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PREFÁCIO 

 

O curso de graduação em Ciências Biológicas e os cursos de pós-graduação da FACIS 

têm como exigência para obtenção da titulação em bacharel, licenciatura (licenciado) ou 

especialista a elaboração de uma monografia, que consiste inicialmente no desenvolvimento de 

um projeto de pesquisa. Seu desenvolvimento é baseado em critérios científicos, com 

linguagem adequada, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Assim, 

assegura-se um trabalho de qualidade, fortalecendo ainda mais a formação acadêmica e 

profissional do aluno. 

Visando auxiliar a estruturação científica da monografia no curso de graduação e pós-

graduação da FACIS, a equipe de docente (s) e coordenador (s) da Instituição tem como 

objetivo final ministrar e direcionar os alunos juntamente com as aulas de Metodologia 

Científica. Os alunos tem como base para a elaboração deste projeto o Manual de Normas para 

Trabalhos Acadêmicos da Instituição que deverá servir de referencial para todos os cursos da 

instituição, estando disponível em: www.facis.edu.br/portal/biblioteca. 

Este material possibilitará uma padronização no desenvolvimento dos trabalhos 

acadêmicos da FACIS, dando uma contribuição efetiva aos coordenadores de curso, docentes 

e alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 Conhecimento, informatização e padrão unificado fazem parte do objetivo da nossa 

equipe de docentes e coordenadores, a elaboração de um Manual de Normas para Trabalhos 

Acadêmicos da Instituição.  A finalidade deste Manual de Normas para Trabalhos Acadêmicos 

da Instituição é permitir que os alunos e docentes tenham elementos necessário para este 

projeto. Para isso, foram utilizadas, com adaptação, normas vigentes da Associação Brasileira 

de Normas e Técnicas: (ABNT): NBR - 10520, 14724, 12225, 6023, 6024, 6027, 6028, 6034. 

Ao servir de referencial aos discentes e docentes, constituirá também num importantíssimo 

instrumento de avaliação a ser utilizado pela Banca Examinadora, na apreciação dos Trabalhos 

de Conclusão de Curso. 

 Fica claro que esta norma não pretende explicar o desenvolvimento da pesquisa e não 

consiste em uma discussão metodológica de uma atividade de pesquisa. Trata-se apenas da 

maneira de como apresentar a monografia, a uma banca examinadora, com seu produto formal 

da atividade de trabalho acadêmico de graduação. 

 Após a apresentação do uso das normas, segue-se um modelo explicativo para melhor 

visualização do assunto abordado. Procurou-se descrever as principais regras e a sua 

funcionalidade, utilizando uma linguagem simples e clara, para que desfrutem ao máximo desse 

documento que foi produzido com base em outros manuais já existentes em outras 

universidades e com o empenho dos coordenadores e docentes da Instituição para a melhoria 

dos trabalhos acadêmicos da FACIS.  

 O Trabalho Acadêmico é um documento muito importante que representa o resultado 

de estudo dos alunos, devendo expressar conhecimento do assunto escolhido, que deve ser 

obrigatoriamente emanado da disciplina, módulo, estudo independente, curso, programa e 

outros ministrados. Deve ser feito sob a coordenação de um professor orientador. Com isso, 

pretende-se alcançar um grau satisfatório de homogeneização na formatação dos Trabalhos 

Acadêmicos dos cursos da FACIS. 
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INTRODUÇÃO 

Este manual tem como finalidade apresentar as diretrizes para elaboração e apresentação 

dos seguintes trabalhos acadêmicos do Curso de Graduação e Pós- Graduação da FACIS: 

Trabalho de Conclusão de Curso, Trabalho de Graduação e Monografia da Pós-Graduação. 

O manual objetiva contribuir para a padronização do uso de métodos e técnicas necessários para 

a elaboração da monografia pelos alunos concluintes. 
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ESTRUTURA DOS TRABALHOS ACADÊMICOS 

 

A apresentação dos trabalhos acadêmicos deve seguir a estrutura abaixo, conforme 

ABNT. 

A estrutura do trabalho acadêmico é formada por elementos externos e internos. 

O exemplo da estrutura do trabalho apresentado neste manual segue o formato 

tradicional. 

 

Exemplo: 

 

Estrutura 

 

Elemento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-textuais 

- Capa (obrigatório) 

- Lombada (opcional) 

- Folha de rosto (obrigatório) 

- Errata (opcional) 

- Folha de aprovação (obrigatório) 

- Dedicatória (opcional) 

- Agradecimentos (opcional) 

- Epígrafe (opcional) 

- Resumo na língua vernácula (obrigatório) 

- Palavras-chave (obrigatório) 

- Resumo em língua estrangeira (obrigatório) 

- Abstract e Keywords (obrigatório) 

- Listas de ilustrações (desenho, esquemas, figuras, 

fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, 

plantas, quadros, retratos) (opcional) 

- Lista de tabelas (opcional) 

- Lista de abreviaturas e siglas (opcional) 

- Lista de símbolos (opcional) 

- Sumário (obrigatório) 

 

Textuais 

- Introdução 

- Desenvolvimento 

- Conclusão 

 

Pós-textuais 

- Referências (obrigatório) 

- Apêndices (opcional) 

- Anexo (opcional) 
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ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

 

Conforme ABNT NBR 14724, os elementos pré-textuais antecedem o texto com 

informações que ajudam na identificação e utilização do trabalho. 

 

Capa (obrigatória) 

Capa (elemento obrigatório) é a cobertura externa de material flexível (brochura) ou 

rígido (capa dura ou cartonada) sobre a qual se colocam informações que ajudam na 

identificação e utilização do documento seguindo as normas da (ABNT – NBR 14724). 

A capa deve conter informações na seguinte ordem: 

 Nome da instituição onde está sendo apresentado o trabalho, centralizado no espaço 

superior da página, em letras maiúsculas, fonte Times New Roman/ Arial e tamanho 12; 

 Nome completo do autor, em letras maiúsculas, fonte Times New Roman/ Arial e 

tamanho 12; 

 Título e subtítulo, (se houver) centralizados, em letras maiúsculas, fonte Times New 

Roman/ Arial, negrito e tamanho 12; 

 Para trabalhos em grupo, identificar todos os autores. 

 Local (cidade) onde deve ser apresentado centralizado, na parte inferior da página, 

acima do ano, em letras maiúsculas, fonte New Times Roman/ Arial e tamanho 12; 

 Ano de entrega do trabalho, centralizado na parte inferior da página, abaixo do local 

centralizado, fonte Times Roman/ Arial e tamanho 12. 
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**NOME DA INSTITUIÇÃO** 

 

 

 

 

 

(cinco espaços de linha simples) 

 

 

 

 

 

**NOME DO AUTOR** 

 

 

 

 

(cinco espaços de linha simples) 

 

 

 

 

 

**TÍTULO DO TCC/ MONOGRAFIA** 

(15 espaços de linha simples) 

 

 

 

 

 

**LOCAL** 

**ANO** 

Modelo de Folha de Capa  
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LOMBADA 

 

Lombada ou dorso é a parte da capa que reúne (colados ou grampeados) os cadernos ou folha 

do documento. Sua apresentação deve ser de acordo com a norma da (ABNT 12225, 2004). 

 As informações devem ser impressas, na seguinte ordem: 

 Nome do autor, abreviando-se o(s) prenome(s) quando necessário, impresso 

longitudinalmente e legível do alto para o pé da lombada. Esta forma possibilita a leitura 

quando o trabalho está no sentido horizontal, com a face voltada para cima; 

 Título do trabalho, impresso da mesma forma que o nome do autor, abreviado 

quando necessário pelas cinco primeiras palavras significativas seguido de reticências; 

 Elementos alfanuméricos de identificação, por exemplo: v. 2. 
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Modelo de Lombada                                                                                                                  
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FOLHA DE ROSTO (obrigatória)                                                                                         

 

Folha de rosto (elemento obrigatório) é a folha que contém os elementos essenciais à 

identificação do documento. É constituída de anverso e verso. (ABNT – NBR 14724). 

A Folha de rosto é a primeira página após a capa e deve conter os seguintes dados: 

 Nome do autor, em letras maiúsculas, centralizadas, fonte Times New Roman/ Arial, e 

tamanho 12; 

 Título do trabalho e subtítulo se houver, em letras maiúsculas, centralizado, fonte Times 

New Roman/ Arial, negrito, tamanho 12; 

 Síntese de apresentação do trabalho, indicando-se departamento, instituição, o    objetivo 

institucional, nome (s) orientador (s), com a primeira letra em maiúscula, as demais 

minúscula, justificado, recuo de 8 cm, fonte Times New Roman/ Arial, e tamanho 10 

 Local (cidade) da instituição em letra maiúscula, centralizada, fonte Times New Roman/ 

Arial, tamanho 12; 

 Ano da entrega, centralizado, fonte Times New Roman/ Arial, tamanho 12. 
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**NOME DO AUTOR** 

 

 

 

 

 

(cinco espaços de linha simples) 

 

 

 

 

 

**TITÚLO DO TCC/ MONOGRAFIA** 

 

 

 

 

 

(cinco espaços de linha simples) 

 

 

 

 

 
Trabalho de conclusão de curso apresentada a 

Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo, como 

exigência para a obtenção de título de Bacharel em 

ciências Biológicas. (recuo de 8 cm à esquerda). 

 

 

 

Orientador:___________________________________________. 

(quinze espaços de linha simples) 

 

 

 

 

 

 

 

 

**LOCAL** 

**ANO** 

Modelo de Folha de Rosto  
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FICHA CATALOGRÁFICA 
 

No verso da folha de rosto do TCC/ Monografia na parte inferior da página, deve constar 

a ficha catalográfica. (ABNT, 2011). 

Ficha catalográfica é o conjunto de dados, sistematicamente ordenados, com a descrição física 

e temática do trabalho, que fornece uma ideia do assunto tratado e de seus aspectos físicos. 

Deve ser elaborada pelo bibliotecário da Instituição e é impressa em um retângulo de 7,5 x 12,5 

cm, conforme o Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2) vigente.  
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Modelo de Ficha Catalográfica 
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ERRATA                                                                                                                          

 

Errata (elemento opcional) é uma lista de erros tipográficos ou de outra natureza, com 

as devidas correções e a indicação das páginas e linhas em que aparecem. Deve ser inserida 

após a folha de rosto, em papel avulso ou encartado com referência do documento na parte 

superior. 
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Modelo de errata              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Folha Linha Onde lê Leia-se 

14 8 Nerose Neurose 

25 5 Asterístico Asterisco 

30 3 Reverências Referências 

32 3 Publicacao Publicação 

35 4 Bibiografia Bibliografia 

42 5 Eterna Externa 
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FOLHA DE APROVAÇÃO (obrigatória)                                                                             

 

Folha de aprovação (elemento obrigatório) é o documento que confirma a defesa e a 

aprovação do trabalho; pode também receber o nome de Termo de Aprovação, Parecer ou Ata 

de Aprovação. 

A formação fica a critério da coordenação do curso, podendo ser apresentada da seguinte 

maneira: 

 O nome do autor seguido do título do trabalho, em maiúscula, centralizado, negrito, 

fonte Time New/ Arial Roman, tamanho 12; 

 Com espaço de 1,5 separando o título do texto 

 Folha de Aprovação, com a primeira letra em maiúscula e as demais em minúscula, 

tamanho 12, centralizado, fonte Times New Roman/ Arial, negrito; 

 O local e data (dia, mês e ano), com a primeira letra em maiúscula e as demais em 

minúscula, tamanho 12, centralizado, fonte Times New Roman/ Arial, negrito; 

 Assinaturas, com a primeira letra em maiúscula e as demais em minúscula, tamanho 12, 

centralizado, fonte Times New Roma/ Arial e negrito sublinhado; 

 Os termos, Orientador e Examinador, com a primeira letra em maiúscula e as demais 

em minúscula, tamanho 12, alinhado à esquerda, fonte Times New Roman/ Arial, 

negrito; 

 O nome do orientador, co-orientador, caso houver, examinadores, com a primeira letra 

em maiúscula e as demais em minúscula, tamanho 12, alinhado á esquerda, fonte Times 

New Roman/ Arial, negrito. 
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FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

 

**NOME DO AUTOR** 

(um espaço de 1,5) 

**TÍTULO DO TCC/ MONOGRAFIA** 

(um espaço de linha simples) 

 

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Ciências Biológicas,*** Título do TCC 

***, de autoria de *** Nome do Autor ***, aprovado pela banca examinadora constituída 

pelos seguintes professores: 

 

 

(quatro espaços de linha simples) 

 

 

 

Orientador: Prof. Ms. (ou Dr.)____________________________________ 

 

 

 

Orientador: Prof. Ms. (ou Dr.)_____________________________________ 

 

 

 

Orientador: Prof. Ms. (ou Dr.)_____________________________________ 

 

 

 

 

 

    São Paulo, ______de_________________de ___________. 

 

 

Modelo de Folha de Aprovação  
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 DEDICATÓRIA (opcional)                                                                                                    

 

 Dedicatória (elemento opcional) é a menção em que o autor presta homenagem ou 

dedica o trabalho a alguém. 

 A dedicatória poder apresentada: 

 Dedicatória – fonte Times New Roman/ Arial, tamanho 12, centralizado com letra 

maiúscula, negrito; 

 O texto - fonte Times New Roman/ Arial, tamanho 12, justificado, digitado em 

espaçamento 1,5 entre as linhas. 
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DEDICATÓRIA (opcional)                                                 

 

 

 

 

 

 

Dedico às pessoas que mais amo, meus pais José e Maria, modelos de incomensurável amor e 

paciência tenho a honra de compartilhar minhas alegrias e conquistas, afetos sinceros do meu 

coração. 

 

 

 

 

Modelo de Folha Dedicatória 
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AGRADECIMENTOS (opcional)                                                                                         

 

 Nesta parte do trabalho, o autor pode agradecer às pessoas que, de uma forma ou outra, 

contribuíram para a sua realização. É importante ser específico. É imprescindível não esquecer 

o orientador, pois foi ele quem o conduziu durante sua elaboração. A folha de agradecimentos 

posiciona-se logo após a folha da dedicatória.  

Contém: 

 O Título – Agradecimentos – fonte Times New Roman/ Arial, tamanho 12, centralizado, 

negrito, com maiúscula; 

 O texto ¬ - fonte Times New Roman/ Arial, tamanho 12, justificado com espaçamento, 

de 1,5 cm entre linhas. 
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AGRADECIMENTOS 

 

Aos professores, pelo empenho no aprendizado de seus alunos. 

A minha família, pela confiança e motivação. 

Ao meu orientador pela força e vibração nesta jornada.... 

 

 

 

 

 

Modelo de Folha de Agradecimentos 
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EPÍGRAFE                                                                                                                               

  

 Epígrafe (elemento opcional) é a inscrição de um trecho em prosa ou composição 

poética, que de certa forma embasou a construção do trabalho, seguida de indicação de autoria. 

 A epígrafe pode ser posicionada em folha distinta ou na abertura de seções primárias. A 

formatação fica critério do autor. 
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"É preciso amar as pessoas 

Como se não houvesse amanhã 

Porque se você parar pra pensar 

Na verdade não há." 

(Renato Russo) 

 

 

 

 

Modelo de epígrafe 
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RESUMO E PALAVRAS-CHAVES (obrigatórios na língua vernácula)                          
 

Resumo na língua do texto - vernácula (elemento obrigatório) é a apresentação concisa 

do texto, com destaque para seus aspectos de maior relevância, conforme normas da (ABNT - 

6028). 

As palavras–chave devem figurar logo abaixo do Resumo, antecedidas da expressão 

Palavras- Chave: separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. A primeira letra 

de cada palavra é escrita em maiúscula e as demais em minúscula. 

 São os elementos da folha de Resumo e Palavras – Chave: 

 Título – Resumo - fonte Times New Roman/Arial, tamanho 12, negrito, alinhado a 

esquerda, com a primeira letra em maiúscula e as demais em minúscula; 

 Texto contendo o resumo - fonte Times New Roman/ Arial, tamanho 12, justificado, 

em linha espaçamento simples, não ultrapassando 500 palavras; 

 Título - Palavras–chave – fonte Times New Roman/ Arial, tamanho 12, negrito, 

alinhado à esquerda, com a primeira letra em maiúscula e as demais em minúscula; 

 As respectivas palavras-chaves - fonte Times New Roman/ Arial, tamanho 12, 

separadas por ponto e finalizadas também por pontos, com a primeira letra em 

maiúsculo e as demais em minúscula, não excedendo 4 palavras, um espaço de 1,5 cm 

abaixo do texto do resumo. 
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RESUMO 

(um espaço simples) 

A industrialização colaborou beneficamente para a sociedade, porém ela trouxe a produção de 

resíduos, poluição e a supervalorização do petróleo, que é utilizado como fonte de matéria-

prima para diversos produtos, mas que resulta em contaminantes para o meio ambiente que são 

difíceis de degradar. A biorremediação surgiu como uma alternativa dentre outras técnicas de 

remediação, que tem o intuito de neutralizar compostos tóxicos, porém essa técnica utiliza 

microrganismos vivos que removem contaminantes que estão no meio ambiente. O fato de a 

biorremediação ser mais ecologicamente correta, mais barata, de poder ser utilizada no próprio 

local contaminado e de poder também se associar com outras tecnologias faz com que ela 

obtenha mais vantagens e seja escolhida como forma de remediação de lugares contaminados 

e ela já mostrou diversos resultados benéficos para o meio ambiente, degradando até mesmo 

contaminantes que não são neutralizados facilmente. A bioestimulação, bioventilação e o 

bioaumento são algumas técnicas utilizadas dentro da biorremediação, que tem a função de 

potencializar a técnica, devendo ser estudada quando, como e se deve ser usada. O gênero 

Pseudomonas é um dos principais grupos de bactérias utilizados na biorremediação por possuir 

características peculiares como a produção de biossurfactantes, que possuem vantagens sobre 

os surfactantes químicos, sua capacidade de degradar hidrocarbonetos de petróleo, entre outras 

funções e dessa forma tem colaborado eficazmente com a técnica de biorremediação. Apesar 

disso, devemos nos atentar, pelo fato de que apesar de bons resultados que se tem obtido com 

essa técnica, ela visa a remediação de lugares contaminados, sendo que o ideal seria que tais 

lugares não sofressem com a ação do homem, ou seja, é necessária a conscientização das 

pessoas, para que elas entendem que quando o meio ambiente é prejudicado e, 

consequentemente, o ser humano será prejudicado. 

 

Palavras – chave: Biorremediação. Microrganismos Pseudomonas. Petróleo. 

 

Modelo de Resumo 
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ABSTRACT E KEYWORDS (obrigatórios na língua estrangeira)                                    
 

Têm as mesmas características do resumo em língua vernácula e deve também ser 

seguida por palavras representativas do conteúdo do trabalho, não havendo parágrafo. Versão 

para o Inglês (ABNT – NBR 14724). 

São os elementos do Abstract e Keywords: 

 Título Abstract – fonte Times New Roman/ Arial, tamanho 12, em negrito, centralizado, 

com letra maiúscula; 

 Texto contendo o resumo traduzido para a língua inglesa, fonte Times New Roman/ 

Arial, tamanho 12, justificado, digitado em espaçamento simples entre linhas não 

exceder 500 palavras; 

 Título Keywords – fonte Times New Roman/ Arial, tamanho 12, negrito, justificado, 

com a primeira letra em maiúscula e as demais em minúscula; 

 As respectivas palavras traduzidas - fonte Times New Roman/ Arial, tamanho 12, 

separadas por ponto, não excedendo 4 palavras, sendo escritas sempre com a primeira 

letra em maiúscula e as demais em minúscula. 
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ABSTRACT 

(um espaço simples) 

Industrialization has contributed beneficially to society, but it has led to the production of waste, 

pollution and the overvaluation of petroleum, which is used as a source of raw material for 

various products, but which results in contaminants for the environment that are difficult to 

degrade. Bioremediation emerged as an alternative among other remediation techniques, which 

aims to neutralize toxic compounds, but this technique uses living microorganisms, which 

remove contaminants that are in the environment. The fact that bioremediation is more 

ecologically correct, cheaper, to be used in the contaminated site itself and to be able to 

associate with other technologies also allows it to obtain more advantages and be chosen as a 

way of remediation of contaminated sites and it already has shown several beneficial results for 

the environment, degrading even contaminants that are not easily neutralized. Biostimulation, 

bioventilation and bioaugmentation are some techniques used within bioremediation, which has 

the function of potentializing the technique, and should be studied when, how and if it should 

be used. The genus Pseudomonas is one of the main groups of bacteria used in bioremediation 

because it has peculiar characteristics such as the production of biosurfactants, which have 

advantages over chemical surfactants, their ability to degrade petroleum hydrocarbons, among 

other functions and in this way has collaborated effectively with bioremediation technique. 

Despite this, we must pay attention to the fact that despite the good results obtained with this 

technique, it is aimed at the remediation of contaminated sites, and the ideal would be that such 

places would not suffer from the action of man, that is, it is necessary to raise awareness of 

people so that they understand that when the environment is harmed consequently the human 

being will suffer consequences. 

 

Keywords: Bioremediation. Microorganisms. Pseudomonas. Petroleum. 
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LISTA DE ILUSTRAÇÕES (opcional)                                                                                 
 

A lista de ilustrações (elemento opcional) é a relação de figuras, quadros, gráficos, 

organogramas, plantas, mapas, desenhos, esquemas, lâminas, retratos, fluxogramas, fotografias, 

entre outras e deve ser elaborada de acordo com sua ordem de apresentação no trabalho, 

conforme normas da (ABNT - 14724, 2011). 
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LISTA  DE ILUSTRAÇÕES 

(um espaço simples) 
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LISTA DE GRÁFICOS (opcional)                                           

 

Constituídos de traços, pontos, colunas, barras, linhas, entre outros, com seus eixos 

numerados com algarismos arábicos. 

Exemplo: 

Gráfico: 1 - Produtividade média anual da cultura de café, região da Nova Alta Paulista: 

São Paulo, 1974-2005. 

 

 

Fonte: Elaborado a partir de dados fornecidos pelo IBGE, 2004. 
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LISTA DE GRÁFICOS 
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LISTA DE QUADROS (opcional)                                                 

Elemento opcional contém informações textuais agrupadas em colunas 

Exemplo: 

Quadro 1 – Estrutura da destilaria e respectivas funções 

 

Item Estrutura Função 

I Balança de pesagem de matéria-prima Controle de entrada 

II Depósito de cana-de-açucar Depósito de curto prazo 

III Destilaria Destila o vinho, produto de fermentação do 

caldo 

IV Caixas de decantação Acumula as impurezas da água de lavagem 

da cana 

V Tanques de álcool Armazenamento do álcool 

VI Hilos mecânicos Fermentação 

 

Fonte: Estrutura da destilaria e respectivas funções (Fonte fictícia). 
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LISTA DE FIGURAS (opcional)                                                                                           

  

As ilustrações (com exceção de tabelas, quadros e gráficos) são designadas e 

mencionadas no texto, sempre, como figuras. 

Exemplo: 

Figura 1 - Localização do Estado de São Paulo 

 

 

                            Fonte: Atlas Geográfico do Estado de São Paulo, 2008. 
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LISTA DE FIGURAS 

(um espaço simples) 
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LISTA DE TABELAS (opcional)       

                                                                                     

Elemento opcional, elaborado de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada 

item designado por seu nome específico, acompanhado do respectivo número da página. 

Apresentam informações tratadas estatisticamente. São confeccionadas com o objetivo de 

apresentar resultados numéricos e valores comparativos, principalmente quando em grande 

quantidade. 

Exemplo: 

Tabela 5 – Prevalência do uso de substâncias lícitas e ilícitas, na vida, segundo idade, 

entre estudantes do ensino fundamental e médio, Adamantina-SP, 2000. 

 

Idade <=13 14 15 16 17 18 19-21 >=22 p* 

 % % % % % % % %  

Álcool 46,7 64,7 72,6 75,6 79,9 81,2 78,1 83,3 0,000 

Tabaco 11,2 19,4 27,0 32,5 39,0 37,3 34,8 53,3 0,000 

Maconha 1,2 2,9 5,0 7,3 7,8 14,9 10,5 6,7 0,000 

Alucinógenos 0,5 2,5 1,7 1,7 2,7 5,2 3,5 10,0 0,003 

Cocaína 0,5 1,8 1,9 2,2 3,2 5,1 5,3 3,4 0,010 

Crack 0,5 2,0 1,5 1,7 2,5 3,6 4,4 3,3 0,071 

Anfetaminas 2,2 2,9 3,6 5,4 4,7 5,7 4,4 3,3 0,218 

Ecstasy 0,3 1,8 1,9 2,2 1,5 4,7 0,9 - 0,017 

Merla 0,3 0,7 1,5 1,0 1,5 1,6 1,8 - 0,532 

Anticolinérgicos 0,5 1,3 1,7 1,7 2,2 3,6 1,8 3,3 0,308 

Solventes 2,2 4,3 5,9 9,0 6,0 6,7 2,6 3,3 0,001 

Opiláceos 7,3 8,3 8,9 11,4 8,8 6,3 4,5 10,0 0,243 

Tranquilizantes 1,5 3,4 4,2 5,9 4,9 9,8 4,4 10,0 0,000 

Anabolizantes 0,5 2,0 1,0 2,7 2,0 2,6 2,7 - 0,303 

Outras drogas 0,5 1,6 1,1 2,0 2,0 3,6 3,6 - 0,077 

* Estatisticamente quando p<0,05 

Fonte:  https://www.scielosp.org/article/csp/2016.v32n1/e00192714/ (Fonte Fictícia)  
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS (opcional)                                                           

 

 Lista de abreviaturas e/ ou siglas (elemento opcional) é a relação alfabética de 

abreviaturas utilizadas no trabalho, seguidas das palavras ou expressões correspondentes 

grafadas por extenso, conforme normas da (ABNT, 14724, 2011). 

 Recomenda-se a elaboração de uma lista própria para as siglas e outra lista para as 

abreviaturas. 

 Quando pouco extensas, as listas podem figurar sequencialmente na mesma folha, 

separadas por tipo. 

 Em caso de siglas estrangeiras, adotar o significado correspondente à sigla no seu 

original, evitando traduções não consagradas na língua portuguesa. 

 Deve ser apresentada da seguinte maneira: 

 Em uma folha ou página distinta; 

 Com o título centralizado, com Times New Roman/ Arial, tamanho 12, maiúsculas 

negritadas; 

 Com um espaço de 1,5 separando o título da lista propriamente dia; 

 Com as abreviaturas e siglas (em ordem alfabética) alinhadas à margem esquerda, com 

letras tamanho 12 e espaçamento 1,5 entre linhas. 

 Com o significado por extenso da abreviatura ou sigla, separadamente por traço, em 

letras maiúsculas/ minúsculas 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

(um espaço simples) 
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COMUM   - Comunicação  

CONSTR   - Construção  

ETS            - Estudo  

EXPER      - Experimental   

ORG          - Organização  

PESQ         - Pesquisa  

PROG        - Programa  

UNIV         - Universidade  

 

 

 

Modelo de Lista de Abreviaturas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

LISTA DE SIGLAS 

(um espaço simples) 

ABNT     - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

CNS        - Conselho Nacional de Saúde  

EFTA      - European Free Trade Association 

FAI         - Faculdades Adamantinenses Integradas 
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LISTA DE SÍMBOLOS                                                                                                           

   

Lista de símbolos (elemento opcional) é a relação dos símbolos adotados no trabalho e 

seus respectivos significados. Deve ser elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, 

conforme norma da (ABNT, 14724). 

      Deve ser apresentada da seguinte maneira: 

 Em uma folha ou página distinta; 

 Com o título centralizado, com fonte Times New Roman/ Arial, tamanho 12 maiúsculas 

negritadas; 

 Com um espaço de 1,5 separando o título da lista propriamente dita; 

 Com os símbolos alinhados à margem esquerda, com letras tamanho 12 e espaçamento 

1,5 entre linhas; 

 Com o significado por extenso do símbolo, separado por traço, em letras maiúsculas/ 

minúsculas. 
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LISTA DE SÍMBOLOS (opcional) 

(um espaço simples) 

§      - seção 
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®      - marca registrada 

 

@      - arroba 
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SUMÁRIO (obrigatório)                                                                                                        

 Suas partes são acompanhadas dos respectivos números das páginas (em algarismos 

romanos para os pré-textuais ou arábicos para os textuais e pós-textuais), permitindo ao leitor 

uma boa orientação quanto aos elementos integrantes do trabalho acadêmico (ABNT – NBR 

6027). 

 Sumário – fonte Times New Roman, tamanho 12, centralizado, negrito, com a primeira 

letra em maiúscula e demais em minúscula; 

 os respectivos tópicos e relativa numeração de páginas, fonte Times New Roman, 

tamanho 12, alinhado à esquerda, os títulos de capítulos em maiúscula e subseções com 

a primeira letra em maiúscula e as demais em minúscula, digitado com 1,5 entrelinhas; 

 Não devem constar no Sumário: Folhas de Capa, Rosto, Aprovação, Dedicatória e 

Agradecimentos; 

 Os elementos Textuais e Pós-textuais, são colocados no Sumário (com os números de 

páginas em algarismos arábicos) obedecendo a seguinte ordem: Introdução, 

Desenvolvimento (capítulos), Conclusão, Referências, Apêndices (se houver) e Anexos 

(se houver); 

 Devem ser utilizados números arábicos para todas as subdivisões dos trabalhos.  
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ELEMENTOS TEXTUAIS                                                                                                     
 

Introdução (obrigatória) 

  

A introdução é a parte do trabalho onde vamos abordar o assunto escolhido para o 

projeto. Trata-se de um elemento explicativo. 

 A introdução é a primeira parte dos elementos textuais, que são formados por: 

introdução, desenvolvimento (capítulos) e conclusão. 

 São elementos: 

 Introdução – fonte Times New Roman/Arial, tamanho 12, negrito, alinhado à esquerda, 

com a primeira letra em maiúscula e as demais em minúscula. 

 O texto contendo as necessárias informações introdutórias – fonte Times New Roman/ 

Arial, tamanho 12, justificado, digitado com linha de 1,5 cm e com um espaço entre 

parágrafos de linha de 1,5 cm. 
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1 INTRODUÇÃO                                                                                                                     
  

Com o aumento da população e o avanço tecnológico nas últimas décadas houve um 

grande progresso para a população como, por exemplo, a expectativa de vida que no início do 

século XX era de 410 anos, mas que passou para 74,9 em 2014. A industrialização mundial 

trouxe diversos benefícios a toda população também, no entanto, houve também prejuízos como 

a mão de obra humana que foi sendo cortada e substituída por máquinas, o aumento da poluição 

e a produção de resíduos que tem sido descartado irresponsavelmente na natureza, 

contaminando o meio ambiente e trazendo danos que podem ser visto por toda parte do planeta 

(BORÉM, SANTOS, PEREIRA, 2016). 

Há várias formas de emitir resíduos tóxicos na natureza, como por exemplo, desastres 

com derramamento de compostos químicos nos mares e rios, lixo descartados que contaminam 

o solo e a água, contaminação dos lençóis freáticos, dejetos humanos e metais pesados lançados 

no meio ambiente. A produção das grandes indústrias tende a aumentar cada vez mais com o 

passar do tempo, isso porque seus produtos já fazem parte do consumo da população, o petróleo, 

por exemplo, é utilizado como fonte de energia mundial, servindo na fabricação de diversos 

combustíveis e outros produtos como asfaltos e até mesmo cosméticos, todavia um acidente no 

transporte ou seu derramamento na natureza pode trazer danos irreparáveis e por isso é 

necessário encontrar soluções para que o meio ambiente não seja ainda mais prejudicado 

(WEBER, SANTOS, 2013). 
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2 DESENVOLVIMENTO (capítulos)                                                                                    

 

 Desenvolvimento ou corpo, como parte principal e mais extensa, visa expor o assunto e 

demonstrar as principais ideias é em essência a fundamentação lógica do projeto. 

 Não existe um padrão único para a estrutura do desenvolvimento que depende 

essencialmente da natureza da pesquisa a qual vai ser feita, seja bibliográfica, online, 

experimental ou pesquisa de campo. 

 É recomendada a sistematização das seções adotando a numeração progressiva e 

considerando os seguintes pontos: 

 Revisão de literatura; 

 Material e métodos; 

 Análise dos resultados; 

 Discussão  

 Cada capítulo de inicia em uma nova página, todo texto deve ser digitado em Times 

New Roman/Arial com espaçamento de 1,5cm entre linhas, título, subtítulos e parágrafos. 

 Os capítulos não devem ser inferiores a 3 e nem superior a 5, conforme norma da 

(ABNT, 14724). 

 São elementos dos Capítulos: 

 O título do capitulo e respectiva numeração que deve ser em caracteres arábicos e 

progressivos, sem ponto depois do número, fonte Times New Roman/ Arial, tamanho 

12, negrito, alinhado à esquerda, em letra maiúscula; 

 O título dos subcapítulos em caracteres arábicos e progressivos, fonte Times New 

Roman/ Arial, tamanho 12, negrito, alinhado à esquerda, com a primeira letra em 

maiúscula e as demais em minúscula. 

OBS: sem ponto depois do número 
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3 A ÉTICA APLICADA A CIÊNCIAS BIOLOGICA                                                         

3.1 Ética 

 O que é ética? A palavra ética é de origem grega derivada de ethos, que diz respeito ao 

costume, aos hábitos dos homens. Teria sido traduzida em latim por mos ou mores (no plural), 

sendo essa a origem da palavra moral. Uma das possíveis definições de ética seria a de que é 

uma parte da filosofia (e também pertinente às ciências sociais) que lida com a compreensão 

das noções e dos princípios que sustentam as bases da moralidade social e da vida individual. 

Em outras palavras, trata-se de uma reflexão sobre o valor das ações sociais consideradas tanto 

no âmbito coletivo como no âmbito individual. 

O exercício de um pensamento crítico e reflexivo quanto aos valores e costumes vigentes tem 

início, na cultura ocidental, na Antiguidade Clássica com os primeiros grandes filósofos, a 

exemplo de Sócrates, Platão e Aristóteles. 

 

3.2 Ética pessoal e profissional 

 Ser ético é agir dentro dos padrões convencionados, é proceder bem, é não prejudicar o 

próximo. Ser ético é cumprir os valores estabelecidos pela sociedade em que se vive. No 

entanto, há elementos da ética profissional que são universais e por isso aplicáveis a qualquer 

atividade profissional, como a honestidade, responsabilidade competência e etc. 

 

 

               OBS: Texto fictício... 
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CONCLUSÃO (obrigatória)                                                                                                   

 

 Na conclusão temos que sintetizar os resultados que alçamos no desenvolvimento do 

trabalho, aqui nada de mais acontece. 

 São seus elementos da conclusão: 

 Conclusão com fonte Times New Roman/ Arial, tamanho 12, negrito, alinhado à 

esquerda, com letra em maiúscula; 

 O texto contendo as ideias conclusivas – fonte Times New Roman/ Arial, tamanho 12, 

justificado, digitado com linha de 1,5 cm e com espaço entre parágrafos de linha de 1,5 

cm. 
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4 CONCLUSÃO                                                                                                                      

 

 Ao nos depararmos com a atual situação em que se encontra o meio ambiente, fica 

evidente de que a ação humana é o fator que ocasionou tantos males a natureza. A contaminação 

de diversos lugares foi disseminada ainda mais a partir da industrialização e do uso comercial 

do petróleo, sem que nada tivesse sido feito para tentar solucionar os problemas ambientais que 

estavam surgindo e como consequência a produção de tantos resíduos tóxicos, ambientes 

naturais foram sendo contaminados, prejudicando a rota ecológica, matando animais e 

prejudicando inclusive a saúde do próprio ser humano. 

Com o passar dos anos e com o conhecimento a respeito do problema ambiental que o 

derramamento de petróleo e o descarte indevido de seus derivados trazem, a pesquisa científica 

tentando solucionar essa questão ganhou força e foram se desenvolvendo novas tecnologias de 

remediação para tentar compensar o estrago realizado durante anos de industrialização. 

O processo de biorremediação tem se mostrado muito eficiente, já que os 

microrganismos vivos removem ou reduzem as concentrações de poluentes, degradando 

compostos tóxicos, inclusive alguns derivados do petróleo que são difíceis de serem 

neutralizados. A biorremediação é vantajosa pelo fato de ser uma técnica mais barata se 

comparada ás demais e também por ser mais naturalmente correta. 

 

Modelo de Conclusão 
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ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS                                                                                           

 

Referências (obrigatória) 

Referência (elemento obrigatório) é o conjunto padronizado de elementos descritivos, 

retirados de um documento, que permite sua identificação individual, conforme normas da 

ABNT, 6023 (2002). As fontes podem ser diversas, a saber: livros, livros de dois ou mais 

autores, revistas, jornais, CD, artigos, internet etc. A presença na lista de referências de todos 

os documentos citados, direta ou indiretamente, é obrigatória. 

Os elementos essenciais são: autor (es), título, edição, local, editora e data da publicação. 

Observar os detalhes (negrito, ponto, vírgula, dois pontos) de digitalização das 

referências, pois muda de acordo com o tipo de fonte usada. 

 

Normas – referências bibliográficas 

Ordem alfabética 

Seguir a ordem alfabética dos nomes dos autores e numerar consecutivamente. 

Se houver mais de um trabalho do (s) mesmo (s) autor (es) num ano, indicar (a), (b), (c)… 

Alinhado à esquerda com espaçamento simples entre as referências. 
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REFERÊNCIAS                                                                                     

 

Monografia no todo 

Autor, Título: subtítulo (se houver). Edição. Local, Editora, Ano de Publicação. Quando 

necessário, acrescentam-se elementos complementares. 

Exemplo com uma autoria 

Elementos essenciais 

LUCK, Heloisa. Liderança em gestão escolar. 4.ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 

 

Elementos complementares 

LUCK, Heloisa. Liderança em gestão escolar. 4.ed. Petrópolis: Vozes, 2010.165 p., 18 cm. 

(Cadernos de gestão, v.4). Bibliografia: p.149-155. ISBN 978-85-3263-62-01 

 

 Trabalhos acadêmicos: 

Autor, Título, subtítulo (se houver), Ano de Depósito, Tipo de Trabalho (tese, 

dissertação, trabalho de conclusão de curso e outros), grau (especialização, doutorado, entre 

outros) e curso entre parênteses vinculação acadêmica, local e data de apresentação ou defesa. 

Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor 

identificar o documento. 

 

Exemplo 1 – elemento essencial 

AGUIAR, André Andrade de. Avaliação de microbiologia em pacientes sob uso crônico de 

penicilina e benzatina. 2009. Tese (Doutorado em Cardiologia) – Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

 

Exemplo 2 – Elementos complementares 

RODRIGUES, Ana Lúcia Aquilas. Impacto de um programa de exercícios no local de 

trabalho sobre o nível de atividade física e o estágio de prontidão para mudança de 

comportamento. Orientador: Mario Ferreira Junior. 2009. 82 f. Dissertação (Mestrado em 

Fisiologia Experimental) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2009. 

 

 Monografia no todo em meio eletrônico 

Os elementos essenciais para livros ou folheto são: autor, título, subtítulo (se houver), 

edição (se houver), local, editora e data de publicação. Quando necessário, acrescentam-se 

elementos complementares à referência para melhor identificar o documento. 
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Exemplo 1 – elemento essencial                                                                                             

KOOGAN, André; HOUAISS, Antônio (ed.). Enciclopédia e dicionário digital 98. São 

Paulo: Delta Estadão, 1998. 5 CD-ROM. 

 

 Documentos Online: 

Para documentos disponíveis online, além dos elementos essenciais e complementares, deve-

se registrar o endereço eletrônico, precedido da expressão Disponível em:; e a data de acesso, 

precedida da expressão Acesso em: 

 

Exemplo 1 – elemento essencial 

BAVARESCO, Agemir; BARBOSA, Evandro; ETCHEVERRY, Katia Martin (org.). 

Projetos de filosofia. Porto alegra: EDIPUCRS, 2011. E-book. Disponível em: 

http://pucrs.br/edipucrs/projetosdefilosofia.pdf. Acesso em 21 ago. 2011. 

 

Exemplo 2 – elemento complementar 

COELHO, Ana Cláudia. Fatores determinantes de qualidade de vida física e mental em 

pacientes com doenças pulmonar intersticial: uma análise multifatorial. 2009. Dissertação 

(Mestrado em Ciências Médicas) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. Disponível em: 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/16359/000695147.pdf?sequente=1. Acesso 

em: 4 set. 2009. 

 

 Parte da monografia: 

Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares para melhor identificar o 

documento. 

 

Exemplo 1 – elemento essencial 

SANTOS, F. R. A colonização da terra do Tucujús. In: SANTOS, F. R. História do Amapá, 

1º grau. 2.ed. Macapá: Valcan, 1994. P. 15-24. 

 

Exemplo 2 – elemento essencial 

MANFROI, V. Vinho branco. In: VENTURINI FILHO, W. G. (coord.). Bebidas alccoólicas: 

ciência e tecnologia. São Paulo: Blucher, 2010. v.1, cap.7, p. 143-163. 

 

 Parte de monografia em meio eletrônico                                                                              

As referências devem obedecer aos padrões indicados para partes de monografias. Os 

elementos essenciais são: autor e título da parte, seguidos da expressão In: ou Separata de: e da 

referência completa da monografia no todo. No final da referência, deve-se informar a descrição 
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física da parte. Quando necessário deve-se acrescentar as informações relativas à descrição 

física do meio eletrônico. 

 

Exemplo 1 – elemento essencial 

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (BRASIL). Estômago. In: INSTITUTO NACIONAL 

DO CÂNCER (BRASIL). Tipos de câncer. [Brasília, DF]: Instituto Nacional do Câncer, 2010. 

Disponível em: 

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/estomago/definicao. 

Acesso em: 18 mar. 2010. 

 

Exemplo 2 – elemento essencial 

MORFOLOGIA dos artrópodes. In: ENCICLOPÉDIA multimídia dos seres vivos. [S.l.]: 

Planeta DeAgostini, c1998. CD-ROM 9. 

 

 Correspondência 

Inclui bilhete, carta, cartão entre outros. Os elementos essenciais são: remetente (autor), título, 

ou denominação, destinatário (se houver), precedido pelo expressão Destinatário: local, data e 

descrição física (tipo). Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares para 

melhor identificar o documento. 

 

Exemplo 1 – elemento essencial 

PILLA, Luiz. [Correspondência]. Destinatário: Moysés Vellinho. Porto Alegra, 6 jun. 1979. 

1 cartão pessoal. Autografado. 

 

Exemplo 2 – elemento essencial 

AZNAR, José Camón. [Correspondência]. Destinatário: Manoelito de Ornellas. [S.l.]. 1957. 

1 bilhete. 

 

 Correspondência disponível em meio eletrônico 

As referências devem obedecer aos padrões indicados, acrescidas das informações relativas 

ao meio eletrônico (disquete, CR-ROM, DVD, pen drive, online e outros).             

 

Exemplo 1 – elemento essencial 

LISPECTOR, Clarice. [Carta enviada para suas irmãs]. Destinatário: Elisa e Tânia 

Lispector. Lisboa, 4 ago. 1944. 1 carta. Disponível em: 

http://claricelispector.com.br/manuscrito_minhasqueridas.aspx. Acesso em 4 set. 2010. 
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 Publicação periódica 

Inclui o todo ou partes de: coleção, fascículo ou número de revista, jornal, entre outros. 

Coleção de publicação periódica 

A referência de toda a coleção de um título de periódico é utilizada em listas de 

referências e catálogos de obras preparados por livreiros, bibliotecas ou editoras. 

Os elementos essências são: título, subtítulo (se houver), local de publicação, editora, 

datas de início e de encerramento da publicação (se houver), e ISSN (se houver). 

Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares para melhor identificar 

o documento. 

 

Exemplo 1 – elemento essencial 

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939-.ISSN 0034-723X. 

 

Exemplo 2 – elemento complementar 

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939-.ISSN 0034-723X. 

Trimestral. Absorveu Boletim Geográfico, do IBGE. Índice acumulado. 1939-1983. 

 

 Coleção de publicação periódica em meio eletrônico 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para coleção de publicação 

periódica. Acrescidas do DOI (se houver), e de informações à descrição física do meio 

eletrônico (CD-ROM, online e outros). 

 

Exemplo 1 – elemento essencial 

ACTA CIRÚRGICA BRASILEIRA. São Paulo: Sociedade Brasileira para o 

Desenvolvimento da Pesquisa em Cirurgia, 1997-. ISSN 1678-2674 versão online. Disponível 

em: http://scielo.br/scielo.php?script=sciserial&pid=0102-8650&nrm=iso. Acesso em: 22 

ago. 2013. 

 

Exemplo 2 – elemento complementar                                                                                   60 

CADERNO BRASILEIRO DE ENSINO DE FÍSICA. Florianópolis: Universidade Federal de 

Santa Catarina, 2008-. ISSN2175-7941. DOI 10.500/2175-7941. Disponível em: 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/index. Acesso em: 20 maio 2014. 

 

 Parte de coleção de publicação periódica 

Os elementos essenciais são: título, subtítulo (se houver), local de publicação, editora, datas 

de início e de encerramento da publicação (se houver), periódico consultado e ISSN (se houver). 
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Exemplo 1 – elemento essencial 

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939-. 1982-1992. ISSN 

0034723X. 

 

 Fascículo, suplemento e outros 

Inclui volume, fascículo, suplemento, número especial e outros.  

Os elementos essenciais são: título, subtítulo (se houver), local de publicação, editora, 

numeração do ano ou volume, numeração do fascículo, informações de períodos e datas de sua 

publicação. Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para 

melhor identificar o documento. 

 

Exemplo 1 – elemento essencial 

REVISTA TRIMESTRAL DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAPHICO 

BRAZILEIRO. Rio de Janeiro: Companhia Typographica do Brazil, t.64, pt.1, 1901. 

 

Exemplo 2 – elemento complementar 

AS 500 maiores empresas do Brasil. Conjuntura Econômica. Rio de Janeiro: Ed. FGV, v. 

38, n. 9, set. 1984. Edição especial. 

 

 Artigo, seção ou matéria de publicação periódica 

Inclui partes de publicação periódica, artigo, comunicação, editorial, entrevista, 

recensão, reportagem, resenha e outros. 

Os elementos essenciais são: autor, título do artigo ou da matéria, subtítulo (se houver), 

título do periódico, subtítulo (se houver), local de publicação, numeração do ano ou volume, 

número ou edição, tomo (se houver), páginas inicial e final, e data ou período de publicação. 

Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor 

identificar o documento. 

 

Exemplo 1 – elemento essencial 

DE LUCCA, Gabriella. Notas curtas. Getúlio, São Paulo, ano 3, p.9, jul./ago. 2009. 

 

Exemplo 2 – elemento complementar 

MENDONÇA, Lenny; SUTTON, Robert. Como obter sucesso na era do código aberto. 

Entrevistado: Mitchekk Baker. HSM Management, São Paulo, ano 12, v.5, n.70, p.102-106. 

Set./out. 2008. 
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 Artigo, seção ou matéria de publicação periódica em meio eletrônico 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para artigo ou matéria de 

publicação periódica, acrescidos do DOI (se houver) e de informações relativas à descrição 

física do meio eletrônico (CD-ROM, online e outros). 

 

Exemplo 1 – elemento essencial 

VIEIRA, Cássio Leite; LOPES, Marcelo. A queda do cometa. Neo Interativa, Rio de Janeiro, 

n. 2, inverno 1994. 1 CD-ROM. 

 

Exemplo 2 – elemento essencial 

ALEXANDRESCU, D. T. Melanoma costs: adynamic model comparing estimated overall 

costs of various clinical stages. Dermatology Online Journal, [s.l.], v. 15, n.11, p.1, Nov. 

2009. Disponível em: 

http://dermatology.cdlib.org/1511/originals/melanoma_costs/alexandrescu.html.  

Acesso em: 3 nov. 2009. 

 

 Artigo ou matéria de jornal  

Inclui comunicação, editorial, entrevista, recensão, reportagem resenha e outros. 

Os elementos essenciais são: autor, título, subtítulo (se houver), título do jornal, subtítulo 

do jornal (se houver), local de publicação, numeração do ano ou volume, número (se houver), 

data de publicação, seção, caderno ou parte do jornal e a paginação correspondente.             

Quando não houver seção, caderno ou parte, a paginação do artigo ou matéria precede a 

data. Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor 

identificar o documento. 

 

Exemplo 1 – elemento essencial 

OTTA, Lu Aiko. Parcela do tesouro nos empréstimos do BNDES cresce 566% em oito anos. 

O Estado de S. Paulo, São Paulo, ano 131, n. 42656, 1 ago. 2010. Economia & Negócios, p. 

B1. 

 

Exemplo 2 – elemento essencial 

CRÉDITO à agropecuária será de R$ 156 bilhões até 2015. Jornal do Commercio, Rio de 

Janeiro, ano 97, n. 156, p. A3, 20 maio 2014. 

 

 Artigo ou matéria de jornal em meio eletrônico 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para artigo ou matéria de jornal, 

acrescidas do DOI (se houver) e de informações relativas à descrição física do meio eletrônico 

(CD-ROM, online e outros). 
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Exemplo 1 – elemento essencial 

VERÍSSIMO, L. F. Um gosto pela ironia. Zero Hora, Porto Alegre, ano 47, n.16.414, p.2, 12 

ago. 2010. Disponível em: 

http://www.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jspx?uf=1&action=flip. Aceso em: 12 ago. 

2010. 

 

 Evento 

Inclui o conjunto dos documentos resultantes de evento (atas, anais, proceedings, entre 

outros). 

 

 Evento no todo em monografia 

Os elementos essenciais são: nome do evento, numeração (se houver), ano e local (cidade) 

de realização, título do documento, seguidos dos dados de local, editora e data da publicação. 

Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor 

identificar o documento. 

 

Exemplo 1 – elemento essencial                                                                                            63 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHEMICAL CHANGES DURING FOD 

PROCESSING, 2., 1984, Valencia. Proceedings […]. Valencia: Instituto de Agroquímica y 

Tecnología de Alimetos, 1984. 

 

Exemplo 2 – elemento complementar 

CONGRESSO INTERNACIONAL DO INES, 8.; SEMINÁRIO NACIONAL DO INES, 14., 

2009, Rio de Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Educação de Surdos, 

2009. 160 p. Tema: Múltiplos Atores e Saberes na Educação de Surdos. Inclui bibliografia. 

 

 Evento no todo em publicação periódica 

Os elementos essenciais são: nome do evento, numeração (se houver), ano e local (cidade) 

de realidade e título do documento, seguidos dos dados do periódico. Quando necessário, 

acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor identificar o documento. 

 

Exemplo 1 – elemento essencial 

CONGRESSO DO CENTRO-OESTE DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS 

ANIMAIS, 3.; FEIRA DO CENTRO-OESTE DO MERCADO PET, 3., 2006, [Brasília, DF]. 

[Trabalhos científicos e casos clínicos]. Ciência Animal Brasileira. Goiânia: UFG, nov. 

2006. Suplemento 1. 
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Exemplo 2 – elemento complementar 

CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 41.; ENCONTRO SOBRE PLANTAS 

MEDICINAIS, AROMÁTICAS E CONDIMENTARES, 1., 2001, Brasília, DF. 

Apresentação, artigos, palestras, instruções...Horticultura Brasileira. Brasília, DF: 

Sociedade de Olericultura do Brasil, v. 19, n. 2. Jul. 2001. Suplemento. Tema: Dos orgânicos 

aos transgênicos. 

 

 Evento no todo em meio eletrônico 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para o evento no todo e acrescidas do 

DOI (se houver) e de informações relativas à descrição física do meio eletrônico (disquetes, 

CD-ROM, online e outros). Quando se tratar de obras consultadas online. 

 

Exemplo 1 – elemento essencial                                                                                             

CONFERÊNCIA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPE, 4., Recife. Anais eletrônicos 

[...]. Recife: UFPE, 1996. Disponível em: http://.propesq.ufpe.br/anais/anais.htm. Acesso em: 

21 jan. 1997 

 

Exemplo 2 – elemento complementar 

CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 5; CONGRESSO DE SOJA DO MERCOSUL, 

2009, Goiânia. Anais [...] Brasília, DF: Embrapa, 2009. 1 CD-ROM. Siglas dos eventos: 

CBSOJA e MERCOSOJA. Tema: Soja: fator de desenvolvimento do Cone Sul. 

 

 Parte do evento 

Inclui trabalhos publicados em eventos. 

NOTA Para trabalhos somente apresentados, recomenda-se como ordem de elementos 

essenciais: autor, título, subtítulo (se houver) e data de apresentação. 

 

 Parte de evento em monografia 

Os elementos essenciais são: autor, título do trabalho, seguidos da expressão In:, nome 

do evento, numeração do evento (se houver), ano e local (cidade) de realização, título do 

documento, local, editora, data de publicação e páginas inicial e final da parte referenciada. 

Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor 

identificar o documento. 

 

Exemplo 1 – elemento essencial 

BRAYNER, A. R. A.; MEDEIROS, C. B. Incorporação do tempo em SGBD orientado a 

objetos. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS, 9, 1994, São Paulo. Anais 

[...]. São Paulo: USP, 1994. p. 16-29. 
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Exemplo 2 – elemento complementar 

MARTIN NETO, L.; BAYER, C.; MIELNICZUK, J. Alterações qualitativas da matéria 

orgânica e os fatores determinantes da sua estabilidade num solo podzólico vermelho-escuro 

em diferentes sistemas de manejo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO 

SOLO, 26., 1997, Rio de Janeiro. Resumos [...]. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de 

Ciência do Solo, 1997. p. 443, ref. 6-141.                                                                                

 

 Parte de evento em publicação periódica 

Os elementos essenciais são: autor, título do trabalho, título do periódico, subtítulo (se 

houver), local de publicação, numeração do ano ou volume, número ou edição, tomo (se 

houver), páginas inicial e final, data ou período de publicação, nota indicando o número e o 

nome do evento, e ano e local. Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares 

à referência para melhor identificar o documento. 

 

Exemplo 1 – elemento essencial 

GUNCHO, M. R. A educação à distância e a biblioteca universitária. In: SEMINÁRIO DE 

BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, 10., 1998, Fortaleza. Anais [...]. Fortaleza: Tec Treina, 

1998. 1 CD-ROM. 

 

Exemplo 2 – elemento complementar 

GONÇALVES, Carmem Diego. Estilo de pensamento na produção de conhecimento 

científico. In: CONGRESSO PORTUGUÊS DE SOCIOLOGIA, 4., 2000, Coimbra. Actas do 

[...]. Lisboa: Associação Portuguesa de Sociologia, 2000. Tema: Sociedade portuguesa: 

passados recentes, futuros próximos. Eixo temático: Reorganização dos saberes, ciências e 

educação, p. 1-18. Disponível em: http://aps.pt/wp-

content/uploads/2017/08/DPR462de12f4bb03_1.pdf. Acesso em: 3 maio 2010. 

 

 Patente 

Os elementos essenciais são: inventor (autor), título, nomes do depositante ou titular e do 

procurador (se houver), número da patente, data de depósito e data de concessão da patente (se 

houver). Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para 

melhor identificar o documento. 

 

Exemplo 1 – elemento essencial 

VICENTE, Marcos Fernandes. Reservatório para sabão em pó com suporte para escova. 

Depositante: Marcos Fernandes Vicente. MU8802281-1U2. Depósito: 15 out. 2008. 

Concessão: 29 jun. 2010. 
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Exemplo 2 – elemento complementar                                                                                    

OLIVEIRA, Luiz Cláudio Marangoni de; FERREIRA, Luiz Otávio Saraiva. Scanner 

ressonante planar com atuação indutiva fortemente acoplada. Titular: Universidade 

Estadual de Campinas. BR n. PI0801780-8 A2. Depósito: 12 fev. 2008. Concessão: 29 set. 

2009. Int. Ci. G02B 26/10 (2009.01), G02F 1/29 (2009.01). 

 

 Patente em meio eletrônico 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para patente, acrescidas de 

informações relativas à descrição física do meio eletrônico (disquetes, CD-ROM, online e 

outros). Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para 

melhor identificar o documento. Quando se tratar de patente consultada online. 

 

Exemplo 1 – elemento essencial 

GALEMBECK, Fernando; SOUZA, Maria de Fátima Brito. Process to obtain na 

intercalated or exfoliated polyester with clay hybrid nanocomposite material. 

Depositante: Universidade Estadual de Campinas; Rhodia Ster S/A. WO2005/030850 A1, 

Depósito: 1 Oct. 2003, Concessão: 7 Apr. Disponível em: 

http://iprvillage.Info/portal/servlet/DllDirect?CC=WO&PN=2005030850&DT=A1&SrcAuth

=Wila&Token=UtWHB3Mmc98t05i1AVPmaGE5dYhs00NIt38dpA3EfnOosue2.GSz63ySsli

ukTB8VQWW32llSV87n4_naNBY8lhYY30Rw1UeDo_8Yo8UVD0. Acesso em 27 

ago.2010. 

 

 Documento jurídico 

Inclui Legislação, jurisprudência e atos administrativos normativos 

 

 Legislação 

Inclui Constituição, Decreto, Decreto-Lei, Emenda Constitucional, Emenda à Lei Orgânica, 

Lei Complementar, Lei Delegada, Lei Ordinária, Lei Orgânica e Medida Provisória, entre 

outros. 

São elementos essenciais: jurisdição, ou cabeçalho da entidade, em letras maiúsculas; 

epígrafe e ementa transcrita conforme publicada; dados da publicação. Quando necessário, 

acrescentam-se à referência os elementos complementares para melhor identificar o documento, 

como: retificações, alterações, revogações, projetos de origem, autoria do projeto, dados 

referentes ao controle de constitucionalidade, vigência, eficácia, consolidação ou atualização. 

 

Exemplo 1 – elemento essencial                                                                                             

RIO GRANDE DO SUL. [Constituição (1989)]. Constituição do Estado do Rio Grande do 

Sul. 4.ed. atual. Porto Alegre: Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 1995. 
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Exemplo 2 – elemento complementar 

 

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. 

Organizado por Cláudio Brandão de Oliveira. Rio de Janeiro: Roma Victor, 2002. 320 p. 

 

 Legislação em meio eletrônico 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para a legislação, acrescidas de 

informações relativas à descrição física do meio eletrônico (disquetes, CD-ROM, DVD, online 

e outros). Quando se tratar de obras consultadas online. 

 

Exemplo 1 – elemento essencial 

BRASIL. Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a organização da 

Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa, e dá outras 

providências. In: Vade mecum. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2007. 1 CD-ROM, p. 1-90. 

 

 Jurisprudência 

Inclui acórdão, decisão interlocutória, despacho, sentença, súmula, entre outras. 

Os elementos essenciais são: jurisdição (em letra maiúscula); nome da corte ou tribunal; 

turma ou região (entre parênteses, se houver); tipo de documento (agravo, despacho, entre 

outros); número do processo (se houver); ementa (se houver); vara, ofício, cartório, câmara ou 

outra unidade do tribunal; nome do relator (precedido da palavra Relator, se houver); data de 

julgamento (se houver); dados da publicação. Ao final da referência, como notas, podem ser 

acrescentados elementos complementares para melhor identificar o documento, como: decisão 

por unanimidade, voto vencedor, voto vencido. 

Em ementas e epígrafes demasiadamente longas, pode-se suprimir parte do texto, desde que 

não seja alterado o sentido. A supressão deve ser indicada por reticências, entre colchetes. 

 

Exemplo 1 – elemento essencial 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (2.turma). Recurso Extraordinário 313060/SP. Leis  

10.927/91 e 11.262 do município de São Paulo. Seguro obrigatório contra furto e roubo de 

automóveis. Shopping centers, lojas de departamento, supermercados e empresas com 

estacionamento para mais de cinquenta veículos. Inconstitucionalidade. Recorrente: Banco do 

Estado de São Paulo S/A – BANESPA. Recorrido: Município de São Paulo. Relatora: Min. 

Ellen Gracie, 29 de novembro de 2005. Lex: jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 

São Paulo, v. 28, n. 327, p. 226-230, 2006. 
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 Jurisprudência em meio eletrônico 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para jurisprudência, acrescidas 

de informações relativas à descrição física do meio eletrônico (disquetes, CD-ROM, DVD, 

online e outros). Quando se tratar de obras consultadas online. 

NOTA Se a fonte consultada não for a fonte oficial, destaca-se o tipo do ato. 

 

Exemplo 1 – elemento essencial 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (2. Turma). Recurso Extraordinário 313060/SP. Leis 

10.927/91 e 11.262 do município de São Paulo. Seguro obrigatório contra furto e roubo de 

automóveis. Shopping centers, lojas de departamento, supermercados e empresas com 

estacionamento para mais de cinquenta veículos. Inconstitucionalidade. Recorrente: Banco do 

Estado de São Paulo S/A – BANESPA. Recorrido: Município de São Paulo. Relatora: Min. 

Ellen Gracie, 29 de novembro de 2005. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&doclD=260670. Acesso em 19 

ago. 2011. 

 

 Atos administrativos normativos 

Inclui ato normativo, aviso, circular, contrato, decreto, deliberação, despacho, edital 

estatuto, instrução, normativa, ofício, ordem de serviço, parecer normativo, parecer técnico, 

portaria, regimento, regulamento e resolução, entre outros. 

Os elementos essenciais são: jurisdição ou cabeçalho da entidade (em letras maiúsculas); 

epígrafe: tipo, número e data de assinatura do documento; ementa; dados da publicação. 

Quando necessário, acrescentam-se ao final da referência, como notas, elementos 

complementares para melhor identificar o documento, como: retificações, ratificações, 

alterações, revogações, dados referentes ao controle de constitucionalidade, vigência, eficácia, 

consolidação e atualização. 

 

Exemplo 1 – elemento essencial                                                                                             

RIO DE JANEIRO (Estado). Corregedoria Geral de Justiça. Aviso nº 309, de 28 de junho de 

2005. [Dispõe sobre a suspensão do expediente na 6. Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca 

da Capital nos dias 01, 08, 15, 22 e 29 de julho de 2005]. Diário Oficial do Estado do Rio de 

Janeiro: parte 3: seção 2: Poder Judiciário, Rio de Janeiro, ano 31, n. 19, p. 71, 30 jun. 2005. 

 

 Atos administrativo normativos em meio eletrônico 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para atos administrativos normativos, 

acrescidas de informações relativas à descrição física do meio eletrônico (disquetes, CD-ROM, 

DVD, online e outros). Quando se tratar de obras consultadas online. 
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Exemplo 1 – elemento essencial 

BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria de Acompanhamento Econômico. Parecer 

técnico nº 06370/2006/RJ. Rio de Janeiro: Ministério da Fazenda, 13 set. 2006. Disponível 

em: http://www.cade.gov.br/Plenario/Sessao_386/Pareceres/ParecerSeae-AC-2006-

08012.008423-Internacional_Buslnes_Machlne. PDF. Acesso em 4 out. 2010. 

 

 Documentos civis e de cartórios 

Os elementos são: jurisdição; nome do cartório ou órgão expedidor; tipo de documento com 

identificação em destaque; data de registro, precedida pela expressão Registro em:.Quando 

necessário acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor identificar o 

documento. 

 

Exemplo 1 – elemento essencial 

SÃO CARLOS (SP). Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito de São 

Carlos. Certidão de nascimento [de] Maria da Silva. Registro em: 9 ago. 1979. 

 

Exemplo 2 – elemento complementar 

SÃO CARLOS (SP). Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito de São 

Carlos. Certidão de Nascimento [de] Maria da Silva. Registro em 9 ago. 1979. Certidão 

registrada á fls.178 do livro n.243 de assentamento de nascimento n. 54709. Data de 

nascimento: 7 ago.1979. 

 

 Documentos audiovisual                                                                                                         

Inclui imagens em movimento e registro sonoros nos suportes: disco de vinil, DVD, blu-

ray, CD, fita magnética, vídeo, filme em película, entre outros. 

 

 Filmes, vídeos, entre outros 

Os elementos essenciais são: título, diretor ou produtor, local, empresa produtora ou 

distribuidora, data e especificação do suporte em unidades físicas. Quando necessário, 

acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor identificar o documento. 

Os elementos diretor, produtor local e empresa produtora ou distribuidora devem ser transcritos 

se constarem no documento. 

 

Exemplo 1 – elemento essencial 

OS PERIGOS do uso de tóxicos. Produção de Jorge Ramos de Andrade. São Paulo: CERAVI, 

1983. 1 fita de vídeo (30 min), VHS, son., color. 
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Exemplo 2 – elemento complementar 

O DESCOBRIMENTO do Brasil. Fotografia de Carmem Souza. Gravação de Marcos 

Lourenço. São Paulo: CERAVI, 1985. 31diapositivos, color. + fita cassete (15 min), mono. 

 

 Filmes, vídeos, entre outros em meio eletrônico 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para filmes, vídeos, entre outros, 

acrescidas de informações relativas à descrição física do meio eletrônico (disquetes, CD-ROM, 

online e outros). Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência 

para melhor identificar o documento. Quando se tratar de documentos consultados online. 

 

Exemplo 1 – elemento essencial 

JOHN Mayall & The Bluesbreakers and friends: Eric Clapton, Chris Barber, Mick Taylor: 

70th  birthday concert. [London]: Eagle Rock Entertainment, 2003. 1 disco blu-ray (ca. 

159min). 

 

Exemplo 2 – elemento complementar 

BOOK. [S.l.: s. n.]. 2010. 1 vídeo (3 min). Publicado pelo canal Leerestademoda. Disponível 

em: http://www.youtube.com/watch?v=iwPj0qgvfls. Acesso em 25 ago. 2011.                    

 

 Documento sonoro no todo 

Os elementos essenciais são: título, responsável pela autoria, compositor, intérprete, ledor, 

entre outros, local, gravadora, data e especificação do suporte. Para audiolivros, a indicação do 

autor do livro (se houver) deve preceder o título. Quando necessário, acrescentam-se elementos 

complementares à referência para melhor identificar o documento. 

 

Exemplo 1 – elemento essencial 

MOSAICO. [Compositor e intérprete]: Toquinho. Rio de Janeiro: Biscoito Fino, 2005. 1 CD 

(37min). 

 

Exemplo 2 – elemento complementar 

RIO: trilha sonora original do filme. [S. l.]: Universal Music, 2011. 1 CD (40 min). Vários 

intérpretes. 

 

 Parte de documento sonoro 

Os elementos essenciais são: título, intérprete, compositor da parte (ou faixa de gravação), 

seguidos da expressão In: e da referência do documento sonoro no todo. No final da referência, 

deve-se informar a faixa ou outra forma de individualizar a parte referenciada. Para audilivros, 
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a indicação do autor do livro (se houver) deve preceder o título da parte. Quando necessário, 

acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor identificar o documento. 

 

Exemplo 1 – elemento essencial 

JURA secreta. Intérprete: Simone. Compositores: S. Costa e A. Silva. In: FACE a face. 

Intérprete: Simone. [S. l.]: Emi-Odeon Brasil, 1977. 1 CD, faixa 7. 

 

Exemplo 2 – elemento complementar 

TOQUE macio, Intérprete: Alcione. Compositor: A Gino. In: OURO e cobre. Intérprete: 

Alcione. São Paulo: RCA Victor, 1988. 1 disco vinil, lado A, faixa 1 (4 min). 

 

 Documento sonoro em meio eletrônico                                                                                 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para os documentos sonoros, 

acrescidas de informações relativas à descrição física do meio eletrônico. Quando se tratar de 

obras consultada online. 

 

Exemplo 1 – elemento essencial 

PODCAST LXX: Brasil: parte 3: a república. [Locução de]: Christian Gutner. [S. l.]: Escriba 

Café, 19 mar. 2010. Podcast. Disponível em: http://escribacafe.com/podcast-lxx-brasil-parte-

3-a-republica/. Acesso em: 4 out. 2010. 

 

Exemplo 2 – elemento complementar 

ANTICAST 66: as histórias e teorias das cores. Entrevistadores: Ivan Mizanzuk, Rafael 

Ancara e Marcos Beccari. Entrevistada: Luciana Martha Silveira. [S. l.]: Brainstorm9, 31 

jan.20013. Podcast. Disponível em: http://soundcloud.com/anticastdesign/anticast-66-as-hist-

rias-e/s-Olmz9. Acesso em 22 ago.2014. 

 

 Partitura 

Inclui partituras impressas e em meio eletrônico 

 

 Partitura impressa 

Os elementos essenciais são: compositor, título, instrumento a que se destina, desde que não 

faça parte do título, local, editor, data e descrição física. Quando necessário, acrescentam-se 

elementos complementares à referência para melhor identificar o documento. 

 

Exemplo 1 – element essencial 

XENAKIS, Iannis. Aïs. Pour baryton amplifié, percussion solo et grandorchestre. Paris: 

Salabert, 1980. 1 partitura. 
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 Partitura em meio eletrônico 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para partituras impressas, 

acrescidas de informações relativas à descrição do meio eletrônico. Quando se tratar de obras 

consultadas online. 

 

Exemplo 1 – elemento essencial 

BEETHOVEN, Ludwig van. Neunte symphonie: op.125. Orquestra. Leipzig: Breitkopf &                                                                                                                                                                           

Härtel, 1863. 1 partitura. Disponínel em: http://www.imslp.org/wiki/File:TN-

Beethoven_Breitkopf_Seria_1_Band_3_B_9.jpg. Acesso em: 20 jun.2012. 

 

Exemplo 2 – elemento complementar 

GONZAGA, Chiquinha. Gaúcho: o corta-jaca de cá e lá. Piano. 1997. 1 partitura. Acervo 

digital Chiquinha Gonzaga. Disponível em: 

http://chiquinhagonzaga.com/acervo/partituras/gaucho_ca_e_la_piano.pdf. Acesso em: 20 

jun. 2012. 

 

 Documento iconográfico 

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

material estereográfico, transparência, cartaz entre outros. 

Os elementos essenciais são: autor, título, data e especificação do suporte. Em obra de arte, 

quando não existir o título, deve-se indicar a expressão Sem título, entre colchetes. Quando 

necessário acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor identificar o 

documento. 

 

Exemplo 1 – elemento essencial 

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

 

Exemplo 2 – elemento complementar 

TELECONFEREÊNCIA REDE SESC-SENAC, 2010. Comportamento do consumidor. 

[Rio de Janeiro: Senac/ DN], 2010 1 cartaz. 

 

 Documento iconográfico eletrônico 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para documento iconográfico, 

acrescidas de informações relativas à descrição física do meio eletrônico (disquetes, CD-ROM, 

online, entre outros). Quando se tratar de obras consultadas online. 
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Exemplo 1 – elemento essencial 

HOUTE, Jef Van den. Black hole. 1 June 2010. 1 fotografia. Disponível em: 

http://photo.net/photodb/photo?photo_id=11724012. Acesso em: 26 maio 2011. 

 

Exemplo 2 – elemento complementar                                                                                

FLORIANÓPOLIS AUDIVISUAL MERCOSUL, 2011, Florianópolis. FAM2011: 15 anos: 

festival + fórum. Florianópolis: Associação Cultural Panavision, 2011. 1 cartaz, 656 x 468 

pixels, 72 dpi, 60, 4 K, RGB, formato jpeg. Disponível em: 

http://4.bp.blogspot.com/_YymekZ7g_7U/TUsA0Gvyl/AAAAAAAABAc/ekciNgFGxU/s16

00/fam2011_postal_incricoes.jpg. Acesso em: 21 ago. 2011. 

 

 Documentos cartográfico 

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

Os elementos essenciais são: autor, título, subtítulo (se houver), local, editora, data de 

publicação, descrição física e escala (se houver). Quando necessário, acrescentam-se elementos 

complementares à referência para melhor identificar o documento. 

 

Exemplo 1 – elemento essencial 

INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO (São Paulo). Regiões de governo do 

Estado de São Paulo. São Paulo: IGC, 1994. 1 atlas 1:2.000. 

 

Exemplo 2 – elemento complementar 

CESP; TERRAFOTO. Reconhecimento aerofotogramétrico do litoral sul. São Paulo: 

CESP, 1981. 1 foto índice, p&b, papel fotogr., 89X69 cm. Escala voo 1:35.000; Escala foto-

indice 1:100.000. Folha SG 23-V-C-I. Articulação Q28AA. Data do voo: 1980/81. Conteúdo: 

faixa 21, fotos: 024-029; 22ª, Fotos: 008-013; faixa 23A, fotos: 007-011; faixa: 25, fotos: 010-

11; faixa 26, fotos: 008-009; faixa 27, foto: 008. 

 

 Documento cartográfico em meio eletrônico 

As referência devem obedecer aos padrões indicados para documentos cartográfico, 

acrescidas de informações relativas à descrição física do meio eletrônico (CD-ROM, online, 

entre outros). Quando se tratar de obras consultadas online. 

 

Exemplo 1 – elemento essencial                                                                                            

PERCENTAGEM de imigrantes em São Paulo, 192. Neo Interativa, Rio de Janeiro, n.2, 

inverno 1994. 1 
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Exemplo 2 – elemento complementar 

INSTITUTO DE PESQUISA ESPACIAIS (Brasil). Adamantina, São Paulo. São José dos 

Campos: INPE, 2014. 1 imagem de satélite, color. Satélite CBERS 2b, instrumento CCD. 

Intervalo de tempo: de 29 maio 1973 a 26 nov. 2014. Lat. -21.7411667, Long. -51.001667. 

Disponível em: http://www.dgi.inpe.br/CDSR/. Acesso em: 26 nov. 2014. 

 

 Documento tridimensional 

Inclui esculturas, maquetes, objetos (fósseis, esqueletos, objetos de museu, animais 

empalhados e monumentos) entre outros. 

Os elementos essenciais são: autor (criador, inventor entre outros), título (quando não 

existir, deve-se atribuir uma denominação, entre colchetes), local, produtor ou fabricante, data 

e especificação do documento tridimensional. Quando necessário, acrescentam-se elementos 

complementares à referência para melhor identificar o documento. 

 

Exemplo 1 – elemento essencial 

DUCHAMP, Marcel. Escultura para viajar. 1918. 1 escultura variável. Borracha colorida e 

cordel. 

 

Exemplo 2 – elemento complementar 

CAMPANHA DAS ÍNDIAS. [Bule de porcelana]. [China]: Companhia das Índias, [18--]. 1 

bule. Família rosa, decorado com buquês e guirlandas de flores sobre fundo branco, pegador 

de tampa em formato de fruto. 

 

 Documento de acesso exclusivo em meio eletrônico 

Inclui bases de dados, listas de discussão, programas de computador, redes sociais, 

mensagens eletrônicas, entre outras. 

NOTA Para correspondência via e-mail. 

Os elementos essenciais são: autor, título da informação ou serviço ou produto, versão ou 

edição (se houver), local data e descrição física do meio eletrônico. Quando necessário, 

acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor identificar o documento. 

 

Exemplo 1 – elemento essencial 

APPLE. OS X El Capitan. Versão 10.11.6. [Cupertino]: Apple, c2017. 

 

Exemplo 2 – elemento complementar 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Biblioteca Central. Normas.doc: normas para 

apresentação de trabalhos. Curitiba, 1998. 5 disquetes, 3¹/² pol. Word for Windows 7.0. 
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 Transcrição dos elementos 

Os padrões indicados nesta Norma para apresentação dos elementos que compõem as 

referências aplicam-se a todos os tipos de documentos. 

Indicação de responsabilidade 

Para indicação da forma correta de entrada de nomes pessoais ou entidades, convém 

consultar o código de catalogação vigente. 

 

 Pessoa física 

O autor deve ser indicado pelo último sobrenome, em letras maiúsculas, seguido do 

prenome e outros sobrenomes, abreviados ou não, conforme consta no documento. Para casos 

específicos. Os autores devem ser separados por ponto e vírgula, seguidos de um espaço. 

Convém que se padronizem os prenomes e sobrenomes para o mesmo autor, quando 

aparecerem de forma diferentes em documentos distintos 

 

Exemplo 1 

ALVES, Roque de Brito. Ciência criminal. Rio de janeiro: Forense, 1995. 

 

 Quando houver até três autores, todos devem ser indicados. 

 

Exemplo 1 

SOUZA, J. C.; PEREIRA, A. M. Metodologia de trabalhos. 3 ed. São Paulo: Estrela, 2011. 

 

Exemplo 2                                                                                                                                

PASSOS, L. M. M.; FONSECA, A.; CHAVES, M. Alegria de saber: matemática, segunda 

série, 2, primeiro grau: livro do professor. São Paulo: Scipione, 1995. 136 p. 

 

 Quando houver quatro ou mais autores, convém indicar todos. Permite-se que se indique 

apenas o primeiro, seguido da expressão et al. 

 

Exemplo 1 

URANI, A, et al. Constituição de uma matriz de contabilidade social para o Brasil. 

Brasília, DF: IPEA, 1994. 
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Exemplo 2 

TAYLOR, Robert; LEVINE, Denis; MARCELLIN-LITTE, Denis; MILLIS, Darry. 

Reabilitação e fisioterapia na prática de pequenos animais. São Paulo: Roca, 2008. 

 

 Autores com nomes hispânicos, nomes compostos, com grau de parentesco e com 

sobrenome com prefixos devem ser indicados de acordo com o seguinte: 

 

a) Sobre nome hispânico 

SAHELICES GONZÁLEZ, Paulino. Ama y haz lo que quieras. Madri: Ver. Agustiniana, 

2000. 537 p. 

 

GARCÍA MARQUEZ, Gabriel. O amor nos tempos de cólera. 33. ed. Rio de Janeiro: 

Record, 2008. 

 

b) Grau de parentesco 

ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e análise de balanços: um enfoque econômico-

financeiro. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

GRISARD FILHO, Waldyr. Guarda compartilhada: um novo modelo de responsabilidade 

parental. 5. ed. rev. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, c2011. 288 p. 

 

c) Sobrenome compostos 

SAINT-ARNAUD, Yves. A pessoa humana: introdução ao estudo da pessoa e das relações 

interpessoais. São Paulo: Loyola, 1984. 154 p. 

 

ESPÍRITO SANTO, Miguel Frederico de. O Rio Grande de São Pedro entre a fé e a razão: 

introdução a história do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Martins Livreiro, 1999. 144 p. 

 

d) Sobrenomes com prefixos                                                                                              

D’AMBROSIO, Ubiratan. Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2001. 110 p. 

 

LA TORRE, Massimo. Two essays on liberalism aund utopia. Florence: European 

University Institute, 1998. 45 p. 

 

O’CONNOR, Colin. Roman bridges. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 234 p. 

 

 Quando houver indicação explícita de responsabilidade pelo conjunto da obra, em 

coletâneas de vários autores, a entrada deve ser feita pelo nome do responsável, seguido 

da abreviação, em letras minúsculas e no singular, do tipo de participação (organizador, 

compilador, editor, coordenador, entre outros), entre parênteses. Havendo mais de um 

responsável, o tipo de participação deve constar no singular, após o último nome. 
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Exemplo 1 

FERREIRA, Léslie Piccolotto (org.). O fonoaudiólogo e a escola. São Paulo: Summus, 1991. 

 

Exemplo 2  

MARCONDES, E.; LIMA, I. N. de (coord.). Dietas em pediatria clínica. 4. ed. São Paulo: 

Sarvier, 1993. 

 

 No caso de obra publicada sob pseudônimo, este deve ser adotado na referência 

 

Exemplo 1 

DINIS, Julio. As pupilas do senhor reitor. 15.ed. São Paulo: Ática, 1994. 263 p. (série bom 

livro). 

 

 Outros tipos de responsabilidade (tradutor, revisor, orientador, ilustrador, entre outros) 

podem ser acrescentados após o título, conforme aparecem no documento. Quando 

houver quatro ou mais responsáveis, aplica-se o recomendado. 

 

Exemplo 1 

ALBERGARIA, Lino de. Cinco anos sem chover: história de Lino de Albergaria. Ilustrações 

de Paulo Lyra. 12. ed. São Paulo: FTD, 1994. 63 p. 

 

Exemplo 2  

ACCORSSI, Aline. Materializações do pensamento social sobre a pobreza.                                                                                                                                            

Orientador: Helena Beatriz Kochenborger Scarparo. 2011. 184 f. Tese (Doutorado em 

Psicologia) – Faculdade de Psicologia, PUCRS, Porto Alegre, 2011. Versões impressa e 

eletrônica. 

 

 Para obras psicografadas, o primeiro elemento deve ser o nome do espírito. 

 

Exemplo 1 

EMMANUEL, (Espírito). Alma e coração. Psicografado por Francisco Cândido Xavier. São 

Paulo: Pensamento, 1976. 

 

 Obras adaptadas devem ter o responsável pela adaptação como o primeiro elemento. 

 

Exemplo 1 

MOURO, Marco. A noite das camas trocadas. [Adaptado da obra de] Giovanni Boccaccio. 

São Paulo: Luzeiro, 1979. 
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 Para entrevistas, o primeiro elemento deve ser o entrevistado 

 

HAMEL, Gary. Eficiência não basta: as empresas precisam inovar na gestão. [Entrevista 

cedida a] Chris Staley. HSM Management, São Paulo, n.79, mar./abr. 2010. Disponível em: 

http://revistahsm.co.br/coluna/gary-hamel-e-gestao-na-era-da-criatividade/. Acesso em: 

23mar. 2017. 

 

 Pessoa jurídica 

As obras de responsabilidade de pessoa jurídica (órgãos governamentais, empresas, 

associações, entre outros) têm entrada pela forma conhecida ou como se destaca no documento, 

por extenso ou abreviada. 

Convém que se padronizem os nomes para o mesmo autor, quando aparecem de formas 

diferentes em documentos distintos. 

 

Exemplo 1 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724: informação 

e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011. 

 

Exemplo 2                                                                                                                                

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Catálogo de tese da Universidade de São Paulo, 

1992. São Paulo: USP, 1993. 467p. 

 

 Quando houver mais de um autor. 

 

Exemplo 1 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUA (Brasil); COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO 

DE SÃO PAULO. Guia nacional de coleta de preservação de amostras: água, sedimento, 

comunidades aquáticas e efluentes líquidos. Brasília, DF: ANA; São Paulo: CETESB, 2011. 

327 p. Disponível em: 

http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/laboratorios/publicacoes/guia-nacional-coleta-

2012.pdf. Acesso em 26 fev.2015. 

 

 Quando for uma instituição governamental da administração direta, seu nome deve ser 

precedido pelo nome do órgão superior ou pelo nome da jurisdição à qual pertence. 

 

Exemplo 1 

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

do Estado de São Paulo, São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente, 1993. 35 p. 
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Exemplo 2 

BRASIL. Ministério da Justiça. Relatório de atividades. Brasília, DF: Ministério da Justiça, 

1993. 28 p. 

 

 Quando estado e município forem homônimos, indicar a sigla do estado entre 

parênteses. 

 

Exemplo 1 

RIO DE JANEIRO (Município). Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Bibliografia 

carioca 1977. Rio de Janeiro: Secretaria de Leis Municipal de Educação e Cultura, 1978. 

 

Exemplo 2                                                                                                                                

VIÇOSA (MG). Lei nº 2558/2016. Dispõe sobre o direito ao aleitamento e da outras 

providências. Viçosa, MG: Sistema de Leis Municipais, 2017. Disponível 

em:leismunicipais.com.br. Acesso em: 22 jun. 2017. 

 

 Quando a instituição, vinculada a órgão maior, tem uma denominação específica a que 

a identifica, a entrada é feita diretamente pelo seu nome. 

 

Exemplo 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Relatório de atividades Pró-

reitoria de pós graduação. [Florianópolis: UFSC], 2012. Disponível em: 

http://propg.ufsc.br/files/2013/08/Relatório-de-Atividades-PROPG-2012.pdf. Acesso em: 26 

fev. 2015. 

 

 Quando a instituição for homônima, deve-se acrescentar, no final e entre parênteses, a 

unidade geográfica que identifica a jurisdição. 

 

Exemplo 1 

BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil). Relatório de diretoria-geral: 1984. Rio de Janeiro: 

Biblioteca Nacional, 1985, 40 p. 

 

Exemplo 2 

BIBLIOTECA NACIONAL (Portugal). O 24 de julho de 1983 e a guerra civil de 18929-

1834. Lisboa: Biblioteca Nacional, 1983. 95 p. 

 

 Eventos 

As obras resultantes eventos (seminários, congressos, simpósios, entre outros) têm sua 

entrada pelo nome do evento, por extenso e em letras maiúsculas, seguido do seu número de 
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ocorrência (se houver), ano e local de realização e idioma do documento. O número de 

ocorrência deve ser em algarismo arábico, seguido de ponto. 

 

Exemplo 1 

CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 10., 1979, 

Curitiba. Anais [...]. Curitiba: Associação Bibliotecária do Paraná, 1979. 3 v. 

 

Exemplo 2                                                                                                                                

IFLA-RSCAOMID TERM MEETING; INTERNATIONAL SEMINAR ON LIBRAY 

CONSORTIUM & COMMUNITY ENGAGEMENT, 2014. Kuala Lumpur. Annais [...]. 

Kuala Lumpur: IFLA Regional Standing Committee for Asia and Oceania Section, 2014. 

 

 Autoria desconhecida 

Quando a autoria for desconhecida, a entrada deve ser feita pelo título. O termo Anônimo 

ou a expressão Autor desconhecido não podem ser usados. 

 

Exemplo 1 

PEQUENA biblioteca do vinho. São Paulo: Lafonte, 2012. 

 

Exemplo 2 

ONDA de frio: reviravolta traz vento e forte chance de neve. Zero Hora, Porto Alegre, ano 

47, n.16.414, 12 ago. 2010. Disponível em: 

http://www.clicbs.com.br/zerohora/jsp/defaut.jspx?uf=flip. Acesso em: 12 ago. 2010. 

 

 Título e subtítulo 

O título e o subtítulo devem ser reproduzidos como figuram no documento, separados por 

dois pontos. 

 

Exemplo 1 

PASTRO, Cláudio. Arte sacra: espaço sagrado hoje. São Paulo: Loyola. 1993. 343p. 

 

 Referência com entrada pelo título, iniciado por artigo (definido ou indefinido), deve 

ser grafados com letras maiúsculas o artigo e a palavra subsequente. 

 

Exemplo 1 

AO GRANDES clássicos das poesias líricas. [S. l.]: Ex Libris, 1981. 60f. 
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 Quando o título aparecer em mais de uma língua, registra-se o primeiro. Podem-se 

registrar os demais, separando-os pelo sinal de igualdade. 

 

Exemplo 1                                                                                                                                

SÃO PAULO MEDICAL JOUNAL = REVISTA PAULISTA DE MEDICINA. São Paulo: 

Associação Paulista de Medicina, 1941-. Bimestral. ISSN 0035-0362. 

 

Exemplo 2 

ELETROPAULO. A cidade da Ligth, 1899-1930 = The city of the Ligth Company, 1899-

1930. São Paulo: Eletropaulo, 1990. 

 

 Quando se referenciam coleções de publicações periódicas, ou quando se referência 

integralmente um número ou fascículo, o título deve ser o primeiro elemento da 

referência, grafado em letras maiúsculas. 

 

Exemplo 1 

REVISTA BRASILEIRA DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO. São Paulo: 

FEBAB, 1973-1992. 

 

 No caso de periódico com título genérico, incorpora-se o nome da entidade autora ou 

editora, que se vincula ao título por uma preposição, entre colchetes. 

 

Exemplo1 

BOLETIM ESTATÍSTICO [DA] REDE FERROVIÁRIA FEDERAL. Rio de Janeiro, 1965-. 

Trimestral. 

 

 O título da publicação periódica pode ser transcrito na forma abreviada, desde que 

conste na publicação. 

 

Exemplo 1 

LEITÃO, D. M. A informação como insumo estratégico. Ci. Inf., Brasília, DF, v. 22, n. 2, p. 

118-123, maio/ ago. 1989. 

 

 Quando não existir título, deve-se atribuir uma palavra ou frase que identifique o 

conteúdo do documento, entre colchetes. Para obras de arte, deve-se indicar a expressão 

Sem título, entre colchetes. 
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Exemplo 1                                                                                                                                

SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AQUICULTURA, 1., 1979, Recife. [Trabalhos 

apresentados]. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Ciências, 1980. Ii, 412 p. 

 

 Edição 

A edição, se constar no documento, deve ser transcrita pelas abreviaturas do numeral ordinal 

e da palavra edição, ambas no idioma do documento. 

 

Exemplo 1 

SCHAUM, Daniel. Schaum’s outline of and problems. 5th ed. New York: Schaum 

Publishing. 1956. 204 p. 

 

Exemplo 2  

PEDROSA, Israel. Da cor à cor inexistente. 6. ed. Rio de Janeiro: L. Cristiano, 1995.219 p. 

 

 Indicam-se emendas e acréscimos à edição, de forma abreviada, como consta no 

documento. 

 

Exemplo 1 

FRANÇA, Júnia Lessa et al. Manual para normalização de publicações técnico-

científicas. 3. ed. rev. e aum. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1996. 

 

 Local 

O local de publicação (cidade) deve ser indicado como consta no documento. Na ausência 

do nome da cidade, pode ser indicado o estado ou país, desde que conste no documento. 

No caso de cidades homônimas, acrescenta-se a sigla doestado ou nome do país, separados 

por vírgula. 

 

Exemplo 1 

Viçosa, AL 

Viçosa, MG 

Viçosa, RN 

                                                                                                                                               

Exemplo 2 

Brasília, DF 

Brasília, MG 
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Exemplo 3 

Toledo, PR 

Toledo, España 

 

 Quando houver mais de um local para uma só editora, indica-se o primeiro ou o mais 

destacado. 

 

Exemplo 1 

SWOKOWKI, E. W.; FLORES, V. R. L. F.; MORENO, M. Q. Cálculo de geometria 

analítica. Tradução de Alfredo Alves de Faria. Revisão técnica Antonio Pertence Júnior. 2. 

ed. São Paulo: Makron Books do Brasil, 1994. 2 v. 

 

NOTA: Na obra: São Paulo – Rio de Janeiro – Lisboa – Bogotá – Buenos Aires – Guatemala 

– México – New York – San Juan – Santiago. 

 

 Quando o local não aparece no documento, mas pode ser identificado, indica-lo entre 

colchetes. 

 

Exemplo 1 

LAZZARINI NETO, Sylvio. Cria e recria [São Paulo]: SDF Editores, 1994. 108 p. 

 

 Utiliza-se a expressão sine loco, abreviada, entre colchetes [s.l.], caso não seja possível 

identificar o local de publicação. O s de sine deve ser grafado em letra maiúscula quando 

for o primeiro elemento dos dados de publicação. 

 

Exemplo 1 

KRIEGER, Gustavo; NOVAES, Luís Antonio; FARIA, Tales. Todos os sócios do 

presidente. 3. ed. [S.l]: Scritta, 1992. 195 p. 

 

Exemplo 2                                                                                                                                

ALEXANDRESCU, D. T. Melanoma costs: adynamic model comparing estimated overall 

costs of various clinical stages. Dermatology Online Journal, [s.l.], v.15, n. 11, p. 1, Nov. 

2009. Disponível em: 

http://dermatology.cdlib.org/1511/origlnals/melanoma_costs/alexandrescu.html. Acesso em 3 

nov. 2009. 
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 Editora 

O nome da editora, da gravadora, entre outras instituições responsáveis pela publicação, 

deve ser indicado como aparece no documento, suprimindo-se as palavras que designaram a 

natureza jurídica ou comercial. 

 

Exemplo 1 

DAGHLIAN, Jacob. Lógica e álgebra de Boole. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 1995. 167 

p., il. Bibliografia: p. 166-167. ISBN 85224-1256-1. 

 

NOTA: Na publicação: Editora Atlas S.A. 

 

 Para editora comercial homônima a uma instituição, deve-se indicar a palavra Editora 

ou a abreviatura, como consta no documento. 

 

Exemplo 1 

GUZZI, Drica. Web e participação: a democracia no século XXI. São Paulo: Editora Senac 

São Paulo, 2010. 

 

 Quando houver duas editoras com locais diferentes, indicam-se ambas, com seus 

respectivos locais, separadas por ponto e vírgula. Se forem três editoras ou mais, indica-

se a primeira ou a que estiver em destaque. 

 

Exemplo 1 

ALFONSO-GOLDFARB, Ana Maria; Maia, Carlos A. (coord.). História da ciência: o mapa 

do conhecimento. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura; São Paulo: EDUSP, 1995. 968 p. 

(América 500 anos, 2). 

 

 Quando houver duas editoras com o mesmo local, indicam-se ambas, separadas por dois 

pontos. 

 

Exemplo 1 

FULD, Leonard M. Inteligência competitiva: como se manter à frente dos movimentos da 

concorrência e do mercado. Rio de janeiro: Elsevier: Campus, 2007. 

 

 Quando a editora for também autor (pessoa jurídica), pode-se adotar, no campo Editora, 

a forma abreviada (ou sigla), desde que esta conste no documento. 
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Exemplo 1 

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (Brasil). A situação do tabagismo no Brasil. Rio 

de Janeiro: INCA, c2011. 

 

 A expressão sine nomine deve ser utilizada abreviada e entre colchetes [s.n.], quando a 

editora não puder ser identificada. 

 

Exemplo 1 

FRANCO, I. Discursos: de outubro de 1992 a agosto de 1993. Brasília, DF: [s.n.], 1993. 107 

p. 

 

 Quando o local e o editor não puderem ser identificados na publicação, devem-se utilizar 

as expressões sine loco e sine nomine, abreviadas, entre colchetes e separadas por dois 

pontos [S.l.: s.n.]. 

 

Exemplo 1 

GONÇALVES, F. B. A história de Mirador. [S.l.: s.n.], 1993. 

 

 Data 

Devem ser indicadas as datas da publicação, manufatura, distribuição, execução, 

transmissão, gravação, acesso, entre outros. 

 

 Ano                                                                                                                                           

O ano de publicação deve ser indicado em algarismo arábicos. 

 

Exemplo 1 

JAMES, E. L. Cinquenta tons de cinza. Tradução: Adalgisa Campos da Silva. Rio de 

Janeiro: Intríseca, 2012. (Triologia Cinquenta Tons de Cinza, 1). 

 

 Caso não seja localizado o ano de publicação, deve ser indicado um ano, seja do 

copirraite (precedido da letra c em minúsculo e sem espaço), da distribuição, da 

impressão, entre outros. 

  

Exemplo 1 

CIPOLLA, Sylvia. Eu e a escola 2ª série. São Paulo: Paulinas, c1993. 
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Deve ser indicado o ano equivalente do calendário gregoriano, separado por sinal de 

igualdade, no caso de data oriunda de outros sistemas e calendários, como o judaico, o bahai, o 

nepalês, entre outros. 

 

Exemplo 1 

PAIM, Zaken Sidinei. No princípio. Boletim Ouve Israel, Curitiba, 26 Tishrei 5766 = 29 out. 

2005. Disponível em: 

http://www.israelitas.com.br/boletim/boletimVer.php?%20id=48&nomerosh=. Acesso em: 21 

jun.2012. 

 

 Se nenhum ano de publicação, distribuição, copirraite, impressão, entre outros puder ser 

localizado no documento, deve ser indicado um ano, entre colchetes. 

 

Exemplo 1 

[1971 ou 1972] um ano ou outro 

Exemplo 2 

[1969?] ano provável 

Exemplo 3 

[1973] ano certo, não indicado no item 

Exemplo 4 

[entre 1906 e 1912] usar intervalos menores de 20 anos                                                     

Exemplo 5 

[ca. 1960] ano aproximado 

Exemplo 6 

[197-] década certa 

Exemplo 7 

[197-?] década provável 

Exemplo 8 

[18--] século certo 

Exemplo 9 

[18--?] século provável 

 

 Nas referências de vários volumes de um documento, produzidos em um período, devem 

ser indicados os anos (o mais antigo e o mais recente da publicação), separados por 

hífen. 
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 Exemplo 1 

GLOBO RURAL. São Paulo: Rio Gráfica, 1985-. Mensal. 

 

 Em caso de publicação periódica encerrada, devem ser indicados os anos inicial e final 

do período de edição. 

 

Exemplo 1 

DESENVOLVIMENTO & CONJUNTURA. Rio de Janeiro: Confederação Nacional da 

Indústria, 1957-1968. Mensal. 

 

 Mês 

O mês (se houver) deve anteceder o ano e ser indicado de forma abreviada, no idioma 

original da publicação. 

 

Exemplo 1 

BENNETTON, M. J. Terapia ocupacional e reabilitação psicossocial: uma relação possível. 

Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 4, n. 3, p. 11-16, 

mar. 1993. 

 

 Se constarem na publicação, em lugar dos meses, as estações ou as divisões do ano em 

trimestres, semestres, entre outros, indicam-se os primeiros como figuram o documento 

e abreviam-se os últimos. 

 

Exemplo 1 

MANSILLA, H. C. F. La controvérsia entre universalismo y particularismo em la filosofia de 

la cultura. Revista Latinoamericana de Filosofia, Buenos Aires, v. 24, n. 2, primavera 1998. 

 

Exemplo 2 

FIGUEIREDO, E. Canadá e Antilhas: línguas populares, oralidade e literatura. Gragoatá, 

Niterói, n. 1, p. 127-136, 2. sem. 1996. 

 

 Dia e hora 

O dia deve ser indicado em algarismos arábicos e anteceder o mês, separado por um 

espaço. Se necessário, indicar a hora de publicação e do acesso ao documento, após as 

respectivas datas.  
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Exemplo 1 

RIBEIRO, Edilene. Entenda como a posição do sol pode interferir na compra do imóvel. 

Metro News, São Paulo, 20 jun. 2013. Imóveis & Afins, p.1. 

 

Exemplo 2 

RODRIGUES, Arthur; MANSO, Bruno Paes; ZANCHETTA, Diego. As faces do movimento 

nas ruas. Estadão.com.br, São Paulo, 19 jun. 2013, 23:09. Disponível em: 

http://www.estadao.com.br/noticias/cidades.as-faces-domovimento-nas-ruas,1044494,0.htm. 

Acesso em: 20 jun. 2013, 10:05. 

 

 Descrição física 

Unidades físicas 

A quantidade total das unidades físicas referenciadas deve ser registrada na forma indicada 

no documento, seguida da sua designação específica, abreviada quando possível, e                                                                                                                                             

separada por vírgula quando houver mais de uma sequência. Se necessário informar detalho do 

documento, indica-lo entre parêntese. 

 

Exemplo 1 

122 p. 

Exemplo 2 

ix, 22 p. 

Exemplo 3 

1 atlas (269 p.) 

 

Exemplo 4 

8 álbuns (555 fotografias) 

Exemplo 5 

3 quebra-cabeças (550 peças) 

Exemplo 6 

7 transparências (15 gravuras) 

Exemplo 7 

1 partitura (vi, 64 p.) 

Exemplo 8 

3 DVD (60 min) 
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 Documentos impressos 

Pode ser registrado o número da última página ou folha de cada sequência, respeitando-se 

a forma encontrada (letras e algarismos romanos e arábicos). Se necessário, indica-se a 

quantidade de páginas não numeradas, entre colchetes. 

 

Exemplo 1 

FELIPE, Jorge Franklin Alves. Previdência social na prática forense. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 1994. Viii, 236 p. 

 

Exemplo 2 

JAKUBOVIC, J.; LELLIS, M. Matemática na medida certa 8. série: livro do professor. 

2.ed. São Paulo: Scipione, 1994. 208, xxi p. 

 

 Quando o documento for constituído de apenas uma unidade física, indica-se o número 

total de páginas ou folhas, seguido da abreviatura p. ou f., respectivamente. 

 

Exemplo 1 

PIAGET, Jean. Para onde vai a educação. 7.ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1980.500 p. 

 

Exemplo 2 

TABAK, F. A lei como instrumento de mudança social. Fortaleza: Fundação Waldemar 

Alcântara, 1993. 17 f. 

 

 Quando o documento for publicado em mais de uma unidade física, indica-se a 

quantidade de volumes, seguida da abreviatura v. 

 

Exemplo 1  

TOURINHO FILHO, F. C. Processo penal. 16. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 1994. 4 v. 

 

 Se o número de volumes bibliográficos diferir do número de unidades físicas, indica-se 

primeiro o número de volumes bibliográficos, seguido do número de unidades físicas. 

 

Exemplo 1 

SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996. 5 v. em 3. 
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 Em partes de publicações, devem-se indicar os números das folhas ou páginas inicial e 

final, precedidos da abreviatura f. ou p. Se a publicação for em volumes, indica-se o 

número do volume, precedido da abreviatura v. Se necessário, indicar outra forma de 

individualizar a parte referenciada. 

 

Exemplo 1 

REGO, L. L. B. O desenvolvimento e a prontidão para a alfabetização. In: CARRARO, T. N. 

(org.). Aprender pensando. 6.ed. Petrópolis: Vozes, 1991. P. 31-40. 

 

Exemplo 2                                                                                                                                

TOURINHO FILHO, F. C. Processo penal. 16. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 1994. v. 

2. 

 

 Quando a publicação não for paginada, indica-se, caso seja necessário, a quantidade de 

páginas entre colchetes. Caso a numeração de páginas seja irregular, indica-se a 

sequência apresentada no documento. 

 

Exemplo 1 

REDE EAD SENAC. Curso de especialização em Educação a Distância: manual do tutor. 

Rio de Janeiro: [Senac Nacional], 2005. [46] p. 

 

Exemplo 2 

LUCCI, E. A. Viver e aprender: estudos sociais 3: exemplar do professor. 3.ed. São Paulo: 

Saraiva, 1994, 96, 7 p. 

 

 Documento em meio eletrônico 

Recomenda-se indicar o tipo de suporte ou meio eletrônico em que o documento está 

disponível. 

Para redes sociais, especificar o nome da rede e o perfil ou página acessados, separados por 

dois pontos. Para os demais documentos. 

 

Exemplo 1 

PODCAST LXX: Brasil: parte 3: a república. [locução de]: Christian Gutner. [S.l.]: Escriba 

Café, 19 mar. 2010. Podcast. Disponível em: http://escribacafe.com/podcast-Ixx-brasil-parte-

3-arepublica/. Acesso em: 4 out. 2010. 
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Exemplo 2 

ALMEIDA, M. P. S. Fichas para MARC. Destinatário: Maria Teresa Reis Mendes. [S.l.], 12 

jan. 2002. 1 mensagem eletrônica. 

 

Exemplo 3 

BAVARESCO, Agemir; BARBOSA, Evandro; ETCHEVERRY, Katia Martin (org.). 

Projetos de filosofia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011. E-book (2013 p.) (Coleção Filosofia). 

ISBN 978-85-397-0073-8. Disponível em: 

http://ebook.pucrs.br/edipucrs/projetosdefilosofia.pdf. Acesso em: 21 ago. 2011. 

 

 Ilustrações 

Podem ser indicadas as ilustrações pele abreviatura il., separada por vírgula da descrição 

física. Se necessário, especificar o tipo de ilustração e indicar se é colorida ou preta e branco, 

por meio das abreviaturas color. ou p&b. 

 

Exemplo 1 

CESAR, A. M. A bala e a mitra. Recife: Bagaço, 1994. 267 p., il. 

Exemplo 2 

AZEVEDO, Marta R. de. Viva a vida: estudos sociais 4. São Paulo: FTD, 1994, 194 p., il. 

color. 

Exemplo 3 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Guia de museus brasileiros. São Paulo: EDUSP, 

2008. 504 p., fotografias color. 

 

 Dimensões 

Indicar a dimensão do documento, em centímetro, após a descrição física e ilustração (se 

houver), separada por vírgula. 

 

Exemplo 1  

DURAN, J. J. Iluminação para vídeo e cinema. São Paulo: [s.n.], 1993. 126 p., 21cm. 

Exemplo 2 

CHEMELLO, T. Lãs, linhas e retalhos. 3.ed. São Paulo: Global, 1993. 61 p., il., 16 x 23 cm. 

Exemplo 3 

TAÇA de vidro à maneira de Veneza, com a imagem de Nossa Senhora e o menino no fuste 

também decorado com detalhes azuis. [17--?]. 1 taça, 24,5 cm de altura x 10,7 cm de 

diâmetro. 
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 Séries e coleções                                                                                                                       

Indicam-se, entre parênteses, os títulos das séries e coleções, separadas, por vírgula, da 

numeração em algarismo arábicos (se houver). A subsérie (se houver) é separada da série um 

ponto. 

NOTA: Uma coleção ou série editorial pode reunir monografias (por exemplo, Coleção 

Primeiros passos, Série Nossos clássicos, Série Literatura brasileira, Série Relatórios) ou 

constituir publicação editada em partes, com o objetivo de formar futuramente uma coleção 

completa (por exemplo, Série Século XX, Série Bom apetite entre o autor. 

  

Exemplo 1 

TORELLY, M, Almanaque para 1949: primeiro semestre ou Almanaque d’A Manhã. Ed. 

Fac-sim. São Paulo: Studioma: Arquivo do Estado, 1991. (Coleção Almanaques do Barão de 

Itararé). Contém Iconografia e depoimentos sobre o autor. 

 

Exemplo 2 

CARVALHO, Marlene. Guia prático do alfabetizador. São Paulo: Ática, 1994. 95 p. 

(Princípios, 243). 

 

 Notas 

Sempre que necessário à identificação da obra, podem ser incluídas notas com informações 

complementares, ao final da referência, em língua portuguesa, sem destaque tipográfico. 

 

Exemplo 1 

LAURENTI, R. Mortalidade pré-natal. São Paulo: Centro Brasileiro de Classificação de 

Doenças, 1978. Mimeografado. 

 

Exemplo 2 

MALAGRINO, W. et al. Estudos preliminares sobre os efeitos de baixas concentrações de 

detergentes amiônicos na formação do bisso em Branchidontas solisianus. 1985. Trabalho 

apresentado ao 13º Congresso de Engenharia Sanitária e Ambiental, Maceió, 1985. 

                                                                                                                                          

NOTA Em caso de recensão ou resenha, a referência tem a entrada pelo autor da 

recensão ou resenha. 

Em documentos traduzidos, o título original, quando mencionado, pode ser indicado, 

precedido da expressão Título original, seguido por dois pontos. 
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Exemplo 1 

BAUMAN, Zygmunt; MAY, Tim. Aprendendo a pensar com a sociologia. Tradução: 

Alexandre Werneck. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. Título original: Thinking Sociologically. 

Inclui bibliografia. 

 

 No caso de tradução feita com base em outra tradução, pode ser indicada, além do 

idioma do texto traduzido, o do texto original. 

 

Exemplo 1 

SAADI. O jardim das rosas [...]. Tradução de Aurélio Buarque de Holanda. Rio de Janeiro: 

José Olympio, 1944. 124 p.,il. (Coleção Rubaiyat). Versão francesa de Franz Toussaint do 

original árabe. 

 

Outras notas podem ser incluídas, desde que sejam consideradas importantes para a 

identificação e localização de fontes de pesquisa, assim como para outros elementos como 

autoria. 

 

Exemplo 1  

HOLANDA, S. B. Caminhos e fronteiras. 3.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 

301 p., il. Inclui índice. ISBN 85-7164-411-X. 

 

Exemplo 2 

TRINGALI, Dante. Escolas literárias. São Paulo: Musa, 1994.246 p. Inclui bibliografias. 

 

 Disponibilidade de acesso 

Indicar, como último elementos da referência do documento em meio eletrônico                                                                                                                                                

online, a disponibilidade e a data de acesso, precedidas de Disponível em: e Acesso em: 

respectivamente. 

 

 Ordenação das referências 

Os sistemas mais utilizados são: alfabético e numérico (ordem de citação no texto). 

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

o sistema utilizado para citação no texto, conforme ABNT NBR 10520. 
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 Sistema alfabético 

As referências devem ser reunidas no final do trabalho, do artigo ou capítulo, em ordem 

alfabética de seus elementos. Se houver numerais, considerar a ordem crescente. 

 

Exemplo 1 

BRASIL. Lei nº 9.979, de 5julho de 200. 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. 

    

Exemplo 2 

CONFERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (Brasil). Educação básica e formação 

profissional. Salvador: CNI, 1993. 

 

 Sistema numérico 

As referências devem ser numeradas de acordo com a ordem sequencial em que aparecem 

no texto pela primeira vez e colocadas em lista nesta mesma ordem. 

 

Exemplo 1 

No texto:  

De acordo com as novas tendências da jurisprudência brasileira¹, é facultativo ao 

magistrado decidir sobre a matéria. 

 

Todos os índices coletados para a região escolhida foram analisados minuciosamente². 

 

 Na lista de referência:                                                                                                             

1 CRETELLA JÚNIOR, José. Do impeachment no direito brasileiro. [São Paulo]: R. dos 

tribunais, 1992. p. 107. 

 

2 BOLETIM ESTATÍSTICO [DA] REDE FERROVIÁRIA FEDERAL. Rio de Janeiro, 1965. 

p. 20. 
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REFERÊNCIAS (Modelo de referências)                                                                                                              

 

ALVES, A. K.; ALVES, B.; MARTINS, L. O petróleo e os impactos de seu derramamento 

no ecossistema de uma região. Disponível em: 

http://www.essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/BolsistaDeValor/article/download/6719/4421. 

Acesso em: 20 maio 2018. 

 

BORÉM, A.; SANTOS, F. R.; PEREIRA, W. Entendendo a biotecnologia. Viçosa, MG: 

UFV. p.178-187. 2016. 

 

CÂMARA, J. D. A.; SOUSA, M. A. S. B.; LIMA, A. M. Avaliação da biodecomposição de 

óleo bruto e diesel através da pseudonoma aeruginosa. In: XX Congresso Brasileiro de 

Engenharia Química. 2014. Disponível em: https://dokument.site/avaliaao-da-

biodecomposiao-de-oleo-bruto-e-diesel-atraves-da.html. Acesso em: 04 jun. 2018. 

 

DECESARO, A;. et al. Biossurfactantes em Processos de Biorremediação/ Biosurfactants in 

Bioremediation Process. In: Revista Ciências Exatas e Naturais, v.17, n. 1, 2015. 

Disponível em: 

https://www.researchgate.net/profile/Luciane_Colla/publication/280580699_Biossurfactantes

_em_Processos_de_Biorremediacao/links/55bc27cf08ae9289a0957b70/Biossurfactantes-em-

Processos-de-Biorremediacao.pdf. Acesso em: 09 jun. 2018. 

 

DEON, M. C.; et al. Biorremediação de solos contaminados com resíduos oleosos através de 

bioaumentação e atenuação natural (Bioremediation of Contaminated Soil with Oils Residuals 

through Bioaugmentation and Natural Attenuation). In: Semina: Ciências Exatas e 

Tecnológicas. Londrina. v. 33, n.1, p. 73-82. 2012. Disponível em: 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/semexatas/article/viewFile/10248/10381. Acesso 

em: 10 maio 2018. 

 

FERNANDES, E. A.; RODRIGUES, O. A. O.; MURTEIRA, V. G. Biorremediação no 

combate ao derramamento de petróleo. Disponível em: 

http://www.essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/BolsistaDeValor/article/viewFile/6715/4417. 

Acesso em: 03 maio 2018. 

 

GAYLARDE, C. C.; BELLINASO, M. D. L.; MANFIO, P. G. Biorremediação: aspéctos 

biológicos e técnicos da biorremediação de xenobióticos. 2005. Disponível em: 

http://www1.esb.ucp.pt/twt/olimpiadasbio07/MyFiles/MyAutoSiteFiles/FontesInformacao253

906202/samorais/Biorremediacao.pdf. Acesso em: 21 maio 2018. 

 

JACQUES, R. J. S.; et al. Biorremediação de solos contaminados com hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos (Bioremediation of soils contaminated with polycyclic aromatic 

hydrocarbons). In: Ciência Rural, v.37, n.4, 2007. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782007000400049. Acesso 

em: 25 maio 2018. 

 

KRONEMBERGER, F. A. Produção de ramnolipídeos pseudômonas aeruginosa PA 1 em 

biorreator com oxigenação por contactor de membranas. 2007. Tese (Doutorado em 

Produção de Ramnolipídeos). 2007. Disponível em: 

http://pct.capes.gov.br/teses/2007/969042_5.PDF. Acesso em: 10 jun. 2018. 
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LIMA, D. F.; OLIVEIRA, O. M. C.; CRUZ, M. J. M. Utilização dos fungos na 

biorremediação de substratos contaminados por petróleo: estado da arte. In: Cadernos de 

Geociências., v.8, n.2. 2011. Disponível em:                       

https://pt.scribd.com/document/155609606/fungos-e-biorremediacao. Acesso em: 13 maio 

2018. 

 

MACEDO, R. C.; et al. Biorremediação de solos impactados por óleo cru utilizando 

fungos filamentosos. Disponível em: 

http://mineralis.cetem.gov.br/bitstream/cetem/866/1/Victor.pdf. Acesso em: 17 maio 2018. 

 

NAKATANI, A. S.; et al. Comunidades microbianas, atividade enzimática e fungos em solo 

rizosféricos de “Landfarming” de resíduos petroquímicos. In: R. Bras. Ci. Solo, 32:1501-

1512, 2008. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbcs/v32n4/a14v32n4.pdf. Acesso em: 

18 jun. 2018 

 

OLIVEIRA, R. M.; ALVES, F. Diversidade microbiana utilizada na biorremediação de solos 

contaminados por petróleo e derivados. 2013. (Trabalho de Conclusão e Curso), 2013. 

Disponível em: http://www3.izabelahendrix.edu.br/ojs/index.php/aic/article/view/399. Acesso 

em: 21 maio 2018. 

 

PAULA, A.; SOARES, C. R. F.; SIQUEIRA, J. O. Biomassa, atividade microbiana e fungos 

micorrízicos em solo de “landfarming” de resíduos petroquímicos. In: Rev. Bras. Eng. 

Agríc. Ambiental, v. 10, n. 2, p. 448–455. 2006. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rbeaa/v10n2/v10n2a28.pdf. Acesso em: 20/05/2018.  

 

RIBEIRO, H. Impactos da exploração do petróleo na saúde humana. In: Revista USP São 

Paulo. n. 95,  p. 61-71. 2012. Disponível em: 

http://www.fsp.usp.br/site/dcms/fck/artigoprofahelena-%20revista%20USP.pdf. Acesso em: 

22 maio 2018. 

 

SOUSA, L. G.; et al. Impactos ambientais e socioeconômicos do derramamento de óleo na 

Baía de Guanabara. In: IX Fórum Ambiental da Alta Paulista. Rio de Janeiro, n.2, v.9, p. 

94-108. 2013. Diponível em: 

https://www.amigosdanatureza.org.br/publicacoes/index.php/forum_ambiental/article/viewFil

e/633/656. Acesso em: 06 maio 2018. 

 

SOUZA, D. B. et al., Estudos de microrganismo presente em uma área contaminada por 

gasolina comercial. In: Revista de estudos ambientais (Online), v.12, n.2, p.38-46. 2010. 

Disponivel em: http://gorila.furb.br/ojs/index.php/rea/article/viewFile/1866/1449. Acesso em: 

03 jun. 2018. 

 

TAVARES, S. R. L. Técnicas de Remediação. Disponível em: 

https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/100359/1/Cap-2Livro-CA-Silvio-

Tavares.pdf . Acesso em: 25 abr. 2018 
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UNGAR, A. B.; et.al. A importância da identificação e caracterização de microorganismos 

por técnicas moleculares para definição de taxas de degradação de compostos orgânicos em 

processos de biorremediação de hidrocarbonetos em aqüíferos de ambiente tropical. In: XV 

Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas. Disponível em: 

https://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/view/23291/15385. Acesso em: 10 

jun. 2018. 

 

VIOTTI, M. A. P. et al. Biorremediação de solo contaminado por óleo lubrificante sado em 

biopilha de bancada. Volta Redonda – RJ. In: Cadernos UniFOA. n. 34, p. 5-14. 2017. 

Disponível em: http://revistas.unifoa.edu.br/index.php/cadernos/article/viewFile/440/1221. 

Acesso em: 05 maio 2018. 

 

WEBER, B. D.; SANTOS, A. A. Utilização da biorremediação como ferramenta para o 

controle degradação ambiental causada pelo petróleo e seus derivados. Espírito Santo do 

Pinhal, SP: 2013. 
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APÊNDICE                                                                                                                            

 

 É todo texto ou documento elaborado pelo autor do TCC, a fim de complementar sua 

argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho. Após as referências, abrir nova 

página com a nomenclatura apêndice, e nas páginas seguintes apresente os apêndices. 

 A nomenclatura deve ser digitada: centralizado, negrito, fonte Times New Roman 

/Arial, tamanho 12, com todas as letras em maiúscula. No caso de identificação de vários 

apêndices, identifique-os em ordem alfabética. Ex. APÊNDICE A; APÊNDICE B. 

Mantém-se a numeração de páginas no apêndice 

  

ANEXOS                                                                                                                                 

 

 É todo anexo ou documento não elaborado pelo autor do TCC, que serve de 

fundamentação, comprovação e ilustração. Após o apêndice, abrir nova página com a 

nomenclatura anexos, e nas páginas seguintes apresente a documentação. 

 A nomenclatura deve ser digitada: centralizado, negrito, fonte, Times New/ Arial 

Roman, todas as letras em maiúscula, tamanho 12. Os anexos são identificados com as letras 

do alfabeto. Ex: ANEXO A; ANEXO B. 

Mantém-se a numeração de páginas no Anexo. 
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NORMAS GERAIS                                                                                                               

 

Formato 

 Os textos devem ser apresentados em papel branco, formato A4 (21 cm x 29,7 cm), 

alinhado à esquerda e justificado, digitado no anverso das folhas e impressos em cor preta. 

Recomenda-se a utilização de fonte Times New Roman/ Arial, tamanho 12 para todo o texto, 

excetuando-se as citações de mais de três linhas, paginação, legenda, listas de ilustrações e 

tabelas, as quais devem ser digitadas em tamanho menor (tamanho 10) e uniforme. Devem ser 

adotados caracteres do mesmo tipo para todo o trabalho, de forma a permitir uma melhor 

legitimidade. Variações tipográficas são permitidas apenas em citações textuais e titulações. 

 Citações 

 Citação direta de até três linhas 

 Deve vir no corpo do próprio texto, aparecer entre aspas duplas. Quando o autor é citado 

entre parênteses, devem ser usadas letras maiúsculas. No caso em que o autor for referenciado 

fora dos parênteses, o seu nome é escrito em letra minúscula (exceto a primeira letra). 

 

Exemplo:  

Bornhein (2003, p.34) descreve: “Sendo em-si, o ser exclui atividade e passividade: estas são 

humanas relativas ao comportamento do homem”. 

Ou 

“Sendo em-si, o ser exclui atividade e passividade: estas são noções humanas relativas ao 

comportamento do homem” (BORNHEIM, 2003, p.34). 

 

Citação direta superior a três linhas                                                                                     

 Não se utilizam aspas. As citações devem ser destacadas com tamanho menor que a letra 

utilizada no texto e devem contar com um recuo de 4 cm da margem esquerda. 

 

Exemplo 1 

Os meios de comunicação estão, a cada dia, mais e mais sofisticados. A 

tecnologia desenvolvida e voltada para os meios comunicativos está sempre a 

apresentar novidades e utilidades inteligentes, como é o caso das 

teleconferências. Neste sentido, afirma o pesquisador e professor (NICHOLS, 

l, 1993, p.181): 
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Exemplo 2 

A teleconferência permite ao indivíduo participar do encontro nacional ou 

regional sem a necessidade de deixar seu local de origem. Tipos comuns de 

teleconferência incluem o uso da televisão, telefone e computador. Através de 

áudio-conferência, utilizando a companhia local do telefone, um sinal de áudio 

pode ser emitido em salão de qualquer dimensão. (NICHOLS, l, 1993, p.181). 

 

Citações de informações extraídas das redes de comunicação eletrônica 

É necessário citar a fonte – endereço eletrônico – possibilitando desta forma que 

qualquer pessoa possa percorrer o mesmo caminho. Nas obras consultadas on-line, são 

essenciais as informações sobre o endereço eletrônico, precedido da expressão:- Disponível em 

e a data de acesso do documento, precedido da expressão: Acesso em: 

 

Exemplo 1 

Disponível em: <http://www.brazilnet.com.br/contexts/brasilrevistas.htm>. Acesso em: 28 

nov. 1998. 

 

Exemplos do uso de citações 

 

Autor Não incluído (s) na sentença Incluído (s) na sentença 

Um autor (KRUGMAN, 2001, p. 34) Krugman (2001, p. 34) 

Dois autores (SILVA; SANTOS, 2003, p. 

66) 

Silva; Santos (2003, p. 66) 

Três autores (GAL; GIL; SOUZA, 2002, 

p. 47) 

Gal; Gil; Souza (2002, p. 47) 

Mais de três autores (WILLIANS et al., 2001, p. 

89) 

Willians et al. (2001, p. 89) 

 

 Margem                                                                                                                                   

As páginas devem apresentar margem superior e esquerda de 3 cm; direita e inferior de 2 

cm, em todo o trabalho (pré-textual, textual e pós-textual). 

 

 Espaçamento 

Todo o texto deve ser digitado com espaço 1,5, excetuando-se as citações de mais de três linhas, 

notas de rodapé, referências, legendas das ilustrações e das tabelas, ficha catalográfica, natureza 
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do trabalho, objetivo, nome da instituição a que é submetida e área de concentração, que devem 

ser digitados em espaço simples. As referências, ao final do trabalho, devem ser separadas entre 

si por um espaço simples. 

 

 Indicativos de seção 

O indicativo numérico de uma seção precede seu título, alinhado à esquerda, separado 

por um espaço de caractere, sem ponto depois do número. Devem ser utilizados números 

arábicos para todas as subdivisões do trabalho, e a sequência deve iniciar-se pelo número um. 

Não colocar indicativo numérico na Conclusão, Referências, Apêndice e Anexo. 

 

Exemplo 

 

1 CAPÍTULO UM 

1.1 Subseção 

2 CAPÍTULO DOIS 

2.1 Subseção 

 

 Títulos sem indicativo numérico 

Os títulos, sem indicativo numérico: errata, agradecimentos, dedicatória, abreviaturas, 

siglas, resumos, sumário, referências, apêndice, anexos, glossário, listas de símbolos, listas de 

ilustrações, devem ser centralizados e em negrito, conforme ABNT NBR 6024. 

  

 Numeração de páginas                                                                                                          

Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente, 

e numeradas, em algarismo romano, até o término da parte pré-textual, no canto superior direito 

da folha a 2 cm da borda superior. A partir da primeira folha da parte textual (Introdução), deve-

se iniciar a numeração em algarismo de números arábicos. Havendo apêndice ou anexo, as suas 

folhas devem ser numeradas de maneira contínua e sua paginação deve dar seguimento à do 

texto principal. 

 

 Numeração progressiva 

Deve-se adotar a numeração progressiva para as seções do texto. Os títulos das seções 

primárias, por serem as principais divisões de um texto, devem iniciar em folha distinta (cada 

novo capítulo inicia-se em nova página). Os títulos devem ser apresentados em negrito e 
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precedidos de números arábicos progressivos e os subtítulos devem ser apresentados em negrito 

e precedidos de números arábicos progressivo. 

 

 Equações e fórmulas 

Para facilitar a leitura, devem ser destacadas no texto e, se necessário, numeradas com 

algarismos arábicos entre parênteses, alinhados à direita. Na sequência normal do texto, é 

permitido o uso de uma entrelinha maior que comporte seus elementos (expoentes, índices e 

outros). 

 

Exemplos: usar Equation Editor (Microsoft Word) 

x2 + y2 = z2 ...................................(1) 

(x2 + y2) /5 = n ................................(2) 

 

 Datas 

O ano é indicado por extenso ou em algarismos romanos; os meses são indicados por 

extenso ou em números arábicos ou abreviados por meio das três primeiras letras, seguida de 

ponto, quando minúsculas, e sem ponto final, quando maiúsculas, excetuando-se o mês de maio, 

que é sempre escrito por extenso. 

 

Exemplos                                                                                                                  

12 de abril de 2006 ou 12 abr. 2006 ou 12 ABR 2006 ou 12.04.06. Segundo milênio antes da 

era cristã = II milênio a.C. 

Século vinte = Século XX 

 

 Indicação numérica das datas 

Os dias e meses são sempre indicados por dois dígitos e os anos por quatro, e seguem sempre a 

ordem: dia, mês e ano. 

 

Exemplos 

04.11.1998 ou 25.01.1992 ou 26.12.2005 

 

 Dias da semana 

Podem ser abreviados, a saber: 2a feira, 3a feira, 4a feira, 5a feira, 6a feira, sáb. e dom. 
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 As horas 

São indicadas de 00h00 as 23h00, seguidas, quando for o caso, dos minutos e segundos. 

Exemplos: 02h10 ou 12h47m33 ou 15h22m56s3 

 

 Itálico 

É usado para expressões estrangeiras e nomes científicos Grifo e negrito 

Caso fizer uso do grifo ou negrito, digitar no final da frase e entre parênteses (grifo 

nosso) ou (negrito nosso). No caso do grifo ou negrito estar na fonte original, não há 

necessidade de informar, ou seja, deverá informar somente quando o uso for de sua autoria. 

 

 Novo capítulo 

Cada novo capítulo inicia-se em nova página. 

 

 Mínimo de páginas 

Mínimo de 30 páginas de corpo texto, ou seja, a soma das páginas dos capítulos não deve ser 

inferior a 30 páginas. 
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