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1 INTRODUÇÃO 

 

Normalização: “Atividade que estabelece, em relação a problemas existentes 

ou potenciais, prescrições destinadas à utilização comum e repetitiva com vistas à 

obtenção do grau ótimo de ordem em um dado contexto” (ABNT, 2014). 

Este guia foi elaborado visando dar orientação básica quanto à formatação de 

trabalhos acadêmicos de acordo com normas da ABNT. 

Para maiores detalhamentos, as normas estão disponíveis na Biblioteca de 

forma impressa ou on-line com acesso pelo Sistema Target Gedweb, disponível no 

site da Biblioteca. 

O SIBI/PUCPR possui o Programa SIBIeduca que foi criado com a finalidade 

de fortalecer e intensificar o acesso aos recursos educacionais disponibilizados a 

comunidade acadêmica, por meio de treinamentos que atendam os usuários 

presenciais e à distância. O programa possui vários módulos de treinamentos 

direcionados para aos serviços e recursos que a Biblioteca oferece, dentre eles faz-

se pertinente destacar o módulo 5, 6 e 7. O módulo 5 refere-se a capacitação em 

Normalização, o módulo 6 é sobre o curso online de Normalização e, por último, o 

módulo 7, na qual é a capacitação em formatação de trabalhos acadêmicos. 

Além deste guia, os módulos de treinamentos do Programa SIBIeduca auxiliam 

de forma significativa a comunidade acadêmica na elaboração de seus trabalhos 

acadêmicos (tcc, dissertação, tese, artigo cientifico, etc.). Para maiores informações 

sobre o programa acessem: https://www.pucpr.br/treinamentos-sibieduca/ 

Para aproveitar o Programa SIBIeduca, basta o interessado (aluno, professor, 

colaborador, etc) entrar em contato com a Divisão de Serviços ao Usuário para realizar 

o agendamento do módulo de seu interesse ou se direcionar até a Biblioteca que 

realizamos o agendamento presencialmente. Os treinamentos podem ser realizados 

de forma individual ou em grupo/turmas. Entre em contato com a biblioteca de seu 

campus para saber mais (lista de contatos no final do Guia). 

 

1.1 ESCLARECIMENTO 

 

As normas da ABNT possuem elementos facultativos. Portanto pode haver 

diferenciação na apresentação de alguns elementos entre as Instituições. 

 

https://www.pucpr.br/treinamentos-sibieduca/
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*Recomendamos que os alunos da PUCPR sigam as indicações deste Guia para 

a elaboração de seus trabalhos acadêmicos. 

 

1.2 NORMAS REGULAMENTADORAS 

 

As normas Regulamentadoras (NBR) da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) para elaboração documentos técnicos e científicos são: 

 

 NBR 14724/11 - Apresentação de trabalhos acadêmicos 

 NBR 6024/12 - Numeração Progressiva dos Títulos 

 NBR 6027/12 - Sumário 

 NBR 6028/21 - Resumo 

 NBR 6034/04 - Índice 

 NBR 10520/02 - Citação 

 NBR 12225/04 - Lombada 

 NBR 6023/18 - Referências  

 NBR 6022/18 - Artigos 

 IBGE - Apresentação tabular 

 

  



8 
 

 

8 

2 REGRAS GERAIS DE FORMATAÇÃO 

 

2.1 FORMATAÇÃO DE MARGENS 

 

 Impressão frente e verso (elementos textuais) ou somente frente 

 Papel branco ou reciclado 

 Tamanho A4 (210 X 297mm) 

 Impresso na cor preta, cores somente em ilustrações 

 Margens 

Frente 

 - superior e esquerda 3 cm 

 - inferior e direita 2 cm 

Verso 

 - superior e direita 3 cm 

 - inferior e esquerda 2 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 FORMATAÇÃO DE FONTE, ESPAÇAMENTO, PARÁGRAFO 

 

Fonte 

 Times New Roman ou Arial 

 Corpo do texto = 12 

 Corpo menor (fonte 9 ou 10) citações com mais de três linhas, notas de rodapé, 

indicativos das ilustrações e tabelas 

Frente Verso 

3 

3 3 

3 

2 

2 2 

2 
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Espaço entrelinhas 

 1,5 texto 

 1,0 citações com mais de três linhas, em notas de rodapé, em referências e em 

indicativos de ilustrações e tabelas 

 

Parágrafo 

A ABNT não determina o tamanho do parágrafo, sugere-se 1,25 cm ou 1,5 cm. 

 

2.3 FORMATAÇÃO DE PAGINAÇÃO 

 

 algarismos arábicos; 

 2 cm da borda superior e direita (frente); 

 2 cm da borda superior e esquerda (verso); 

 não são contados os elementos da parte externa (capa); 

 contam-se sequencialmente todas as folhas a partir da folha de rosto, mas o 

número deve aparecer somente a partir da primeira folha textual; 

 a página da ficha catalográfica (verso da folha de rosto) não deve ser contada, 

quando a impressão for normal. 

 
Nunca utilizar números romanos para indicação de paginação. 
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2.4 FORMATAÇÃO DE TÍTULOS 

 

2.4.1 Títulos não-numerados 

 

Os títulos não-numerados devem ser centralizados, digitados em negrito e 

letras maiúsculas. 

 

Exemplo: 

ERRATA 

AGRADECIMENTO (S) 

RESUMO 

ABSTRACT 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

LISTA DE SÍMBOLOS 

SUMÁRIO 

REFERÊNCIAS 

GLOSSÁRIO 

APÊNDICES 

ANEXOS 

 

2.4.2 Títulos com indicativo numérico de seção ou capítulo? 

 

Os trabalhos acadêmicos não são divididos em capítulos, mas sim em seções 

(primárias, secundárias, terciárias, etc.).  

Conforme a ABNT, seção é: “parte em que se divide o texto de um documento, 

que contém as matérias consideradas afins na exposição ordenada do assunto” 

(ABNT, 2003).  
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Exemplo de grafia Título da seção Indicativo numérico 

2 METODOLOGIA Primária 2 

2.1 PESQUISA Secundária 2.1 

2.1.1 Pesquisa de campo Terciária 2.1.1 

2.1.1.1 Abordagem Quaternária 2.1.1.1 

2.1.1.1 Formulários Quinária 2.1.1.1.1 

 

Ao se referir a uma parte do trabalho, sugere-se utilizar a palavra “seção”! 

Exemplo: Na seção 1, trataremos de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Nota: Na leitura oral não se pronuncia os pontos. Ex.: Em 2.1.1, lê-se dois um um. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO PRIMÁRIA:  
em negrito e letra 
maiúscula. Deve 
sempre iniciar em 
uma folha/página 

nova. 
 
 

SEÇÃO 
SECUNDÁRIA: 

 sem negrito e letra 
maiúscula. 

 
 
 
 
 

SEÇÃO TERCIÁRIA: 
em negrito e letra 

minúscula, somente 
com a inicial em 

maiúscula. 
 

SEÇÃO 
QUARTENÁRIA: 

sem negrito e letra 
minúscula, somente 

com a inicial em 
maiúscula. 

 
SEÇÃO QUINÁRIA: 
sem negrito e letra 

minúscula, somente 
com a inicial em 
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2.5 FORMATAÇÃO DE ALÍNEAS 

 

As alíneas devem se apresentar após texto de abertura terminando em dois 

pontos: 

a) apresentam-se como divisões enumerativas ordenadas alfabeticamente; 

b) recuadas 1,25 cm da margem; 

c) a segunda linha deve se apresentar abaixo da primeira letra do texto da 

primeira linha; 

d) a letra inicial deve ser minúscula, exceto quando nomes próprios; 

e) a frase termina com ponto e vírgula exceto na última alínea terminando em 

ponto: 

               - pode-se utilizar subalíneas quando necessário; 

               - estas se iniciam com hífen abaixo da primeira letra do texto. 

 

2.6 FORMATAÇÃO DE ILUSTRAÇÕES 

 

Ilustração: Designação genérica de imagem, que ilustra ou elucida um texto (ABNT, 

2011). Considera-se ilustrações: 

  quadros; 

  gráficos; 

  mapas; 

  desenhos; 

  fotografias; 

  plantas; 

  fluxogramas; 

  e outros. 

 

2.6.1 Apresentação das ilustrações 

 

 identificação na parte superior; 

 fonte consultada na parte inferior; 

 fonte tamanho 10; 

 espaçamento simples; 

 título precedido do respectivo tipo de ilustração; 

Alíneas 

Subalíneas 
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 o alinhamento da ilustração (esquerda, centralizado ou justificado), fica a 

critério do autor; 

 a ilustração deve ser citada no texto e o mais próximo possível do trecho a que 

se refere. 

 

2.6.1.1 Figura 

 

Figura 1 – Vitrais da biblioteca 

 

Fonte: Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título precedido 
da palavra 
“Figura”, 
numerado na 
ordem que 
aparece no 
texto. 

Exemplo de 
dados retirados 
da internet. 
Quando 
retirado de um 
material 
paginado, 
deve-se 
acrescentar a 

página. 
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2.6.1.2 Gráfico 

 

Gráfico 1 – Exemplo de gráfico 

 
 Fonte: o autor, 2017.  

 

Importante:  

 Quando dados e elaboração de uma ilustração são do (a) autor (a) do trabalho. 

 

Fonte: o autor, 2017 

 

 Quando dados de uma ilustração e/ou texto de outro autor e a elaboração da 

ilustração é do (a) autor (a) do trabalho. 

 

             Fonte: adaptado de Fulanesi, 2013, p. 35.  

 

2.6.1.3 Quadro 

 

 é formado por linhas horizontais e verticais; 

 laterais fechadas; 

 título precedido da palavra “Quadro”, numerado na ordem que aparece no 

texto, fonte 10; 

 fonte na parte inferior, tamanho 10; 

 normalmente apresenta resultados qualitativos (textos); 
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 pode usar espaçamento e fontes de letras com tamanhos menores que o 

texto (não precisa seguir o mesmo padrão do texto); 

 pode ser usado tanto no referencial teórico, quanto nos apêndices e anexos. 

 

Exemplo de quadro 

 

Quadro 1 – Exemplo de quadro 
MÊS/ 

ETAPAS 

MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO 

Levantamento 

bibliográfico 
X X     

Apresentação 

do projeto 
  X    

Coleta de 

dados 
   X   

Análise dos 

dados 
    X  

Apresentação 

do trabalho 
     X 

Fonte: o autor, 2017.  
 

2.6.1.4 Tabela 

 

 é formado por apenas linhas horizontais; 

 laterais abertas; 

 título precedido da palavra “Tabela”, numerada na ordem que aparece 

no texto, fonte 10; 

 fonte na parte inferior, tamanho 10; 

 normalmente apresenta resultados quantitativos (números); 

 pode usar espaçamento e fontes de letras com tamanhos menores que 

o texto (não precisa seguir o mesmo padrão do texto); 

 geralmente é usada no referencial teórico; 

 apresenta-se conforme os padrões das tabelas do IBGE (1993).  

 

https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=223907 
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Exemplo de tabela 

 

Tabela 1 – Exemplo de tabela 

Vendas Rendimento 

Valor % 

0.000 0.000,00 0 

0.000 0.000,00 0 

0.000 0.000,00 0 

0.000 0.000,00 0 

0.000 0.000,00 0 

Total 0.000,00 0 

Fonte: a autora, 2017. 
Nota: quando necessário usa-se nota. 
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3 ESTRUTURA DE TRABALHOS ACADÊMICOS 

 

A estrutura de trabalho acadêmico pode variar dependendo de sua natureza 

(tese, dissertação, TCC, artigo científico, etc.). A seguir é apresentada a estrutura 

completa, com elementos obrigatórios e opcionais, podendo ser adaptada a cada 

necessidade. 

 

  

Capa (Obrigatório) 

Folha de rosto (Obrigatório) 

Ficha catalográfica (Obrigatório) 

Errata (Opcional) 

Folha de aprovação (Obrigatório) 

Dedicatória (Opcional) 

Agradecimentos (Opcional) 

Epígrafe (Opcional) 

Resumo na língua vernácula (Obrigatório) 

Resumo na língua estrangeira (Obrigatório) 

Listas (Opcional) 

Sumário (Obrigatório) 

Introdução 

Desenvolvimento 

Conclusão e/ou Considerações finais 

Referências (Obrigatório) 

Apêndices (Opcional) 

Anexos (Opcional) 

Elemento externo 

Elementos pré-textuais 

Elementos textuais 

Elementos pós-textuais 
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3.1 CAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 RECEBIMENTO DE TESES, DISSERTAÇÕES E TCCS 

 

Teses, Dissertações e TCCs defendidas na PUCPR deverão ser entregues: 

 

 Para Teses e Dissertações – 01 (uma) versão impressa e 01 (uma) versão 

eletrônica do trabalho na íntegra em formato PDF, em um único arquivo em 

CD-ROM; 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ 

ESCOLA DE ... 

CURSO DE ... 

 
 
 
 

NOME DO AUTOR 

 
 
 
 
 
 

TÍTULO DO TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2021 

➢  Deve conter: 

•  nome da Instituição, Escola e   

   Curso; 

• nome do autor; 

• título, subtítulo, se houver; 

• local (cidade  da Instituição); 

• ano da apresentação do 

trabalho. 

 

➢ Apresentação: 

•  todas as letras maiúsculas e  

   negrito; 

•  Fonte 12; 

•  Arial ou Times New Roman. 

•  espaçamento entre linhas 

    1,5 cm. 

 

➢  Para encadernações de 

capa dura seguir as cores 

designadas por Escolas. 

 

➢ A capa não deverá ser 

contada para efeito de 

paginação do trabalho. 
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 Para TCCs – Depois de defendidos e de acordo com os critérios para depósito 

na Biblioteca, enviar somente 01 (uma) versão eletrônica do trabalho na íntegra 

em formato PDF, em um único arquivo em CD-ROM. 

Obs. Fica a critério do Curso, enviar um único CD-ROM com todos os 

TCCs defendidos. 

 No momento da entrega da Dissertação, Tese ou TCC, o autor deve preencher 

o Termo de autorização para publicação eletrônica, autorizando ou não, a 

disponibilização na íntegra do seu trabalho na Internet. 

 

 Locais de entrega: Secretaria do Curso 

 Dúvidas: Sônia Maria Magalhães da Silva – Biblioteca Central. 

 E-mail: biblioteca.digital@pucpr.br 

 

3.3 LOMBADA 

 

Parte da capa que reúne as margens internas ou dobras de folhas, sejam elas 

costuradas, grampeadas, coladas ou mantidas juntas de outra maneira. Também 

chamada de dorso (NBR 1225, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
U

T
O

R
 

T
ÍT

U
L
O

 D
O

 T
R

A
B

A
L

H
O

 

PUCPR 

2021 

Deve conter: 

➢  nome do autor; 

➢  título; 

➢  subtítulo, se houver; 

➢  identificação de volumes, se houver; 

➢  ano da apresentação do trabalho. 
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3.4 FOLHA DE ROSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DO AUTOR 

 
 
 
 
 
 

TÍTULO DO TRABALHO 
 
 
 
Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Curso de Graduação 
em Xxxxxxxxxxxxx da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná, 
como requisito parcial à obtenção do 
título de xxxxxxxxxxx em 
Xxxxxxxxxxxx.  
  
Orientador: Prof. Dr. Xxxxxxxx 
Xxxxxxxx 

 

 

 

 

CURITIBA 

2021 

Deve conter: 

➢  nome do autor; 

➢  título, subtítulo, se 

houver; 

 

➢ natureza do 

trabalho (tese, 

dissertação, TCC e 

outros); natureza do 

trabalho com 

espaçamento entre 

linhas simples. 

 

➢  nome do orientador 

e se houver o co-

orientador ; 

 

➢  local (cidade  da 

Instituição); 

 

➢  ano da 

apresentação do 

trabalho. 
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3.4.1 Ficha catalográfica 

 

 deve ficar no verso da folha de rosto; 

 esta folha só deve ser contada quando o trabalho for impresso em frente e 

verso; 

 elemento obrigatório para tese, dissertação e TCC de especialização; 

 elemento deverá ser incluído após defesa e trabalho corrigido/normalizado; 

 deve ser elaborada pelo(a) bibliotecário(a) da instituição; 

 opcional para graduação. 
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3.5 FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

NOME DO ALUNO

TÍTULO DO TRABALHO 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de

Graduação em ................. da Pontifícia Universidade

Católica do Paraná, como requisito parcial à obtenção do
título de ............ em ................

COMISSÃO EXAMINADORA

_____________________________________

Professor 1(Titulação e nome completo)
Instituição 1

_____________________________________
Professor 2 (Titulação e nome completo)

Instituição 2

_____________________________________

Professor 3 (Titulação e nome completo)
Instituição 3

Cidade, ____ de ________ de 2017. 

Pode ser 
substituída por ata 
de aprovação 
fornecida pelo 
Curso. 



23 
 

 

23 

3.6 DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicatória deve ficar no final da  

página e alinhada à direita. 
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3.7 AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ➢  Título em letras 

maiúsculas, negrito e 

centralizado, com 

espaço em branco de 

1,5 cm entre título e 

texto. 

➢  Deixar um espaço em 

branco de 1,5 cm 

entre as frases de 

agradecimento, se 

houver mais de um 

agradecimento. 

➢  Sem recuo de 

parágrafo e 

justificado. 

AGRADECIMENTOS 

 

Aos meus familiares ............. .............. ......... ..  

.........   ........... ... ............... ........... 

Agradeço a ........, .......... .......... ......... ....... ...... 

.................... ........................... 

Meu agradecimento especial a ....   ......  ........... 
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3.8 EPÍGRAFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A epígrafe é a frase de um autor 
cujo tema tenha relação com o 

trabalho. 
(AUTOR, ano, p.) 

Trata-se de citação única, 

seguida da fonte, relacionada 

com o tema do trabalho; 

➢ Não apresenta título 

Epígrafe. 

➢  Deve constar na lista 

de referências no final 

do trabalho. 

➢ Deve ser transcrita na 

parte inferior alinhada à 

margem direita da 

página. 

➢ Recuo de 7,5 cm da 

margem esquerda. 

➢  Espaço em branco de 

1,5 cm entre a frase e 

os dados do autor. 

➢  Pode constar também 

em aberturas de 

Seções primárias. 

➢  Espaço entrelinhas de 

1,5 cm. 
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3.9 RESUMO EM LÍNGUA VERNÁCULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

O texto do resumo convém ter entre 150 e 500 palavras. 
O texto do resumo deve conter a apresentação do tema, 
o problema ou objetivo geral da pesquisa, a metodologia, 
e os principais resultados. Deve ser redigido em parágrafo 
único, mesma fonte do trabalho, e espaçamento entre 
linhas simples e um espaço em branco de 1,5 cm entre 
título e texto.  
 

Palavras-chave: normalização; capacitação; 
apresentação.  

➢  Convém ter o 
tamanho de mínimo 
150 e máximo de 500 
palavras. 
➢  Espacejamento 

simples. 
➢  Fonte 12, sem recuo 

na primeira linha, 
portanto, bloco único. 
➢  Resumo e Abstract 

são em folhas 
separadas. 
➢  Deve conter 

palavras-chaves: 
 - separadas do texto por 

espaço em branco de 
1,5 cm; 

  - devem iniciar em letra 
minúscula e separadas 
entre si por ponto e 
vírgula (;) e finalizadas 
por ponto final. 
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3.10 RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 

O texto do resumo em língua portuguesa deve estar 
traduzido em outra língua (inglês, francês e/ou espanhol). 
Abstract abstract abstract abstract abstract abstract 
abstract abstract abstract abstract abstract abstract 
abstract abstract abstract abstract abstract abstract 
abstract abstract abstract abstract abstract abstract 
abstract abstract abstract abstract abstract abstract 
abstract abstract abstract abstract abstract abstract 
abstract abstract abstract abstract abstract abstract 
abstract abstract abstract abstract abstract abstract 
abstract abstract abstract abstract abstract abstract 
abstract abstract abstract abstract abstract abstract. 
 
Keywords: palavra 1; palavra 2; palavra 3. 

➢  Deve ser igual ao 
resumo em língua 
portuguesa, estando 
apenas em outro 
idioma. 
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3.11 LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 
 

Figura 1 –  Título da figura......................................12 

Gráfico 1 - Título do gráfico.....................................17 

Quadro 1 - Título do quadro......................................5 

Tabela 1 - Título da tabela........................................9 

➢Recomenda-se 
sua elaboração a 
partir de 3 
ocorrências. 
➢ Pode ser uma lista 
única, ou por tipo de 
ilustração. 
➢  Se elaborada em 
lista única deve-se 
apresentar em ordem 
alfabética. 
➢ Se apresentada 
em listas separadas, 
o título deve ser 
referente a lista.  
 
Ex.: 
LISTA DE FIGURAS 
LISTA DE TABELAS 
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3.12 LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

Consiste em relacionar alfabeticamente as abreviaturas e siglas usadas no 

trabalho, seguidas das palavras ou expressões correspondentes. 

Quando aparecem pela primeira vez no texto, devem ser escritas por 

extenso, seguidas da sigla ou abreviatura entre parênteses. 

 

No texto: 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) 

 

Na lista de siglas e abreviaturas:  

PUCPR     Pontifícia Universidade Católica do Paraná  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

     ABNT      Associação Brasileira de Normas Técnicas 

     Color.      Colorido 

     comp.     Compilador 

     coord.     Coordenador 

     DVD       Digital Video Disc 

     ed.          Edição 

     Ed.          Editor  

      f.            Folha 

      IBGE     Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

➢ Ordenadas 
alfabeticamente. 

➢ O fato de fazer a 
lista de siglas e 
abreviaturas não 
isenta o autor do 
trabalho escrever 
por extenso no 
texto, seguidas da 
sigla ou abreviatura 
entre parênteses. 
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3.13 LISTA DE SÍMBOLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

 %      Porcentagem 

 MG    Magnésio 

 ZN      Zinco 
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3.14 SUMÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1         INTRODUÇÃO.................................................9 

2         TÍTULO DA SEÇÃO PRIMÁRIA.....................10 

2.1      TÍTULO DA SEÇÃO SECUNDÁRIA................10 

2.2      TÍTULO DA SEÇÃO SECUNDÁRIA................13 

2.2.1    Título da seção terciária..............................13 

2.2.2    Nome da seção terciária..............................21 

2.2.2.1 Nome da seção quaternária...........................29 

3          ANÁLISE DOS RESULTADOS.....................34 

4          CONSIDERAÇÕES FINAIS..........................40 

            REFERÊNCIAS.............................................41 

            APÊNDICE A – TÍTULO DO APÊNDICE......42 

            ANEXO A – TÍTULO DO ANEXO..................43 

➢ Os elementos 
pré-textuais não 
devem constar no 
SUMÁRIO. 

➢  A grafia deve ser 
a mesma utilizada 
no texto. 

➢  Os indicativos de 
seções devem ser 
alinhados à 
esquerda, sem 
recuo, com 
parágrafos 
justificados. 

➢  Recomenda-se 
que os títulos das 
seções sejam 
alinhados pela 
margem do título 
do indicativo mais 
extenso, inclusive 
os elementos pós-
textuais. 
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3.15 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      

9 
1 INTRODUÇÃO 

 

       Introdução texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto. Texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto.  

       Texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto. 

➢ O item 
INTRODUÇÃO 
deve ser 
numerado. 

➢ Deve conter 
elementos 
necessários para 
situar o leitor 
quanto ao assunto 
do trabalho e aos 
objetivos da 
pesquisa. 

➢ Dependendo da 
metodologia 
utilizada e/ou 
características do 
trabalho, o 
elemento 
Introdução pode ou 
não ter 
subdivisões. 
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                                      10 
2 TÍTULO DA SEÇÃO PRIMÁRIA 

 

        Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto. 

 

2.1 TÍTULO DA SEÇÃO SECUNDÁRIA 

 

        Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto 

texto texto texto. 

        Texto texto texto: 

         a)  texto texto texto texto;   

         b) texto texto texto texto texto texto texto. 

         Para Fulano (Ano, p.x), “citação direta, aquela até três 

linhas, deve aparecer desta forma no texto.” Texto texto texto.”   

       Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto ... 

 

2.1.1 Título da seção terciária 

 

        Texto texto texto texto texto texto texto texto texto. 

 

2.1.1.1 Título da seção quaternária 

 

        Texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto. 

➢ Pode ser dividido 
em seções e 
subseções, 
variando de 
acordo com a 
abordagem e o 
método adotados 
pelo pesquisador. 

➢ Toda seção 
primária, inicia-se 
em nova página. 

➢ O 
desenvolvimento 
é a parte onde a 
pesquisa deve ser 
detalhada, 
utilizando a 
revisão de 
literatura, 
metodologia e 
resultados 
obtidos. 

➢ Todas as seções 
e subseções do 
trabalho devem 
conter um texto 
relacionado com 
elas. 
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       3 CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO 

 

               Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto 

     Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto. 

               Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto.texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.  

               Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto. 

               Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto. 

Trata-se da 

parte final do 

trabalho onde 

devem ser 

apresentadas 

as 

considerações 

finais ou 

conclusão 

correspondente

s aos objetivos 

e hipóteses. 
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3.16 REFERÊNCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 
 

SOBRENOME, Nome do autor; SOBRENOME, 
Nome do autor. Título do livro em negrito: 
subtítulo sem negrito. Edição. Local: Editora, ano. 
Xx p. 
 

SOBRENOME, Nome do autor. Título do artigo. 
Nome da revista em negrito, Cidade, v.00, n.11, 
p.111-222, jan. 2011. Disponível em: 
WWW.xxxxxx.yyyy. Acesso em: 12 jan. 2013. 
 

SOBRENOME, Nome do autor; SOBRENOME, 
Nome do autor; SOBRENOME, Nome do autor. 
Título do livro em negrito. Edição. Local: Editora, 
ano. Xx p. 
 

SOBRENOME, Nome do autor. Título do artigo. 
Nome da revista em negrito, Cidade, v.00, n.11, 
p.111-222, jan. 2012.  
NOME DO SITE. Título. Disponível em: 
WWW.xxxxxx.yyyy. Acesso em: 12 jan. 2012. 

➢  As referências 
devem ser 
organizadas em 
ordem alfabética 
e/ou numérica 
(conforme o 
sistema de 
chamada utilizado 
no texto). 

➢  O nome dos 
autores pode ser 
por extenso ou 
abreviado. A opção 
escolhida deve ser 
utilizada em todas 
as referências. 

➢  Espaço simples 
entre linhas e 
separadas entre si 
por um espaço 
simples. 

➢  Fonte 12, mesma 
letra utilizada no 
texto. 

➢ Quando houver 4 
ou mais autores, 
convém indicar 
todos. Mas permite-
se que indique 
somente o primeiro, 
seguido da 
expressão et al., 
que deverá estar 
em itálico. 

➢  Alinhada à 
esquerda. 

➢  Todas as citações 
contidas no texto 
deverão estar na 
lista de 
REFERÊNCIAS, e 
todas as 
referências que 
constarem na lista, 
deverão estar 
citadas no texto. 
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3.17 GLOSSÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSSÁRIO 
 
 

 Drive lógico – a seção do disco rígido ou da memória 

que é tratada como se fosse um disco separado, e é 

ligada por uma letra própria. 

Livro – Publicação não periódica que contém acima 

de 49 páginas, excluídas as capas, e que é objeto de 

Número Internacional Normalizado para livro (ISBN). 

Publicação – Conjunto de folhas impressas com a 

finalidade de divulgar informação. 

Reimpressão – Nova impressão de um livro ou 

folheto, sem modificações no conteúdo ou forma de 

apresentação, exceto as correções de erros de 

composição ou impressão. 

Trata-se da relação de 

termos usados no 

trabalho, seguido de seu 

significado. 

 

Deve ser apresentado em 

ordem alfabética 
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3.18 APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
 

APÊNDICE A – TÍTULO DO APÊNDICE 

40
      
Documentos ou textos 
elaborados pelo autor do 
trabalho. 

➢  Deve ser apresentado por 
letras maiúsculas, 
seguidas de espaço, 
travessão, espaço e 
respectivo título. 

➢  Se necessário mais de um 
apêndice, identificar com 
letras do alfabeto. Seguir o 
exemplo: 

 

APÊNDICE A – TÍTULO DO 
APÊNDICE 

APÊNDICE B – TÍTULO DO 
APÊNDICE 

 
➢  Quando ultrapassar as 

letras do alfabeto usa-se 
letras dobradas. 
 

APÊNDICE AA - TÍTULO DO 
APÊNDICE 
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3.19 ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
ANEXO A – TÍTULO DO ANEXO 

41

Documentos ou textos não 
elaborados pelo autor da 
pesquisa, mas que são 
necessários para 
fundamentar, ilustrar ou 
confirmar ideias.  

➢ Deve ser apresentado por 
letras maiúsculas, seguidas 
de espaço, travessão, 
espaço e respectivo título. 

➢ Se necessário mais de um 
anexo, identificar com 
letras do alfabeto. Seguir o 
exemplo: 

➢  

ANEXO A – TÍTULO DO 
ANEXO 

ANEXO B – TÍTULO DO 
ANEXO 

 
➢ Quando ultrapassar as 

letras do alfabeto usa-se 
letras dobradas. 

 
ANEXO AA – TÍTULO DO 

ANEXO 
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3.20 ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

ÍNDICE 

 

Administração........................................12,15,18,33,47 

      de pessoal....................................................17, 53 

      de produção...................................................66,69 

      financeira...................................................13,26,81 

Marketing .............................................................83,74 

Trata-se de um 
conjunto de palavras 
ou frases, 
normalmente 
ordenadas 
alfabeticamente, e 
que remetem às 
informações contidas 
no texto. 

 
➢  Elemento 
elaborado de acordo 
com a NBR 6034. 
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4 CITAÇÃO EM DOCUMENTOS 

 

Menção de uma informação extraída de outra fonte (NBR 10520: 2002), usada 

para esclarecer, refutar ou corroborar determinado assunto, relacionado à pesquisa.  

 

Citação direta: transcrição dos conceitos do autor consultado. Podem ser 

curtas (até três linhas) ou longas (mais de três linhas). 

Citação indireta ou Paráfrase: é o texto redigido pelo autor do trabalho com 

base em ideias de outro(s) autor(es), que deve, contudo, traduzir fielmente o sentido 

do texto original. 

Citação de citação: transcrição direta ou indireta de um texto em que não se 

teve acesso ao original. 

 

Importante: Antes de iniciar a redação de um trabalho é importante definir qual 

sistema de chamada/indicação autoria pretende-se utilizar nas citações. Consultar os 

itens de Sistemas de chamada. 

  

4.1 CITAÇÃO DIRETA CURTA 

 

 A citação pode ser precedida (no início do texto) ou sucedida de autoria (no 

final do texto); 

  Ao preceder autoria, este deve estar fora dos parênteses, somente com a 

inicial em letra maiúscula. O ano, volume (se houver) e página entre 

parênteses, separados por vírgula; 

  Ao citar o autor no final do parágrafo, este deve estar entre parênteses em 

letras maiúsculas, juntamente com o ano, volume (se houver) e página, 

separados por vírgula. 

 

Exemplo: 
       

Marques (2000, v. 4, p. 209) ao tratar do conceito de recurso, assevera que 

“para as partes, o recurso é um direito processual subjetivo, de caráter abstrato, 

tendente a obter o reexame da decisão em que ficou convencida.” 

  

                             OU 
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        Ao tratar do conceito de recurso, assevera que “para as partes, o recurso é um direito 

processual subjetivo, de caráter abstrato, tendente a obter o reexame da decisão em que ficou 

convencida” (MARQUES, 2000, v. 4, p. 209).  

 

Importante: 

Ao citar algo que já está entre aspas no texto original, transcrever para o trabalho 

entre aspas simples.  

 

Exemplo: “os chamados ‘atletas de finais de semana’ são os que mais sofrem lesões.” 

 

4.2 CITAÇÃO DIRETA LONGA 

 

 deve ser transcrita em bloco separado do texto; 

 a frase que as antecede deve terminar em dois pontos (:); 

 o texto citado é apresentado sem aspas; 

 recuo de 4 cm a partir da margem esquerda; 

 parágrafo simples e justificado; 

 fonte menor (recomenda-se 9 ou 10); 

 um espaço em branco de 1,5 cm antes de depois da citação; 

 inicia-se com letra minúscula, com exceção a nomes próprios. 

 
Exemplos: 
 

Referindo-se a produção do conhecimento e o direito autoral, Pedroso (2011, 

p. 7) recomenda: 

 

observar que uma citação deve sempre se apresentar acompanhada da 
referência. O direito autoral deve ser preservado, o que também assegura a 
legitimidade da ideia que você utilizou como embasamento em seu trabalho. 
O destaque se dá para uma rápida localização e uma melhor compreensão 
da relação entre o texto e a citação. 

 

Referindo-se a produção do conhecimento e o direito autoral é recomendável: 

 

observar que uma citação deve sempre se apresentar acompanhada da 
referência. O direito autoral deve ser preservado, o que também assegura a 
legitimidade da ideia que você utilizou como embasamento em seu trabalho. 
O destaque se dá para uma rápida localização e uma melhor compreensão 
da relação entre o texto e a citação (PEDROSO, 2011, p. 7). 

 

Recuo de 4 cm 
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4.3 CITAÇÃO INDIRETA OU PARÁFRASE 

 

É o texto redigido pelo autor do trabalho com base em ideias de outro(s) 

autor(es), que deve, contudo, traduzir fielmente o sentido do texto original. 

 

Exemplos: 

 

Segundo Fulanesi (2011), com as inovações das telecomunicações, a 

disseminação e o acesso às pesquisas científicas tem sido ágil e eficiente, facilitando 

com isso a geração de novas descobertas e novos conhecimentos. 

 

OU 

 

Com as inovações das telecomunicações, a disseminação e o acesso às 

pesquisas científicas tem sido ágil e eficiente, facilitando com isso a geração de novas 

descobertas e novos conhecimentos (FULANESI, 2011). 

 

No caso de paráfrase a indicação do número da página é opcional. 

 

4.4 CITAÇÃO DE CITAÇÃO 

 

 Deve ser evitado, procurando-se sempre chegar ao documento original. 

 Sugere-se a inclusão da referência em nota de rodapé. 

 Referencia-se o documento consultado.  

 

Exemplo: 

 

 

 

Segundo Eneil e Kastin (2001 apud NOUVAES, 2009, p. 39) “ter metas 

definidas, é imprescindível para que as pessoas alcancem a satisfação na vida”. 

 

 

Autores da ideia 
Autor que citou os autores na 

publicação consultada 

Citado por 
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4.5 CITAÇÃO DE TEXTO BÍBLICO 

 

Na citação de texto bíblico a entrada de autoria é pelo título do livro, seguido 

do capítulo e versículos.  

Exemplo:  

Das profundezas a ti clamo, ó SENHOR. Senhor, escuta a minha voz; sejam os teus 
ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as 
iniquidades [sic], Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que 
sejas temido. Aguardo ao Senhor; a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. 
(SALMOS, 130:1-5, 2014). 

 

4.6 CITAÇÃO: ALGUNS CUIDADOS 

 

 Não iniciar e nem terminar um texto com citação; 

 Entre uma citação e outra deve-se fazer um comentário; 

 A literatura deve apenas dar cientificidade (embasamento) ao texto; 

 Toda citação deve ser acompanhada da autoria. Pois citar algo e não 

referenciar a fonte é plágio e plágio é crime (Lei 9610/98 – Direitos autorais). 

 

4.7 SISTEMA DE CHAMADA PARA CITAÇÕES 

 

Sistema de chamada é forma de indicação de autoria da publicação citada no 

documento e pode ser: 

 Autor-data: quando a indicação de autoria é pelo sobrenome do(s) autor(es) 

da publicação no texto do trabalho. 

 

 Sistema numérico:  a indicação de autoria é por numeração e pode ser 

numeração subscrita ou entre parênteses. 

 

Deve-se manter consistência do início ao fim do trabalho ao definir o sistema 

que será utilizado. 

 

 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/130/1-5
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4.7.1 Sistema de chamada autor-data  

 

Quando o responsável (autor, instituição, etc.) estiver incluído na sentença 

indica-se a data, entre parênteses, acrescida do número de página. 

 

Forma textual 

     Gomes e Santos (2009, p. 36) 

     Gomes, Castro e Santos (2009, p. 36) 

     Alves et al. (2003, p. 56) 

 

Nos casos em que a opção for incluir o autor no final da citação, o(s) autor(es) 

deve ser em letras maiúsculas seguidas da data e número de página. 

 

Final da citação 

   (GOMES; CASTRO, 1992, p. 36) 

   (GOMES; CASTRO; SANTOS, 1992, p. 36) 

   (ALVES et al., 2003, p. 56) 

 

4.7.1.1 Citações indiretas de vários autores e anos  

 

Citações indiretas de vários autores em diversos anos, e mencionados 

simultaneamente devem ser separados por vírgula (,) na forma textual e por ponto-e-

vírgula (;) no final da citação, em ordem alfabética: 

 

Alves (2005), Costa (1996) e Prevedelo (1959). 

 
Ou 

 
(ALVES, 2005; COSTA,1996; PREVEDELO,1959). 
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4.7.1.2 Obra sem indicação de autoria 

 

Inicia-se a indicação da fonte pela primeira palavra do título em maiúsculo, 

seguida de reticências, da data de publicação e das páginas: 

 

O planejamento estratégico na administração pública (2007, p. 40). 

 

Ou        (O PLANEJAMENTO..., 2007, p. 40). 

 

4.7.1.3 Obra com entidade como autora 

 

A indicação da autoria dá-se pelo nome por extenso, (em letra maiúscula 

quando entre parênteses), seguida da data de publicação e das páginas: 

 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2013, p. 4). 

(PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ, 2013, p. 4). 

 

4.7.1.4 Coincidência de sobrenomes de autores 

 

Se houver coincidência de sobrenomes de autores, acrescentam-se as iniciais de 

seus prenomes; permanecendo a coincidência, colocam-se os prenomes por extenso: 

 

(FERREIRA, S., 2004)    (FERREIRA, Silvio, 2004) 

(FERREIRA, L., 2004)    (FERREIRA, Sidney, 2004) 

 

4.7.1.5 Coincidência no ano das publicações 

 

 Se houver coincidência no ano das publicações de um mesmo autor, deve-

se distingui-las com o acréscimo de letras minúsculas, após a data e sem 

espacejamento; 

 No elemento Referências as obras devem ser mencionadas separadamente. 

 

De acordo com Fulanesi (2005a, p. 18) a gestão do conhecimento 

organizacional [...]. 
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Fulanesi (2005b, p. 90) destaca que a utilização de tecnologias para o 

compartilhamento de informações e conhecimento [...]. 

 

4.7.1.6 Citações indiretas de um mesmo autor e anos diferentes 

 

Citações indiretas de um mesmo autor em diversos anos, e mencionados 

simultaneamente, têm as suas datas separadas por vírgula. 

 

(ALVES, 1998, 1999, 2000)   OU    Alves (2001, 2005, 2006) 

 

4.8 SISTEMA NUMÉRICO DE CHAMADA  

 

          No sistema numérico a indicação de autoria no texto, é feita por numeração 

consecutiva, em algarismos arábicos podendo ser sobrescrita ou entre parênteses. 

 

Para indicação numérica sobrescrita: 

 

 deve-se citar a fonte utilizando nota de rodapé, no final da página em que o 

autor foi citado, para lançar as referências; 

 não deve ser utilizado quando há notas de rodapé explicativas. 

 a primeira nota de referência de uma citação deve ser referenciada 

completa. 

 as citações subsequentes da mesma obra podem ser referenciadas de 

forma abreviada, utilizando expressões latinas. 

 as expressões latinas devem ser reiniciadas a cada página. 

 com exceção o apud, as demais expressões latinas não são usadas no 

texto, apenas em notas de rodapé. 

 ao final do trabalho, em Referências ordenar alfabeticamente. 
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Exemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicação numérica entre parênteses: 

 

Neste modelo de sistema numérico a indicação de autoria no texto é feita com 

a numeração consecutiva entre parênteses.  Deve remeter à lista de referências ao 

final do trabalho, na mesma ordem em que aparece no texto. 

Exemplo: 

 

Ao tratar do conceito de recurso (3), assevera que “para as partes, o recurso é 

um direito processual subjetivo, de caráter abstrato, tendente a obter o reexame da 

decisão em que ficou convencida”. 

 

REFERÊNCIAS 

 

1. SILVÉRIO, Carlos. Estudos de direito do autor. Curitiba: Plena, 2009. 
 

2. NOUVAES, Damião. Pessoas realizadas: passos simples e úteis sobre felicidade. 
19. ed. Rio de Janeiro: SINDI Letras, 2001. 

 

3. MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. Campinas:  
Millenium, 2003. v. 4. 

 

Citação de citação no sistema numérico 

      

Segundo Eneil e Kastin¹ “ter metas definidas, é imprescindível para que as pessoas 

alcancem a satisfação na vida”. 

 

 

 

        Ao tratar do conceito de recurso, assevera que “para as partes, o recurso é 

um direito processual subjetivo, de caráter abstrato, tendente a obter o reexame 

da decisão em que ficou convencida”.
3
 

_____ 
3
 MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. Campinas: Millenium, 
2000. v.    4, p. 209.  
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_____ 

¹ ENEIL; KASTIN, 2001 apud NOUVAES, Damião. Pessoas realizadas: passos 
simples e úteis sobre a felicidade. 19. ed. Rio de Janeiro: SlNdi Letras, 2001. p. 39. 
 

 Apud é a única expressão latina que pode ser usada tanto no texto quanto em 

referências em notas de rodapé. 

 

4.8.1 Expressões latinas utilizadas em citações em notas de rodapé 

 

Apud Citado por – Utilizado 
quando há uma citação de 
citação. Única expressão 
latina que  pode ser utilizada 
tanto no texto como em 
notas de referências. 

(COSTA, 2001 apud ALVES, 2007, p. 54) 
 
Segundo Costa (2001 apud ALVES, 2007, p. 
54) a resposta [...] 
 
 
O dono da ideia é referenciado antes do Apud, 
após é referenciado quem o citou. 

Idem – 
Id. 

Diferentes obras de um 
mesmo autor. 

¹JESUS, Damásio E. de. Direito penal. 14. 
ed., rev. e atual. São Paulo:      
  Saraiva, 2008. 4 v. 
² Id. Direito penal. 17. ed., rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2008. 4 v. 

Ibidem - 
Ibid 

Mesmo autor, obra, ano com 
páginas iguais ou diferentes. 

¹ ALVES, Jonismar. Diretivas. São Paulo: 
Atenas, 2000. p. 5. 
² Ibid., p. 123. 

op. cit. Significa obra citada 
anteriormente, quando há 
intercalação de notas. 
Só deve ser usada na 
mesma página. 

¹ BENITO, João. Direito internacional. 3. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2002. p.     
  36. 
2 GOMES, Pedro da Silva. Direito 
constitucional. São Paulo: Atlas, 2006. p.  
  96. 
3 BENITO, op. cit., p. 65. 

et. seq. Sequentia – Para indicar 
páginas seguintes, quando 
não se quer citar todas as 
páginas da obra 
referenciada. 

1 CATELO BRANCO, 1989, p. 26 et seq. 
2 SANTOS, 1986, p. 33 et. seq. 

passim Aqui e ali – Informação 
retirada de diversas páginas 
do documento referenciado. 

2 SANTOS, 1986,  passim. 

Cf. Confira – Abreviatura usada 
para recomendar consulta a 
um trabalho ou notas. 
Expressão latina que pode 
ser usada somente em notas 
de rodapé. 

__________ 
1 Cf. VIEIRA, 1995, p. 68-89. 
2  Cf. nota 3 deste capítulo. 
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loc. cit. Loco citado (lugar citado) – 
Usado para indicar mesma 
página de uma obra já citada 
anteriormente, mas com 
intercalações de notas. 

¹ BENITO, João. Direito internacional. 3. ed. 
São  
   Paulo: Atlas, 2002. p. 36. 
² GOMES, Pedro da Silva. Direito 
constitucional. São  
   Paulo: Atlas, 2006. p. 96. 
³ BENITO. 2002. loc. cit. 

 

Faça uso das expressões latinas, apenas se tiver certeza do seu significado, caso seja 
questionado em banca. 

 

4.9 CITAÇÃO DE ENTREVISTAS (FALAS) 

 

Nas citações de entrevista e/ou depoimento, quando há identificação de autoria 

são apresentados seguindo as mesmas diretrizes para citações diretas ou indiretas. 

 Para casos em que não há identificação de autoria, a entrevista e/ou 

depoimento deve ser apresentada entre aspas, no corpo do texto em tamanho igual 

de letras, sem recuo. Podendo identificar o sujeito em algarismos arábicos (1) ou com 

letra do alfabeto (A). 

 
Exemplos: 

        

Em entrevista concedida Kawasaki (2012, p. 47), afirma que “a experiência de trabalho 

e a formação precisam ter pessoas iguais na seleção de pessoal”. 

 

OU 

 
Na resposta ao questionário o sujeito (1) responde: “xxxx xxxxx xx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”. 

 

4.10 CITAÇÃO DE DOCUMENTO EM FASE DE ELABORAÇÃO 

 

Em caso de citação de trabalho em fase de elaboração, devem ser indicados 

os dados disponíveis em nota de rodapé. 

 
Os poetas selecionados contribuíram para a consolidação da poesia no Rio 

Grande do Sul, nos séculos XIX e XX (em fase de elaboração).¹ 

_____ 

¹ Poetas rio-grandenses, de autoria de lvo Clemente, a ser editado pela EDPUCRS, 
2001. 
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4.11 SUPRESSÕES, COMENTÁRIOS E/OU ACRÉSCIMOS E DESTAQUES  

 

Quando necessário, podem ser feitas supressões (omissão), comentários e 

destaques (negrito, sublinhado ou itálico) na citação.  

 

Podem ser da seguinte forma: 

      

Supressões [...] 

     Utilizada quando existe parte do parágrafo a ser citado que não é relevante, pode 

ser utilizada no início, meio ou no final da citação. 

 

Acréscimos ou comentários [   ] 

    Utilizada quando o autor sente necessidade de intervir no texto, assumindo a 

responsabilidade por sua interferência no texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destaques de texto em citações 

 

 utilizar grifo ou negrito ou itálico (recomenda-se utilizar o itálico para palavras 

estrangeiras); 

 quando destacar algo em citações diretas, após a citação utilizar: (grifo nosso); 

 no caso em que o destaque tenha sido feito pelo autor da citação, utilizar: (grifo 

do autor); 

 no caso de tradução efetuada pelo autor do trabalho, utilizar: (tradução nossa). 

A citação original apresentar de forma direta e a tradução indica-se em nota de 

rodapé.  

       Segundo Santomé (1998, p.174) “existem escolas de pensamento, orientações 

ideológicas, temas conflituosos e polêmicos [...] mas, mediante consulta a diferentes 

fontes podemos solucionar muitas dúvidas.” O autor complementa ainda “que, 

‘aprendemos a aprender’, algo que as instituições de ensino [docentes e bibliotecários] 

devem ensinar de forma prioritária”. 

 

Ao utilizar citação que contenha alguma palavra entre aspas duplas (“...”), no trabalho 

essa expressão aparecerá entre aspas simples (‘...’). 

Acréscimo Supressão 
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“[...] buscavam explicar o desempenho do indivíduo nas organizações” (FICHT, 

2004, p. 26, grifo do autor). 

 

4.12 ERROS ORTOGRÁFICOS EM CITAÇÕES 

 

Uma citação deve ser reproduzida exatamente como aparece na publicação 

original.  

Se houver erros, deve introduzir a palavra sic em itálico e entre colchetes, 

imediatamente após erro para indicar que ele estava no texto original. 

 

Os temas liderança e motivação encontram-se entre os mais estudados em 

Psicologia Organizacional. Na busca de obter resultados por intermédio de pessoas, 

“o gestor convive com a mição [sic] de liderar pessoas” (FULANESI, 2010, p. 9).  
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5 ELABORAÇÃO DE REFERÊNCIAS 

 

As referências são compostas de elementos como: autor, título, edição, 

local, editora e data de publicação. 

 

 as referências devem ser organizadas em ordem alfabética e/ou numérica 

(conforme o sistema de chamada utilizado no texto); 

 se utilizado o sistema de chamada autor-data ou numérico sobrescrito a 

ordenação das referências se dá pela autoria do documento independente 

do tipo de material (livro, artigo ou material retirado da internet); 

 devem ser alinhadas à margem esquerda do texto, com espaço simples 

entre linhas e separadas entre si por uma linha em branco de espaço 

simples.  

 a letra deve ser tamanho 12 e o tipo da fonte deve ser o mesmo utilizado no 

texto; 

 os recursos, negrito, itálico ou sublinhado devem ser uniformes em todas as 

referências; 

 se abreviar os nomes dos autores, as demais referências devem ser 

padronizadas; 

 as referências podem aparecer em notas de rodapé, no fim do texto ou de 

capítulo e em listas de referências ao final do trabalho. 

 As obras de entidades podem ser tratadas pela forma conhecida, não mais 

precisando da grafia por extenso; 

 Não há menção ao sublinhado para substituir autores repetidos. 

 

5.1 DOCUMENTOS RETIRADOS DA INTERNET 

 

Qualquer tipo de material deve ser referenciado seguindo as regras e após, 

acrescentar o endereço eletrônico da página e a data de acesso. 

Disponível em: endereço eletrônico completo. Acesso em: dia mês abreviado. 

ano. 
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FULASINI, Red. Exemplos de referências bibliográficas: facilitando a 
compreensão. 2. ed. Curitiba: EKL, 2011. Disponível em: http://www.fictício/dfg.pdf. 
Acesso em: 28 fev. 2011.   
 
Jamais cortar o endereço eletrônico, mantenha-o na forma original mesmo que 

fique em duas ou mais linhas da referência. 
 

 

5.2 IDENTIFICAÇÃO DE AUTORIA 

 

5.2.1 Autor pessoa 

 

Até três autores: referencia-se todos os autores separando-os com ponto e 

vírgula ( ; ). 

TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. 
 

Mais de quatro autores: Quando houver quatro ou mais autores, convém 

indicar todos. Porém permite-se que se indique apenas o primeiro, seguido de et al.; 

 

MURRAY, Patrick R. et al. 
TAYLOR, Robert; LEVINE, Denis; MARCELLIN-LITTLE, Denis; MILLIS, Darryl. 

 

Sobrenome composto ou sobrenome de parentesco: Consideram-se 

sobrenomes ligados por hífen, os que indicam parentesco e os que são compostos de 

um substantivo + adjetivo. 

 
DUQUE-ESTRADA, Osório. 

SOUZA FILHO, José. 
CASTELO BRANCO, Camilo. 

 

5.2.2 Obra com editor, organizador, coordenador, tradutor, etc. 

 

Após o nome do autor, indicar de forma abreviada entre parênteses a 

designação de sua responsabilidade na obra. 

 

HARDMAN, Joel G.; LIMBIRD, Lee E. (eds.) 

SILVA, G. (org.) 

PIRES, J.; MACHADO, S. (coord.) 
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5.2.3 Publicações traduzidas 

 

No caso de traduções, utilizar a expressão que está na obra, citando-a após o 

título. 

Tradução de S. Nunes 

FULANESI, Red. Editando livros. Tradução de S. Nunes. 2. ed. Curitiba: EKL, 2011. 
 

5.2.4 Obra com autoria de Entidade e Evento 

 

AUTOR ENTIDADE 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICOLOGIA. 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. Guia para normalização 
de trabalhos técnicos científicos. Curitiba, 2011. 
 

AUTOR EVENTO 

CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 

 

ENCONTRO NACIONAL DA REDE PERGAMUM, 11., 2011, Curitiba. Anais [...]. 
Curitiba, 2011. 2 v. 
 

5.2.5 Obra com autoria desconhecida e pseudônimo 

 

AUTORIA DESCONHECIDA 

No caso de obra sem autoria definida deve-se iniciar a referência pelo próprio 

título da obra, indicando-se a primeira palavra significativa com todas as letras 

maiúsculas e as demais, minúsculas e maiúsculas. 

 

PERFIL da administração pública paulista. 6. ed. São Paulo: FUNDAP, 1994. 317 p. 

 

PSEUDÔNIMO 

Obras onde o autor adota pseudônimo, este deve ser utilizado na referência, 

mesmo que se conheça o nome verdadeiro do autor.  

 

PSEUDÔNIMO. Eu sei que você sabe. São Paulo: Paladium, 2010. 
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5.3 IDENTIFICAÇÃO DE DATA 

 

A data deve ser apresentada após o local e editora, precedida de vírgula e 

sucedida de ponto. 

Se nenhuma data de publicação, distribuição, copyright, e impressão etc. puder 

ser determinada, registra-se uma data aproximada entre colchetes. 

 

Sempre deve ser indicada uma data.  

Indicativos como: [s/d], [sem data], [data?], etc. não devem ser utilizados. 

 

Para determinar datas imprecisas utilize como indicado: 

[2001 ou 2002] um ano ou outro 

[2006?] data provável 

[2003] data certa, não indicada no item 

[entre 2000 e 2006] use intervalos menores de 20 anos 

ca. 2006 data aproximada 

[199-] década certa 

[199-?] década provável 

[19--] século certo 

[19--?] século provável 

 

IDENTIFICAÇÃO DE FORMA ABREVIADA DOS MESES 

 
Os meses devem ser indicados de forma abreviada, no idioma original da 

publicação. 
 

Português 
Janeiro - jan. 
Fevereiro - fev. 
Março - mar. 
Abril - abr. 
Maio - maio 
Junho - jun. 
Julho - jul. 
Agosto - ago. 
Setembro - set. 

Espanhol 
Enero - enero 
Febrero - feb. 
Marzo - marzo 
Abril - abr. 
Mayo - mayo 
Junio - jun. 
Julio - jul. 
Agosto - agosto 
Septiembre - sept. 
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Outubro - out. 
Novembro - nov. 
Dezembro - dez. 

Octubre - oct. 
Noviembre - nov. 
Diciembre - dic. 

Italiano 

Gennaio - genn. 
Febbraio - febbr. 
Marzo - mar. 
Aprile - apr. 
Maggio - magg. 
Giugno - giugno 

Luglio - luglio 

Agosto - ag. 
Settembre - sett. 
Ottobre - ott. 
Novembre - nov. 
Dicembre - dic. 

Inglês 

January - Jan. 
February - Feb. 
March - Mar. 
April - Apr. 
May - May 

June - June 

July - July 

August - Aug. 
September - Set. 
October - Oct. 
November - Nov. 
December - Dec. 

 

5.4 MODELOS DE REFERÊNCIAS 

 

5.4.1 Livro 

 

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo (se houver). Edição. Local: Editora, ano. 
Número de páginas (opcional). 
 

KONEMAN, Elmer W. et al. Diagnóstico microbiológico: texto e atlas colorido. 2. ed. 
São Paulo: MEDSI, 2001. 1465 p. 
 

 Em casos que não for possível a identificação do local de e/ou editor, utiliza-se 

a expressão sine loco [S.l.] para local e sine nomine [s.n.] para editor, 

abreviadas e entre colchetes. 

 

SILVA, P. Exemplos de referências bibliográficas: uma tentativa. 2. ed. [S.l.]: 

Epifânias, 2011. 

SILVA, P. Exemplos de referências bibliográficas: uma tentativa. 2. ed. Curitiba: 

[s.n.], 2011. 

SILVA, P. Exemplos de referências bibliográficas: uma tentativa. 2. ed. [S.l. : s.n.], 

2011. 
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5.4.2 Capítulo de livro 

 

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo (se houver). In: AUTOR (função na obra, se 
houver indicação). Título da obra: subtítulo (se houver). Edição. Local: Editora, ano. 
Página inicial e final. 
 

PRADO, Regis. Atentado violento ao pudor. In: BITENCOURT, Cezar Roberto. 
Tratado de direito penal. São Paulo: Saraiva, 2008. cap. 4, p. 8-16. 
 

Nos casos em que o autor do capítulo for o mesmo do livro repetir o nome: 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3 Bíblia no todo 

 

BÍBLIA. Língua. Título da obra. Tradução ou versão. Local: Editora, Data de 

publicação. Total de páginas. Notas (se houver). 

BÍBLIA. Português. A Bíblia. Tradução ecumênica. São Paulo: Paulinas, 1995. 

BÍBLIA em áudio: novo testamento. Interprete: Cid Moreira. Brasília, DF: Sociedade 

Bíblica do Brasil, 2010. 1 disco blue-ray. 

 

5.4.4 Partes da Bíblia 

 

TÍTULO DA PARTE. In: BÍBLIA. Idioma. TÍTULO. Tradução ou versão. Local: 

Editora, data da publicação. Capítulos, versículos, Página inicial-final. Notas (se 

houver). 

ATOS. In: BÍBLIA. Português. Bíblia. Versão de Antonio de Figueiredo. São Paulo: 

América, 1990. Cap. 9, vers.11-13, p. 183-184. 

ECLESIASTES. In: BÍBLIA. Português. Bíblia. Tradução ecumênica. São Paulo: 

Paulinas, 1995. Cap. 8, vers.14, p. 856-857. 

 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Atentado violento ao pudor. In: BITENCOURT, Cezar 
Roberto. Tratado de direito penal. São Paulo: Saraiva, 2008. cap. 4, p. 8-16. 

O negrito deve destacar o título 
da obra e não do capítulo! 
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5.4.5 TCC, Dissertação e Tese 

 

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo (se houver). Ano. Quantidade de folhas. Tipo 
do trabalho (grau) – vinculação acadêmica, local, data da defesa. 

 

PEREIRA, Edmeire Cristina; VALLE, Bortolo; PAVÃO, Zélia Milléo. A biblioteconomia 
brasileira na nova ordem mundial: a globalização da economia. 1994. vi, 92 f. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Didática do Ensino Superior) - 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 1994. 

 

Para trabalhos acadêmicos em meio digital ou eletrônico acrescentar após a 
referência: 
  
Disponível em: endereço completo.  Acesso em: dia mês ano. 
 

5.4.6 Artigo de periódico impresso 

 

SOBRENOME, Nome. Título do artigo: subtítulo (se houver). Título do periódico, 
local de publicação, volume, número, página inicial e final, data de publicação. 
 

SCROFERNEKER, Cleusa Maria Andrade. Os (Des) caminhos da comunicação na 
implantação do programa de qualidade total da universidade brasileira. Educação 
Brasileira, Brasília, v. 23, n. 46, p. 75-91, jan./jun. 2001. 
 

5.4.7 Artigo de periódico on-line 

 

SOBRENOME, Nome. Título do artigo: subtítulo (se houver). Título do periódico, 
local de publicação, volume, número, página inicial e final, data de publicação. 
Disponível em: endereço completo. Acesso em: dia mês ano. 

 

GHETTI, P. S. Messianismos em conflito: interpretação teológico-política de os 
sertões. Lua Nova, São Paulo, n. 80, p. 127-149, 2010. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/ln/n80/06.pdf. Acesso em: 6 set. 2011. 

 

5.4.8 Artigo de periódico on-line com DOI 

 

SOBRENOME, Nome. Título do artigo: subtítulo (se houver). Título do periódico, 
local de publicação, volume, número, página inicial e final, data de publicação. DOI: 
http://xxxxxxxx. Disponível em: endereço completo.  Acesso em: dia mês ano. 
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DANTAS, José Alves et al. Regulação da auditoria em sistemas bancários: análise 
do cenário internacional e fatores determinantes. Revista Contabilidade & 
Finanças, São Paulo, v. 25, n. 64, p. 7-18, jan./abr. 2014. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1590/S1519-70772014000100002. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-
70772014000100002&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 20 maio 2014 

 
5.4.9 Artigos ou matéria de jornal 

 

SOBRENOME, Nome. Título do artigo ou matéria de jornal: subtítulo (se houver). 
Título do jornal, local de publicação, data (dia, mês, ano). Número ou título do 
caderno, seção, suplemento, etc., página(s) do artigo referenciado, número de ordem 
da(s) coluna(s). 
 

AMORA, Dimmi; CABRAL, Maria Clara. CGU revela desvio de R$ 682 milhões nos 
transportes: as irregularidades mais graves ocorreram no DNIT e na Valec; 
Controladoria-Geral não apontam responsáveis. Folha de São Paulo, São Paulo, 9 
set. 2011. Poder, p. A6. 
 

5.4.10 Slides, Transparências, Cartazes, etc. 

 

Os elementos essenciais são: autor, título (quando não existir, deve-se atribuir 

uma denominação ou a indicação [Sem título], entre colchetes), data e especificação 

do suporte. Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à 

referência para melhor identificar o documento. 

 

SOBRENOME, Nome. Título. Ano. Número de slides ou transparências. Notas 
específicas (se houver). 

 

FULANESI, Red. Estudos de normalização. 2009. 105 slides. Apresentação em 
Power Point. 

 

 

5.4.11 Bula de remédio 

 

NOME COMERCIAL OU GENÉRICO: apresentação do medicamento. Responsável 
técnico. Local: Laboratório, ano. Unidades e designação. 
 

NIMESULIDA: comprimido. Responsável técnico: Dra. Miriam Onoda Fujisawa. 
Campinas: Medley, 2011. 1 bula de remédio. 
 



60 
 

 

60 

5.4.12 Trabalhos apresentados em eventos 

 

SOBRENOME, Nome. Título. In: NOME DO EVENTO, número, ano, local. Título 
(Anais, Proceedings ou Resumos) [...]. Local: Editora, ano. Página inicial e final. 
 

SANTOS, Juliano Farias dos. Análise da história do Brasil. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE HISTÓRIA, 9., 2011, Curitiba. Anais [...]. Curitiba: Atlas, 2011. p. 15-
25. 
 

 
Para o exemplo trata-se do IX Congresso ... 

O número romano deve ser substituído por números arábicos e a numeração 
vem após o título do evento separado por vírgula. 

 

5.4.13 Notas de aula (Trabalhos não publicados) 

 

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo, Local, Ano. Nota de especificação do 

trabalho. 

 

TAL, Fulano de. Capacitação nas bases de dados do Portal CAPES, Curitiba, 2010. 

Palestra realizada na PUCPR, Campus Curitiba em 29 maio 2010. 

 

TAL, Fulano de. Estratégia de marketing pessoal. Aula ministrada na PUCPR, 
Curitiba, 2010 (informação verbal). 
 

5.4.14 Palestras 

 

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo, Local, Ano. Nota de especificação do 
trabalho. 
 

CUNHA, Maria Isabel da; WACHOWICZ, Lilian Anna. Palestra: avaliação da 
aprendizagem no ensino superior. Curitiba: Laboratório Pedagógico de Comunicação 
PUCPR, 1999. 
 

5.4.15 Entrevista em revista impressa 

 

SOBRENOME, Nome do entrevistado. Título da entrevista. Título da revista, Local, 
volume, número, página inicial e final, data de publicação. Notas. 
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CARRIGAN, Bob. O futuro está nas novas mídias. HSM Management, São Paulo, v. 
16, n. 94, p. 70-78, set. 2012. Entrevista concedida a Art Kleiner. 
 

5.4.16 Entrevista em revista on-line 

 

SOBRENOME, Nome do entrevistado. Título da entrevista. Título da revista, Local, 
volume, número, página inicial e final, data de publicação. Notas. 
Disponível em: endereço completo. Acesso em: dia mês. Ano. 
 

WISEMAN, Rosalind. O pior é que os pais são cúmplices. Veja, São Paulo, v. 45,  
n. 9, p. 17-21, 29 fev., 2012. Entrevista concedida a Monica Weinberg. Disponível em: 
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acesso em: 21 dez. 2012. 
 

5.4.17 Entrevista em jornal impresso 

 
SOBRENOME, Nome do entrevistado. Título da entrevista. Nome do jornal, local, 
data, seção, caderno ou parte, paginação. Notas. 
 

MESTIRI, Omar. Inverno. Folha de São Paulo, São Paulo, 15 jan. 2013. Mundo, p. 
A13. Entrevista concedida a Carolina Montenegro. 
 

5.4.18 Entrevista em jornal on-line 

 

SOBRENOME, Nome do entrevistado. Título da entrevista. Nome do jornal, local, 
data, seção, caderno ou parte, paginação. Notas. Disponível em: endereço completo 
do site. Acesso em: dia mês. ano. 
 

VASQUES, Cid. Operação verão é lançada oficialmente no litoral. Gazeta do povo, 
Curitiba, 20 dez. 2012. Vida e cidadania. Entrevista concedida a Amanda Audi. 
Disponível em: 
http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/verao/conteudo.phtml?tl=1&id=132
9702&tit=Operacao-Verao-e-lancada-oficialmente-no-Litoral. Acesso em: 21 dez. 
2012. 
 

5.4.19 Legislação 

 

Compreende: Constituição, emendas constitucionais, textos legais 

infraconstitucionais (lei complementar e ordinária, medida provisória, decreto em 

todas as formas, resolução do Senado Federal) e normas emanadas das entidades 

públicas e privadas (ato normativo, portaria, resolução, ordem de serviço, instrução 

normativa, comunicado, aviso, circular, decisão administrativa e outros. 
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JURISDIÇÃO (Nome do país, estado ou município). Título e numeração, data e 
dados da publicação.  
 

BRASIL. Constituição (1988). Emenda constitucional nº 9, de 09 de novembro de 
1995. Lex: legislação federal e marginália, São Paulo, v. 59, p. 1966, out./dez. 1995. 
 

BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Diário Oficial, Brasília, 2006. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2006/lei/l11340.htm. Acesso em: 30 ago. 2009. 
 

CURITIBA. Prefeitura Municipal. Lei Ordinária de Curitiba-PR, nº 13801 de 
25/08/2011. Curitiba, 2011. Disponível em: http://www.leismunicipais.com.br/cgi-
local/showinglaw.pl. Acesso em: 6 set. 2011. 
 

BRASIL. Código civil. 46. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. 
 

PARANÁ. Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Lei 12726 - 26 de 
Novembro de 1999. Diário Oficial, n. 3116, Curitiba, 5 out. 1989. Disponível em: 
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=iniciarProcesso&ti
poAto=10&retira. Acesso em: 20 jul. 2012. 
 

5.4.20 Medida provisória 

 

BRASIL. Medida provisória no 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. 

 

5.4.21 Portaria 

 
BRASIL. Ministério do Trabalho. Portaria n. 8, de 08 de maio de 1996- NR 07. Altera 
Norma Regulamentadora NR-7- Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, v. 134, n. 
91, p. 8202, 13 de maio 1996. 
 

5.4.22 Jurisprudência 

 

Compreende súmulas, enunciados, acórdãos, sentenças e demais decisões 

judiciais. A referência deve ser feita de acordo com o tipo de publicação (livro, 

periódico), impressa ou em formato eletrônico. 

 

JURISDIÇÃO. Órgão judiciário competente. Título (natureza da decisão ou ementa) 
e número, partes envolvidas (se houver), relator, local, data e dados da publicação.  
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas-corpus nº 181.636-1, da 6ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Brasília, DF, 6 de dezembro de 
1994. Lex: jurisprudência do STJ e Tribunais Regionais Federais, São Paulo, v. 10, n. 
103, p. 236-240, mar 1998. 
 

BRASIL. Tribunal Regional Federal. Súmula nº 14. Não é admissível por ato 
administrativo restringir em razão da idade, inscrição em concurso para cargo público. 
In: ______. Súmulas. São Paulo: Associação dos Advogados do Brasil, 1994. p. 16. 
 

5.4.23 Norma regulamentadora (NR) 

 

BRASIL. NR-17 – Ergonomia. In: SEGURANÇA e medicina do trabalho: Lei n.6.514, 
de 22 de Dezembro de 1977, normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela portaria 
n.3.214, de Junho de 1978, normas regulamentadoras rurais. 54. ed. São Paulo: Atlas, 
2004. (Manuais de legislação Atlas). p. 229-232. 
 

5.4.24 Patente 

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

5.4.25 Documento exclusivo em meio eletrônico 

 

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

rígidos, programas, mensagens eletrônicas, mídias sociais, entre outros. 

 

AUTOR(ES). Título do serviço ou produto. Versão (se houver). Descrição física do 
meio eletrônico.  

 

MICROSOFT Project for Windows 95. Version 4.1. [S.l.]: Microsoft Corporation, 
1995. CD-ROM. 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. Biblioteca Central. Guia de 
normalização para trabalhos acadêmicos. Curitiba, 2011. Disponível em: 
http://www.pucpr.br/arquivosUpload/1237276711306867476.pdf. Acesso em: 20 jul. 
2011. 
 
BAVARESCO, Agemir; BARBOSA, Evandro; ETCHEVERRY, Katia Martin (org.). 
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Projetos de filosofia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011. E-book. Disponível em: 
http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/projetosdefilosofia.pdf. Acesso em: 21 ago. 2011. 
 

ESPÉCIES da Mata Atlântica: banco de dados. Disponível em: 
http://www.bdt.org.bdt/mataatlântica/espécies. Acesso em: 25 nov. 2010. 
 

Audiolivro 
BAUM, L. F. The wonderful land of Oz. Ledor: Roy Trumbull. [S. l.]: Project 
Gutenberg, 2005. 1 audiolivro (CD-ROM), extensão MP3 (4 MB). 

 
Twitter 
OLIVEIRA, José P. M. Repositório digital da UFRGS é destaque em ranking 
internacional. Maceió, 19 ago. 2011. Twitter: @biblioufal. Disponível em: 
http://twitter.com/#!/biblioufal. Acesso em: 20 ago. 2011. 
 
Facebook 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Sistemas de 
armazenagem. São Paulo, 19 set. 2017. Facebook: ABNT Normas Técnicas 
@ABNTOficial. Disponível em: 
https://www.facebook.com/ABNTOficial/?hc_ref=ARRCZ0mN_XLGdpWXonecaRO0
ODbGisTE2siVEPgy_n8sEc1sYCO_qGLCqynp1lGE2-U&fref=nf. Acesso em: 21 set. 
2017. 
 
Youtube 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. BIBLIOTECA CENTRAL. 
Vídeoaula II : Portal Capes : busca rápida. Florianópolis, 2011. Disponível em: 
http://www.youtube.com/user/BIBLIOTECASUFSC. Acesso em: 23 jan. 2012. 
 
Podcast 
PODCAST LXX: Brasil: parte 3: a república. [Locução de]: Christian Gutner. [S.l.]: 
Escriba Café, 19 mar. 2010. Podcast. Disponível em: 
http://www.escribacafe.com/podcast-lxx-brasil-parte-3-a-republica/. Acesso em: 4 
out. 2010. 
 
Currículo Lattes 
BEM, Roberta Moraes de. Currículo do sistema currículo Lattes. [Brasília], 26 jun. 
2010. Disponível em: http://lattes.cnpq.br/7050356573487910. Acesso em: 23 jan. 
2012. 
 
Blog científico 
BARRETO, Aldo de A. Redes sociais, memória e esquecimento. Aldo’s Barreto 
blog. [S.l.], 3 jun. 2011. Disponível em: 
http://aldobarreto.wordpress.com/2011/06/03/redes-sociais-memoria-e-
esquecimento/. Acesso em: 23 jan. 2012. 
 

http://www.escribacafe.com/podcast-lxx-brasil-parte-3-a-republica/
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