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1 APRESENTAÇÃO 

 

O presente guia tem objetivo de orientar o usuário na elaboração do seu trabalho 

acadêmico. Foi baseada nas normas de documentação da ABNT (Associação Brasileira de 

Normas técnicas), a qual é a Agência reguladora e normatizadora de publicações técnicas no 

Brasil. 

O Manual de Normas Técnicas da Faculdade Arquidiocesana de Curvelo, não pretende 

esgotar todas as normas para a elaboração e publicação de trabalhos, pretende apenas 

explicitar aquelas de utilização mais frequentes. Todos os casos não abordados neste 

documento deverão ser pesquisados nas normas técnicas abaixo, disponibilizadas na 

Biblioteca “Monsenhor Paulo Vicente de Oliveira”: 

 

-NBR 6022: Apresentação de artigos em publicações periódicas; 

 

-NBR 6023: Informação e documentação referências - elaboração; 

 

-NBR 6024: Numeração progressiva das seções de um documento; 

 

-NBR 6027: Sumário; 

 

-NBR 6028: Informação e documentação - resumo e apresentação; 

 

-NBR 6029: Informação e documentação - livros e folhetos - apresentação; 

 

-NBR 10520: Informação e documentação - citações em documento apresentação; 

 

-NBR 10719: Apresentação de relatórios técnico - científicos; 

 

-NBR 12256: Apresentação de originais; 

 

-NBR 14724: Informação e documentação - trabalhos acadêmicos. 
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2 ESBOÇO GERAL DE ORGANIZAÇÃO - “NBR 14724/2011” 

 

2.1 Visão geral e ordenação 

 

Este esboço geral demonstra a montagem e organização do trabalho, onde as folhas 

impressas devem seguir esta ordem. 

 

FIGURA 1 - Visão Geral do Trabalho Científico adaptação “NBR 14724/2011” 

Fonte: Criada pelos autores 
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2.1.1 Esboço elementos pré-textuais - “NBR 14724/2011” 

 

Os elementos pré-textuais consistem de: CAPA, ROSTO, ERRATA, APROVAÇÃO, 

DEDICATÓRIA, AGRADECER, EPÍGRAFE, LISTA DE ILUSTRAÇÕES, LISTA DE 

TABELAS, LISTA DE ABRAVIATURAS, SUMÁRIO; nenhum destes elementos pré-

textuais e suas páginas são numerados, já a contagem das páginas começa com a folha de 

ROSTO. São obrigatórios a CAPA, ROSTO, APROVAÇÃO, RESUMO, ABSTRACT e 

SUMÁRIO, já os demais itens DEDICATÓRIA, AGRADECER, EPÍGRAFE, LISTA DE 

ILUSTRAÇÕES, LISTA DE TABELAS, LISTA DE ABREVIATURAS são opcionais.  

 

FIGURA 2- Elementos Pré-Textuais adaptação “NBR 14724/2011” 

 
Fonte: Criada pelos autores 
 

0 - CAPA: (obrigatório) 
1 - ROSTO: (obrigatório) 
2 - ERRATA: (Quando houver necessidade) 
3 - APROVAÇÃO: (obrigatório) 
4 - DEDICATORIA: (opcional) 
5 - AGRADECER: (opcional) 
6 - EPÍGRAFE: (opcional) 
7 - RESUMO: (obrigatório para artigo, trabalho científico, dissertação e tese) 
8 - ABSTRACT: (obrigatório para artigo, trabalho científico, dissertação e tese) 
9 - LISTA DE ILUSTRAÇÕES: (opcional) 
10 - LISTA DE TABELAS: (opcional) 
11 - LISTA DE ABREVIATURAS: (opcional) 
12 - SUMÁRIO: (obrigatório) 
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2.1.2 Esboço dos elementos textuais -“NBR 14724/2011” 

 

Elementos textuais 

 

É a parte do trabalho onde o assunto é exposto, onde todos os itens são obrigatórios, 

consiste de: INTRODUÇÃO: situa o tema, faz a delimitação do assunto, apresenta os 

objetivos; DESENVOLVIMENTO: é a parte específica do trabalho, CONCLUSÕES: 

elaborar um texto apresentando as conclusões finais. Todos estes elementos textuais são 

numerados e suas páginas contadas e numeradas.  

 

FIGURA 3 - Elementos Textuais adaptação “NBR 14724/2011” 

 
Fonte: Criada pelos autores 
 

12 - INTRODUÇÃO: (obrigatório ) 
13 - DESENVOLVIMENTO: (obrigatório ) 
14 - CONCLUSÕES: (obrigatório ) 
 

2.1.3 Esboço dos elementos pós-textuais - “NBR 14724/2011” 

 

Elementos pós-textuais 

 
Constituídos das REFERÊNCIAS que são obrigatórias, e os demais itens opcionais, 

que são eles: os APÊNDICES; ANEXOS, e GLOSSÁRIO. Todos estes elementos pós-

textuais não são numerados, já as páginas são contadas e numeradas. 
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FIGURA 4 - Elementos Pós-Textuais adaptação “NBR 14724/2011” 

 
Fonte: Criada pelos autores 
 
15 - REFERÊNCIAS: (obrigatório)  
16 - APÊNDICES: (opcional) 
17 - ANEXOS: (opcional) 
18 - GLOSSÁRIO: (opcional) 
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4 DETALHAMENTO DOS ITENS ESTRUTURAIS - “NBR14724/2011” 

 

4.1 Capa -(obrigatório) - “NBR14724/2011” 

 
Letras: Arial ou Times, tamanho de letras 12, alinhamento centralizado. 

Elemento que identifica o trabalho deve conter e aparecer no anverso:  

a) Nome da Instituição (CAIXA ALTA, centralizado); 

b) Nome do Curso (caixa baixa, centralizado); 

c) Nome do (s) autor (es) (caixa baixa, centralizado); 

d) TÍTULO DO TRABALHO (CAIXA ALTA, NEGRITO, centralizado); 

e) Subtítulo (se houver), precedido de dois pontos (caixa baixa, negrito, centralizado); 

f) Local - cidade (caixa baixa, centralizado); 

g) Ano (centralizado). 

 

FIGURA 5 - Demonstração figurada - capa - “NBR 14724/2011” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fonte: Criada pelos autores 

Fonte: Arial ou Times 12 
Entre linhas: 1,5 cm 

Parágrafo: Centralizado 

Margem Esquerda e 
superior: 3 cm 

Margem 
Direita e 

inferior: 2 
cm 

Margem 
orientativa 
apenas para 
ilustração  

Setas 
Meramente 
ilustrativas 
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4.2 Folha de “rosto” - (obrigatório) - “NBR 14724/2011” 

 

Letras: Arial ou Times, tamanho de letras 12, alinhamento centralizado exceto para natureza 

do trabalho e nomes dos orientadores. 

Elemento que identifica o trabalho deve conter e aparecer no anverso:  

a) nome do autor - (Caixa Baixa, centralizado); 

b) título - (CAIXA ALTA, negrito, centralizado); 

c) natureza do trabalho, nome da Instituição, do curso e objetivo - (Alinhamento recuado 

a 7 cm para a direita); nome do orientador - (Alinhamento recuado 7 cm para direita);  

d) local - (Caixa Baixa, centralizado); ano da entrega (centralizado); 

 

FIGURA 6 - Demonstração figurada - folha de “rosto” - “NBR 14724/2011” 

                                            Fonte: Criada pelos autores 

Fonte: Arial ou Times 12 
Entre linhas: 1,5 cm 

Paragrafo: Centralizado 

Margem Esquerda e 
superior: 3 cm 

Margem 
Direita e 

inferior: 2 
cm 

Fonte: Arial ou Times 12 
Entre linhas: simples 

Paragrafo: justificado com 
recuo de 7 cm 

Margem 
orientativa 
apenas para 
ilustração  

Setas 
meramente 
ilustrativas 
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4.3 Errata (opcional) 

 

A errata é um documento simples, onde devem ser indicados os erros encontrados no 

trabalho apontando o erro e indicando a forma correta.  

Segundo as normas da ABNT NBR 14724 (2011, p. 7), a errata é um elemento 

opcional inserido logo após a folha de rosto. Deve ser apresentada em papel A4, com 

margens, superior e esquerda 3 cm, direita e inferior 2 cm, não contada e não numerada; 

avulsa, e deve conter a referência do trabalho e o texto da errata, conforme no modelo a 

seguir:  

 

FREITAS, Marcelo. Direitos patrimoniais e morais do autor. 2011. 78 f. monografia 
(Graduação) - Curso de Direito, Fundação Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 
2011. 

Folha Linha Onde se lê Leia-se 
35 7 (Denis, 2009) (Denis, 2009, p. 35) 

 

FIGURA 7 - Modelo de errata 

 
                                           Fonte: Criada pelos autores 
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4.4 Folha de aprovação - (obrigatório) - “NBR14724/2011” 

 
Letras: Arial ou Times, tamanho de letras 12, alinhamento centralizado exceto para 

natureza do trabalho e nomes dos orientadores. 

Elementos que devem conter e aparecer no anverso: Nome do autor (caixa baixa, 

centralizado); título (CAIXA ALTA , negrito, centralizado); subtítulos (se houver), dois 

pontos (caixa baixa, negrito, centralizado); natureza, objetivo, nome da instituição (caixa 

baixa, espaçamento simples, recuado 07 cm para direita); nomes, titulação e assinatura dos 

componentes da banca examinadora (caixa baixa, centralizado); local e data de aprovação 

(caixa baixa, centralizado). 

A data de aprovação e a assinatura dos componentes da banca são colocadas após a 

aprovação do trabalho. 

 

 
FIGURA 8 - Formatos e estilos dos itens da folha aprovação – FAC 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           Fonte: Criada pelos autores 

           
 

                                                     Fonte: Criada pelos autores  

Nome do autor: Caixa 
Baixo e Centralizado 

Margem Esquerda e 
superior: 3 cm 

Margem 
Direita e 

inferior: 2 
cm 

Natureza: 
Fonte: Arial ou Times 12 

Entre linhas: simples 
Parágrafo: justificado com 

recuo de 7 cm 

TÍTULO: CAIXA ALTA , 
negrito e centralizado 

Subtítulos: 
caixa baixa, 
negrito e 

centralizado 
precedido de 
dois pontos. 

Fonte: Arial ou Times 12 
Entre linhas: 1,5 cm 

Centralizado 

Caixa baixa, centralizado. 

Margem 
orientativa 
apenas para 
ilustração  Setas Meramente ilustrativas 
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4.5 Dedicatória (opcional) - “NBR14724/2011” 

 

Layout a critério do autor, texto curto, onde o autor presta homenagem a alguém.  

 

Esta folha não recebe título. 

 

FIGURA 9 - Formatos e estilos do item da dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     Fonte: Criada pelos autores 

Margem Esquerda e 
superior: 3 cm 

Margem 
Direita e 

inferior: 2 
cm 

Exemplo visual comum: 
Fonte: Arial ou Times 12 

Entre linhas: 1,5 cm 
Parágrafo: Alinhado à 

direita 
 

Margem 
orientativa 
apenas para 
ilustração  

Setas 
meramente 
ilustrativas 
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4.6 Agradecimentos (opcional) - “NBR14724/2011” 

 

Dirigido às pessoas ou instituições que contribuíram para a elaboração do trabalho. O 

título deverá ser negrito, centralizado, CAIXA ALTA , no alto da folha. 

 
FIGURA 10 - Formatos e estilos dos itens do(s) Agradecimento(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                     Fonte: Criada pelos autores 

Margem Esquerda e 
superior: 3 cm 

Exemplo visual comum: 
Fonte: Arial ou Times12 
Entre linhas: 1,5 cm 

Parágrafo: justificado  

Margem 
Direita e 

inferior: 2 
cm 

Margem 
orientativa 
apenas para 
ilustração  

Setas 
meramente 
ilustrativas 

CAIXA 
ALTA, 
negrito 

Fonte: Arial ou 
Times 12 

Centralizado 
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4.7 Epígrafe (opcional) - “NBR14724/2011” 

 

Frase, pensamento ou até mesmo versos no qual o autor apresenta citação seguida de 

autoria relacionada à matéria tratada no corpo do trabalho. Também podem ser apresentadas 

epígrafes nas folhas iniciais dos capítulos ou seções.  

Deve ser feita a referência completa, de onde a epígrafe foi retirada, no final do 

trabalho. Esta folha não recebe título. 

 

 

FIGURA 11 - Formatos e estilos da Epígrafe 

 
                                                      Fonte: Criada pelos autores 

Margem Esquerda e 
superior: 3 cm 

Margem 
Direita e 

inferior: 2 
cm 

Exemplo visual comum: 
Fonte: Arial ou Times 10 
Entre linhas: simples 

Paragrafo: justificado com 
recuo de 4 cm, no  

fim da página, quando item 
único na folha. 

Margem 
orientativa 
apenas para 
ilustração  

Setas 
Meramente 
ilustrativas 
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4.8 Resumo na língua original (obrigatório) - “NBR 6028/2003” 

 

Redigido em parágrafo único utilizando linguagem clara, concisa, direta, com o verbo 

na voz ativa ou na 3ª pessoa do singular. Escrito com o mínimo de 150 e máximo de 500 

palavras, deve ser seguido de 3 (três) termos representativos do conteúdo do trabalho, as 

palavras-chave.  

O título deverá ser negrito, centralizado, CAIXA ALTA , no alto da folha. 
 
 

FIGURA 12 - Formatos e estilos do Resumo na Língua Original 

 
                                                       Fonte: Criada pelos autores  

Margem Esquerda e 
superior: 3 cm 

Margem 
Direita e 

inferior: 2 
cm 

Fonte: Arial ou Times 12 
Entre linhas: 1,5 

Paragrafo: justificado e único. 

CAIXA 
ALTA, 
negrito 

Fonte: Arial ou 
Times 12 

Centralizado 

03 Termos representativos, 
precedido do termo 

“Palavras-chave” em 
negrito e após uma Linha 

 

Margem 
orientativa 
apenas para 
ilustração  

Setas 
Meramente 
ilustrativas 
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4.9 Resumo em língua estrangeira (obrigatório para artigo, dissertação e tese) - “NBR 

6028/2003” 

 

É o resumo do trabalho, da língua original, em outro idioma. Também deve ser 

seguido das palavras chaves. O título deverá ser negrito, centralizado, CAIXA ALTA, no alto 

da folha. 

 

FIGURA 13 - Formatos e estilos do Resumo na Língua Estrangeira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fonte: Criada pelos autores  

Margem Esquerda e 
superior: 3 cm 

Margem 
Direita e 

inferior: 2 
cm 

Fonte: Arial ou Times 12 
Entre linhas: 1,5 

Paragrafo: justificado e único. 

CAIXA 
ALTA, 
negrito 

Fonte: Arial ou 
Times 12 

Centralizado 

Margem 
orientativa 
apenas para 
ilustração  

Setas 
Meramente 
ilustrativas 

03 Termos representativos, 
precedido do termo 

“Palavras-chave” em 
negrito e após uma Linha. 
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4.10 Lista de Ilustrações (opcional)- “NBR 14724/2011” 

 

Referem-se a desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, 

organogramas, que devem ser elaborados de acordo com a ordem apresentada no texto, 

acompanhados do respectivo número de página. Quando necessário recomenda-se uma lista 

para cada tipo de ilustração. O título deverá ser negrito, centralizado, CAIXA ALTA , no alto 

da folha. 

 

FIGURA 14 - Formatos e estilos da Lista de Ilustrações 

 
                                      Fonte: Criada pelos autores 

Margem Esquerda e 
superior: 3 cm 

Margem 
Direita e 

inferior: 2 
cm 

Fonte: Arial ou Times 12 
Entre linhas: 1,5 

Seguindo ordem alfabética, 
ex.: FIGURA, FOTO, 

GRÁFICOS, IMAGEM, 
MAPA ou QUADRO. 

CAIXA 
ALTA, 
negrito 

Fonte: Arial ou 
Times 12 

Centralizado 

Margem 
orientativa 
apenas para 
ilustração  

Setas 
Meramente 
ilustrativas 
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4.11 Lista de Tabelas (opcional) - “NBR 14724/2011” 

 

Elemento demonstrativo de síntese que constitui unidade autônoma, elaborado de 

acordo com a ordem apresentada no texto, acompanhado do respectivo número de página. O 

título deverá ser negrito, centralizado, CAIXA ALTA , no alto da folha. 

 

FIGURA 15 - Formatos e estilos da Lista de Tabelas 

 
                                                      Fonte: Criada pelos autores 

Margem Esquerda e 
superior: 3 cm 

Margem 
Direita e 

inferior: 2 
cm 

Fonte: Arial ou Times 12 
Entre linhas: 1,5 

O termo TABELA deverá 
estar em CAIXA ALTA e a 
descrição do nome em Caixa 

baixa 

CAIXA 
ALTA, 
negrito 

Fonte: Arial ou 
Times 12 

Centralizado 

Margem 
orientativa 
apenas para 
ilustração  

Setas 
meramente 
ilustrativas 



21 

 

4.12 Lista de Abreviaturas (opcional) - “NBR 14724/2011” 

 

Consiste na relação alfabética das abreviaturas utilizadas no texto. O título deverá ser 

negrito, centralizado, CAIXA ALTA , no alto da folha. 

 

FIGURA 16 - Formatos e estilos da Lista Abreviaturas 

 
                                                      Fonte: Criada pelos autores  

Margem Esquerda e 
superior: 3 cm 

Margem 
Direita e 

inferior: 2 
cm 

Fonte: Arial ou Times 12 
Entre linhas: 1,5 

A sigla deve está CAIXA 
ALTA e sucedida de ponto 

final e travessão  
Descrição do nome em Caixa 

Baixa 

CAIXA 
ALTA, 
negrito 

Fonte: Arial ou 
Times 12 

Centralizado 

Margem 
orientativa 
apenas para 
ilustração  

Setas 
Meramente 
ilustrativas 
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4.13 Lista de Siglas (opcional) - “NBR-14724/2011” 

 

Consiste na relação alfabética das siglas utilizadas no texto. O título deverá ser 

negrito, centralizado, CAIXA ALTA , no alto da folha. 

 

FIGURA 17 - Formatos e estilos da Lista de Siglas 

                                              Fonte: Criada pelos autores 

Margem Esquerda e 
superior: 3 cm 

Margem 
Direita e 

inferior: 2 
cm 

Fonte: Arial ou Times 12 
Entre linhas: 1,5 

A sigla deve estar CAIXA 
ALTA e sucedida de travessão  
Descrição do nome em Caixa 

Baixa 

CAIXA 
ALTA, 
negrito 

Fonte: Arial ou 
Times 12 

Centralizado 

Margem 
orientativa 
apenas para 
ilustração  

Setas 
Meramente 
ilustrativas 
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4.14 Sumário (obrigatório) - “NBR 6027/2012” 

 

Enumeração das divisões, seções e outras partes do trabalho acompanhadas do 

respectivo número da página. O título deverá ser negrito, centralizado, CAIXA ALTA , no 

alto da folha. 

Espaço de 5 (cinco) pontos antes de cada seção primária. 

 

FIGURA 18 - Formatos e estilos do Sumário 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fonte: Criada pelos autores 

Margem 
Direita e 

inferior: 2 
cm 

Margem Esquerda e 
superior: 3 cm 

Fonte: Arial ou Times 12 
Entre linhas: simples 

Alinhamento: esquerdo 

CAIXA 
ALTA, 
negrito 

Fonte: Arial ou 
Times 12 

Centralizado 
 
 

Espaço de 5 
pontos Antes 
de cada seção 

primária 

Margem 
orientativa 
apenas para 
ilustração  

Setas 
Meramente 
ilustrativas 
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5 INTRODUÇÃO 

 

Os títulos de capítulos devem iniciar uma folha precedida por número inteiro, dele 

separado por um espaço, por Exemplo:  

 

FIGURA 19 - Demonstração figurada da apresentação 

 
                                                     Fonte: Criada pelos autores 

 

5.1 Desenvolvimento 

 

Parte principal do trabalho que apresenta uma exposição do tema, a resolução do 

problema e a apresentação, análise e discussão dos dados coletados. Divide-se em seções e 

subseções, quantas forem necessárias para descrever as informações e procedimentos que 

compõem o trabalho, tendo-se o cuidado de observar a estrutura lógica de todo o texto. 

Margem Esquerda e 
superior: 3 cm 

Margem 
Direita e 

inferior: 2 
cm 

Exemplo visual comum: 
Fonte: Arial ou Times 12 

Entre linhas: 1,5 cm 
Paragrafo: justificado. 

Recuo do início do 
parágrafo de 1,25 cm ou 

um “tab” no Word. 

Setas 
Meramente 
ilustrativas 

Margem 
orientativa 
apenas para 
ilustração  



25 

 

5.2 Conclusão 

 

Parte final do texto em que o autor relata as evidências e aspectos mais importantes 

identificados com a pesquisa, manifesta seu ponto de vista sobre os resultados alcançados, 

podendo fazer recomendações e/ou sugestões práticas sobre o tema. 
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6 NUMERAÇÃO PROGRESSIVA (OBRIGATÓRIO) - “NBR 6024/2 012” 

 

Segundo NBR 6024 (2012) deve-se limitar a numeração progressiva (subdivisão de 

seções) até a seção quinária, ou seja, até cinco subseções. 

Somente os títulos das seções primárias aparecem todo em maiúsculas 

 

TABELA 1- Exemplo de subdivisão de seções 

Seção Numérico Apresentação 
PRIMÁRIA 1 CAIXA ALTA, NEGRITO, TAMANHO 12. 

Secundária 1.1 
Caixa baixa, negrito, tamanho 12. (negrito escolha 

dos autores) 

Terciária 1.1.1  
Caixa baixa, itálico, tamanho 12. (itálico, escolha dos

autores) 

Quaternária 1.1.1.1 
Caixa baixa, negrito, tamanho 12. (negrito, escolha 

dos autores) 

Quinária 1.1.1.1.1 Caixa baixa, sem negrito, tamanho 12. 

Fonte: Criada pelos autores 
 

Para as seções não numeradas, deve-se seguir o formato de apresentação das seções 

primárias (negrito e MAIÚSCULO), centralizando-as. Todas as seções devem conter um 

texto relacionado a elas e não se deve utilizar “ponto, hífen, travessão ou qualquer sinal após 

o indicativo de seção ou de seu título” -“NBR 6024, 2012”. 

 

6.1 Ilustrações 

 

Consideram-se figuras as fotografias, gráficos, mapas, quadros, desenho, esquema, 

organograma, planta, figura, imagem, etc. Cada ilustração deve ter sua identificação na parte 

superior precedida da palavra designativa, seguida de seu número de ordem de ocorrência no 

texto, travessão e do título. A segunda linha do título, fonte ou nota, deve ser alinhada com a 

primeira letra do título, fonte ou nota. 

Quando as ilustrações forem referenciadas no texto deverão estar abreviadas e em 

letras maiúsculas conforme Exemplos: “...de acordo com a FIG. 1, percebe-se que o 

comportamento pode ser classificado como forte ou fraco...”. 
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A legenda e a fonte são elementos obrigatórios (mesmo que a fonte consultada seja 

produção do próprio autor do trabalho ou de seu arquivo pessoal, ela deve ser mencionada) e 

deve constar na parte inferior das ilustrações, usando fonte 10, alinhamento à esquerda e 

espaçamento simples, obedecendo aos limites das margens superiores e inferiores, descrição 

da ilustração em CAIXA ALTA conforme Exemplo a seguir: 

 

FIGURA 20 - Exemplo de Ilustração no texto. 

 

 
 

Fonte: Sheth, Mittal e Newman (2001, p. 651) 
 

 

Caso seja necessária a rotação da página (paisagem) para que haja uma melhor 

visualização da ILUSTRAÇÃO, é imprescindível que se observe as margens da página do 

trabalho, a numeração bem como os demais itens. 

No caso do interior da ILUSTRAÇÃO deve observar também o critério de melhor 

visualização possível de seus itens e textos. 

Sempre que possível a ILUSTRAÇÃO deverá estar dentro de um quadro, semelhante 

à demonstração na FIG. 1 acima; para uma melhor delimitação na página onde ela foi 

inserida.  



28 

6.2 Tabelas 

 

São numeradas consecutivamente, em algarismos arábicos, na ordem de aparecimento 

no texto, todas identificadas. 

Quando for referenciada no texto, a sua descrição deverá estar abreviada e em letra 

maiúscula (CAIXA ALTA) conforme Exemplo:  

-“[...] de acordo com a TAB. 5, percebe-se que a qualidade de ensino foi fator que 

mais relevância na hora de escolher a escola dos filhos [...]”. 

O título é precedido da palavra TABELA (CAIXA ALTA) seguida de espaço, número 

de ordem, travessão e inserido acima da tabela, com alinhamento centralizado e espaço 

simples. A indicação de fonte e/ou notas aparece após o traço inferior da tabela, em fonte 

tamanho 10, obedecendo aos limites das margens superiores e inferiores, conforme Exemplo 

a seguir: 

 

TABELA 5- Fatores representativos para os pais na escolha da escola 

Possíveis fatores que levaram à escolha dessa escola pelos pais 
Fatores Número de respostas Percentual 

Qualidade do ensino 16 67% 
Qualidade do corpo 

docente 
8 33% 

Reputação da instituição 4 17% 
Localização 3 13% 

Tradição da marca 3 13% 
Preço 1 4% 

Instalações Físicas 1 4% 

Fonte: dados da pesquisa (2011) 
 

Caso seja necessária a rotação da página (paisagem) para que haja uma melhor 

visualização da TABELA; é imprescindível que se observe as margens da página do trabalho, 

a numeração bem como os demais itens. 

No caso do interior da TABELA deve observar também o critério de melhor 

visualização possível de seus itens e textos e quando for uma tabela estatística esta deverá 

estar sem as bordas da esquerda e da direita e as bordas superiores e inferiores devem ser 

duplas ou mais grossas que as demais internas. 
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Caso a tabela precise ser continuada na folha seguinte, não será delimitada por traço 

horizontal na parte inferior, sendo o título e o cabeçalho repetidos na página seguinte, 

constando as palavras continua na primeira página. 
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7 CITAÇÃO - “NBR 10520:2002” 

 
De acordo com a (NBR 10520/2002, p. 1) citação é a “menção de uma informação 

extraída de outra fonte”, com o propósito de esclarecer ou complementar as ideias do autor. 

Pode ser uma citação indireta, direta ou citação de citação, de fonte escrita e oral. 

 

7 1 Citação indireta (livre) 

 

Citação livre do texto consultado. Acontece quando se reproduzem ideias e 

informações do documento sem transcrever as próprias palavras do autor. Obs. A indicação da 

página é opcional. 

 

Exemplo: 

Como lembra Martins (1994), o futuro desenvolvimento da informação está cada dia mais 

dependente de um plano unificado de normalização. 

 

7.2 Citação direta (textual) 

 
É a transcrição literal de um trecho da obra consultada. Indica que a citação foi 

extraída de uma fonte à qual se teve acesso direto. Ela pode ser Direta Curta e Direta Longa. 

 
7.3 Citação curta (até 3 linhas) 

 
Apresentada entre aspas duplas. 

 

Exemplo:  

[...] é possível comunicar com inúmeras pessoas pela internet. “Pode-se comprar, pagar as 

contas, trabalhar, pedir comida, assistir a um filme sem falar com ninguém” (BOFF, 2011, p. 

11).  

 

7.4 Citação longa (mais de três linhas) 

 

Apresentada sem aspas, com recuo de 4 cm da margem esquerda, fonte tamanho 10 e 

espaçamento simples. 
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Exemplo: 

[...]tão importante é buscar respostas, das mais variadas formas de filosofia. 
Não obstante a marcante diferença entre um e outro modo de filosofar sobre a 
política, todas as três formas de filosofia têm, além de uma conexão entre si, algo 
em comum que, entre outras coisas, justifica o fato de que, conscientemente ou não, 
designamo-as à mesma categoria (BOBBIO, 2000, p.15). 

 

7.5 Citação de citação 

 
É a menção a um documento ao qual não se teve acesso. 

No texto citar o sobrenome do autor do documento não consultado, seguido da 

expressão apud (citado por), mais o sobrenome do autor do documento consultado. Deve-se 

mencionar em nota de rodapé, os dados do documento original (aquele não consultado). 

 

Exemplo:  

Alves (2001 apud AMARAL, 2002, p. 95) ou (ALVES, 2001 apud AMARAL, 2002, p. 95) 
 

Exemplo no final da sentença 

“Vai aqui pedido aos professores, 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).  

 

Exemplo no meio da sentença 

De acordo com Alves1 (2001 apud AMARAL, 2002, p. 95) “vai aqui este pedido aos 

professores, pedido de alguém que sofre ao ver o rosto aflito das crianças[...] ‘por favor, me 

ajude a ser feliz’ “.  

 

Na lista de Referências coloca-se a referência do documento consultado: 

 

__________ 
Referências 
AMARAL, J. C. Buscando sentidos. Divinópolis: [s.n.], 2002. 

 
Em nota de rodapé coloca-se a referência do documento não consultado: 

Pode-se optar por informar as referências dos dois documentos na lista de referências, 

não utilizando-se de nota de rodapé. 
                                                 
1 ALVES, Rubem. A alegria de ensinar. Campinas: Papirus, 2001. 
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Exemplo: 

ALVES, R. A alegria de ensinar. Campinas: Papirus, 2001 apud AMARAL, J.C. Buscando 
sentidos. Divinópolis: [s.n], 2002. 
 

AMARAL, J. C. Buscando sentidos. Divinópolis: [s.n.], 2002. 
 

7.6 Supressão em citação  

 

As omissões de palavras ou frases em uma citação são indicadas pelo uso de 

reticências entre colchetes. Podem ser usadas até três supressões na mesma citação: no início, 

meio ou fim do texto.  

 

Exemplo:  

 

Segundo Medeiros (2008, p. 22), “um dos objetivos da produção científica é levar os 

resultados da pesquisa para o maior número de pessoas possíveis [...], por isso a linguagem 

científica deve ser normalizada a fim de ser compreendida universalmente”. 

 

Destaque em citação  

 

Quando se quer destacar palavras ou expressões em uma citação, usa-se o negrito e 

coloca-se “grifo nosso” após a chamada da citação. Caso o destaque tenha sido dado pelo 

autor consultado, usa-se a expressão “grifo do autor”. 

 

 Exemplo:  

“Será essa psicologia dos psicólogos? Certamente não. Essa psicologia, usada no cotidiano 

pelas pessoas em geral, é denominada de psicologia do senso comum” (BOCK; FURTADO; 

TEIXEIRA, 2008, p. 15, grifo do autor). 

 

Exemplo: 

 “É através da mãe que a criança receberá suas primeiras lições sobre como ser humano e 

que se certificará com o decorrer do tempo” (BUSCAGLIA, 2006, p. 83, grifo nosso). 
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7.7 Erros de citações 

 
As transcrições devem corresponder exatamente ao original. Desse modo, deverão ser 

mantidos os erros ortográficos, de concordância ou de outra natureza. 

Após o erro, usar a expressão latina (sic) que significa que estava “assim mesmo”, no 

texto original. 

 

Exemplo: 

“A revolução tecnológica que superou marcos da Revolução Industrial fincou nesses terrenos 

profundas raíses (sic)” (SROUR, 1998, p. 18). 

 

7.8 Regras Gerais de Apresentação 

 

As citações são indicadas no texto pelo sistema autor-data, o qual corresponde à forma 

de entrada do documento. A lista de referências é apresentada em ordem alfabética, conforme 

a forma de entrada adotada nas citações. 

Neste sistema a indicação da fonte é feita pelo sobrenome do autor, entidade, nome 

geográfico ou título, data de publicação, paginação e volume (obrigatória em citações diretas). 

Quando a indicação de fonte (sobrenome do autor, instituição responsável ou título) 

estiver incluída na sentença, deverá aparecer em letras maiúsculas e minúsculas. 

 

Exemplo:  

Conforme Bobbio (2000, p. 96) “não apenas há história e história, mas há também diversas 

interpretações daquilo que deveria ser a tarefa do historiador”. 

 

Se a indicação de fonte não estiver incluída na sentença, será expresso em letras 

MAIÚSCULAS e entre parênteses no final da frase. 

 

Exemplo: 

“o permanecer ou o mudar, o eterno retorno ou o irreversível fluir.” (BOBBIO, 2000, p. 94). 

 

7.9 Citação de documento com um autor 
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A entrada é feita pelo sobrenome do autor, seguido de data e página. 

 

Exemplo com um autor: 

“O planejamento é uma relação entre coisas a fazer e o tempo disponível para realizá-las. ” 

(CHIAVENATO, 2005, p. 128). 

 

7.10 Citação com dois autores 

 
Os sobrenomes são separados pela conjunção “e” se estiverem fora do parêntese. E por 

“ponto e vírgula” se estiverem dentro do parêntese. 

 

Exemplo:  

Demo e Ponte (2008) afirmam que: “a qualidade do serviço ao cliente pós-venda é tão 

importante quanto à qualidade do próprio produto.”. (DEMO; PONTE, 2008, p. 56). 

 

7.11 Citação com três autores 

 

Indicação dos três, separando o primeiro com vírgula e o segundo pela conjunção “e”. 

 

Exemplo 1:  

Pereira, Silva e Chaves (1991), comentam que a introdução e apresentação do assunto [...]. 

 

Exemplo 2:  

Comentam que a introdução e apresentação do assunto [...]. (PEREIRA; SILVA; CHAVES, 

1991, p.17). 

 

7.11.1 Citação com mais de três autores 

 

Indicar o sobrenome do primeiro autor, seguido da expressão “et al” ou e outros, data 

e página (quando for citação direta) 
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Exemplo: 

Gomes e outros (1998 p. 13) constataram que “os poetas selecionados são os que mais 

contribuíram para a poesia do século XIX”. 

 

Ou: 

Constataram que “os poetas selecionados são os que mais contribuíram para a poesia do 

século XIX.” (GOMES et al., 1998, p.13). 

 

7.12 Citação de um mesmo autor, com a mesma data de obras diferentes. 

 
Exemplo:  

(FREIRE, 1988a) (FREIRE, 1988b). 
 

7.13 Citação de um mesmo autor em anos diferentes mencionados simultaneamente 

 
Exemplo:  

(CAMÕES, 1989, 1991, 1995). 

 

7.14 Citação de autores com mesmo sobrenome e mesmo ano 

 
Exemplo:  

(MOURA, H., 1988) (MOURA, Cássio, 1965) (MOURA, R., 1988) (MOURA, Celso, 1965). 

 

7.15 Citação de diversos documentos de vários autores, mencionados simultaneamente. 

 

Devem ser separados por ponto-e-vírgula, em ordem alfabética. 

 

Exemplo:  

Diversos autores salientam a importância do acontecimento desencadeador no início de um 

processo de aprendizagem (COUTO, 1984; NOGUEIRA, 1986; RIBEIRO, 1991). 
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7.16 Citação de um documento de órgão governamental 

 

Documento de autoria de órgão da administração direta do governo, com referência 

iniciada pelo nome geográfico do país, estado ou município, cita-se o nome geográfico, 

seguido da data do documento. 

 

Exemplo:  

Dados estatísticos revelam que ocorreu um decréscimo no nível de crianças fora da sala de 

aula. (BRASIL, 1997). 

 

Na lista de referências 

 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Bolsa escola. Brasília, DF, 1994. 156 p. 
 

7.17 Citação de entidades coletivas 

 

Entidades coletivas conhecidas por sigla deve-se citar o nome por extenso 

acompanhado da sigla na primeira citação e, a partir daí, usar apenas a sigla. 

 

Exemplo: 

“As referências dos documentos citados em um trabalho devem ser ordenadas de acordo com 

o sistema utilizado para citação no texto” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, ABNT, 2002). 

 

Nas citações subsequentes deve-se usar apenas a sigla: 

 

Exemplo:  

ABNT (2002) ou (ABNT, 2002) 

 

Na lista de Referências 
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e 
documentação- referências, elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018. 
 
7.18 Citação de documento sem autoria 
 

Deve ser indicado pelo título com a primeira palavra em letras maiúsculas, seguidas de 

reticências, data e página. 

 

Exemplo.:  

“A criança deve ser encorajada a descobertas, mas alertada quanto aos riscos.” (A HORA..., 

2004, p. 32). 

 

Exemplo:  

A HORA certa do sim e do não. Amae Educando, Belo Horizonte, v. 37, n. 322, p. 32 mar. 

2004. 

 

7.19 Citação de capítulo de livro 

 

A entrada é feita pelo autor do capítulo. 

Quando o autor do capítulo não for o mesmo autor do livro: 

 

Exemplo 1: 

“A infecção hospitalar é um grave problema, que, em maior ou menor proporção, afeta todos 

os hospitais do mundo” (REIS, 1998, p. 39). 

 

Na lista de referências:  

 
SOBRENOME, PRENOME abreviado do autor do capítulo. Título: subtítulo (se houver) do 

capítulo. In: AUTOR DO LIVRO (tipo de participação do autor na obra, Org (s), Ed (s) etc. se 

houver) Título do livro: subtítulo do livro (se houver). Local de publicação: Editora, data de 

publicação. Paginação referente ao capítulo. 

 

Exemplo 

REIS, A. M. M. Farmácia hospitalar. In: OLIVEIRA, A. C. de; ALBUQUERQUE, C. P. de; 
ROCHA, L. C. M. Infecções hospitalares abordagem, prevenção e controle. Rio de 
Janeiro: MEDSI, 1998. cap. 4, p. 39-48. 
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7.20 Citação de artigo de periódico 

 

A entrada é feita pelo autor do artigo. 

 
ÚLTIMO SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes. Título do artigo. Título do Periódico, 

local, número do volume, número do fascículo, página inicial do artigo página final do artigo, 

data. 

 

Exemplo:  

“Assim as redes sociais tornam-se cada vez mais parte do próprio tecido da sociedade 

enquanto unem as pessoas na base destas necessidades fundamentais.” (BRUSCATO, 2013, 

p. 5). 

 

Na lista de referências 

  

BRUSCATO, Maria Antonieta. Homem de Fé. Revista Família Cristã. São Paulo, ano 79, n. 
927, p. 4-5, 2013. 
 

7.21 Bíblia (em partes) 

 

Título do livro. Abreviado ou por extenso, o número do capítulo e o número do versículo. 

 

Exemplo 1 

Ele acompanhou você na caminhada por esse grande deserto. Durante quarenta anos Javé seu 

Deus esteve com você, e a você nada faltou. (Deut. 1, 5). 

 

Extenso. (Deuteronômio, capítulo 1, versículo 5). 
 

Na lista de referências 

 

DEUTERONÔMIO. In: BÍBLIA SAGRADA: a palavra de Deus ilustrada. São Paulo: 
Edições Paulinas, 1990. 
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Exemplo 1 

De fato o reino do céu, é como um patrão, que saiu da madrugada para contratar trabalhadores 

para a vinha. (Mat.20, 1) 

 

Extenso: (Mateus, versículo 20, capítulo 1) 

 

Na lista de referências 

 

MATEUS. In: BIBLIA SAGRADA: a palavra de Deus ilustrada. São Paulo: Edições 
Paulinas, 1990. 
 

7.22 Citação de obras clássicas 

 

Homero exulta o povo “Bravo, meus filhos! Vigiai, sempre assim; que ninguém ceda ao 

sono..." (Ilíada, 10, p.173).  

 

Autor não faz parte do texto 

 

"Bravos, meus filhos! Vigiai, sempre assim; que ninguém ceda ao sono..." (HOMERO, Ilíada, 

X, 173). 

 

Na lista de referências 

 

HOMERO. Ilíada. Tradução: Haroldo de Campos. São Paulo, 2003. 
 

7.23 Citação Verbal 

 
Indicação de dados obtidos por informação oral (palestras, debates etc.). Deve-se 

colocar entre parênteses expressão informação verbal após a citação e mencionar os dados 

disponíveis em nota de rodapé. 
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Exemplo 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 

 

7.23.1 Citação Verbal na Tradução 

 
É a alteração do original de palavras ou trechos e deve ser indicada pela expressão 

(tradução do autor) ou (tradução nossa), conforme o caso. 

 

COLOCAR NOTA DE RODAPÉ 

 

_________________________ 
¹ “Handbooks: (Manuais) são instrumentos compactos de referência que tratam de maneira concisa da essência 
de um assunto.” (FIGUEIREDO, 1996, p. 80, tradução do autor). 

 

7.24 Citação de informações extraída da internet 

 

São citações de documentos disponíveis online. 

 

O Sistema Infoisis oferece serviços online aos usuários “no menu Biblioteca pode-se renovar 

empréstimo, consultar as reservas, ver históricos de empréstimos, de multas e reservas” 

(FACULDADE ARQUIDIOCESANA DE CURVELO) 

 

Na lista de referência 

 

FACULDADE ARQUIDIOCESANA DE CURVELO. Biblioteca. Área de Usuários. 
Disponível em: http://www.fac.br. Acesso em: 15 de jan.2018. 
   

7.24.1 Citação de informações retiradas das redes de comunicação eletrônica 

 

Comunicações pessoais (mensagem pessoal) não aparecem na lista de 

REFERÊNCIAS, apenas em nota de rodapé. 
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Exemplo: 

_________________________ 
² QUINTILIANO, Edna. Biblioteca on-line [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por biblioteca@fac.br em 
04 de maio de 2010 

 

7.24.2 Citação em documentos eletrônicos em referência 

 

Exemplo:  

ARELLANO, M. A. M. Serviços de referência virtual. Ciência da Informação, Brasília, DF, 
v. 30, n. 2, 2002. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ci/v30n2/6206.pdf. Acesso em: 17 
nov. 2007. 
 

7.24.3 Citação de revista eletrônica 

 

TÍTULO DA PUBLICAÇÃO. LOCAL (cidade): Editora, volume, número, mês, ano. 

Disponível em: endereço. Acesso em: data. 

 

CAIXA ALTA, quando o autor não aparece no texto. 

 

Exemplo: 

“A metade dos artigos científicos do mundo é escrita por aqueles que escrevem mais de vinte 

artigos em toda sua vida”, [...] (CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 2009). 

 

Na lista de Referência 

 

CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO. Brasília, v. 38. n. 2, 2009. Disponível em: 
http://revista.ibict.br/ciinf/index.php/ciinf/article/view/1115 . Acesso em: 05 nov. 2013. 
 

7.24.4 Artigos de revista eletrônica 

 
AUTOR. Título do artigo. Título da publicação seriada, local, volume, número, mês ano. 

Paginação ou indicação de tamanho. Disponível em: Endereço. Acesso em: data. 

 

Caixa baixa, quando o autor aparece no texto. 
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Segundo Enoque, “ao analisar a concepção particular vigente do mundo contemporâneo, nota-

se relação intrínseca entre o universo da escola e o da empresa” (Enoque, 2009, p.13). 

 

Em referência 

 

ENOQUE, Alessandro Gomes. Perfil e habilidades dos egressos da Faculdade de Ciências 
Administrativas de Curvelo. Revista da Faculdade de Ciências Administrativas de 
Curvelo, Curvelo, V. 5, 2009. p. 27-36. Disponível em: 
http://www.fac.br/home/images/revistafac/ed5/004.pdf. Acesso em: 10 de julho de 2013. 
 

7.24.5 Artigos de Jornais (On-line) 

 
AUTOR. Título do artigo. Título do jornal, local, data de publicação, seção, caderno ou parte 

do jornal e a paginação correspondente. Disponível em: Endereço. Acesso em: data. 

 

Exemplo: 

“A palestra “Pensamento Oriental para Mente Ocidental’’ vai oferecer respostas para questões 

diárias como motivação, superação do medo e a ligação com Deus” (MARTINS, 2013) 

 

Na lista de referência 

 

MARTINS, Tábita. Biblioteca Pública de BH oferece palestra gratuita sobre Yoga e filosofias 
orientais. Estado de Minas, Belo Horizonte, Educação, 10 de julho de 2013. Disponível em: 
http://www.em.com.br/app/noticia/especiais/educacao/2013/07/04/internas_educacao,417302/
biblioteca-publica-municipal-oferece-palestra-gratuita-sobre-yoga-e-filosofias-orientais.shtml. 
Acesso em 10 de julho de 2013. 
 
7.24.6 Trabalho apresentado em evento em meio eletrônico 

 

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. 
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Exemplo: 

Segundo Sabroza “A vulnerabilidade faz parte da condição humana, tanto quanto a 
capacidade que temos de enfrentá-la no exercício de nossa humanidade. (SABROZA, 1998). 
 

Na lista referência 

 

SABROZA, P. C. Globalização e saúde: impacto nos perfis epidemiológicos das populações. 
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA, 4., 1998, Rio de Janeiro. Anais 
eletrônicos. Rio de Janeiro: ABRASCO, 1998. 1 CD-ROM. Disponível em: 
http://www.abrasco.com.br/epirio98/. Acesso em: 17 jan. 1999.  
 

7.24.7 Citação de home page ou web site 

 

Cita-se o endereço eletrônico, de preferência entre parênteses, após a informação. 

Mencionar os dados disponíveis, somente em nota de rodapé. 

 

Exemplo:  

A Instituição prioriza promover a cultura nos planos intelectual, estético, moral e espiritual, 

em função do compromisso com os valores cristãos da civilização e como instrumento de 

realização da vocação integral do homem. (http://www.fac.br/home/) 

 
7.25 Citação de documentos jurídicos 

 
7.25.1 Legislação 

 

São documentos como a Constituição, as emendas constitucionais, os textos legais e 

normas emanadas de entidades públicas e privadas. 

Mencione no texto o número da lei, artigo, inciso, etc., assim como a data de 

promulgação e indique a fonte consultada. 

 

A Lei nº10. 684/05 (BRASIL, 2005, p. 257) nos parágrafos 1º e 2º do artigo 11, extingue-se a 

punibilidade dos crimes referidos, quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar 

o pagamento.  

 



44 

 

Na lista de referência 

 

Exemplo:  

BRASIL. Lei 10.684/05, de 01 de maio de 2005. Diário Oficial da União, Brasília, 25 out. 2005.  
 

7.25.2 Vade Mecum 

 

Art. 293. Se a escritura deixar de ser lavrada no prazo de 60(sessenta) dias a contar da data da 
comunicação do alienante, esta perderá a validade.” (VADE MECUM, 2008, p. 1248). 
 

Na lista de referência 

 

BRASIL. Vade Mecum RT. 5. ed.rev. ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2008, 
1248p.  
 

7.25.3 Jurisprudência 

 

Conjunto de decisões judiciais que seguem a mesma linha de pensamento sobre 

determinado fato. Indique a fonte incluindo a jurisdição e o órgão judiciário competente. 

 

“Dessa forma, nada impede o Administrador Público de proceder ao desconto dos dias não 

trabalhados pelos servidores públicos em decorrência da greve nos serviços públicos” 

(BRASIL. Tribunal Regional Federal 4. Região, 2003, p. 356). 

 

Na lista de referência 

 

BRASIL, Tribunal Regional Federal 4 região. Súmula n. 220. Servidores Públicos Diário 
Oficial da União. Brasília, DF, 5 de abril 2003. 
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7.26 Notas de rodapé 

 
São as indicações, observações ou explicações feitas pelo autor, tradutor ou editor para 

elucidar ou complementar algum ponto do texto. 

As notas devem ser digitadas na margem esquerda da folha, separadas do texto por um 

espaço simples de entrelinha e por um traço de 5 cm. São digitadas em fonte menor, tamanho 

10. Quando se faz a citação de uma obra, em uma nota de rodapé pela primeira vez, deve-se 

colocar a referência completa da obra citada. 

 

Exemplo 

____________ 
¹FARIA, José Eduardo. Direitos, direitos sociais e justiça. São Paulo: Ática, 1994. 

  

7.26.1 Expressões latinas 

 
Algumas expressões latinas são utilizadas em notas de rodapé ao se fazer citações 

subsequentes de uma mesma obra. 

 
a) Cf. = confira, confronte. Quando se faz referência a obras de outros autores ou a notas do 

mesmo trabalho. 

______________________ 
5 Cf. BERNARDES, 1998. 
 
b) Ibid. ou Ibidem = mesma obra. Usado para citações de uma mesma obra. 

______________________ 
6 GADOTTI, 1992, p. 210. 
7Ibidem, 1992, p. 190. 
 

c) Id. ou Idem = mesmo autor. Usado para diferentes obras de um mesmo autor. 

______________________ 
8 PEREIRA, 1994, p. 18. 
9 Idem, 1995, p. 20. 
 
d) Loc. cit. ou loco citado = no lugar citado. Usado para indicar a mesma página já citada 

anteriormente. 

______________________ 
10 CASTRO, 1975, p. 22 
11 Ibidem, loc. cit. 
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e) Op. cit. ou opus citatum = na obra citada. Usado após o sobrenome, quando houver 

intercalação de notas. 

______________________ 
13 SANTOS, 1996, p. 42. 
14 S1LVA, 1990, p. 20-24. 
15 SANTOS, op. cit., p. 19. 
 
f) Passim = aqui e ali. Usado para referir-se a vários trechos ou páginas. Indica-se a página 

inicial e final do trecho utilizado. 

 
_____________________ 
16 MORAES, 1991, p. 34-72, passim. 

 

g) Apud = citado por, conforme, segundo. Usado para citação de citação. 

 

h) Sic = assim mesmo. Usado para indicar erros gráficos ou de outra natureza. 

 

Observações: 
 

As expressões apud e sic são as únicas que podem ser usadas no texto e em nota de 

rodapé. As expressões Cf., Ibid., Id. e Op. cit. somente podem ser empregadas na mesma 

página da citação a que se referem. 

 

7.26.2 Notas explicativas 

 

São usadas para comentários, esclarecimentos ou observações pessoais do autor. Elas 

devem ser usadas somente no sistema numérico, devendo ser usada para todo trabalho 

acadêmico. 

 

Exemplo no texto 

Medeiros (2000, p. 193) comenta: “Para redigir um paper, escolha um assunto, estabeleça 

limites precisos [...]”¹² 

 

7.26.3 No rodapé 

_____________ 
¹² Estabelecer limites é delimitar, restringir um assunto para que se possa abordá-lo com mais profundidade. 
“Aqui vale o princípio: ‘quanto maior a extensão, menor a compreensão; quanto menor a extensão, maior a 
compreensão.” 
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8 REFERÊNCIAS - “NBR 6023:2018” 

 

É um conjunto padronizado de informações retiradas de um documento, que permite 

sua identificação. A referência é constituída de elementos essenciais e, quando necessário, 

acrescida de elementos complementares. Na lista de referências, devem conter todas obras 

citadas e/ou consultadas para elaboração do trabalho. 

 

8.1 Monografias consideradas no todo 

 

Livros, apostilas, teses, dissertações, folhetos, manuais, catálogos, guias, etc. 

 

8.1.1 Livros 

 
8.1.1.1 Elementos essenciais 

 

Autor. Título. Edição. Local: Editora, Data. O título deve ser apresentado com destaque 

tipográfico (negrito, itálico ou grifo). 

 

Exemplo 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. 10. ed. 
São Paulo: Atlas, 2010. 
 

8.1.1.2 Elementos complementares 

 

Permitem melhor caracterização do suporte documental e podem se tornar essenciais, 

conforme o material consultado. Coleção ou série deve figurar entre parênteses. 

São elementos complementares: subtítulo, paginação, coleção, ISBN, tradutor, 

coordenador.  

Ao optar pela utilização de elementos complementares estes devem ser incluídos em 

todas as referências. 

 

Exemplo:  

BUFFA, E; ARROYO, M.; NOSELLA, P. Educação e cidadania: quem educa o cidadão? 
São Paulo: Cortez, 1987. 94p. (Polêmicas do Nosso Tempo, 23) 
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8.1.1.3 Formas de entrada 

 

8.1.1.3.1 Um autor 

 

Exemplo:  

COELHO, Paulo ou COELHO, P. 
 

8.1.1.3.2 Dois autores 

 

Exemplo:  

DÂNGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlos Américo ou DÂNGELO, J. G.; FATTINI. C. A. 
 

8.1.1.3.3 Três autores 

 

Exemplo:  

VOET, Donald; VOET, Judith G.; PRATT, Charlotte W. ou VOET, D.; VOET, J. G.; 
PRATT, C. W. 
 

8.1.1.3.4 Mais de três autores 

OBS. Nesta versão indica para colocar todos os autores, no entanto, ainda há a permissão para 

se utilizar a expressão 

 
Exemplo:  

“Quando houver quatro ou mais autores, convém indicar todos. Permite-se que indique apenas 
o primeiro, seguido da expressão et al”(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS – ABNT,2018, p.35) 
 

8.1.1.3.5 Organizador, Compilador, Editor, Coordenador 

 

Exemplo:  

SOUTO, Leonardo Fernandes (Org.). ou SOUTO, L. F. (Org.). 
 

Não separamos os sobrenomes compostos que são ligados por Hífen, os que têm 

prefixos unidos ao sobrenome e os que indicam grau de parentesco. 
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Exemplo:  

(SILVA-REIS, M. J.)  
 

(SOUZA FILHO, Antônio) 
 

8.1.1.3.6 Edições-Exemplo 

 

Deve ser transcrita, utilizando-se abreviaturas dos numerais ordinais e da palavra 

edição, ambas adotada na língua do documento como nos Exemplos a seguir: 

 

Exemplo: 

-2 edição: 2. ed. 
-2 edição revista e ampliada: 2. ed. rev. ampl. 
 

8.1.1.3.7 Local de publicação 

 

O local de publicação deve ser registrado como aparece no documento. 

 

Exemplo: 

Belo Horizonte 
 

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

 

Exemplo: 

Viçosa, MG 
Viçosa, RN 

 

Não sendo possível determinar o local, utiliza-se a expressão sine loco (sem local), 

abreviada, entre colchetes: [S.l.] 

 

8.1.1.3.8 Editora 

 

O nome da editora deve ser registrado como aparece no documento, com os prenomes 

abreviados e suprimindo-se as palavras que designam sua natureza jurídica e comercial. 
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Exemplo:  

José Olympio coloca-se J. Olympio. 
 
Editora Atlas S/A, coloca-se Atlas. 
 

Quando houver duas editoras, registram-se ambas com seus respectivos locais. Se 

houver três ou mais editoras, apenas a primeira ou a de maior destaque deverá ser 

mencionada. 

 
Exemplo:  

CARVALHO, I. C. L. A socialização do conhecimento no espaço das bibliotecas 
universitárias. Niterói: Intertexto; Rio de Janeiro: Interciências, 2007. 185 p. 

 

Para os documentos sem editora coloca-se [s.n.], que significa sine nomine (sem 

nome). 

No caso de não constar na publicação o local e a editora, usar as expressões abreviadas 

e entre colchetes. 

 

Exemplo: 

[S.l.: s.n.] 

 

8.1.1.3.9 Data 

 

Deve-se sempre indicar uma data na referência. 

Quando não constar data no documento, indicar uma das datas prováveis: 

 

Exemplo:  

[2001?] para data provável 
[200] para década certa 
[20] para século certo 
[2002] para data certa, não indicada no documento 
 

8.1.1.3.10 Livro no todo  

 

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

Ano de Publicação. Nº de páginas ou volumes 
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Obra com até três autores menciona-se os nomes de todos na mesma ordem em que 

constam da publicação, separados por ponto-e-vírgula. 

 

Exemplo: 

VIEIRA, E. C.; GAZZINELLI, G.; MARESGUIA, M. Bioquímica celular e biologia 
molecular. São Paulo: Atheneu, 1999. 360 p. 

 

Com mais de três autores: Indica-se apenas o primeiro, seguido da expressão latina et 

al (= e outros). 

 

Exemplo: 
JANEWAY, C. A. et al. Imunobiologia: o sistema imunológico na saúde e na doença. 4. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2000. 634 p. 

 

Sem autor: Entra-se diretamente pelo título, sendo a primeira palavra em letras 

maiúsculas. 

 

Exemplo:  
ECONOMIA política e seguridade social: uma contribuição à crítica (coletânea de textos). 
[S.l.]: ANFIP, 1999. 152 p. 
 

8.1.1.3.11 Sem local e data provável 

 

Exemplo: 
HENRY, O. et al. Quatro contos. [S.l.]: Objetivo, [2000?]. 77 p. 
 

8.1.1.3.12 Sem editora 

 

Exemplo: 
HOLZMANN, Epaminondas. Cinco histórias convergentes. Curitiba: [s.n.], 1996.355 p. 
 

8.1.1.3.12 Sem editora e sem local 

 

Exemplo: 
CAMÕES, Luís de. Os Lusíadas. [S.l.: s.n.], 1970. 673 p. 
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Com organizador, coordenador, compilador, editor, adaptador: são referenciados pelo 

nome deste, seguido da abreviatura no singular. (Org., Coord., Ed., Comp., etc.)  

 

Exemplo: 
SOUTO, L. F. (Org.). O profissional da informação em tempo de mudanças. Campinas: 
Alínea, 2005. 102 p. 
 

8.1.1.3.12 Entrada por órgão governamental 

 

Exemplo: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de controle de hanseníase. Brasília, DF, 1994. 156 p. 
 

CURVELO. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Educação. Plano decenal 
municipal de educação. Curvelo, 2010. 
 

8.1.1.3.13 Capítulo de livro com autoria própria 

 

AUTOR do capítulo. Título do capítulo referenciado. In: AUTOR do livro. Título do livro. 

Edição. Local de publicação: Editora, Ano de publicação. Número do volume, número do 

capítulo, e/ou pág. inicial-final do capítulo referenciado. 

 

Exemplo: 

FERREIRA, H. B. Compactação do material genético. In: ZAHA, A. (Coord.). Biologia 
molecular básica. 3. ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 2001. p. 237-254. 
 

8.1.1.3.14 Trabalhos acadêmicos (TCC, dissertação, tese) 

 
Os trabalhos acadêmicos de graduação e pós-graduação apresenta, elementos 

diferenciados que deveriam estar presentes na referência. 

 

AUTOR. Título . Ano de apresentação, número de folhas. Tipo de trabalho (Grau acadêmico) 

- Nome da Universidade, cidade, ano da defesa. 
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Exemplo: Exemplo de TCC 

FONSECA, Antonielle Leite da. Planejamento de comunicação integrada de marketing 
para empresa comercial São Geraldo. 2012. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Administração) – Faculdade Arquidiocesana de Curvelo-FAC- Curvelo/MG, 
2012. 
 

Exemplo de Dissertação 

 

Exemplo: 

ARRIEIRO, Daniel Henrique Lucci. Estudo de caso do estágio supervisionado no curso 
em Bacharelado em Administração da Faculdade de Ciências Administrativas de 
Curvelo. Dissertação (Mestrado em Educação). Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais), Belo Horizonte/Minas Gerais, 2002. 
 

8.1.1.3.15 Congressos, Conferências, Encontros 

 

NOME DO CONGRESSO, nº, ano, local de realização. Título . Local de publicação: Editora, 

ano. Nº de páginas ou volumes. 

 

Exemplo: 

ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS POPULACIONAIS, 10, 1996, Caxambu. Anais. 
Belo Horizonte: ABEP, 1996. 4v. 
 

8.1.1.3.16 Trabalhos apresentados em congressos 

 

AUTOR DO TRABALHO. Título. In: NOME DO CONGRESSO, nº, ano, Local de 

realização. Título. Local de publicação: Editora, ano. Volumes, Nº de páginas. 

 

Exemplo: 

VASCONCELOS, Ana Maria Nogales. Estatísticas de mortalidade por causas: uma avaliação 
da qualidade da informação. In: ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS 
POPULACIONAIS, 10, 1996, Caxambu. Anais. Belo Horizonte: ABEP, 1996. v.1, p.151-166 
 

8.1.1.3.17 Documentos jurídicos 

 
Inclui legislação, jurisprudência, doutrina:  
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8.1.1.3.18 Constituição 

 

Título, numeração, data e dados da publicação. No caso de Constituições e suas emendas, 

entre o nome da jurisdição e o título, acrescenta-se a palavra Constituição, seguida do ano de 

promulgação, entre parênteses.  

Exemplo:  

A constituição prevê em seu artigo 227 que: “É dever da família, da sociedade e do estado 

assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura” [...] (BRASIL, 1994, p.231) 

 

Exemplo:  

BRASIL. Constituição (1988). Emenda constitucional nº 5, de 7 de junho de 1994. Altera o 
artigo 82 da Constituição Federal. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 9 jun. 1994. 
 

Outros Exemplos:  

BRASIL. Lei n° 10.048, de 8 de novembro de 2000. Dá prioridade de atendimento às pessoas 
que especifica, e dá outras providências. In: ARRUDA, A. (Coord.). Estatuto do idoso (Lei 
10.741/2003). Rio de Janeiro: Roma Victor, 2003. p. 88-89. 
 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia de assuntos jurídicos. Lei nº 
12.763, de 27 de dezembro de 2012. Dispõe sobre a criação de cargos de Defensor Público 
Federal. Brasília, DF, 2012. Disponível em: Acesso em: 18 fev. 2016. 
 

 BRASIL. Decreto nº 5626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 
de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 
10.098, de 19 de dezembro de 2000. Brasília, DF, 2005. Disponível em: Acesso em: 17 fev. 
2016. 
 

8.1.1.3.19 Constituição online 

  

Exemplo: 

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível 
em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm. acesso em: 19 abril 
2017. 
 

8.2 Jurisprudência: decisões judiciais (Habeas Corpus, Recurso Especial, Súmula, entre 

outros)  
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8.2.1 Jurisprudência 

 

Conjunto de decisões judiciais que seguem a mesma linha de pensamento sobre determinado 

fato (Súmulas, enunciados, acórdãos, sentenças e outros).  

 

Órgão judiciário competente. Título  (natureza da decisão ou ementa) e número. Partes 

envolvidas (quando houver). Relator. Local, data (dia, mês e ano). Dados da publicação 

consultada. 

 

Exemplo: 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 312. No processo administrativo para 
imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da 
pena decorrente da infração. Diário da Justiça, Brasília, DF, 23 maio 2005, p. 371. 
 

8.2.2 Jurisprudência online 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade nº 3510/DF – 
Distrito Federal. Relator: Ministro Ayres Britto. Pesquisa de Jurisprudência, Acórdãos, 29 
maio 2008. Disponível em:  
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp. Acesso em: 10 jun. 
2014. 
 

8.2.3 Doutrina  

 

Estudos desenvolvidos por juristas que objetivam interpretar e explicar os temas relacionados 

ao direito por meio de publicações diversas. São discussões técnicas sobre questões legais, 

publicadas em forma de monografia, artigos de periódicos e outros. 

 

AUTOR. Título. Dados da publicação que transcreveu o documento. 

 

Exemplo: 

PEREIRA, F. Uma leitura constitucional da proteção ao sigilo bancário. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, v. 91, n. 804, out. 2002. 
  

VENOSA, Silvo de Salvio. Direito civil . 9. Ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
Exemplo: Doutrina online 
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CAMPOS, Hélio Sílvio Ourém. Economia versus democracia: o princípio da legalidade em 
um Brasil globalizado. Recife, 2010. ISBN 978-85-910576-0-3. Disponível em: 
http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/31153. Acesso em: 10 jun. 2013. 
 

8.2.4 Portarias, Resoluções 

 
ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO DOCUMENTO. Tipo do documento, ano Ed ata. 

Dados da publicação onde encontrou o documento. 

 

Exemplo: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Portaria n. 1872 de 16 set.1982. Diário 
Oficial , Brasília, 24 set. 1982. Seção 2, p. 8340-8341. 
 

8.2.5 Códigos 

 

Exemplo:  

O código civil em seu artigo 654 destaca: “Todas as pessoas capazes são aptas para dar 

procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do 

outorgante”. (BRASIL, 2002, P.107) 

 

Exemplo: 

BRASIL. Código Civil. Obra coletiva de autoria da Editora Saraiva com a colaboração de 
Antônio Luiz de Toledo Pinto. 53. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 1994 p. 
 
Exemplo: 

BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Brasília, 2002. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 26 out. 2013. 
 
Exemplo:  
BRASIL. Código Penal, de 1940. In: VADE mecum. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 
95 –143. 
 

8.2.6 Patentes 

 

NOME E DOMICÍLIO DO DEPOSITANTE, DO INVENTOR E DO TITULAR 

(concessionário ou instituição que colaborou ou patrocinou a invenção e pessoa física ou 

jurídica, quando houver). Título da invenção na língua original.  
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Classificação Internacional de Patentes. Sigla do país seguida do no do depósito, no da 

publicação e da patente expedida, quando houver. Data do depósito, da publicação do pedido 

de privilégio e da expedição da carta patente, quando houver. Indicação da publicação onde 

foi citada a patente. 

 

Exemplo:  

PRODUTOS ERLAN LTDA, Uberlândia-MG, Paulo César da Fonseca. Ornamentação 
aplicada à embalagem. C.I.10-3-6. BR n. DI 2300045. 12 set. 1983; 28 maio 1985. Revista 
da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 762, 28 maio 1985. 
 

8.2.7 Periódicos 

 
Publicação em fascículo (revista, jornal ou outro material que tenha periodicidade). 

 

TÍTULO DO PERIÓDICO. Local de publicação: Editora, volume, número, mês abreviado 

ano. 

 
Exemplo de referência de fascículo 

 
Exemplo: 

VEJA. São Paulo: Abril, v. 39, n. 17, 3 maio 2006. 
 

8.2.8 Artigo de revista com autor 

 

AUTOR do artigo. Título do artigo. Título da revista, local da publicação, volume, número, 

página inicial e final do artigo, mês ano. 

 

Exemplo:  

SANTOS, A. F.; RAMOS, P. Boa forma no trabalho. Vida e Saúde, São Paulo, v. 65, n. 5, p. 
1215, maio 2003. 
 

8.2.9 Artigo de revista sem autor 

 

TÍTULO do artigo. Título da revista, local da publicação, volume, número, página inicial e 

final do artigo, mês abreviado. 
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Exemplo:  

PARQUE tecnológico: o novo habitat da inovação. Minas faz Ciência, Belo Horizonte, n. 11, 
p. 1819, jun./ago. 2002. 
 

8.2.10. Referência de artigo de jornal sem autor 

 
Exemplo:  

EPIDEMIA de cólera ameaça Sul do Iraque. Folha de São Paulo, São Paulo, 8 maio 2003. 
Folha Mundo, p. A13. 
  

8.2.11 Documentos Eletrônicos 

 

Todo registro que tem como meio físico um suporte eletrônico. É importante notar 

que, para a plena eficácia probatória do documento, é preciso que ele possua a capacidade de 

armazenar informações de forma que impeça ou permita detectar eliminação ou adulteração 

de conteúdo.  

A referência de um documento eletrônico deve ser elaborada usando-se os mesmos 

elementos do formato impresso, acrescentando-se o endereço eletrônico, precedido da 

expressão “Disponível em:” e a data do acesso precedida da expressão “Acesso em:” 

 

8.2.12 Artigo de revista - com autor 

 
AUTOR. Título do artigo. Título da publicação, local, v. n., data. Disponível em: Endereço 

eletrônico. Acesso em: dia mês ano. 

 

Exemplo: 

LEROY, Felipe Lacerda Diniz; PAULA, Murilo Martins de. O perfil do trabalhador de 
Curvelo. Revista da FAC, Curvelo, v. 06, 2011. Disponível em: 
http://www.fac.br/home/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=134&Itemid=
230 . Acesso em: 26 mar 2013.  
 

 

 

8.2.13 Artigo de jornal online sem autor 
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AS MULHERES de 12 anos. O Estado de São Paulo [online], São Paulo, 26 maio 1996. 

Espaço Aberto. Disponível em: http://www.estado.com.br. Acesso em: 27 maio 2018. 

 

 

8.2.14 Página institucional e rede sociais 

 

Exemplo: 

FACULDADE ARQUIDIOCESANA DE CURVELO. Biblioteca: lista de periódicos 
eletrônicos. Disponível em: 
http://www.fac.br/home/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=241 
Acesso em: 25 mar. 2013.  
 

Exemplo: 

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil). BNDIGITAL I : Coleção Casa dos 
Contos. Rio de Janeiro, 23 fev. 2015. Facebook: bibliotecanacional.br. Disponível em: 
https://www.facebook.com/bibliotecanacional.br/ 
photos/a.241986499162080.73699.217561081604622/1023276264366429/?type=1&theater. 
Acesso em: 26 fev. 2015. 
 
8.2.15 Trabalhos acadêmicos, teses e dissertações on-line 

 

Exemplo: 

HERNANDEZ, Walter Vergara. Simulação cognitiva da tomada de decisão em situações 
complexas: modelagem do raciocínio humano por meio de caso. 1995. Tese (Doutorado) – 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1995. Disponível em 
<http://www.eps.ufsc.bt/teses/vergara/index/index.html>. Acesso em: 21 jul. 2000. 
 

8.2.15.1 Trabalhos apresentados em eventos online 

 

Exemplo: 

FIGUEIREDO, Carlos. A linguagem racista no futebol brasileiro. Trabalho apresentado no 
IV Congresso Brasileiro de História do Esporte, Lazer e Educação física, Rio de Janeiro, 
1998. Disponível em: http://www.geocities.com/athens/Stux/9231/racismo.html. Acesso em: 
14 abr. 2000. 
 
8.2.15.2 Entrevistas online 
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Exemplo: 

SQUEIR, C.A [Entrevista publicada em 3 de setembro de 1999, na [Internet]. Disponível 
em: http://www.odontologia.com.br/artigos/squeirentrevista.html. Acesso em 4 jul. 2000. 
 

8.2.15.3 E-mail 

 

Exemplo: Nota de rodapé 

QUINTILIANO, Edna. Biblioteca online [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 
biblioteca@fac.br. em 04 maio 2010. 
 

8.2.15.4 Lista de discussão 

 

Exemplo: 

LISTA de discussão sobre Biblioteconomia. Disponível em: biblioteconomia@grupos.com.br. 
Acesso em: 20 jun. 2000. 
 
8.2.15.5 Documento de site, portal  

 
Exemplo:  
FACULDADE ARQUIDIOCESANA DE CURVELO. Biblioteca. Lista de periódicos 
eletrônicos. Disponível em: http://www.fac.br/biblioteca/consultaaoacervo. Acesso em: 22 
fev. 2017. 
 

8.2.15.6 Referência de materiais especiais 

 

São documentos que não se apresentam na forma impressa convencional, como DVD, 

CD e outros. 

 
8.2.15.7 Documento Sonoro 

 

Exemplo: 

ALCIONE. Ouro e Cobre. São Paulo: RCA Victor, p1988. 1 disco sonoro. 
 

Exemplo:  

KINDERSLEY, D. O corpo humano 2.0. São Paulo: Globo, 1997. 1 CDROM. 
 

8.2.15.8 Documento Iconográfico 
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Inclui pintura, gravura, ilustração, fotografia, desenho técnico, transparência, cartaz 

entre outros. 

 

Autor. Título (quando não existir, deve-se atribuir uma denominação ou a indicação sem 

título, entre colchetes), data e especificação do suporte. 

 

Exemplo: 

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

8.3 Regras de Apresentação 

 
As referências são digitadas na margem esquerda usando-se espaço simples entre as 

linhas e espaço simples para separar as referências entre si; a ordenação é alfabética, listando-

se todos os documentos consultados, não se levando em conta a natureza dos mesmos.  

Obs. As referências devem ser reunidas no final do trabalho, em ordem alfabética de seus 

elementos. Se houver numerais, considerar a ordem crescente. 

 

Exemplo  

BRASIL. Lei nº 9.979, de 5 de julho de 2000. Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor 
da Justiça Eleitoral, crédito Suplementar no valor de R$155.000.000,00, para reforço de 
dotações consignadas no vigente orçamento. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil: seção 1, Brasília, DF, ano 138, n. 129, p. 4, 6 jul. 2000.  
 
BRASIL. Lei nº 12.384, de 3 de março de 1998. Abre crédito extraordinário, em favor do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, no valor de R$ 210.000.000,00, para o fim que 
especifica. Diário Oficial: República Federativa do Brasil: seção 1, Brasília, DF, ano 136, n. 
42, p. 1, 4 mr. 1998.  
 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (Brasil). Educação básica e formação 
profissional. Salvador: CNI, 1993.  
 
DREIFUSS, René. A era das perplexidades: mundialização, globalização e planetarização. 
Petrópolis: Vozes, 1996.  
 
GRAMSCI, Antonio. Concepção dialética da História. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1978. 
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