno solicita orientação? 

Frequentemente 
De vez em 

quando 
 Raramente  Nunca 

Observações: 

O aluno está cumprindo o cronograma? 
 Sim  Não  Parcialmente 

Observações: 

Presidente Epitácio, _____ de  de . 

Assinatura do Aluno Assinatura do Orientador 

Assinatura Coordenação de Curso Assinatura Coordenação do NUAPA 



Formulário de troca ou desistência de orientação 

TROCA DE ORIENTADOR 
(uso do aluno) 

Aluno: 

Curso: Termo: Turno: 

Orientador: 

Venho por meio desta, requerer a substituição do professor orientador do Trabalho de Curso. 

Motivo: 

Nova proposta de pesquisa? 

 Sim   Não 

Assinatura do Aluno 
_______/_______/___________ 

DESISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO 
(uso do professor orientador) 

Orientador: 

Aluno: 

Curso: Termo: Turno: 

Declaro para os devidos fins, que não poderei mais orientar o referido aluno no desenvolvimento do Trabalho de Curso. 

Motivo: 

Assinatura do Orientador 
_______/_______/___________ 

PARECER 
(uso da coordenação) 

 Deferido  Indeferido 

Observações: 

Assinatura Coordenação de Curso Assinatura Coordenação da PIC
_______/_______/___________ _______/_______/___________ 



Formulário de indicação para banca examinadora 

IDENTIFICAÇÃO 

Aluno: 

Curso: Termo: Turno: 

Orientador: 

Título do TC: 

DILAÇÃO DE PRAZO 

O aluno precisa da dilação do prazo final para entrega do trabalho de pesquisa? 

 Sim  Não 

Nova data de entrega: ___/___/_____ 

Justificativa: 

Redençãp-Pa, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Coordenador Assinatura do Orientador 
PARECER 

 Deferido  Indeferido 

Observações: 

Redenção-Pa _____ de _____ de _____.

Assinatura da Coordenação de Curso Assinatura da Coordenação do NUAPA 

INDICAÇÃO BANCA EXAMINADORA 

O aluno está apto a apresentar sobre o desenvolvimento do Trabalho de Curso? 

 Sim  Não 

Observações: 

Check-list 

 Ficha de acompanhamento 

 Ficha de troca ou desistência de orientação * 

 Ficha de proposta e orientação de pesquisa  

 03 (três) cópias do TC encadernadas em espiral 

 01 (um) cópia do TC em CD-rom 

Redenção, _____ de _____ de _____. 

Assinatura do Aluno Assinatura do Professor de TCC

Assinatura da Coordenação de Curso Assinatura do Orientador



PRORROGAÇÃO DE DEFESA 

Diante de um consenso entre Orientador, Aluno, Coordenação do Curso e Coordenação do PIC chegou a conclusão de que o
desenvolvimento do trabalho poderia, caso tivesse uma prorrogação maior de prazo, obter um fechamento pertinente? 

 Sim  Não 

Observações: 

Data da entrega do trabalho: ___/___/_____ 

Data de apresentação: ___/___/_____ 

Redenção _____ de _____ de _____.

Assinatura do Aluno Assinatura do Orientador 

Assinatura da Coordenação de Curso Assinatura da Coordenação do PIC



ANEXO A - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DO PLÁGIO EM TRABALHOS ACADÊMICOS 

O plágio consiste na utilização de ideias e/ou trabalho produzido por outros, omitindo a 

fonte de informação. Considera-se que ocorre plágio, quando uma parte ou a totalidade de um 

trabalho contém materiais não referenciados, isto é, que não são da autoria do(s) aluno(s), mas 

que são apresentados como tal, sendo omissa a fonte de onde foram retirados. A utilização, 

palavra por palavra, do texto elaborado por alguém sem identificar o autor, assim como 

parafrasear as suas ideias sem o indicar, é considerado plágio. A tradução direta, sem mencionar 

as fontes, também é considerada plágio. 

O programa utilizado para a análise do plágio, na FESAR, traz uma escala de

porcentagem e a indicação dos possíveis sites onde foi recuperado o material mencionado 

no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Assim na sequência tem-se um quadro de 

escalas quando a aplicação de nota de conteúdo quando da indicação do plágio acima de 

10%, sendo 3% a margem de aceite, mas com uma defasagem na nota de conteúdo, e

acima de 10% o aluno estará reprovado.

Indicação de plágio Margem de nota de conteúdo 

 1 à 3% 0 à 9 

3,01 à 5, 59 0 à 8 

5,6 à 9,99 0 à 7 

Clough (2000), aponta outras características suspeitas de plágios em documentos escritos 

são: 

§ Uso de vocabulário: comparação de vocabulário com vocabulário conhecido. Quanto maior a

diferença, ou seja, quanto mais palavras novas o documento possuir, menor a probabilidade de 

cópia.  

§ Mudança de vocabulário: caso o vocabulário utilizado mude constantemente dentro de um

mesmo texto, isto pode indicar um caso de cópia. 

§ Texto incoerente: se o texto não é consistente, pode ser o indício de cópia.

§ Pontuação: a pontuação varia muito de texto para texto. Se ela for similar em dois documentos,

pode ser um caso de cópia. 



§ Quantidade de similaridade entre textos: quanto maior a similaridade de termos comuns como

nomes e definições, maior a suspeita. 

§ Erros de gramática comuns: como erros de gramáticas comuns não são prováveis de acontecer

em textos revisados, a presença destes em dois documentos separados pode indicar uma cópia. 

§ Estrutura do texto: quando dois textos possuem estruturas similares, como parágrafos ou

sequência de seções e capítulos. 

§ Sequências longas de texto conhecido: texto conhecido (frases famosas, por exemplo) sem

referências. 

§ Ordem de similaridade entre textos: se dois textos de documentos diferentes possuem

sequências similares com somente algumas características diferentes (palavras, pontuação). 

§ Dependência de certas frases e palavras: um autor prefere utilizar certas palavras em particular.

§ Preferência no uso de sentenças longas ou curtas: cada autor prefere utilizar sentenças longas

ou curtas. 

§ Referências pendentes: referências que aparecem no texto, mas não na bibliografia.

Toreki (1998), descreve várias formas de plágio em linguagens naturais: 

§ Copiar diretamente da fonte: copiar sem colocar aspas indicando que é uma citação.

§ Falsa paráfrase: reescrever uma sentença com as próprias palavras, mas sem utilizar aspas

indicando que é uma citação. 

§ Submeter trabalho alheio: copiar o trabalho de outra pessoa, com passagens idênticas.

§ Não referenciar a fonte: novas informações que são apresentadas às pessoas que não são

familiares com o assunto devem ser referenciadas apropriadamente. 

§ Cópia da Internet: a cópia de um conjunto de parágrafos de uma variedade de meios eletrônicos

e colocadas todas juntas para fazer um documento. 
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