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APRESENTAÇÃO 

 

Os projetos pedagógicos da Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de 

Mossoró (FACENE/RN) ancorados nas Legislações do Ministério da Educação (MEC), 

preveem como exigência para finalização dos cursos de graduação a elaboração do 

Trabalho de Conclusão de Curso I e II, a saber, respectivamente: Projeto de Pesquisa e 

Artigo. Ambos estruturados de acordo com as normas preconizadas pela metodologia 

científica, pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT) e pelas Regras para 

Submissão de Trabalhos da Revista de Ciências da Saúde Nova Esperança. 

Sabendo-se que estes dois gêneros acadêmicos são fundamentais para a 

verticalização do conhecimento dos graduandos dos diversos cursos da área da saúde, 

bem como para a fomento do ensino, pesquisa e extensão na instituição, este manual, 

tratará de forma específica das regras gerais sobre os trabalhos acadêmicos acima 

referidos. 

Evidencia-se, no que diz respeito ao Projeto de pesquisa, de forma específica, esse 

é construído na faculdade seguindo os elementos da ABNT, as notas técnicas de 

submissão ao CEP-FACENE/FAMENE que oferece orientações sobre submissão de 

projeto, emenda do projeto e de notificação do resultado da pesquisa na Plataforma 

Brasil. A referida nota pode ser encontrada no site da FACENE/RN2. Ressalta-se ainda, 

o fato de que os trabalhos de conclusão de curso devem obedecer ao regulamento que 

rege essa atividade, o qual estabelece as diretrizes a serem seguidas por alunos e 

professores/orientadores na produção textual, formulação de banca, defesa e depósito.

                                                           
2 http://www.facenemossoro.com.br/ 

http://www.facenemossoro.com.br/
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Projeto de Pesquisa é gênero textual, construídos nas faculdades como Trabalho de 

Conclusão de Curso, visando o planejamento das etapas de execução de uma pesquisa científica, 

tendo em vista que esta deve ser considerada uma atividade racional e sistemática. Na FACENE 

é considerado um pré-requisito para a elaboração do TCC II (Artigo Científico).  

Dessa forma, nessa etapa os(as) discentes, em consonância com seu orientador(a), 

definem a problemática, a justificativa, hipótese, objetivos, referencial teórico, metodologia, 

orçamento, cronograma, referências, que direcionam para a elaboração do trabalho acadêmico. 

 

2 REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO 

 

Neste manual serão evidenciadas algumas informações que são essenciais para a 

formatação de um projeto de pesquisa com base nas normas da ABNT.  

Salienta-se que o trabalho acadêmico deve ser elaborado de forma clara e objetiva, em 

linguagem técnica, denotativa e impessoal, recomendando-se a utilização da 3ª pessoa do 

singular. 

 

2.1 FORMATO 

 

A fonte utilizada em todo o trabalho deve ser Times New Roman ou Arial, em tamanho 

12, incluindo a capa, com exceção das citações com mais de três linhas, notas de rodapé, 

legendas e identificação de figuras, quadros, gráficos e tabelas, que devem ter tamanho 10. 

 O corpo do texto deve ser justificado e com espaçamento entre linhas de 1,5cm, com 

exceção das citações longas com mais de três linhas, notas de rodapé e legendas de ilustrações 

e tabelas, que apresentam espaçamento simples (1cm). As margens das páginas de todo o 

trabalho devem ser de 3cm para as bordas esquerda e superior, e de 2cm para direita e inferior, 

como pode-se observar abaixo.  
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2.2 NOTAS DE RODAPÉ 

 

  As notas de rodapé são anotações complementares ou esclarecimentos colocados ao 

final da página de um documento, cujas inclusões interromperiam a sequência lógica se 

mantidas no meio do texto, por isso aparecem separadas.  

No trabalho acadêmico, elas devem ser separadas do texto por um espaço simples entre 

linhas e por filete (traço) de 5 cm, a partir da margem esquerda. Devem ser alinhadas a partir da 

segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar 

o expoente, sem espaço entre elas e com fonte tamanho 10. 

 

 

 

2.3 SEÇÃO 
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Conforme a NBR 6024/2012, as seções referem-se às divisões do texto de um 

documento em tópicos considerados importantes para sua estruturação e exposição do assunto 

de forma ordenada.  

Dessa forma, o trabalho acadêmico deve ser dividido em seções, e cada seção deve 

conter um texto relacionado à elas.  

 

2.3.1 Indicativos de seção 

 

O indicativo de seção é o número que antecede cada título de seção do documento. Deve 

ser apresentado em algarismo arábico, alinhado à esquerda, e separado por um espaço do título.  

Os títulos das seções e subseções devem ser separados do texto que os precede e que os 

sucede por um espaço entre as linhas de 1,5cm. Títulos que ocupem mais de uma linha devem 

ser, a partir da segunda linha, alinhados abaixo da primeira letra da primeira palavra do título. 

 

Exemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os títulos das seções devem ser destacados tipograficamente, obedecendo uma ordem 

hierárquica, da primária à quinaria, utilizando os seguintes recursos gráficos: 

Seção primária - MAIÚSCULA E NEGRITO; 

Seção secundária - MAIÚSCULA E SEM NEGRITO; 

 

 

Utilizamos o recurso de 

marcação de parágrafos 

(¶) para exemplificar o 

espaçamento entre as 

seções e subseções 
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Seção terciária - Minúscula e negrito; 

Seção quaternária - Minúscula e sem negrito; 

Seção quinaria - Minúscula e itálica. 

 

2.3.2 Títulos sem indicativo numérico 

 

Os títulos sem indicativo numérico devem ser centralizados, formatados em caixa alta e 

negrito. São eles: Resumo, Referências, Apêndice(s), Anexo(s). 

 

2.3.3 Elementos sem título e sem indicativo numérico 

 

São elementos nos quais o título não é indicado, não aparece na página. São eles: capa, 

folha de rosto e folha de aprovação. 

 

2.4 ALÍNEAS 

 

 As alíneas são um recurso usado para subdividir um assunto ou expor uma ideia em 

formato de tópicos. Nos trabalhos acadêmicos elas devem ser apresentadas da seguinte forma: 

a) o texto que antecede as alíneas termina em dois pontos; 

b) as alíneas devem ser indicadas alfabeticamente, em letra minúscula, seguidas de 

parêntese. Utilizam-se letras dobradas quando esgotadas as do alfabeto; 

c) as letras indicativas das alíneas devem apresentar recuo em relação à margem esquerda; 

d) o texto da alínea deve começar por letra minúscula e terminar em ponto-e-vírgula, 

exceto a última alínea que termina em ponto final. 

 

2.5 PAGINAÇÃO 

 

 A contagem de páginas se inicia a partir da folha de rosto, mas a numeração só aparece 

na primeira folha textual do trabalho. Ou seja, os elementos pré-textuais devem ser contados, 

com exceção da capa, mas não devem ser numerados.  

A paginação deve ser feita sequencialmente, de maneira contínua, mesmo nas páginas 

de referências, apêndices e anexos, dando seguimento à do texto principal. A numeração deve 

ser apresentada em algarismos arábicos, localizada à direita da margem superior, seguindo a 

mesma fonte utilizada no trabalho. 
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2.6 ILUSTRAÇÕES 

 

As ilustrações são representações em forma de imagem que complementam o conteúdo 

apresentado no texto e são inseridas logo após serem mencionadas.  

Sua apresentação pode variar dependendo da norma que será aplicada no trabalho. 

Segundo a NBR 14724:2011 da ABNT, qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação 

deve aparecer na parte superior, precedida da palavra designativa (desenho, esquema, 

fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, 

entre outros), seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, 

travessão e do respectivo título. Após a ilustração, na parte inferior, indica-se a fonte consultada 

(elemento obrigatório, mesmo que seja produção do próprio autor), em fonte menor, tamanho 

10 ou 11, e espaçamento simples (1,0) 

Exemplo utilizando a norma da ABNT: 

Figura 1 - XXII edição do Calouro Humano da FACENE/RN. 

Fonte: FACENE (2019). 

 

 

2.7 TABELA 

 

As tabelas são instrumentos que demonstram uma síntese de dados, que são, em 

destaque, numéricos. Portanto, as tabelas apresentam informações tratadas estatisticamente, 

conforme o IBGE3 (1993). 

Assim como nas ilustrações, existem duas formas de apresentação das tabelas, 

dependendo da norma que o autor utilizará em seu trabalho. Segundo a NBR 14724:2011 da 

                                                           
3 Normas editoriais e de formatação de trabalhos IBGE: 

https://www.ibge.gov.br/confest_e_confege/normas.htm 

https://www.ibge.gov.br/confest_e_confege/normas.htm
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ABNT, o título da tabela deve estar na parte superior, em tamanho 12, precedido por numeral 

arábico conforme sua sequência no texto, em espaçamento simples. A fonte da tabela deve estar 

na parte inferior, em tamanho 10 e espaçamento simples.  

Lembre-se que todas as fontes da autoria de outrem, devem constar na lista de referências. 

 

Exemplo utilizando a norma da ABNT: 

Tabela 1 – Título da tabela 1 

Cabeçalho X Cabeçalho Y 

Informações Porcentagem 

Informações Porcentagem 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

 

2.8 SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

As siglas e as abreviaturas devem ser escritas, pela primeira vez, por extenso, e em 

seguida colocar sua sigla entre parênteses. 

  

Ex.: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

2.9 EQUAÇÕES E FÓRMULAS 

 

Para facilitar a leitura, as equações e fórmulas devem ser destacadas no texto e caso seja 

necessário, numeradas com algarismos arábicos entre parênteses, alinhados à direita.  

No decorrer do texto, é permitido o uso de uma entre linha maior, com o objetivo de 

comportar os expoentes, índices, entre outros elementos.  

Exemplo:  

 

                  (1) 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
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3 ESTRUTURA FORMAL 

 

Os procedimentos normativos para trabalhos acadêmicos e similares, são 

estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) por meio da NBR 

14724:2011, utilizada como base na construção deste manual. 

A partir dessa seção, serão apresentados os elementos pré-textuais, textuais e 

pós-textuais que constituem a estrutura formal dos Trabalhos Acadêmicos, esquematizada 

no quadro abaixo: 

 

Elementos pré-textuais 

Capa  

Folha de rosto 

Folha de aprovação 

Resumo 

Sumário  

Elementos textuais 
Introdução4 

Referencial Teórico 

 Metodologia  

 Cronograma de execução   

 Orçamento financeiro 

Elementos pós-textuais 

Referências  

Apêndice(s) (opcional) 

Anexo(s) (opcional) 

Fonte: Adaptado da norma da ABNT (2017). 

 

3.1 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

 

 Os elementos pré-textuais apresentam informações que auxiliam a identificação e 

utilização do trabalho, antecedendo a parte textual do mesmo. São eles: capa, folha de 

rosto, folha de aprovação, resumo e sumário, que serão apresentados mais detalhadamente 

nas seções seguintes. 

 

3.1.1 Capa 

                                                           
4 Contextualização acerca da temática, problemática e justificativa, hipóteses, objetivos. 
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A capa é um elemento obrigatório e as informações contidas nela deverão estar 

centralizadas e ser apresentadas na seguinte ordem (Modelo no template disponível no 

site institucional): 

a) Nome da instituição; 

b) Nome do curso; 

c) Nome completo do autor; 

d) Título do trabalho: deve ser claro e preciso, identificando o seu conteúdo e 

possibilitando a indexação e recuperação da informação; 

e) Subtítulo: se houver, deve ser precedido de dois pontos, evidenciando a sua 

subordinação ao título; 

f) Local (cidade) da instituição onde o trabalho será apresentado e a sigla do Estado 

referente à cidade; 

g) Ano da entrega. 

 

3.1.2 Folha de rosto 

 

A folha de rosto é um elemento obrigatório (Modelo no template disponível no 

site institucional). As informações nela contidas devem ser centralizadas (com exceção 

da natureza do trabalho, que deve ser alinhada à direita) e escritas com fonte e margens 

descritas na seção 2.1 deste manual. Deve conter as informações abaixo, na seguinte 

ordem: 

a) Nome completo do autor; 

b) Título do trabalho; 

c) Subtítulo (se houver); 

d) Natureza (alinhada à direita), que descreve: o tipo do trabalho (tese, 

dissertação, trabalho de conclusão de curso e outros) e objetivo (aprovação em 

disciplina, grau pretendido e outros); nome da instituição a que é submetido; 

área de concentração5; 

e) Nome do orientador e, se houver, do coorientador; 

f) Local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado; 

                                                           
5 É possível utilizar o modelo de natureza do trabalho presente no documento “template do artigo”, que está 

disponível em: http://www.facenemossoro.com.br/tcc/. 
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g) Ano de depósito (da entrega). 

 

3.1.3 Folha de aprovação 

 

Este elemento é opcional e apenas apresentado quando se tratar de um projeto de 

Trabalho de Conclusão de Curso.  

Deve incluir os seguintes elementos: nome(s) do(s) autor(es), título, subtítulo (se 

houver), nota indicando Projeto/Monografia apresentada pelo(a) aluno(a) (colocar o 

nome), do Curso de Bacharelado em (colocar nome do curso), data a aprovação e 

membros da banca examinadora. 

Observação: verificar o modelo do template disponível no site institucional. 

 

3.1.4 Resumo  

 

Deve conter de forma resumida o que se pretende com o projeto, incluindo 

objetivos, tipo de pesquisa, local de pesquisa, população e amostra, instrumento de 

pesquisa, procedimento de coleta e análise dos dados descrevendo o método estatístico e 

técnica de discussão (se for usar DSC, AC, HO etc.), e os aspectos éticos. Deve ser escrito 

em língua portuguesa, com texto em espaçamento simples e justificado, mínimo 150 e no 

máximo 250 palavras (projeto).  

As palavras-chave são palavras ou expressões que identificam o conteúdo da 

pesquisa. Devem ser separadas por ponto e vírgula e iniciadas por letas minúsculas, com 

exceção de substantivos próprios.  

 

3.1.5 Sumário (obrigatório) 

 

O Sumário é um elemento obrigatório (Modelo no template disponível no site 

institucional). Ele consiste na apresentação das divisões das seções e de outras partes do 

trabalho de conclusão de curso na mesma ordem em que aparecem no texto, seguidas da 

sua paginação. O título da seção (Sumário) deve ser centralizado e em negrito. Os títulos 

e os subtítulos (se houver) sucedem os indicativos das seções. Recomenda-se que quando 

os títulos das seções e subseções forem muito extensos, a continuação deve ser alinhado 

à margem da primeira letra do título, o mesmo se aplica aos elementos pós-textuais. Os 

elementos pré-textuais não constam no sumário (folha de rosto, dedicatória, epígrafe, 
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agradecimentos, listas e resumo), apenas os indicativos das seções que devem estar 

alinhadas à esquerda, seguidas por linhas pontilhadas e pela página inicial do assunto a 

que a seção se refere.  

 

3.2 ELEMENTOS TEXTUAIS 

 

O texto é composto de uma parte introdutória, que apresenta os objetivos do 

trabalho e as razões de sua elaboração; o desenvolvimento que apresenta o referencial 

teórico, metodologia, orçamento e cronograma de execução.  

 

3.2.1 Introdução 

 

A introdução é a primeira seção textual que faz a apresentação do trabalho ao 

qual deve conter ideias referentes ao assunto a ser tratado, delimitando o tema; os 

objetivos gerais; específicos; a justificativa da escolha do tema, destacando sua relevância 

teórica ou prática; os procedimentos metodológicos (métodos, técnicas, instrumentos, 

etc.), além de outros elementos para situar o leitor acerca da estrutura do trabalho. 

 

3.2.2 Desenvolvimento 

 

Refere-se a parte principal do texto, que contém a exposição ordenada e 

detalhada do assunto. Ela divide-se em seções e subseções definidas pelo autor, podendo 

variar em função da abordagem do tema e do método; mantendo uma sequência lógica e 

uma relação explícita com o tema abordado. Recomenda-se não utilizar a palavra: 

“desenvolvimento” no corpo do trabalho e o tema deve ser apresentado de forma 

dissertativa apresentando coerência, coesão e consistência nos argumentos propostos. 

No desenvolvimento, orienta-se que os seguintes tópicos sejam abordados:  

a) Referencial teórico: trata da base teórica do trabalho. Poderá ter 

subdivisões, cujos critérios de organização e formatação estarão 

disponíveis em uma página à parte.  

b) Considerações metodológicas: aponta os caminhos metodológicos 

traçados para o desenvolvimento da pesquisa, tais como: tipo de 

pesquisa, métodos, materiais, instrumentos de coleta de dados, 

procedimentos de análise, etc.   
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c) Cronograma de execução: Deve ser elaborado em formato de quadro, 

destacando todas as etapas do desenvolvimento da pesquisa, bem como 

o prazo que será executada cada etapa. São consideradas etapas para 

realização de uma pesquisa: Elaboração do Projeto, Revisão 

Bibliográfica, Apreciação Ética do projeto pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa, Levantamento dos Dados, Análise e Discussão dos Dados, 

Apresentação a Banca Examinadora (em caso de Trabalho de Conclusão 

de Curso graduação e pós- Graduação), Encaminhamento do Resultado 

da Pesquisa (Monografia/TCC ou Artigo) a(s) instituições 

coparticipantes, Entrega de Relatório Final (aquele apresentado após o 

encerramento do estudo, totalizando seus resultados) ao CEP, através da 

Plataforma Brasil, via Notificação. Observação: verificar modelo 

disponível na nota técnica disponível no site institucional.  

d) Orçamento financeiro: os recursos necessários para a execução do 

projeto, incluindo equipamentos, computador, livros, correção 

morfossintática do trabalho e Abstract. Observação: verificar modelo 

disponível na nota técnica disponível no site institucional. 

 

3.3 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

 

Nessa seção são apresentados os elementos pós-textuais para a elaboração do 

trabalho de conclusão de curso.  

 

3.3.1 Referências 

 

As referências identificam as fontes de informação consultadas e mencionadas 

no trabalho, nos seus variados suportes (livros, revistas, multimeios, fotografias, internet, 

etc.).  

Em nossos projetos de pesquisa, as referências devem ser elaboradas levando em 

consideração a NBR 6023:2018 da ABNT, conforme será apresentado na seção 4.2 deste 

documento.  

 

3.3.2 Apêndice(s) 
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O apêndice é um elemento opcional que refere-se a um documento elaborado 

pelo autor para complementar sua argumentação, sem prejuízo da unidade do trabalho. 

Deve se apresentar pela palavra: “APÊNDICE”, seguida da indicação alfanumérica (caso 

haja mais de um), sucedida por um travessão e por seu respectivo título.  

 

Exemplo:  

 

APÊNDICE A – Questionário utilizado na pesquisa de campo 

 

 

3.3.3 Anexo(s) 

 

O anexo é um elemento opcional que refere-se a documentos que não foram 

elaborados pelo autor mas que servem de fundamentação, comprovação e ilustração dos 

dados apresentados no trabalho. Sua apresentação se dá pela palavra “ANEXO”, seguida 

de uma indicação alfa-numérica, sucedida por um travessão e por seu respectivo título.  

Exemplo:  

 

ANEXO A – Representação gráfica de contagem de células inflamatórias 

 

 

4 CITAÇÕES E REFERÊNCIAS NAS NORMAS DA ABNT 

 

Todo trabalho deve possuir um embasamento teórico, elaborado com base na 

consulta, leitura e análise de diversas bibliografias, que darão forma e direcionamento ao 

mesmo. Para tanto, é necessário sempre identificar os documentos consultados e 

mencionados ao longo do trabalho, por isso destaca-se a importância de fazer citações e 

referências de forma correta. 

Nesse contexto, a citação é a menção no texto de uma informação extraída de 

outra fonte. Ela tem o objetivo de exemplificar, corroborar e dar mais credibilidade ao 

assunto que foi tratado no trabalho.  

Já as referências, segundo a NBR 6023 (2018), podem ser definidas como um 

conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento, que 

possibilitam a sua identificação individual. Portanto, a lista de referências, elemento pós-
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textual obrigatório, é o local em que serão apresentados todos os dados referentes aos 

trabalhos citados em seu trabalho, e onde o leitor poderá encontrar e consultar tais 

documentos. 

Nas seções a seguir, serão apresentadas orientações de como formatar as citações 

e referências seguindo as normas NBR10520:2002 e NBR6023:2018, ambas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

 

4.1 CITAÇÃO 

 

A norma que rege a apresentação das citações em documentos é a ABNT–NBR 

10520:2002, que considera três tipos de citação: direta, indireta e citação de citação. 

A citação direta consiste na transcrição textual de parte da obra do autor 

consultado, respeitando todas as características formais em relação à redação, à ortografia 

e à pontuação original. Acompanha o ano e a numeração da página consultada. 

As citações diretas podem ser:  

a) Curtas: possuem até 3 (três) linhas e devem ser apresentadas entre aspas 

duplas dentro do parágrafo; 

b) Longas: possuem mais de 3 (três) linhas e devem ser destacadas com 

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

aspas. 

Exemplo de citação direta curta: 

 

Segundo Sá (1995, p. 27): “[...] por meio da mesma ‘arte de conversação’ que 

abrange tão extensa e significativa parte da nossa existência cotidiana [...]” 

 

Exemplo de citação direta longa: 

 

A teleconferência permite ao indivíduo participar de um 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 de telefone, um sinal de áudio 

pode ser emitido em um salão de qualquer dimensão. (NICHOLS, 1993, p. 

181). 

 

 

A citação indireta é a utilização das ideias de um determinado autor incorporadas 

às palavras e pelas próprias opiniões do autor do trabalho. Sendo assim, é um texto 
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baseado na obra do autor consultado. Dessa maneira, como não é uma transcrição literal, 

ela se apresenta incorporada ao texto, sem utilizar aspas.  

Exemplo de citação indireta: 

 

A produção de lítio começa em Searles Lake, Califórnia, em 1928, quando a 

empresa se muda para a região (MUMFORD, 1949). 

 

A citação de citação é aquela em que não se teve acesso direto a obra original de 

um determinado autor, mas que ele está sendo citado em outro documento. Para este tipo 

de citação usa-se a expressão latina “apud” que significa: “citado por”, seguida da 

indicação da fonte que está efetivamente sendo consultada. A citação de citação pode ser 

direta e indireta. 

Exemplo de citação de citação: 

 

No modelo serial de Gough (1972 apud NARDI, 1993), o ato de ler envolve um 

processamento serial que começa com uma fixação ocular sobre o texto, prosseguindo da 

esquerda para a direita de forma linear. 

 

4.1.1 Sistema autor-data 

 

O sistema de chamada mais utilizado e indicado é o autor-data, no qual a indicação 

da fonte é feita pelo sobrenome de cada autor ou pelo nome de cada entidade responsável, 

seguido(s) do ano de publicação do documento e da(s) página(s) da citação, obrigatório 

no caso de citação direta, separados por vírgula. 

Quando houverem 2 ou 3 autores, os sobrenomes dos mesmos devem ser 

separados entre si por ponto-e-vírgula, seguidos do ano de publicação e a paginação, nos 

casos de citação direta. Para os casos de mais de 3 autores, apresenta-se o sobrenome de 

apenas um, acompanhado da expressão em latim “et al.”, seguida do ano de publicação e 

a paginação, nos casos de citação direta. 

 Os documentos que possuem um órgão ou instituição como autor devem ser 

identificados pelo seu nome por extenso, tanto nas citações como nas referências, seguido 

do ano de publicação e a paginação, nos casos de citação direta. 
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 Quando o órgão responsável pela autoria do documento for da esfera pública 

federal, estadual ou municipal, recomenda-se iniciar a referência com o nome da 

jurisdição (local a que se refere). 

Para os casos de documentos sem autoria, a entrada se dá pela primeira palavra 

do título e reticências, seguido da data de publicação do documento e da(s) página(s) da 

citação, no caso de citação direta, separados por vírgula e entre parênteses. Se o título 

iniciar por artigo (definido ou indefinido), ou monossílabo, este deve ser incluído na 

indicação da fonte. 

 Exemplos: 

Um autor 

- No texto de forma direta: De acordo com Lopes (2000, p. 225) [...] ao 

enunciar a citação ou (LOPES, 2000, p. 225); 

- No texto de forma indireta: Segundo Lopes (2000) quando a citação for 

indireta; ou (LOPES, 2000) ao final da paráfrase. 

- Na lista de referências: 

LOPES, José Reinaldo de Lima. O Direito na História. São Paulo: 

Max, 2000. 

Dois ou três 

autores 

- No texto: (JOSSUA; METZ, 1976). 

- Na lista de referências: 

JOSSUA, Jean Pierre; METZ, Johann Baptist. Editorial: Teologia e 

Literatura. Concilium, Petrópolis, v. 115, n. 5, p. 2-5, 1976. 

Mais de três 

autores 

- No texto: Merriam et al. (1991)  

- Na lista de referências: 

MERRIAM, S. et al. Learning in adulthood: a comprehensive guide. 

San Francisco: Jossey-Bass, 1991. 

Autor entidade 

- No texto: (COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 1992). 

- Na lista de referências: 

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS. A união europeia. 

Luxemburgo: Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades 

Europeias, 1992. 

Órgão 

governamental 

- No texto: (BRASIL, 1995). 

- Na lista de referências: 

BRASIL. Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado. 

Plano diretor da reforma do aparelho do Estado. Brasília, DF, 1995. 

Autoria 

desconhecida 

- No texto: (A FLOR..., 1995, p. 4).  

- Na lista de referências: 

A FLOR Prometida. Folha de S. Paulo, São Paulo, p. 4, 2 abr. 1995. 

 

4.1.1.2 Regras gerais de apresentação das citações 
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 Nas citações, as chamadas são feitas pelo sobrenome do autor, pela instituição 

responsável ou título incluído na sentença, devem ser em letras maiúsculas e minúsculas 

e, quando estiverem entre parênteses, devem ser em letras maiúsculas. 

 Quando houver coincidência de sobrenome de autores nas citações, é preciso 

acrescentar as iniciais de seus prenomes. Se mesmo assim ainda persistir a coincidência, 

coloca-se seu prenome por extenso. 

Exemplos: 

 
(SILVA, J., 1968) (SILVA, Jonathan, 1968) 

(SILVA, L., 1987) (SILVA, João, 1968) 

 

Nas citações de uma mesma autoria, publicados no mesmo ano, deve-se 

acrescentar letras minúsculas, em ordem alfabética, após a data, sem espaçamento.  O 

autor da monografia é quem constrói essa classificação, com o intuito de eliminar as 

ambiguidades que por ventura possam existir.  

Exemplos:  

  De acordo com Alves (1975a)  

(ALVES, 1975b).  

 

As citações indiretas de diversos documentos da mesma autoria, publicados em 

anos diferentes e mencionados simultaneamente, têm as suas datas separadas por vírgula. 

Exemplos:  

   

(DREYFUSS, 1989, 1991, 1995) 

(CRUZ; CORREA; COSTA, 1998, 1999, 2000)  

 

Quando a citação incluir um texto traduzido pelo autor, deve-se indicar, após a 

chamada da citação, a expressão “tradução nossa”, entre os parênteses. 

Exemplo: 

“Ao fazê-lo pode estar envolto em culpa, perversão, ódio de si mesmo [...] pode 

julgar-se pecador e identificar-se com seu pecado.” (RAHNER, 1962, v. 4, p. 463, 

tradução nossa).  
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4.2 REFERÊNCIAS 

 

Conforme a NBR 6023:2018, as referências devem ser apresentadas em lista ao 

final do trabalho, alinhadas à margem esquerda, com espaçamento entrelinhas simples e 

um espaço branco entre si; pontuadas uniformemente, padronizadas no mesmo 

documento e organizadas em ordem alfabética. 

As referências são constituídas de elementos essenciais e, quando necessário, 

acrescida de elementos complementares. Os elementos essenciais e complementares são 

retirados do próprio documento e devem refletir os dados do documento consultado. Na 

inexistência desses dados, utilizam-se outras fontes de informação, indicando-os entre 

colchetes. São ordenadas em uma única lista e devem ser padronizadas quanto ao recurso 

tipográfico e à adoção dos elementos complementares.  

 

4.2.1 Transcrição dos elementos 

 

 Os padrões indicados nesta seção para apresentação dos elementos que compõem 

as referências aplicam-se a todos os tipos de documentos. Á medida que forem sendo 

explicados, as referências irão se formando. 

 

4.2.2 Indicação de responsabilidade 

 

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 o caso de mais de um autor, seus nomes 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 formas diferentes em documentos distintos. 

Quando houver quatro ou mais autores permite-se que se indique apenas o primeiro, 

seguido da expressão “et al.”. 

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. Quando a autoria for desconhecida, a 

entrada deve ser feita pelo título.  

 Exemplos: 
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Um autor 

ALVES, Roque de Brito. 

ASSAF NETO, Alexandre. 

FERREIRA, Léslie Piccolotto (org.). 

Dois autores 

SOUZA, J. C.; PEREIRA, A. M. 

MARCONDES, E.; LIMA, I. N. de (coord.). 

Três autores PASSOS, L. M. M.; FONSECA, A.; CHAVES, M. 

Quatro ou mais 

autores 
URANI, A. et al. 

Autor entidade 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 

PETROBRAS. 

Órgão 

governamental 

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. 

BRASIL. Ministério da Justiça. 

Autoria 

desconhecida 

PEQUENA biblioteca do vinho. 

ONDA de frio: reviravolta traz vento e forte chance de neve. 

OS GRANDES clássicos das poesias líricas. 

 

4.2.3 Título e subtítulo  

 

O título e o subtítulo (caso haja) devem ser reproduzidos como figuram no 

documento, separados por dois pontos. O recurso tipográfico negrito utilizado para 

destacar o elemento “título” deve ser uniforme em todas as referências. Isso não se aplica 

às obras sem indicação de autoria ou de responsabilidade, cujo elemento de entrada seja 

o próprio título, já destacado pelo uso de letras maiúsculas na primeira palavra, incluindo 

artigo (definido ou indefinido) e palavra monossilábica iniciais (se houver). 

Exemplos: 

Título e subtítulo PASTRO, Cláudio. Arte sacra: espaço sagrado hoje.  

Sem autoria OS GRANDES clássicos das poesias líricas. 

 

4.2.4 Edição  
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A edição, se constar no documento, deve ser transcrita pelas abreviaturas do 

numeral ordinal e da palavra edição, ambas no idioma do documento. Pode-se indicar 

emendas e acréscimos à edição, de forma abreviada, como consta no documento. 

Exemplos: 

Língua portuguesa PEDROSA, Israel. Da cor à cor inexistente. 6. ed. 

Língua 

estrangeira 

SCHAUM, Daniel. Schaum’s outline of theory and problems. 5th 

ed. 

Com acréscimos 
FRANÇA, Júnia L. et al. Manual para normalização de publicações. 

3. ed. rev. e aum. 

 

4.2.5 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 o país, desde que conste no 

documento. No caso de cidades homônimas, acrescenta-se a sigla do estado ou o nome 

do país, separados por vírgula.  

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

entre colchetes. Caso não seja possível identificar o local de publicação, utiliza-se a 

expressão “sine loco”, abreviada, entre colchetes [S. l.]. A indicação do local é sempre 

sucedida por “:” (dois pontos). 

Exemplos: 

Documento 

nacional 

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

Albergaria. Ilustrações de Paulo Lyra. 12. ed. São Paulo: 

Documento 

internacional 

OYUELA-CAYCEDO, Augusto; RAYMOND, J. Scott (ed.). Recent 

advances in the archaeology of Northen Andes. Los Angeles: 

Local identificado LAZZARINI NETO, Sylvio. Cria e recria. [São Paulo]:  

Local não-

identificado 

KRIEGER, Gustavo; NOVAES, Luís Antonio; FARIA, Tales. Todos 

os sócios do presidente. 3. ed. [S. l.]: 

 

4.2.6 Editora  

 

O nome da editora ou outras instituições responsáveis pela publicação, deve ser 

indicado como aparece no documento, excluindo-se as palavras que designam a natureza 

jurídica ou comercial (expressões como S.A. ou LTDA, por exemplo).  
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Quando houverem duas editoras com locais diferentes, indicam-se ambas, com 

seus respectivos locais, separadas entre si por ponto e vírgula. Nos casos de duas editoras 

com o mesmo local, indicam-se ambas, separadas por dois pontos. Se forem três editoras 

ou mais, indica-se a primeira ou a que estiver em destaque.  

A expressão “sine nomine” deve ser utilizada abreviada e entre colchetes [s. n.], 

quando a editora não puder ser identificada. Portanto, 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.]. O 

campo da edição sempre é sucedido por vírgula. 

Exemplos: 

Indicação de 

editora 

DAGHLIAN, Jacob. Lógica e álgebra de Boole. 4. ed. São Paulo: 

Editora Atlas, 

Duas editoras de 

locais diferentes 

ALFONSO-GOLDFARB, Ana Maria; MAIA, Carlos A. (coord.) 

História da ciência: o mapa do conhecimento. Rio de Janeiro: 

Expressão e Cultura; São Paulo: EDUSP, 

Duas editoras do 

mesmo local 

FULD, Leonard M. Inteligência competitiva: como se manter à frente 

dos movimentos da concorrência e do mercado. Rio de Janeiro: 

Elsevier: Campus,  

Editora não-

identificada 

FRANCO, I. Discursos: de outubro de 1992 a agosto de 1993. 

Brasília, DF: [s. n.], 

Sem local e editora GONÇALVES, F. B. A história de Mirador. [S. l.: s. n.], 

 

4.2.7 Data de publicação 

 

Devem ser indicadas as datas da publicação, manufatura, distribuição, execução, 

transmissão, gravação, acesso, entre outros. Caso não seja localizado o ano de publicação, 

deve ser indicado um ano, seja do copyright (precedido da letra c em minúsculo e sem 

espaço), da distribuição, da impressão, entre outros. 

Exemplos: 

Indicação de ano 
JAMES, E. L. Cinquenta tons de cinza. Rio de Janeiro: Intrínseca, 

2012. 

Indicação de ano 

de copyright 
CIPOLLA, Sylvia. Eu e a escola 2ª série. São Paulo: Paulinas, c1993. 
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Se nenhum ano de publicação, distribuição, copyright, impressão ou outros, 

puder ser localizado no documento, deve-se indicar um ano, entre colchetes, conforme as 

seguintes orientações: 

[1971 ou 1972] Um ano ou outro 

[1969?] Ano provável 

[1973] Ano certo, não indicado no item 

[entre 1906 e 1912] Indicação de intervalos, preferencialmente menores de 20 anos 

[ca. 1960] Ano aproximado 

[197-] Década certa 

 

O mês (se houver) deve anteceder o ano e ser indicado de forma abreviada, no 

idioma original da publicação. A indicação de dia, quando necessário, deve ser em 

algarismos arábicos e anteceder o mês, separado por um espaço.  

 

4.2.8 Documentos on-line 

 

Recomenda-se indicar o tipo de suporte ou meio eletrônico em que o documento 

está disponível. Após a data de publicação deve-se apresentar o link de acesso e a data 

em que o material foi acessado, utilizando a seguinte expressão: Disponível em: [link de 

acesso]. Acesso em: [Data]. Para redes sociais, especificar o nome da rede e o perfil ou 

página acessados, separados por dois pontos. 

 

Exemplos: 

E-book 

BAVARESCO, Agemir; BARBOSA, Evandro; ETCHEVERRY, Katia 

Martin (org.). Projetos de filosofia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011. 

E-book. Disponível em: http 

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

2011. 

Documento on-

line 

CONSOLI, R. A. G. B.; OLIVEIRA, R. L. Principais mosquitos de 

importância sanitária no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 

1994. Disponível em: http://www.fiocruz.br/editora/media/05-

PMISB.pdf. Acesso em: 4 set. 2009. 

 

4.2.9 Modelos de referências 

 

Nesta seção serão apresentados alguns modelos de referências mais utilizados em 

trabalhos acadêmicos. Para compor cada referência, deve-se obedecer à sequência dos 
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elementos apresentados na seção 4.1.2.1 deste documento, com exceção de alguns poucos 

casos, como será apresentado a seguir. 

 

4.2.10 Livros e outros documentos monográficos 

 

Inclui livros, folhetos, manuais, guias, catálogos, enciclopédias, dicionários entre 

outros. Os elementos essenciais 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. 

Exemplos: 

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

Livro em 

meio 

eletrônico 

ALVES, Castro. Navio negreiro. [S. l.]: Virtual Books, 2000. Disponível em: 

http://www.terra.com.br/virtualbooks/freebook/port/Lport2/navionegreiro.htm. 

Acesso em: 10 jan. 2002. 

 

4.2.11 Trabalhos acadêmicos 

 

Os elementos essenciais para trabalho acadêmico são: autor, título, subtítulo (se 

houver), ano de depósito, tipo do trabalho (tese, dissertação, trabalho de conclusão de 

curso e outros), grau (especialização, doutorado, entre outros), curso entre parênteses, 

vinculação acadêmica, local e data de apresentação. Quando necessário, acrescentam-se 

elementos complementares à referência para melhor identificar o documento.  

Exemplos: 

TCC 

ALVES, Daian Péricles. Implementação de conceitos de manufatura 

colaborativa: um projeto virtual. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Bacharelado em Engenharia Industrial Mecânica) – Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2008. 

Tese 

AGUIAR, André Andrade de. Avaliação da microbiota bucal em 

pacientes sob uso crônico de penicilina e benzatina. 2009. Tese 

(Doutorado em Cardiologia) – Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2009. 

Dissertação 

em meio 

eletrônico 

COELHO, Ana Cláudia. Fatores determinantes de qualidade de vida 

física e mental em pacientes com doença 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: 
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http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/16359/000695147.pdf. 

Acesso em: 4 set. 2009. 

 

4.2.12 Capítulos de livros e partes de outros documentos 

 

 Inclui seção, capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma obra, com autor 

e/ou título próprios. Os elementos essenciais são: autor e título da parte, seguidos da 

expressão “In:”, e a referência completa da obra no todo. No final da referência, deve-se 

informar a descrição física da parte.  

Neste modelo de referência, o recurso tipográfico negrito é utilizado no título da 

obra geral, e não no título do capítulo. Quando necessário, acrescentam-se elementos 

complementares à referência para melhor identificar o documento. 

Exemplos: 

Capítulo de livro 
SANTOS, F. R. A colonização da terra do Tucujús. In: SANTOS, F. R. História 

do Amapá. 2. ed. Macapá: Valcan, 1994. p. 15-24. 

Capítulo de 

trabalho 

acadêmico 

RODRIGUES, Ana Lúcia Aquilas. Aspectos éticos. In: 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 a mudança de 

comportamento. 2009. Dissertação (Mestrado em Fisiopatologia Experimental) 

– Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. f. 19-20. 

Verbete de 

dicionário em 

meio eletrônico 

POLÍTICA. In: DICIONÁRIO da língua portuguesa. Lisboa: Priberam 

Informática, 1998. Disponível em: http://www.priberam.pt/dlDLPO. Acesso em: 

8 mar. 1999. 

Parte de 

documento 

eletrônico 

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/de

finicao. Acesso em: 18 mar. 2010. 

 

4.2.13 Artigos publicados em periódicos 

 

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 

e/ou volume, número e/ou edição, tomo (se houver), páginas inicial e final, e data ou 

período de publicação. Neste modelo de referência, o recurso tipográfico negrito é 

utilizado no título da revista que publicou o artigo. Quando necessário, acrescentam-se 

elementos complementares à referência para melhor identificar o documento. 
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Exemplos: 

Artigo em 

periódico 

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

aberto. HSM Management, São Paulo, ano 12, v. 5, n. 70, p. 102-106, set./out. 

2018. 

Artigo em 

periódico 

eletrônico 

ALEXANDRESCU, D. T. Melanoma costs: a dynamic model comparing 

estimated overall c osts 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. 2019. 

 

4.2.14 Trabalhos publicados em eventos 

 

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. 

Exemplos: 

Trabalho 

publicado em 

Anais 

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. 

Trabalho 

publicado em 

Periódico 

GONÇALVES, R. P. M. et al. Aspectos hematológicos de cães 

parasitados por Babesia canis na cidade de Niterói, RJ entre os anos de 

1994 a 2005: parte 1: eritrograma. Ciência Animal Brasileira, Goiânia, 

p. 271-273, nov. 2006. Supl. 1. Trabalho apresentado no 3º Congresso do 

Centro-Oeste de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, 2006, 

[Brasília, DF]. 

 

4.2.15 Documentos legislativos 

 

Inclui Constituição, Decreto, Decreto-Lei, Emenda Constitucional, 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 
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de origem, autoria do projeto, dados referentes ao controle de constitucionalidade, 

vigência, eficácia, consolidação ou atualização.  

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

texto, desde que não seja alterado o sentido. A supressão deve ser indicada por reticências, 

entre colchetes.  

Exemplos: 

Leis 

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código 

Civil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-

74, 11 jan. 2002. PL 634/1975. 

Constituição 

federal 

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

do Brasil. Rio de Janeiro: Roma Victor, 2002. 

Constituição 

estadual 

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. 

Atos 

administrativos 

normativos  

BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria de Acompanhamento 

Econômico. Parecer técnico nº 06370/2006/RJ. Rio de Janeiro: 

Ministério da Fazenda, 13 set. 2006.  

 

4.2.16 Documentos de acesso exclusivo 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.  

 

Exemplos: 

Podcast 

PODCAST LXX: Brasil: parte 3: a república. [S. l.]: Escriba Café, 19 mar. 2010. 

Podcast. Disponível em: http://www.escribacafe.com/podcast-lxx-brasil-parte-3-

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

Publicação em 

Blog 

CID, Rodrigo. Deus: argumentos da impossibilidade e da incompatibilidade. In: 

CARVALHO, Mário Augusto Queiroz et al. Blog investigação filosófica. Rio de 

Janeiro, 23 abr. 2011. Disponível em: http://investigacao-

filosofica.blogspot.com/search/label/Postagens. Acesso em: 23 ago. 2011. 

Publicação no 

Facebook 

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil). BNDIGITAL I: Coleção 

Casa dos Contos. Rio de Janeiro, 23 fev. 2015. Facebook: bibliotecanacional.br. 

Disponível em: 

https://www.facebook.com/bibliotecanacional.br/photos/a.241986499162080.736

99.217561081604622/1023276264366429/?type=1&theater. Acesso em: 26 fev. 

2015. 
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E-book 

BAVARESCO, Agemir; BARBOSA, Evandro; ETCHEVERRY, Katia Martin 

(org.). Projetos de filosofia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011. E-book (213 p.) 

(Coleção Filosofia). ISBN 978-85-397-0073-8. Disponível em: 

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