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1 INTRODUÇÃO

O objetivo desse material é colocar à disposição dos discentes e docentes da Faculdade
Católica de Feira de Santana (FACFS), as regras técnico-metodológicas que viabilizam a
estrutura dos trabalhos acadêmicos confeccionados no âmbito da mesma.
No Brasil, os pesquisadores seguem as regras da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT). Porém, nem todas as pessoas têm acesso aos manuais atualizados. Com o
intuito de facilitar tais demandas, muitas vezes burocráticas, embora necessariamente
metodológicas, a Faculdade Católica de Feira de Santana confeccionou este material para
auxiliar na produção dos trabalhos acadêmicos de carácter científico.
As normas acadêmicas devem estar submetidas às normas nacionais – ABNT –, sob
pena de se tornarem inválidas ou, no mínimo, arbitrárias. Porém, cada Instituição no âmbito
de sua autonomia, pode e tem o direito de prescrever suas próprias normas acadêmicometodológicas, desde que estas não firam as referidas normas nacionais.
No presente manual estão organizadas as orientações para a elaboração e diagramação
da estrutura geral dos trabalhos acadêmicos solicitados pela FACFS, em concordância com as
normas acadêmicas da ABNT.

2 ESTRUTURA DE TRABALHOS ACADÊMICOS

Neste capítulo constam todos os elementos que compõem as partes de um trabalho
científico, desde as páginas pré-textuais até as chamadas pós-textuais (Figura 1).
A observação das normas referentes à necessidade, disposição e formatação dos
referidos elementos deve assegurar a identificação, a avaliação e a aprovação institucional dos
TCCs (Artigos Científicos ou Monografias), Relatórios, Ensaios, Resenhas, Projetos de
Pesquisas e outros produzidos e apresentados pelos discentes egressos à FACFS, em seu
percurso acadêmico.
Os elementos estruturais desses trabalhos (estritamente científicos) estão dispostos na
seguinte figura abaixo:
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Figura 1- Esquema geral dos elementos estruturais de trabalhos acadêmicos.

PARTE
EXTERNA

Capa (obrigatório)
Lombada (opcional)

Pré-textuais

PARTE
INTERNA

Textuais

Pós-textuais

Folha de rosto (obrigatório)
Ficha catalográfica Errata (opcional)
Folha de aprovação (obrigatório)
Dedicatória (opcional)
Agradecimentos (opcional)
Epígrafe (opcional)
Resumo na língua vernácula (obrigatório)
Resumo em língua estrangeira (obrigatório)
Listas de ilustrações, tabelas, abreviaturas, símbolos
(opcional)
Sumário (obrigatório)

Introdução (obrigatório)
Desenvolvimento (obrigatório)
Conclusão (obrigatório)

Referências (obrigatório)
Glossário (opcional)
Apêndice (opcional)
Anexo (opcional)

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724. Informação e documentação —
Trabalhos acadêmicos — Apresentação. Rio de Janeiro, 2011.

2.1 Parte externa

2.1.1 Capa (obrigatório)

Elemento obrigatório que deve ser configurado previamente no formato A4,
entrelinhas 1,0 e margens: superior e esquerda 3 cm; inferior e direita 2 cm. A cobertura que
reveste o trabalho deve ser encadernada (capa transparente, perfurada, com espiral) e deve
conter todos os elementos necessários à sua identificação (Figura 2).
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Figura 2 – Modelo de capa

FACULDADE CATÓLICA DE FEIRA DE SANTANA

RAFAEL MARQUES REIS

ÉTICA E AUTERIDADE EM EMMANUEL LÉVINAS:
DILEMAS E DESAFIOS

VOLUME 1

FEIRA DE SANTANA
2020
Fonte: Elaboração própria, baseada na NBR 142724/2011.

Os elementos devem aparecer na seguinte ordem:
A. Símbolo da Instituição: em preto e branco ou colorido (opcional),
centralizado, na margem superior.
B. Nome da Instituição: em espaço simples, na fonte escolhida em tamanho 12,
destaque em negrito e caixa alta (todas as letras maiúsculas), centralizado;
situado logo abaixo do brasão.
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C. Nome do autor: fonte escolhida tamanho 12; negrito; caixa alta; centralizado;
situado logo abaixo do nome da instituição.
D. Título: oito espaços (Enter‗s) abaixo do nome do autor (ou primeiro autor,
quando houve mais de um); fonte escolhida tamanho 12; negrito, caixa alta;
centralizado; seguido de dois pontos caso haja subtítulo;
E. Subtítulo: fonte escolhida tamanho 12; sem destaque em negrito; caixa alta;
centralizado; situado logo após os dois pontos e abaixo do título; espaço
simples entre as linhas do título e do subtítulo.
F. Nome do local (cidade): fonte escolhida tamanho 12; sem destaque em
negrito; caixa alta; centralizado na penúltima linha antes da margem inferior;
G. Ano de depósito (entrega do exemplar no Programa): fonte escolhida
tamanho 12; algarismos arábicos; sem destaque em negrito; centralizado; na
última linha antes da margem inferior.

2.1.2 Lombada (opcional)
Segundo a NBR 12.225, define-se lombada como ―Parte da capa que reúne as margens
internas ou dobras das folhas, sejam elas costuradas, grampeadas, coladas ou mantidas juntas
de outra maneira; também chamada de dorso‖. (ABNT, 2004, p. 5).

2.2 Parte interna

É constituído por todos os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais conforme
demonstrado e detalhado a seguir.

2.2.1 Elementos pré-textuais
De acordo ao estabelecido pela NBR 14724 (ABNT, 2011, p. 6), trata-se da ―Parte que
antecede o texto com informações que ajudam na identificação e utilização do trabalho‖. São
apresentados na ordem que se segue, levando em consideração o caráter obrigatório ou
opcional, conforme a figura supracitada.
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2.2.1.1 Folha de rosto (obrigatório): é a página que contém os elementos identificadores da
obra, conforme a ordem a seguir (Figura 3).

A. Nome do autor, Título, Subtítulo: conforme formatação apresentada na capa.
B. Nota: indicando a natureza do trabalho e seu objetivo acadêmico ou grau pretendido,
nome da Instituição e área de concentração, quatro espaços abaixo do título/subtítulo e
a 7 cm da margem esquerda (ou a 10 cm da borda do papel); alinhamento justificado
até a margem direita; com fonte escolhida; tamanho 12; espaçamento simples entre
linhas; letras minúsculas; sem negrito; situada logo abaixo do título, subtítulo.
C. Nome do(a) orientador(a): precedidos da respectiva titulação; situado logo abaixo da
nota.
D. Nome do local (cidade) e Ano de depósito: conforme a mesma formatação
apresentada na capa.
E. Recuo do texto: 6 cm
Figura 3 – Modelo de Folha de Rosto

Fonte: Elaboração própria, baseada na NBR 142724/2011.
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2.2.1.2 Ficha catalográfica (obrigatório)

Elemento que consiste no conjunto de dados ordenados sistematicamente com o
objetivo de descrever física e tematicamente trabalhos. Deve constar no verso da folha de
rosto em trabalhos finais de cursos, como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Deve ser
elaborado de acordo com as normas bibliotecárias, que no Brasil seque o código de
catalogação Anglo-American Cataloguing Rules (AACR).
A elaboração da ficha catalográfica é de competência de um bibliotecário, profissional
com formação e registro obrigatórios para a referida tarefa. Segundo Medeiros, (2012, p.
263), os elementos necessários para a elaboração da ficha catalográfica são:
Nome do autor da obra, título e subtítulo do trabalho, nome do orientador
(a); local e data, número de folhas do TCC, indicação de natureza acadêmica
do trabalho, unidade de ensino e Instituição onde o trabalho será
apresentado, áreas de aplicação do trabalho Figura 4.
Figura 4 – Ficha catalográfica1

Ficha Catalográfica - Biblioteca Central Julieta Carteado - UEFS

Fonte: Elaboração própria, baseada na NBR 142724/2011.
1

Neste manual a ficha catalográfica será exigida na produção dos trabalhos acadêmicos elaborados por discentes
e docentes da Faculdade Católica de Feira de Santana. Mas é importante ressaltar que a ficha catalográfica é um
elemento obrigatório em livros.
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2.2.1.3 Errata (opcional)

Lista das folhas e linhas onde ocorreram erros no texto, seguidas das devidas
correções. Pode ser apresentada em folha avulsa ou colada, logo após a folha de rosto, sem
indicativo numérico. Só deve ser usada na versão impressa, se o erro for detectado depois do
trabalho impresso. Deve ser precedida pela referência completa da obra (nome do autor, título
da obra, local, nome da Instituição, ano). Antecedendo a referência deve aparecer, fonte em
caixa alta e alinhamento centralizado, a expressão ERRATA (Figura 5).
Figura 5 – Errata

ERRATA

REIS, Wagner Alves. Agostinho Fróes da Motta: comércio, política e
questões raciais na princesa do sertão (1900-1922). 2008. 90 f.
Monografia (Especialização em História da Bahia) – Universidade
Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2008.

Folha

Linha

Onde se lê

Leia-se

14

11

pontuado

pontuando

11

5

conercial

comercial

Fonte: Elaboração própria, baseada na NBR 142724/2011.

2.2.1.4 Folha de Aprovação (obrigatório)

Folha composta pelos elementos essenciais à aprovação do trabalho, sem título e sem
indicativo numérico. Deve ser inserida depois da folha de rosto. Sendo, segundo a ABNT
(NBR 14724, 2011), composta pelas seguintes informações: nome do autor do trabalho; título
do trabalho e subtítulo (se houver); natureza, objetivo, nome da instituição a que submetido;
área de concentração; data da aprovação; nome, titulação, afiliação Institucional e assinatura
dos componentes da banca examinadora. A data da aprovação é registrada em seguida à
aprovação do trabalho (Figura 6).
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Figura 6 – Folha de Aprovação

WAGNER ALVES REIS

AGOSTINHO FRÓES DA MOTTA:
TRAJETÓRIAS E CONQUISTAS
DE UM ―HOMEM DE COR‖ EM FEIRA DE SANTANA
(1856-1922)
Área de concentração: História, Cultura e Poder
Trabalho de Conclusão de Curso aprovado
como requisito para obtenção do título de
Licenciatura/Bacharelado em Filosofia/Teologia
pela Faculdade Católica de Feira de Santana,
pela seguinte banca examinadora:
Dissertação aprovada em: 30 de agosto de 2012.
Por:
____________________________________
Eurelino Teixeira Coelho Neto
Doutor em História – UFF
Universidade Estadual de Feira de Santana

_____________________________________
Sharyse Piroupo do Amaral
Doutora em História – UFBA
Universidade Estadual de Feira de Santana

_____________________________________
Clovis Frederico Ramaiana Moraes Oliveira
Doutor em História - UnB
Universidade do Estado da Bahia

Fonte: Elaboração própria, baseada na NBR 142724/2011.
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2.2.1.5 Dedicatório (opcional)

Elemento em que o autor homenageia pessoas e/ou Instituições, dedicando-lhes seu
trabalho. É necessário que seja breve e escrito sem muitos adjetivos. Bastando apenas uma
preposição e o nome da pessoa e/ou Instituição homenageada. Deve ser inserida logo após a
folha de aprovação, ocupando o terço final de folha exclusivamente reservada para seu
registro, recuada o bastante da margem esquerda (aproximadamente a 7 cm). Deve ser sem
título e sem indicativo numérico (Figura 7).
Figura 7 – Dedicatória

Dedico este trabalho a Deus; aos meus pais,
xxxxx e xxxxx; à esposo ou esposa; aos
filhos...

Fonte: Elaboração própria, baseada na NBR 142724/2011.
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2.2.1.6 Agradecimentos (opcional)

Elemento em que o autor (a) agradece pessoas e/ou Instituições que contribuíram de
maneira relevante para elaboração do trabalho. O texto ou lista com os agradecimentos deve
constar em folha única, logo após a dedicatória, registando o nome da pessoa e/ou Instituição
e suas respectivas contribuições ao trabalho realizado. Deve ser iniciada com a palavra
AGRADECIMENTOS, com alinhamento centralizado, fonte em caixa alta e em negrito
(Figura 8).
Figura 8 – Agradecimentos

AGRADECIMENTOS

Após concluir esta pesquisa percebe-se quanto a pesquisa histórica
realizada contribuiu, primeiramente para minha formação enquanto
pessoa, por causa do esforço e disciplina exigidos para tal empreitada,
mesmo em meio às obrigações e demandas paternas. Diante deste
formidável aprendizado não é possível deixar de agradecer às inúmeras
pessoas que colaboraram direta e indiretamente para a realização
definitiva deste trabalho.
À professora... (segue as respectivas contribuições. Reservando um
parágrafo para cada agradecimento).
À Coordenação de Filosofia da Faculdade Católica.
À professora... (segue as respectivas contribuições).
Ao Núcleo de Estudos... (segue as respectivas contribuições).

Fonte: Elaboração própria, baseada na NBR 142724/2011.
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2.2.1.7 Epígrafe (opcional)

Elemento que consiste numa inscrição ou frase que faça alusão ao trabalho, indicando
a fonte de onde se extraiu a citação. Deve ser inserida na folha seguinte aos agradecimentos e
anterior ao resumo de língua vernácula. Pode também constar na(s) folha (s) ou página (s) de
abertura de seções primárias. É importante evitar o uso de frases-feitas e clichês, recolhidos
em obras de autores que nada afirmam em benefício do trabalho. Textos de autoajuda,
provérbios populares, sabedoria universal não são adequados e convenientes para epígrafes de
trabalhos acadêmicos. Deve ser registrada no terço final da folha e recuada 7 cm, em relação à
margem esquerda, como a dedicatória. Não deve conter título e nem indicativo numérico
(Figura 9).
Figura 9 – Epígrafe

―O real não está na saída nem na chegada;
ele se dispõe para a gente é no meio da
travessia‖.
(GUIMARÃES ROSA, 1994, p. 85)

Fonte: Elaboração própria, baseada na NBR 142724/2011.
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2.2.1.8 Resumo na língua vernácula (obrigatório)

Elemento obrigatório constituído de uma sequência de frases concisas e objetivas e
não de uma simples enumeração de tópicos; não ultrapassando 500 palavras, logo abaixo as
palavras representativas do contexto do trabalho, isto é, palavras chave e/ou descritores,
conforme a NBR 6028.

2.2.1.9 Resumo em língua estrangeira (obrigatório)

As mesmas orientações acerca do resumo na língua vernácula mencionadas acima
valem para o resumo em língua estrangeira.

2.2.1.10 Listas (opcionais)

Refere-se a identificação e ordenação de informações adcionais ao texto, a fim de
falicitar sua localização e intendimento do leitor. Existem quatro tidos de elementos passíveis
de lista. Deve-se elaborar uma lista distinta para cada um deles.

2.2.1.10.1 Lista de Ilustrações

Elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item designado por
seu nome específico, travessão, título e respectivo número da página.
Recomenda-se a elaboração de lista própria para cada tipo de ilustração, (desenhos,
esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos
e outras), uma vez que, que a lista apresente mais de três itens de cada tipo, caso contrário,
pode-se elaborar uma única lista denominada ―LISTA DE ILUSTRAÇÕES‖, identificandose, o tipo de ilustração antes do número.

2.2.1.10.2 Lista de tabelas

Relação dos títulos das tabelas de acordo com a ordem numérica de apresentação no
trabalho, incluindo o título e a folha onde se localizam (Figura 10).
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2.2.1.10.3 Lista de abreviaturas e siglas

Relação alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no trabalho, seguidas das
palavras ou significados por extenso. Devem aparecer também em ordem numérica, conforme
aparecem no texto, incluindo o título e a folha ou página onde se localizam. Para a utilização
de abreviaturas seguir NBR 10522 (Figura 10).

2.2.1.10.4 Lista de símbolos

Relação de símbolos, apresentados na ordem em que aparecem no trabalho, com o
devido significado, incluindo o título e a folha ou página onde se localizam (Figura10).
Figura 10 – Listas

LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Figura 1 – Fotografia do pórtico da UEFS.........................................................................................05
Figura 2 – Modelo de Capa ...............................................................................................................11
Mapa 1 – Mapa das paróquias da Arquidiocese de Feira de Santana .............................................. 23
Gráfico – Estatística dos egressos da Faculdade Católica em 2016 .................................................37
Esquema 1 – Disciplinas de do curso de Teologia da PUCMG .......................................................40
Gráfico 2 – Ordenações Presbiterais em regiões da Bahia em 2016 ................................................48
Figura 3 – Abreviaturas dos meses em línguas vernácula e estrangeiras..........................................57

LISTA DE TABELAS
Tabela 1 – População escrava no Termo da Vila de Cachoeira em 1854......................................... 48
Tabela 2 – Quantidade de professores nas escolas municipais de Salvador..................................... 72
Tabela 3 – TCC de Filosofia aprovados pela UEFS entre 2014 e 2015............................................ 84

LISTA DE ABREVIATUTAS E SIGLAS
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
Fil. – Filosofia
CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Fonte: Elaboração própria, baseada na NBR 142724/2011.
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2.2.1.11 Sumário (obrigatório)

Enumera as principais divisões do trabalho, acompanhadas dos números das
respectivas páginas. O sumário não inclui os elementos pré-textuais.
A palavra sumário deve estar centralizado na parte superior da folha, com o mesmo
tipo de fonte escolhida para todo o trabalho, em caixa alta e negrito, aproximadamente a 3 cm
abaixo da borda superior (Figura 11). Todos os títulos e subtítulos do sumário devem estar em
negrito. Para maiores detalhes normativas consultar a NBR6027/2012.
Figura 11 – Sumário.

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO.............................................................................................00
2 INCLUSÃO SOCIAL.................................................................................... 00
2.1 Conceito....................................................................................................... 00
2.2 Características............................................................................................. 00
2.2.1 Autismo...................................................................................................... 00
2.2.1.1 Práticas Educativas.................................................................................00
2. SOLIDAREIDADE......................................................................................00
2.1 ...................................................................................................................... 00
2.1.1.....................................................................................................................00
REFERÊNCIAS................................................................................................00

Fonte: Elaboração própria, baseada na NBR 6027/2012.
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2.2.2

Elementos textuais

Constituem a parte principal de um trabalho acadêmico. Composto por três elementos
que possuem particularidades, mas que simultaneamente também apresentam vínculo lógico
entre si. Os mencionados elementos aparecem sempre na seguinte ordem: Introdução;
Desenvolvimento e Considerações Finais.
Com bastante brevidade será exposto a seguir as peculiaridades de cada elemento
supracitado, bem como as relações lógicas existentes entre eles.

2.2.2.1 Introdução (obrigatório)

Consiste na parte inicial do texto, a qual deve conter os seguintes elementos:


Delimitação do assunto a ser abordado;



Problema de pesquisa;



Objetivos geral e específico,



Método,



Relevância,



Justificativa;



Fundamentação teórica.

Todos esses elementos são necessários para situar o leitor do que será discorrido no
trabalho.

2.2.2.2 Desenvolvimento (obrigatório)
O desenvolvimento trata-se da etapa primordial do texto que precisa está dividida em
seções e subseções que podem variar de acordo com trabalho. Nessa etapa deve conter toda a
revisão liretária, topicos relevantes e os detalhes da pesquisa ou estudo realizado.
2.2.2.3 Considerações finais - (obrigatório)

Essa é a etapa final do trabalho, nesse momento o autor ou autora apresenta as suas
contribuições e resultados da pesquisa ou estudo elaborado de forma clara e objetiva. Nessa
etapa, é possível também apresentar sugestões para novas pesquisas.
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2.2.2.3 Considerações finais - (obrigatório)

Trata-se das contribuições do autor ou da autora para o desenvolvimento da ciência,
resultado da pesquisa elaborada. Devem estar relacionadas com os objetivos propostos que
aparecem na introdução e fazem parte do desenvolvimento da pesquisa, estes são fechados
nas considerações finais. Pode-se também apresentar sugestões para novas pesquisas
(MASCARENHAS, 2011).

2.2.3 Elementos pós-textuais
2.2.3.1 Referências2 (obrigatório)

Listam-se, em ordem alfabética e sem numeração, as referências pertinentes a todas as
citações diretas e indiretas feitas no trabalho científico, de acordo com as normas vigentes da
ABNT, usando espaço simples entre as linhas das mesmas e espaçamento 1,5 cm para separálas entre si, e finalmente mantendo o alinhamento somente à margem esquerda do texto, o
qual deverá ser justificado.

2.2.3.2 Glossário (opcional)

Segundo a NBR 14724/2011, trata-se de uma lista de termos, palavras e expressões
restritas ou/desconhecidas do grande público, que foram utilizadas no texto. São ordenadas
alfabeticamente e acompanhadas de suas respectivas definições.

2.2.3.3 Apêndice (opcional)

Consiste basicamente no agrupamento de materiais elaborados pelo(a) autor(a) do
trabalho que não constam no corpo do texto (Desenvolvimento). Estes materiais podem ser o
roteiro de uma entrevista, questionário, fotos, termo de consentimento livre e esclarecido etc.
Conforme a NBR (14724/2011, p. 9.), ―Deve ser precedido da palavra APÊNDICE,
identificado por letras em caixa alta consecutivas, travessão e pelo respectivo título. Utilizam-

2

Mais detalhes e características sobre este elemento pós-textual serão verificados no capítulo NORMAS PARA
REFERENCIAÇÃO DE FONTES CONSULTADAS deste mesmo Manual de Metodologia Científica.
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se letras em caixa alta dobradas, na identificação dos apêndices, quando esgotadas as letras do
alfabeto‖.
Os apêndices devem ser citados ao longo do texto de duas maneiras: a) No contexto:
indicando a letra que o identifica após a palavra Apêndice configurada apenas com a letra
inicial em maiúscula; b) Fora do contexto: a palavra ―APÊNDICE‖, em letras em caixa alta,
figurada entre parênteses, seguida da letra que o identifica (Figura 12).
Figura 12 – Menção e modelo de apêndices

Menção no fluxo do texto:
No contexto
Para conhecer e analisar a estrutura física e administrativa do
Colégio Estadual Euclides da Cunha foi elaborado um questionário,
conforme Apêndice A, encaminhado previamente aos gestores e
coordenadores da mencionada instituição de ensino.
Fora do contexto
Para conhecer e analisar a estrutura física e administrativa do
Colégio Estadual Euclides da Cunha foi elaborado um questionário,
previamente encaminhado aos gestores e coordenadores da
mencionada instituição de ensino (APÊNDICE A).
Ao final do trabalho, em páginas única, após as referências, ou
glossário (se houver):

APÊNDICE A - Questionário sobre a estrutura física e
administrativa do Colégio Estadual Euclides da Cunha
1. Nome da Instituição Educacional
2. Localização (rua, nº, bairro, município, telefone(s), CEP)
3. Data da fundação
4. Poder Público: ( ) Municipal ( ) Estadual ( ) Federal Particular ( ) Outro ( )
5. Número de turmas
6. Número de salas de aula
7.Descrição da comunidade onde se localiza a instituição educacional (condições
de arruamento, tipos de moradias, transportes, centros de lazer e cultura,
comércio, serviços públicos, condições econômico-financeiras).

Fonte: Elaboração própria, baseada na NBR 142724/2011.
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2.2.3.4 Anexos (opcional)

Consiste basicamente no agrupamento de materiais que não foram elaborados pelo
autor do trabalho que não constam no corpo do texto (Desenvolvimento). Estes materiais
podem ser um roteiro de uma entrevista, questionário, fotos, termo de consentimento livre e
esclarecido etc.
Conforme a NBR (14724/2011, p. 9).
Deve ser precedido da palavra ANEXO, identificado por letras em caixa alta
consecutivas, travessão e pelo respectivo título. Utilizam-se em caixa altas
dobradas, na identificação dos apêndices, quando esgotadas as letras do
alfabeto.

Os anexos devem ser citados ao longo do texto de duas maneiras: a) No contexto:
indicando a letra que o identifica após a palavra Anexo configurada apenas com a letra inicial
em caixa alta; b) Fora do contexto: a palavra ― ANEXO, em letras em caixa alta, figurada
entre parênteses, seguida da letra que o identifica (Figura 13).
Figura 13 – Modelo de anexos

ANEXO A – Roteiro da entrevista

Escrever o texto
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx.

Fonte: Elaboração própria, baseada na NBR 14724/2011.

30

2.2.3.5 Índice (opcional)

Elaborado conforme a ABNT NBR 6034.

3 PADRONIZAÇÃO GRÁFICA

Estruturar um trabalho acadêmico não se trata apenas de conhecer as regras propostas
pela ABNT (NBR 14724, 2011, p. 10), mas requer familiarização com os instrumentos da
informática para que se possa organizá-lo de maneira adequada.

3.1 Formatação

Os trabalhos acadêmicos são digitados em letra de cor preta, na fonte Times New
Roman, ou Arial, tamanho 12. A página utilizada é a A4 (21 cm x 29,7 cm). Quando for
necessária a utilização de ilustrações, estas podem ser coloridas.
Ao imprimir, utilizar folhas de papel branco ou reciclado.

3.2 Margens


Superior: 3 cm da borda superior da folha;



Inferior: 2 cm da borda inferior da folha;



Esquerda: 3 cm da borda esquerda da folha;



Direita: 2 cm da borda direita da folha;



Citação longa acima de 3 linhas, deve constituir um parágrafo distinto, a 4 cm da
margem esquerda, justificado à direita;



O título das seções (primárias, secundárias, terciárias, quaternárias e quinárias) deve
ser colocado após o indicativo de seção, alinhado à margem esquerda, separado por
um espaço. O texto deve iniciar em outra linha;



Títulos da seção primária devem está em letras maiúsculas (caixa alta) e em negrito;



Títulos da seção secundária devem iniciar apenas com a primeira letra maiúscula e em
negrito;



Títulos da seção terciária a quinária devem iniciar apenas com a primeira letra
maiúscula e sem negrito;
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Títulos das seções de capítulo devem ser separados do texto que os antecede e do texto
que o sucede por um espaço entre linhas de 1,5;



Títulos sem indicativo numérico (errata, agradecimento, listas de ilustrações, listas de
abreviaturas e siglas, listas de símbolos, resumo, sumário, referências, glossário,
apêndices, anexos, índices) devem ser centralizados;



Início de parágrafo deve ter a primeira linha iniciada a 1,25 cm da margem esquerda.

3.3 Espaço entre linhas

Todo o trabalho deve ser digitado em espaço 1,5, justificado, com exceção de:


Citações longas: espaço simples entre as linhas;



Citações curtas: até 3 linhas com espaçamento 1,5 entre linhas;



Notas de rodapé: digitadas em espaço simples;



Referências: digitadas em espaçamento simples e separadas por dois espaços
de 1,5 entre si;



Entre os parágrafos não se deixa linha em branco.

3.4 Paginação

As folhas do trabalho acadêmico devem ser contadas, sequencialmente, a partir da
folha de rosto, muito embora a numeração só deva ser colocada em evidência após os
elementos pré-textuais.
Os números das páginas devem vir no canto superior direito, de maneira que se situe a
2 cm da borda superior e o último algarismo a 2 cm da borda direita. É importante salientar
que os títulos das seções primárias devem vir no início nova página.
O algarismo correspondente à página de início de seção deve ser ocultado. Para isto,
deve-se executar o seguinte procedimento: inserir uma caixa de texto sobre o algarismo e
ocultar o contorno da caixa de texto.

3.5 Numeração progressiva

As numerações de capítulos e de suas respectivas divisões devem ser feitas em
algarismos arábicos, com o indicativo numérico precedendo seu título com um espaço de
caracteres. Exemplo: 1; 1.1; 1.1.1; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.1.1...
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4 NORMAS PARA CITAÇÃO DE FONTES CONSULTADAS

4.1 Citação
―Verifica-se que a citação é a menção no texto de uma informação extraída de outra
fonte NBR (10520/2002, p. 1), que serve para exclarecer ou sustentar o assunto apresentado‖
(MASCARENHAS, 2011, p.70).

4.2 Citação direta
―Citação direta é a transcrição literal de frases ou paragrafos de um texto ou parte dele,
mantendo a grafia, a pontuação, o uso de maiúsculas, idiomas e o (s) números da (s) página(s)
originais (NBR 10520/2002), podendo utilizar tanto o sistema autoria-data como numérico‖
(MASCARENHAS, 2011, p.70). Deve-se adotar apenas um sistema de citação para todo o
trabalho.

4.2.1 Citação curta com até tres linhas

São transcritas entre aspas duplas, vindo incorporadas ao parágrafo, com indicação da
autoria e das páginas em que aparecem no texto.

Exemplo 1 (com autoria no contexto):
Segundo Giovanni Reale, ―Na verdade, a palavra ‗física‘ pode induzir o leitor
moderno a erro: para nós, a física identifica-se à ciência da natureza entendida à maneira
galileana, ou seja, quantitativamente.‖ (2012, p. 81).

Exemplo 2 (com autoria fora do contexto):
―Na verdade, a palavra ‗física‗ pode induzir o leitor moderno a erro: para nós, a física
identifica-se à ciência da natureza entendida à maneira galileana, ou seja, quantitativamente.‖
(REALE, 2012, p. 81).
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4.2.2 Citação longa acima de três linhas

São transcritas com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra na fonte 11, espaço
simples (1,0) entrelinhas e sem aspas duplas, com a indicação da autoria e das páginas em que
aparecem no texto:

Exemplo 1 (com autoria no contexto):
De acordo com Julían Marías,
Platão estabelece nas duas classes superiores um regime de comunidade não
só de bens, mas também de mulheres e filhos, que pertencem ao Estado. Não
existem propriedade nem família privadas, salvo na terceira classe. Os
dirigentes não devem ter interesses particulares e devem subordinar tudo ao
serviço supremo da pólis. (2015, p. 61).

Exemplo 2 (com autoria fora do contexto):
Dessa forma entendemos que,
Platão estabelece nas duas classes superiores um regime de comunidade não
só de bens, mas também de mulheres e filhos, que pertencem ao Estado. Não
existem propriedade nem família privadas, salvo na terceira classe. Os
dirigentes não devem ter interesses particulares e devem subordinar tudo ao
serviço supremo da pólis. (MARÍAS, 2015, p. 61).

4.3 Citação indireta (paráfrase)

É a interpretação das ideias de um (a) ou mais autores (as) elaborada pelo (a) autor (a)
da obra, devendo manter o sentido original. Pode aparecer parafraseada, não necessitando de
aspas e sendo opcional a identificação das páginas originais (NBR 10520, 2002).

4.4 Desenvolvimento ou amplificação das ideias

De acordo Medeiros, este tipo de paráfrase equivale em reescrever o texto,
―adicionando exemplos, pormenores, comparações, contrastes, exposição de causa efeitos,
definição de termos utilizados‖ (2012, p. 170). Vejamos os exemplos abaixo:

34

Texto consultado
―Marcela morria de amores pelo Xavier. Não morria, vivia. Viver não é a mesma
cousa que morrer; assim o afirmam todos os joalheiros deste mundo, gente muito vista na
gramática. Bons joalheiros, que seria do amor se não fossem os vossos dixes e fiados? Um
terço ou um quinto do universal comércio dos corações‖. (ASSIS, 1970, vol. 1, p. 536).
Citação indireta – paráfrase

Assis (1970) ressalta que a ironia machadiana penetra a consciência do leitor
acostumado aos romances da linha romântica. Desvenda as intenções humanas e mostra o
mercantilismo também presente nas relações afetivas. Dixe é jóia, enfeite, ornamento de ouro
ou pedraria. Sem o comércio de joias e pedras preciosas, sem o crédito para a aquisição de tais
produtos, o amor em que pé estaria? Como seria? Não esquece o autor também de apresentar
ataque aos gramáticos que gostam de usar a metáfora joalheiro para os puristas e
trabalhadores do estilo.

4.4.1 Citação de citação

É aquela em que o autor do texto não tem acesso direto à obra citada, valendo-se de
citação constante em outra obra, com autoria no contexto, fora do contexto ou em notas de
rodapé. A citação de citação pode ser reproduzida literalmente ou interpretada, resumida ou
traduzida.
Neste caso, usa-se a expressão latina apud, seguida da indicação da fonte secudária
efetivamente consultada. Esse tipo de citação deve ser evitada ao máximo, já que a obra final
não foi consultada, havendo risco de má interpretação ou de incorreções (MASCARENHAS,
2011, p.71).

Exemplo 1: (direta longa e com autoria no contexto):
Segundo Aristóteles:
Em qualquer coisa, seja ela homogênea ou divisível, é possível distinguir o
mais, o menos e o igual, tanto em relação à própria coisa quanto em relação
a nós mesmos; o igual é um meio-termo entre o excesso e a escassez. Assim,
chamo de posição intermediária em relação a uma coisa aquela que dista na
mesma medida de cada um dos extremos, e ela é única e idêntica em todas as
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coisas; chamo de posição intermediária em relação a nós aquilo que não
excede nem falta. (Eth. Nic. II, 6, 1.106 a 26-29 apud REALE, 2012, p. 117).

Exemplo 2: (direta, curta, e com autoria fora do contexto):
"Em qualquer coisa, seja ela homogênea ou divisível, é possível distinguir o mais, o
menos e o igual, tanto em relação à própria coisa quanto em relação a nós mesmos; o igual é
um meio-termo entre o excesso e a escassez.‖ (ARISTÓTELES, Eth. Nic. II, 6, 1.106 a 26-27
apud REALE, 2012, p. 117).

A citação de citação pode ser registrada como citação direta ou indireta (paráfrase);
curta ou longa. Com autoria no contexto ou fora do contexto. Contudo, o mais relevante é que
o redator do texto procure – sempre que possível – consultar a obra original para compor suas
citações. Dessa forma, não correrá o risco de constituir seu texto numa sequência de citações
de obras originais consultadas por outros autores.

4.5 Sistemas de chamadas

As citações quando dispostas no texto devem ser indicadas por meio de sistemas de
chamada, ou seja, sistemas que indicam a referência autoral da citação. Elas podem ser usadas
nos seguintes sistemas: autoria-data e numérico.

4.5.1 No sistema autoria-data

As informações referenciáveis são indicadas da seguinte maneira:
A. Sobrenome do autor ou nome da entidade responsável com todas as letras em
caixa alta, seguido da data (ano) de publicação do documento e da (s) página
(s) da citação separado por vírgula entre parênteses. Exemplo:
No texto:
(SARTRE, 1985, p. 28-29);
(FACULDADE CATÓLICA DE FEIRA DE SANTANA, 2014, p. 96);
Merriam e Caffarella (1991)
Bobbio (1995, p. 30)
(JOSSUA; METZ, 1976, p. 3).
(BRASIL, 1995).
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Na lista de referência:
LOPES, José Reinaldo de Lima. O Direito na História. São Paulo: Max Limonad,
2000.
BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de Filosofia do Direito. São Paulo:
Ícone, 1995.
JOSSUA, Jean Pierre; METZ, Johann Baptist. Editorial: Teologia e Literatura.
Concilium, Petrópolis, v. 115, n. 5, p. 2-5, 1976.
MERRIAM, S.; CAFFARELLA, R. Learning in adulthood: a comprehensive guide.
San Francisco: Jossey-Bass, 1991.
COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS. A união européia. Luxemburgo:
Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Européias, 1992.
BRASIL. Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado. Plano diretor
da reforma do aparelho do Estado. Brasília, DF, 1995.

B. Pela primeira palavra do título seguida de reticências. Em obras sem indicação
de autoria ou responsabilidade, seguida da data de publicação do documento e
da(s) página(s) da citação, no caso de citação direta, separados por vírgula e
entre parênteses. Exemplo:
No texto:
(ANTEPROJETO..., 1987, p. 55).

Na lista de referências:
ANTEPROJETO de lei. Estudos e Debates, Brasília, DF, n. 13, p. 51-60, jan. 1987.

C. Se o título iniciar por artigo (definido ou indefinido), ou monossílabo, este
deve ser incluído na indicação da fonte. Exemplo:
No texto:
(A FLOR..., 1995, p. 4).
(NOS CANAVIAIS..., 1995, p. 12).

Na lista de referências:
A FLOR Prometida. Folha de S. Paulo, São Paulo, p. 4, 2 abr. 1995.
NOS CANAVIAIS, mutilação em vez de lazer e escola. O Globo, Rio de Janeiro, 16
jul. 1995. O País, p. 12.
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4.5.2 No sistema numérico

A indicação da fonte é realizada por uma numeração única e consecutiva, em
algarismos arábicos, remetendo à lista de referências ao final do trabalho, do capítulo ou da
parte, na mesma ordem em que aparecem no texto. Não se inicia a numeração das citações a
cada página.
A. O sistema numérico não deve ser utilizado quando há notas de rodapé.
B. A indicação da numeração pode ser feita entre parênteses, alinhada ao texto, ou
situada pouco acima da linha do texto em expoente à linha do mesmo, após a
pontuação que fecha a citação.
Exemplos:
Diz Rui Barbosa: ―Tudo é viver, previvendo.‖ (15)
Diz Rui Barbosa: ―Tudo é viver, previvendo.‖ 15

4.6 Nota de rodapé

A nota de rodapé aparece ao pé da página em que acontece a citação. Elas podem ser
tipificadas em notas explicativas e notas de referência. A NBR 6023/2002 estabelece que,
quando for usado o sistema numérico, as referencias vão aparecendo enumeradas e a medida
que elas vão surgindo ganham a forma de notas de rodapé.
OBSERVAÇÃO: A FACFS decidiu que os trabalhos acadêmicos produzidos
pelos discentes e docentes seguirá o sistema numérico (notas de rodapé).

4.6.1 As notas explicativas

São constituídas por observações ou adições complementares, comentários,
esclarecimentos que não podem ser incluídos no texto. Devem ser registradas com a mesma
fonte escolhida no trabalho e ordenadas em algarismos arábicos em fonte menor (tamanho
10), com numeração única e consecutiva.
Exemplos de notas explicativas:
A. No texto: A descrição apresentada acima confirma o que foi pontuado no início
dessa abordagem sobre o palacete. Quando o contruiu, Agostinho certamente
o desejou e planejou para que transmitisse imponência, poder e prestígio.
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Atribuições que o recém Cel. Fróes da Motta começava a desfrutar, e que
provavelmente deve ter ampliado com a presença de tal majestosa residência 3
(REIS, 2012, p. 84).
B. Referencias de obras no rodapé da página (sistema adotado pela FACFS):
Aparecem ao pé da página (NBR 6023/2002) em que acontece a citação.
Exemplos de notas de referências em rodapé.
BLANK, Christiane E. O matrimônio do século 21. São Paulo, SP: Paulinas, 1996, p.
26.
VIDAL, Marciano. O matrimônio: entre o ideal cristão e a fragilidade humana.
Aparecida, SP: Santuário, 2007, p. 115-119.

4.6.2 Notas de referência

A numeração das notas de referência é feita por algarismos arábicos, devendo ter
numeração única e consecutiva para cada capítulo ou parte. Não se inicia a numeração a cada
página. A primeira citação de uma obra, em nota de rodapé, deve ter sua referência completa.
Exemplo: No rodapé da página:
_____________________________________
4
FARIA, José Eduardo (Org.). Direitos humanos, direitos sociais e justiça. São Paulo:
Malheiros, 1994.

Para maiores informações consulta a NBR 10520/2002.

4.7 Orientações gerais para citações de obras filosóficas

Os indicativos referenciáveis que acompanham as citações de textos consultados,
segundo o sistema autoria-data não atendem as peculiaridades que determinados textos
filosóficos apresentam. Obras clássicas de filósofos como Platão, Aristóteles, Santo Tomás de
Aquino, Espinosa, Heidegger entre outros, foram produzidas e/ou organizadas com elementos
referenciáveis não previstos nem regulados pela ABNT.
Não convém nesta seção do manual esclarecer detalhadamente como tais obras
filosóficas foram elaboradas, mas apontar, identificar e explicar a disposição de seus
específicos elementos referenciáveis, de tal maneira que seja possível organizar as citações de

3

Outros detalhes são descritos sobre tais cômodos na mesma edição do Jornal Folha do Norte mencionada na
nota anterior. Detalhes como o ―estilo Luis XV‖ do salão nobre; ou como o ―estilo pêle-mêle‖ da sala de música;
ou ainda do ―estilo renascença francesa‖ da sala de jantar; e por fim, da capela com ―seu estilo gótico‖.
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trabalhos acadêmicos a partir dos sistemas de chamada a seguir: o sistema autoria-data, o
sistema autoria-obra e o sistema numérico.
No sistema autoria-data, o registro do ano possui o objetivo de informar quando a
editora responsável pela impressão e publicação da obra as realizou. Portanto, registrar e
identificar a data da edição e, em seguida, as páginas, são procedimentos necessários para
verificar alterações e/ou revisões entre diferentes edições de uma mesma fonte bibliográfica.
Contudo, em obras filosóficas, os elementos referenciáveis são universais, ou seja, são
independentes de informações editoriais. E em virtude dessa universalidade torna-se
dispensável e/ou opcional o registro de indicativos relacionados à edição (data e página) ao
final da citação. Dessa forma, não é necessário saber quantas ou quais edições diferentes de
uma mesma obra filosófica existem, porque os seus específicos indicadores referenciáveis são
exatamente os mesmos e são suficientes para a localização precisa do texto citado na obra
consultada em quaisquer edições.
Neste sistema as informações são indicadas da seguinte maneira:
A. Sobrenome do autor em letras em caixa alta;
B. Título da obra abreviada ou somente a primeira palavra do título seguida de
reticências, em itálico;
C. Elementos referenciáveis próprios do autor na obra consultada (parte, tomo ou
livro; parágrafo, linhas etc.);
D. Número do volume editorial da obra se houver mais de um;
E. Página(s) da citação, na edição consultada;
F. Todos os elementos devem ser separados por vírgula, entre parênteses.

Para identificar, classificar e poder referenciar esses elementos é fundamental um
conhecimento razoável sobre o procedimento que cada filósofo executou na medida em que
faziam uso deles durante a produção e organização de suas obras. A fim de instrumentalizar a
pesquisa e a produção textual a partir de obras filosóficas.
No sistema numérico (rodapé) ao registrar a obra pela primeira vez, deve-se colocar
toda a referência da obra, assim como os elementos referenciáveis próprios do autor na obra
consultada (parte, tomo ou livro; parágrafo, linhas etc.).
Exemplo:
PLATÃO, A República. Livro VII. Tradução Maria Helena da Rocha Pereira. 9. ed. Lisboa,
Portugal: Fundação Calouste Gulberkian, 2001. 514 a-b 1-12.
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Do segundo registro coloca-se apenas os elementos referenciáveis próprios da obra.
Exemplo:
Rep., VII, 514 a-b 1-12.

Outros exemplos de citação, considerando os elementos referenciáveis específicos e
próprios de alguns filósofos.
A – Platão (A República):

Exemplo 1a:
No texto assim como nas notas de rodapé do segundo registro a seguir:
Platão inicia da seguinte maneira a narrativa do mito da caverna:

Autoria

Depois disso – prossegui eu –, imagina a nossa natureza, relativamente à
educação ou à sua falta, de acordo com a seguinte experiência. Suponhamos
uns homens numa habitação subterrânea em forma de caverna, com uma
entrada aberta para a luz, que se estende a todo o comprimento dessa gruta.
Estão lá dentro desde a infância, algemados de pernas e pescoços, de tal
maneira que só lhes é dado permanecer no mesmo lugar e olhar em frente;
são incapazes de voltar a cabeça, por causa dos grilhões; serve-lhes de
iluminação um fogo que se queima ao longe, numa eminência, por detrás
deles; entre a fogueira e os prisioneiros há um caminho ascendente, ao longo
do qual se constitui um pequeno muro, no gênero dos tapumes que os
homens dos <<robertos>> colocam diante do público, para mostrarem as
suas habilidades por cima deles.
– Estou a ver – disse ele. (Rep., VII, 514 a- b 1-12, p. 315)
Elementos referenciáveis próprios da obra
Titulo: Rep.

Livro: VII

Parágrafos: a-b

Página: 514
Linhas: 1-12

Elemento
Editorial

Página: p. 315

Portanto, onde se lê (Rep., VII, 514 a-b 1-12); lê-se A República, livro VII, página
514, parágrafos a e b, linhas 1 a 12.

Ao final do texto, na lista de referências:
PLATÃO, A República. Tradução Maria Helena da Rocha Pereira. 9. ed. Lisboa, Portugal:
Fundação Calouste Gulberkian, 2001.

Exemplo 1b:
No texto assim como nas notas de rodapé do segundo registro a seguir:
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Platão inicia da seguinte maneira a narrativa do mito da caverna:
Autoria

– AGORA [sic] – continuei – representa da seguinte forma o estado de nossa
natureza relativamente à instrução e à ignorância. Imagina homens em
morada subterrânea, em forma de caverna, que tenha em tôda [sic] a largura
uma entrada aberta para a luz; êstes [sic] homens aí se encontram desde a
infância, com pernas e o pescoço acorrentados, de sorte que não podem
mexer-se nem ver alhures exceto diante dêles [sic]; pois a corrente os
impede de virar a cabeça; a luz vem de um fogo aceso sôbre [sic] uma
eminência, ao longe atrás dêles [sic]; entre o fogo e os prisioneiros passa um
caminho elevado; imagina que, ao longo dêste [sic] caminho, ergue-se um
pequeno muro, semelhante aos tabiques que os exibidores de fantoches
erigem à frente dêles [sic] e por cima dos quais exibem as suas maravilhas.
– Vejo isso – disse ele. (Rep., VII, 514 a- b 1-12, v. 2, p. 105)
Elementos referenciáveis próprios da obra
Titulo: Rep.

Livro: VII

Parágrafos: a-b

Página: 514
Linhas: 1-12

Elementos
Editoriais
Volume: v. 2
Página: p. 105

Ao final do texto, na lista de referências:
PLATÃO, A República. Tradução J. Guinsburg. São Paulo: DIFEL,1965. v.2.

B - Aristóteles (Ética a Nicômaco)

Exemplo 2a:
No texto assim como nas notas de rodapé do segundo registro a seguir:
―En todo cuanto es continuo y divisible es posibile tomar más, menos o igual cantidad,
y ello tanto en cuanto a los términos de la cosa en sí como con relación a nosotros, y lo igual
es intermédio entre excerto e defecto‖. (ARISTÓTELES, Eth. Nic. II, 6, 1.106 a 26-27, p. 43).
Autoria

Elementos referenciáveis próprios da obra
Titulo: Eth. Nic.

Livro: II

Página: 1.106 Parágrafos: a

Capítulo: 6
Linhas: 26-27

Elementos
Editoriais
Página: p. 43

Ao final do texto, na lista de referências:
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução Francisco Gallach Palés. Madri: Nueva
Biblioteca Filosófica, 1931.
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Exemplo 2b:
No texto assim como nas notas de rodapé do segundo registro a seguir:
―Em qualquer coisa, seja homogênea e divisível, é possível distinguir o mais, o menos
e o igual, tanto em relação à própria coisa quanto em relação a nós mesmos; o igual é um
meio-termo entre o excesso e a escassez‖ (ARISTÓTELES, Eth. Nic. II, 6, 1.106 a 26-27).
Autoria

Elementos referenciáveis próprios da obra
Titulo: Eth. Nic.

Livro: II

Página: 1.106 Parágrafos: a

Capítulo: 6
Linhas: 26-27

Ao final do texto, na lista de referências:
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução A. Plebe. Laterzi, Bari, 1931.

C - Martin Heidegger (Ser e Tempo)

Exemplo 3a:
No texto assim como nas notas de rodapé do segundo registro a seguir:
Segundo Heidegger, ―A substancialidade é a ideia [sic] de ser a que se remete a
caraterização ontológica da res extensa‖ (Ser e tempo, § 20, v. 1, p. 138).
Autoria

Elementos referenciáveis próprios da obra
Titulo: Ser e Tempo

Parágrafos: § 20

Elementos Editoriais
Volume: v. 1 Página: p. 138

Ao final do texto, na lista de referências:
HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Tradução de Maria Sá Cavalcante Schuback. 15. ed. Petrópolis:
Vozes; São Paulo: Universidade São Francisco, 2005. v. 2.

Exemplo 3b:
No texto, assim como nas notas de rodapé do segundo registro a seguir:
―La idea de ser que está a la base de la caracterización ontológica de la res extensa es
la idea de sustancialidad.‖ (HEIDEGGER, Ser e tempo, § 20, v. 1, p. 99)
Autoria

Elementos referenciáveis próprios da obra
Titulo: Ser e Tempo

Parágrafos: § 20

Elementos Editoriais
Volume: v. 1 Página: p. 99
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Ao final do texto, na lista de referências:
HEIDEGGER, Martin. Ser y tiempo. Tradução Jorge Eduardo Rivera. Valparaíso, Chile:
Escuela de Filosofia Universidad ARCIS, s/d. v. 1. Disponível em:<www.philosophia.cl>.
Acesso em: 20 jan. 2017.

Exemplo 3c:
No texto assim como nas notas de rodapé do segundo registro a seguir:
Conforme Heidegger: ―Die Idee von Sein, darauf die ontologische Charakteristik der
res extensa zurückgeht, ist die Substanzialität‖ (Sein und zeit, § 20, v. 1, p. 92)
Autoria

Elementos referenciáveis próprios da obra
Titulo: Sein und zeit

Parágrafos: § 20

Elementos Editoriais
Volume: v. 1 Página: p. 92

Ao final do texto, na lista de referências:
HEIDEGGER, Martin. Sein und zeit. Frankfurt: Vittorio Klostermann,1977.

Observação: Nos dois sistemas de chamada as obras citadas no texto são remetidas
diretamente à lista de referências, localizada no final do trabalho e organizada em ordem
alfabética.

4.8 Orientações gerais para citações de textos religiosos

Por textos religiosos, consideram-se as seguintes fontes bibliográficas: livros sagrados
ou fundadores de religiões tradicionais; documentos pontifícios (Papas, Congregações,
Conselhos, Sínodos e Concílios); documentos de conferências episcopais (CNBB, CELAM);
e outras obras afins.
Geralmente os textos religiosos possuem numeração dos parágrafos e de outros
elementos referenciáveis próprios.
4.8.1 – Livros Sagrados

Geralmente as religiões monoteístas (Judaísmo, Cristianismo, Islamismo) possuem
livros sagrados em sua forma mais tradicional, porém outras religiões apresentam também
livros, sem a mesma densidade dos livros sagrados das grandes religiões monoteístas.
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Nesta seção do manual explicam-se citações de sistemas de chamada de referências de
livros sagrados. Cabendo, portanto, ao pesquisador, identificar possíveis elementos
referenciáveis típicos da cada livro sagrado, combinar com os elementos referenciáveis
regulados pela ABNT e registrar adequada e eficazmente as citações de textos consultados em
livros sagrados.

A - Bíblia

Para os objetivos técnicos deste Manual as citações dos textos bíblicos seguem as
orientações da tradição do cristianismo católico como veremos a seguir.
A chamada para citações bíblicas, portanto, serão constituídas dos seguintes
elementos:


Título do livro canônico abreviado e somente com a primeira letra em caixa
alta;



Numeração do capítulo do livro seguido de vírgula antes do versículo. Ou
ponto e vírgula quando necessário para separar capítulos;



Numeração do (s) versículo (s), seguido de hífen quando em sequência ou
ponto quando os versículos não estiverem em sequência.



Todos os elementos no texto devem estar entre parênteses.

No texto:
Exemplo 1:
―Por isso um homem deixa o seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e eles se
tornam uma só carne.‖ (Gn 2, 24).

Exemplo 2:
―Deus criou o ser humano à sua imagem, à imagem de Deus ele o criou,
homem e mulher ele os criou. [...] Por isso um homem deixa o seu pai e sua
mãe, se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne [...]‖ (Gn 1,27; 2,24).

Exemplo 3:
―Não se perturbe o vosso coração! Crede em Deus, crede também em mim.[...]
Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por
mim [...] Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta![...]‖ (Jo 14,1.6-8).
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Ao final do trabalho, nas referências:
BÍBLIA. Português. Bíblia sagrada. 83. ed. São Paulo: Ave Maria, 1992.

B - Alcorão (Livro Sagrado para muçulmanos)

O Alcorão é dividido em Suras ou Suratas8 (capítulos). Ao todo são 114 Suras. As
Suratas são compostas por versículos. Em trabalhos acadêmicos segue-se as orientações
abaixo:

No texto
Número (ordinal) e nome ―Surata‖ seguido de vírgula e o nome ―versículo‖ por
extenso seguido por número arábico (ex. 38ª Surata, versículo 29).
Os elementos referenciáveis devem ser separados por vírgulas, em parênteses.

Exemplo:
Disse o Altíssimo: "Eis o Livro que te revelamos, para que os sensatos
recordem seus versículos e neles meditem." (38ª Surata, versículo 29)

Ao final do trabalho, nas referências:
ALCORÃO. Português. Tradução Dr. Helmi Nars. Foz do Iguaçu: Centro Cultural
Beneficente Árabe Islâmico de Foz do Iguaçu. Disponível em: <http://www.islam.com.br/>.
Acesso em: 20 jan. 2017.

Lista de religiões e seus respectivos livros sagrados:


Judaísmo - A Torah, A Tanakh (Bíblia Judáica), O Talmude, A Mishná, O Zohar, A
Cabala;



Hinduísmo – O Rig-Veda, O Mahabahata, O Bhagavad Gita, O Ramáiana



Zoroastrismo – O Zend Avesta



Kardecismo – Os cinco livros de Alan Kardec



Igreja de Jesus Cristo e dos Santos dos Últimos Dias – O Livro de Mórmon
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4.8.2 Documentos Pontifícios
A – Documentos de Sumos Pontífices

Exemplo 1:
No texto:
Creio justificado o meu apelo veemente e incisivo para que a fé e a filosofia
recuperem aquela unidade profunda que as torna capazes de serem coerentes
com a sua natureza, no respeito da recíproca autonomia. Ao desassombro
(parresia) da fé deve corresponderia a audácia da razão. (JOÃO PAULO II,
Papa. FR, 48, p. 68)
Elementos referenciáveis próprios
Elemento Editorial
Página: p. 68

Nome do Papa: João Paulo II, papa

Título Abreviado do Documento: FR.

Número do Parágrafo: 48

Ao final do trabalho, nas referências:
JOÃO PAULO II, Papa. Carta encíclica Fides et ratio (Sobre as relações entre fé e razão). 5.
ed. São Paulo: Paulinas, 2001.

Exemplo 2:
No texto:
―Uma doutrina social não se enuncia apenas; aplica-se na prática, em termos
concretos. Isto vale, sobretudo quando se trata da doutrina social cristã, cuja luz é a
verdade, cujo fim é a justiça, cuja força dinâmica é o amor‖. (JOÃO XXII, Papa. MM,
225, p. 209).

Ao final do trabalho, nas referências:
JOÃO XXIII, Papa. Carta Encíclica Mater et Magistra (Sobre a evolução da questão social à
luz da doutrina cristã) - 1961. In. Documentos de João XXIII: (1958-1963). São Paulo: Paulus,
1998. 391p.

Exemplo 3:
No texto:
―O desenvolvimento integral do homem não pode realizar-se sem o
desenvolvimento solidário da humanidade‖. (PAULO VI, Papa. PP, 43, p. 39).
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Ao final do trabalho, nas referências:
PAULO VI, Papa. Carta Encíclica Populorum progressio (Sobre o desenvolvimento dos
povos) - 1967. 11. ed. São Paulo: Paulinas, 1990. 69p.

B – Documentos Conciliares

Exemplo:
No texto:
―Na

realidade,

só

no mistério

do Verbo

encarnado se

esclarece

verdadeiramente o mistério do homem‖. (VATICANO II, GS, 22, p. 563).
Elementos referenciáveis próprios
Nome do Concílio: Vaticano II

Título Abreviado do Documento: GS.

Elemento Editorial
Página: p. 563

Número do Parágrafo: 22

Ao final do trabalho, nas referências:
CONCÍLIO VATICANO II. Gaudium et Spes. Constiuição pastoral do Concílio Vaticano II
sobre a Igreja no mundo de hoje. In. Documentos do Concílio Ecumênico Vativano II (19621965) São Paulo: Paulus, 2001. 733p.

C – Código de Direito Canônico

Exemplo:
No texto:
―Essa associação, mesmo se louvadas e recomendadas pela autoridade eclesiástica,
denominam-se associações privadas‖. (CIC, 299, §2, p. 24)
Elementos referenciáveis próprios
Título Abreviado: CIC

Cânone: 299.

Número do Parágrafo: §2

Elemento Editorial
Página: p. 24

Ao final do trabalho, nas referências:
CÓDIGO DE DIREITO CANÔNICO. Tradução Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
12. ed. rev. e ampl. São Paulo: Loyola, 2003. 503p.
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D – Documentos de Congregações e Conselhos

Exemplo 1:
No texto:
―Os documentos apresentados, tanto os originais como as cópias autenticadas, devem
ser reconhecidas pelo escrivão‖. (CONGREGAÇÃO... , NORMAS... 299, 2, p. 24)
Elementos referenciáveis próprios

1º Palavra da Entidade: Congregação
Numero do Artigo: 299

1º Palavra do Título: Normas
Número do Parágrafo: 2

Elemento Editorial
Página: p. 24

Ao final do trabalho, nas referências:
CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA DA FÉ. Normas sobre a instrução do processo de
dissolução do vínculo matrimonial em favor da fé. 30 abr. 2002. In. Documenta: Congregação
para Doutrina da Fé: documentos publicados desde o Concílio Vaticano II até nossos dias
(1965-2010). Brasília: Edições CNBB, 2011.

Exemplo 2:
No texto:
―A atividade humana de enriquecimento e de transformação do universo pode e
deve fazer vir à tona as perfeições nele escondidas, que no Verbo incriado têm o seu
princípio e o seu modelo‖. (PONTIFÍCIO..., DOUTRINA..., 262, p. 24)
Elementos referenciáveis próprios
1º Palavra da Entidade: Pontifício 1º Palavra do Título: Doutrina
Número do Parágrafo: 262

Elemento Editorial
Página: p. 24

Ao final do trabalho, nas referências:
PONTIFÍCIO CONSELHO JUSTIÇA E PAZ. Compêndio da Doutrina Social da Igreja.
Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2004. Disponível em: <http://www.vatican.va>.Acesso
em: 20 jan. 2017.
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4.8.3 Documentos de Conferências Episcopais
A – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

Exemplo:
No texto:
―Na comunidade da Igreja, a Palavra de Deus está viva hoje. Deus, fiel às suas
promessas, continua convidando os homens à comunhão com ele‖. (CNBB... , DIRETÓRIO...
183, p. 24).
Elementos referenciáveis próprios
Elemento Editorial

1º Palavra da Entidade: CNBB

Página: p. 24

1º Palavra do Título: Diretório

Número do Parágrafo: 183

Ao final do trabalho, nas referências:
CNBB. Doc. 26. Catequese renovada.36. ed. São Paulo: Paulinas, 2004.

B – Conferência Geral do Episcopado Latino Americano (CELAM)

Exemplo:
No texto:
―Nisto é que está o ‗mistério da Igreja‘: uma realidade humana feita de homens pobres
e limitados, mas penetrada pela presença insondável e pela força do Deus Trino que nela
resplandece, apela e salva‖ (CELAM..., PUEBLA..., 230, p. 138).
Elementos referenciáveis próprios
1º Palavra da Entidade: CELAM

1º Palavra do Título: Puebla

Número do Parágrafo: 230

Elemento Editorial
Página: p. 138

Ao final do trabalho, nas referências:
CELAM. Documento de Puebla. Evangelização no presente e no futuro da América Latina:
concussões da III Conferência Geral do Episcopado Latino Americano – Puebla, México
(1979). 8. ed., São Paulo: Paulinas, 1986.
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4.9 Casos especiais de orientações para citações

Quando a citação é extraída de fonte referenciável impressa, como as abordadas nas
seções anteriores, a página serve como indicativo para sua localização. No entanto, quando a
fonte de informação corresponde a produções audiovisuais, nos quais a informação é
armazenada em suporte físico (VHS ou vídeo cassete; DVD, Blu-Ray) ou disponível na
Internet, a citação não possui uma página para sua devida localização, pois sua visualização
ocorre em movimento.
Decerto, para indicar corretamente a localização o texto citado em produções
audiovisuais como filmes, documentários, entrevistas, palestras e produtos afins, é necessário
executar procedimentos específicos relacionados a estes tipos de fontes referenciáveis.
Portanto, quando se tratar desse tipo de citação, devem-se atender as orientações abaixo:


Título (somente a primeira palavra) da produção audiovisual; na fonte
escolhida; em caixa alta; seguido de vírgula;



Ano do lançamento da produção audiovisual; seguido de vírgula;



Indicativo numérico (hora, minuto e segundos) do início e do término do texto
(descrição ou narração de cena; fala e/ou discurso).
1. Os indicativos numéricos para hora, minuto e segundos devem ser
registrados em algarismos arábicos seguidos respectivamente pelo
símbolo ou pontuação que lhe representa;
2. Os símbolos que devem representar hora, minuto e segundo são os
seguintes: (º) (grau = horas); (ʹ) (apóstrofo = minutos); (ʺ) (apóstrofos
= segundos).
Exemplo: 2horas 35 minutos 18 segundos = 2º35ʹ18ʺ.



Todos os elementos referenciáveis devem estar entre parênteses.

Exemplo:
No texto:
―[...] declara que não existe mais verde no lugar de onde ele veio, o planeta Terra.
Mataram a mãe natureza e vão fazer o mesmo aqui‖ (AVATAR, 2009, 2º 34ʹ 23ʺ - 2º 35ʹ 12ʹ).

Ao final do trabalho, nas referências:
AVATAR, James Cameron. EUA: Miramax. 2009.
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4.10 Supressões, interpolações, comentários, destaques
Quadro 1: Tipos e Exemplos dos elementos de Supressões, interpolações, comentários, destaques no Texto
TIPOS

EXEMPLOS

Supressões
Se o autor, ao transcrever um texto, optar por eliminar
expressão do texto citado, deve indicar este
procedimento utilizando reticências entre colchetes
[...], destacando apenas o que é relevante ao trabalho
em questão.
Interpolações
A inserção de expressões que não constam do original é
identificada entre colchetes. As interpolações podem
constituir-se
de
acréscimos,
explicitações
e
comentários produzidos pelo autor do trabalho sempre
com o objetivo de esclarecer o leitor.

Ênfase ou destaque
Estratégia utilizada quando o objetivo é enfatizar o
trecho do texto citado que se deseja chamar a atenção
do leitor. É necessário indicar entre parênteses as
expressões grigo meu, ou grifo nosso, ou sem grifo no
original, ou sem destaque no original. Destaques que já
existam no texto original não precisam de nota, mas se
o autor considerar importante alertar o leitor que se
trata de destaque do original, pode escrever no final da
transcrição: (grifo do autor)

A vida do nômade é intermezzo. Até os elementos de
seu hábitat estão concebidos em função do trajeto que
não pára de mobilizá-los. [...] Mas o nômade só vai de
um ponto a outro por consequência e necessidade de
fato; em princípio, os pontos são para ele alternâncias
num trajeto. (grifo do autor) (DELEUZE, 1997, p. 42)

Em primeiro lugar, ainda que os pontos determinem
trajetos, estão estritamente subordinados aos trajetos
que eles determinam, ao contrário do que sucede no
caso do sedentário. O ponto de água só existe para ser
abandonado, e todo ponto é uma alternância e só existe
como alternância. Um trajeto está sempre entre dois
pontos, mas o entre-dois tomou toda a consistência
[como o real que se encontra somente na travessia], e
goza de uma autonomia bem como de uma direção
próprias. A vida do nômade é intermezzo. (DELEUZE,
1997, p. 42)

Em primeiro lugar, ainda que os pontos determinem
trajetos, estão estritamente subordinados aos trajetos
que eles determinam, ao contrário do que sucede no
caso do sedentário. O ponto de água só existe para ser
abandonado, e todo ponto é uma alternância e só existe
como alternância. Um trajeto está sempre entre dois
pontos, mas o entre-dois tomou toda a consistência, e
goza de uma autonomia bem como de uma direção
próprias. DELEUZE, 1997, p. 42, grifo nosso).

A vida do nômade é intermezzo. Até os elementos de
seu hábitat estão concebidos em função do trajeto que
não pára de mobilizá-los. [...] Mas o nômade só vai de
um ponto a outro por consequência e necessidade de
fato; em princípio, os pontos são para ele alternâncias
num trajeto. (grifo do autor) (DELEUZE, 1997, p. 42,
grifo do autor)

Fonte: Elaboração própria, 2020.

No final do texto, nas referências:
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. Tradução de
Peter Pál Pelbart e Janice Caiafa. Vol. 5. São Paulo: 34, 1997.
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4.11 Aspas individuais (‘...’) – palavras, expressões e frases ‘aspeadas’ na citação
consultada
Quadro 2: Tipos e Exemplos dos elementos de Supressões, interpolações, comentários, destaques no Texto
CONCEITOS

EXEMPLOS

Quando existir palavras, expressões ou frases
aspeadas (― ‖) inseridas na citação selecionada,
procede-se da seguinte maneira: insere-se as duplas
aspas no início da citação, e aspas individual no
começo e no fim da palavra, expressão ou frase. Ao
final encerra-se a citação com aspas duplas.

―Nisto é que está o ‗mistério da Igreja‘: uma
realidade humana feita de homens pobres e
limitados, mas penetrada pela presença insondável e
pela força do Deus Trino que nela resplandece,
apela e salva‖ (CELAM..., PUEBLA... , 230, p.
138).

Fonte: Elaboração própria, baseado em CELAM; PUEBLA.

4.12 Expressões latinas

As expressões latinas agrupadas no Quadro 1 auxiliam a leitura dos textos citados e
das referências. O conhecimento sobre seu significado permite uma eficiente e adequada
aplicação das mesmas.
Quadro 3 – Expressões latinas

Expressão latina
apud = citado por, conforme,
segundo

sic = tal qual, assim mesmo;
usada para indicar que o texto
original está assim mesmo, por
errado ou estranho que possa
parecer

No texto
Mesmo quando tais fatos são
abundantes, a verdadeira tarefa do
biografo consiste em interpretá-los;
deve penetrar além dos simples
eventos, no propósito e no caráter
que eles revelam, o que só se
consegue fazer através de um
esforço de imaginação construtiva‖.
(SOUZA
PIRES
apud
CARVALHO JÚNIOR, 2000, p. vi)

Observações
Esta expressão é empregada
entre parênteses em citação
no texto. Não é usada na lista
de Referências.
Atenção:
A
obra
efetivamente
consultada foi aquela cujo
autor figura em segundo
lugar, isto é, após a palavra
apud; portanto, o autor
referenciado na lista será o
segundo.

―A susbstancialidade é a idéia [sic] Expressão que deve constar
de ser a que se remete a no corpo da citação
caraterização ontológica da res
extensa.‖ (Ser e tempo, § 20, v. 1,
p. 138).
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In: preposição que significa
―em, para‖, a qual

JOÃO XXIII, Papa. Carta Encíclica Expressão que podem ser
Mater et Magistra (Sobre a usadas
nas
listas
de
evolução da questão social à luz da Referências.
doutrina cristã) - 1961. In.
Documentos de João XXIII:
(1958-1963). São Paulo: Paulus,
1998. 391p.

S.l. (sine loco) = sem local, isto
é, local de publicação não
identificado.

OS GRANDES clássicos das Expressão que podem ser
poesias líricas. [S.l.]: Ex Libris, usadas
nas
listas
de
1981. 60 f.
Referências.

et al. (et alii) = e outros (as)

Egidio
Alberto
et
al. Expressão que podem ser
nas
listas
de
Instrumentação Aplicada ao usadas
Controle de Caldeiras. 3. ed. Rio Referências.
de Janeiro: Interciência, 2003.

s.n. (sine nomine)= sem nome,
isto é, editora não identificada.

PASQUALI, O. A. O gueto da Expressão que podem ser
comunicação. 2. ed. Porto Alegre: usadas
nas
listas
de
[s.n.], 1987. 247 p.
Referências.

Fonte: Elaboração própria, baseada na NBR 14724/2011.

4.12.1 Em notas de rodapé:
JOÃO XXIII, Papa. Carta Encíclica Mater et Magistra (Sobre a evolução da questão social à luz da
doutrina cristã) – 1961 apud .Documentos de João XXIII: (1958-1963). São Paulo: Paulus, 1998, 391p.
JOÃO XXIII, Papa. Carta Encíclica Mater et Magistra (Sobre a evolução da questão social à luz da
doutrina cristã) - 1961. In. Documentos de João XXIII: (1958-1963). São Paulo: Paulus, 1998, 391p.
BEGA, Egidio Alberto et al. Instrumentação Aplicada ao Controle de Caldeiras. 3. ed. Rio de
Janeiro: Interciência, 2003.

5 NORMAS PARA REFERENCIAÇÃO DE FONTES CONSULTADAS

5.1 Importância da Referência Bibliográfica

Quando uma pessoa se encontra inserida no mundo do conhecimento obriga-se a
desenvolver diversas habilidades, entre elas, a capacidade de referenciar informações
provenientes dos mais diversos gêneros textuais que tiver acesso. Como o indivíduo que
estuda não apenas lê, mas também produz textos, ele precisa conhecer bem as normas que
regulam a formatação de referências bibliográficas a fim de se tornar um leitor competente e
consciente; ou seja, que respectivamente domine a técnica para referenciar leituras e
produções textuais, e assuma o compromisso ético de não ampliar o volume de textos alheios
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com autorias falsas que circulam anonimamente pelo o universo acadêmico. Portanto, saber
referenciar textos lidos e produzidos, não se trata somente de uma questão procedimental e
técnica; mas também e principalmente, de uma questão ética. O saber e o querer fazer
referências bibliográficas supõe a observação contínua das regras normatizadas no Brasil pela
ABNT, por isso, segui-las representa socializar um acordo ou pacto social existente com a
comunidade científica brasileira que prima pela necessidade de uma padronização que deve
ser respeitada.

5.2 Conceito e composição de Referência Bibliográfica

Por referência bibliográfica deve-se entender como o agrupamento de elementos
descritivos definidos pela ABNT que, uma vez transcritos de qualquer fonte textual (material
referenciável) consultada, permita sua identificação4. Uma referência bibliográfica é composta
por elementos essenciais e complementares. Os elementos essenciais são obrigatórios e
indispensáveis para a identificação da fonte documental, enquanto os elementos
complementares surgem circunstancialmente acrescentando dados que melhoram a
caracterização do documento consultado, sem caráter obrigatório.
Os elementos essenciais são: autoria, título, edição (quando se trata de livro e a partir
da 2ª edição), local de publicação, editora e data. Os elementos complementares são: subtítulo
(se houver), número de total de páginas (em livros), descrição física, indicação de tradução e
título original (quando se tratar obra traduzida). (ABNT, 2002).

5.3 Natureza e Tipologia de documentos referenciáveis
De acordo com NBR 6023/2002 constituem – segundo a natureza da fonte –
documentos suscetíveis de ser referenciados conforme a ABNT, os seguintes materiais:
escritos, visuais, sonoros, audiovisuais e tridimensionais. Cada uma delas pode ser
subdividida. Vejamos.
Escritos: impressos e manuscritos. Entre documentos impressos podemos listar livros,
artigos de revista, matérias publicadas em jornal, produções acadêmicas (TCC, monografias,
dissertações, teses, relatórios), comunicações em eventos acadêmicos, científicos e culturais,

4

A definição propriamente dita de referências estabelecida pela ABNT afirma que, ―Conjunto padronizado de
elementos descritivos, retirados de um documento, que permite sua identificação individual‖. (NBR 6023, 2002,
p. 2).
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legislação, patentes e outros. Entre os documentos manuscritos arrolam-se qualquer material
que não passou por processo tipográfico e que se manteve originalmente escrito à mão pelo(s)
seu(s) autor (es). Exemplo: cartas, processos judiciais antigos e outros.
Visuais: iconográficos e cartográficos. Quando aos documentos iconográficos estão
gravuras, fotografias, pinturas. Já no que se refere aos cartográficos estão agrupados mapas
(geográficos e históricos), cartas náuticas etc.
Sonoros: Configuram-se como documentos sonoros todo registro de sons produzidos
seja pelo homem ou pela natureza. Exemplo: gravações de depoimentos orais, entrevistas,
ruídos provenientes de fenômenos físicos e/ou químicos, vozes de animais etc.
Audiovisuais: documentos resultantes da combinação de som e imagem em
movimento. Exemplo: filmes, documentários e vídeos em geral.
Tridimensionais: documentos físicos que podem ser observados e manipulados por
mais de um ângulo. Exemplo: esculturas, maquetes, objetos e suas representações como
ossos, fósseis.
Observação: Também pode ser considerado como documento referenciável todo
material disponível em meio eletrônico. O material de origem eletrônica não equivale a um
tipo de documento referenciável diferente dos cinco tipos supracitados, mas se refere ao lugar
onde se pode encontrar e consultar qualquer material seja nos formatos escrito, visual, sonoro
e audiovisual.
Sobre documentos referenciáveis a NBR 6023 afirma o seguinte: ―Qualquer suporte
que contenha informação registrada, formando uma unidade, que possa servir para consulta,
estudo, incluem impressos, manuscritos, registros audiovisuais, sonoros, magnéticos e
eletrônicos, entre outros.‖ (ABNT, 2002).

5.4 Regras gerais de apresentação de referência

Após descrição de vários tipos de referência faz-se necessário esclarecer alguns
aspectos gerais sobre a disposição das referências bibliográficas em trabalhos acadêmicos. É
importante ressaltar que a presença indispensável das referências bibliográficas em todo
trabalho científico.
Como já foi mencionado anteriormente as Referências Bibliográficas é o elemento
pós-textual obrigatório em trabalhos acadêmicos, pois uma vez constituído por todos os
materiais bibliográficos consultados e citados no desenvolvimento do trabalho como
fundamentação teórica.
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De acordo com a NBR 6023/2018, a sua localização pode aparecer especificamente
em quatro lugares diferentes a serem escolhidos pelo autor do trabalho científico:
A. no rodapé;
B. no fim de texto, partes ou seções;
C. em lista de referências.
D. antecedendo resumos, resenhas, recensões, conforme a ABNT NBR 6028, e
erratas.

Ainda de acordo com a NBR 6023/2018 a apresentação das referências deve levar em
considerações os seguintes itens abaixo:
A. Os elementos essenciais e complementares da referência devem ser
apresentados em sequência padronizada.
B. Para compor cada referência, deve-se obedecer à sequência dos elementos;
C. As referências devem ser elaboradas em espaço simples, alinhadas à margem
esquerda do texto e separadas entre si por uma linha em branco de espaço
simples. Quando aparecerem em notas de rodapé, devem ser alinhadas à
margem esquerda do texto e, a partir da segunda linha da mesma referência,
abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente e
sem espaço entre elas.
D. Pontuação deve ser uniforme para todas as referências.
E. Os elementos essenciais devem refletir os dados do documento referenciado.
Informações acrescidas devem seguir o idioma do texto em elaboração e não
do documento referenciado.
F. Para documentos 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:.
NOTA: Não se aplica a mensagens e documentos eletrônicos, cujos
endereços não estejam disponíveis.
G. As referências, ordenadas em uma única lista, devem ser padronizadas quanto
ao recurso tipográfico e à adoção dos elementos complementares. O recurso
tipográfico (negrito, itálico ou sublinhado) 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
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seja o próprio título, já destacado pelo uso de letras maiúsculas na primeira
palavra, incluindo artigo (definido ou indefinido) e palavra monossilábicas
iniciais (se houver).
H. Ao optar pelo uso de elementos complementares, estes devem ser incluídos em
todas as referências do mesmo tipo de documento.
I. Os casos omissos devem ser resolvidos utilizando-se o código de catalogação
vigente.
J. As abreviaturas adotadas nesta Norma encontram-se no Anexo D e são de uso
exclusivo para a elaboração de referências.

5.5 Transcrição de alguns elementos

A disposição dos elementos essenciais e complementares segue uma ordenação básica,
diferindo apenas em determinados tipos de material referenciável, quando estes requerem
outros elementos.
Para maior compreensão, segue uma síntese de apresentação de alguns elementos de
acordo com a NBR 6023:2018.

5.5.1 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.
Exemplo:
ALVES, Roque de Brito. Ciência criminal. Rio de Janeiro: Forense, 1995.

5.5.2 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 abreviadas.
Exemplos:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724: informação e
documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Catálogo de teses da Universidade de São Paulo,
1992. São Paulo: USP, 1993. 467 p.
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5.5.3 Dois autores

Coloca-se o sobrenome e nome dos dois autores separados por ponto e vírgula.
Exemplo:
NOLTE, Dorothy Law; HARRIS, Rachel. As crianças aprendem o que vivenciam: o poder
do exemplo dos pais na educação dos filhos. Tradução de Maria Luiza Newlands Silveira. 3.
ed. Rio de Janeiro: Sextante, 2003.

5.5.4 Três autores

Quando houver até três autores, todos devem ser indicados.
Exemplo:
NACARATO, Adair M.; MENGALI, Brenda L. da Silva; PASSOS, Carmen L. Brancaglion. A
matemática nos anos iniciais do ensino fundamental: tecendo fios do ensinar e do aprender.
1. reimp. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.

Nas duas referências acima os nomes dos autores devem ser separados por pontoe-vírgula, seguido de espaço.
Quando algumas editoras optam por informar que determinada obra foi reimpressa
ocorre o registro do termo reimpressão. Quando isso acontece deve registrar logo depois do
título ou subtítulo a abreviação (reimp.) do termo em questão antecedido da indicação
numérica referente à ordem de reimpressão (ex.: 1.).

5.5.5 Quatro ou mais autores

Quando o livro tiver quatro ou mais autores, pode-se indicar todos ou n colocar apenas
o nome do primeiro autor seguido da expressão et al., que em latim significa ―entre outros‖.
Exemplos:
TAYLOR, Robert; LEVINE, Denis; MARCELLIN-LITTLE, Denis; MILLIS, Darryl.
Reabilitação e fisioterapia na prática de pequenos animais. São Paulo: Roca, 2008
BEGA, Egidio Alberto et al. Instrumentação Aplicada ao Controle de Caldeiras. 3. ed. Rio
de Janeiro: Interciência, 2003.

NOTA – ―Em casos específicos (projetos de pesquisa científica, indicação de
produção científica em relatórios para órgãos de financiamento etc.), nos quais a menção
dos nomes for indispensável para certificar a autoria, é facultado indicar todos os nomes‖.
(ABNT, 2002, p. 14)
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5.5.6 Autor (es) Organizador(es) e coordenador(es)

―Quando houver indicação explícita de responsabilidade pelo conjunto da obra, em coletâneas
de vários autores, a entrada deve ser feita pelo nome do responsável, seguida da abreviação, no
singular, do tipo de participação (organizador, compilador, editor, coordenador etc.), entre
parênteses‖. (ABNT, 2002, p. 14).

CRAMER, Eugene H.; CASTLE, Marrietta (Org.). Incentivando o amor pela leitura. Tradução de
Maria Cristina Monteiro. Porto Alegre: Artmed, 2001.
MARCONDES, E.; LIMA, I. N. de (Coord.). Dietas em pediatria clínica. 4. ed. São Paulo: Sarvier,
1993.

5.5.7 Autor com partícula de parentesco no sobrenome

Iniciar a referência com o último sobrenome conforme reza a respectiva norma não
ocorre quando houver partícula de parentesco no sobrenome em questão. Caso contrário, a
identificação de livros cujos autores fossem identificados com a mesma partícula de
parentesco (como Junior, Sobrinho, Filho, Neto) se tornaria inviável.
Exemplos:
MÁTTAR NETO, João Augusto. Metodologia científica na era da Informática. São Paulo:
Saraiva, 2002.
OLIVEIRA JUNIOR, José Alcebíades de; LEITE, José Rubens Norato. Cidadania coletiva.
Florianópolis: Paralelo, 1996.

Situação parecida com à da partícula de parentesco no sobrenome. Só que neste caso não se torna
possível separar os sobrenomes devido à condição gramático-ortográfica na qual está inserido.

5.5.8 Sobrenomes compostos

Exemplo 1:
Autor com sobrenomes ligado por hífen.
SAINT-ARNAUD, Yves. A pessoa humana: introdução ao estudo da pessoa e das relações
interpessoais. São Paulo: Loyola, 1984. 154 p.

Exemplo 2:
Autor com sobrenome composto de um substantivo + adjetivo
CASTELLO BRANCO, Renato. Pátria amada: o Brasil em poemas. São Paulo: T. Queiroz,
1994.
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5.5.9 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.
Exemplos:
PEQUENA biblioteca do vinho. São Paulo: Lafonte, 2012.
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/default.jspx?uf
=1&action=flip. Acesso em: 12 ago. 2010.

5.5.10 Autoria institucional (entidade, corporações etc).

―As obras de responsabilidade de entidade (órgãos governamentais, empresas, associações,
congressos, seminários etc) têm entrada pelo seu próprio nome, por extenso‖. (ABNT, 2002, p. 14)

Exemplos:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e
documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002.
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Catálogo de teses da Universidade de São Paulo,
1992. São Paulo, 1993.

5.5.11 Entrevistas

O primeiro elemento deve ser o entrevistado.
Exemplo:
HAMEL, Gary. Eficiência não basta: as empresas precisam inovar na gestão. [Entrevista
cedida a] Chris Stanley. HSM Management, São Paulo, n. 79, mar./abr. 2010. Disponível em:
http://www.revistahsm.com.br/coluna/gary-hamel-e-gestao-na-era-da-criatividade/. Acesso em:
23 mar. 2017.

5.5.12 Eventos

Na referência de um evento inclui o conjunto dos documentos reunidos num produto
final do próprio evento (atas, anais, resultados, proceedings, entre outras denominações). Os
elementos essenciais são: nome do evento, numeração (se houver), ano e local (cidade) de
realização. Em seguida, deve-se mencionar o título do documento (anais, atas, tópico temático
etc.), seguido dos dados de local de publicação, Editora e data de publicação.
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Ordem dos elementos de uma referência de evento:
TÍTULO DO EVENTO, nº do evento, ano de realização, local. Título do documento.
Local: Editora, ano de publicação. Paginação ou volume.

Exemplos:
CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 10., 1979,
Curitiba. Anais [...]. Curitiba: Associação Bibliotecária do Paraná, 1979. 3 v
SIMPÓSIO DE INSTRUMENTAÇÃO E IMAGENS MÉDICAS, 3., 2007, São Carlos.
[Anais]. São Carlos, SP: Escola de Engenharia de São Carlos-USP, 2007. 1 CD-ROM

5.5.13 Livros

Para uma referência simples a disposição dos elementos essenciais de uma referência
de livro segue a ordem ilustrada no esquema abaixo:
SOBRENOME, Nome do Autor. Título da obra: subtítulo (se houver). Nº da edição (a
partir da 2ª). Cidade de publicação: Editora, ano de publicação.

Exemplo 1:
Referência simples (com todos os elementos essenciais)
AUTORIA

CIDADE DE PUBLICAÇÃO

O sobrenome (em geral o último) deve
estar com letras em caixa alta, separado
por vírgula dos demais nomes do autor,
abreviados ou não, que devem estar com
letras minúsculas, seguidos por ponto.

O local de publicação deve ser
indicado tal como figura o
documento. É representado pelo
nome, por extenso, da cidade
onde se situa a editora.

SOBRENOME, Outros nomes do autor.

Deve ser seguido de dois
pontos.

ANO DE
PUBLICAÇÃO
A data da
publicação é
registrada em
algarismos arábicos
sem separação entre
eles.

DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. Campinas: Autores Associados, 1996
TÍTULO

EDITORA

O título deve estar destacado em negrito, grifo ou
itálico. (ABNT, 2002, p. 3). Somente a primeira
letra do título em maiúscula. O título e o elemento
seguinte devem estar separados por ponto.

Registra-se o nome da editora como aparece no
documento, suprimindo-se a palavra editora e as
indicações de natureza jurídica ou comercial
(Ltda, S/A).

Exemplo 2:
Referência simples com todos os elementos essenciais e um elemento complementar.
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Observação: Sobre os demais elementos essenciais (autoria, título, local de publicação,
Editora e ano de publicação) permanecem as mesmas orientações da referência anterior.
Exemplo
ALVES, Rubem. Entre a ciência e a sapiência: o dilema da educação. 10. ed. São Paulo:
Loyola, 1999.
EDIÇÃO

SUBTÍTULO
Quando houver subtítulo o sinal de dois
pontos (:) deve separá-lo do título. O
subtítulo não começa com letra maiúscula e
não precisa ficar em negrito.

A edição é indicada somente a partir da segunda e
registrada com numeral cardinal, seguido de
ponto e da abreviatura da palavra edição
(exemplo: 2. ed.); não cabe o uso da letra a em
sobrescrito (2ª).

Exemplo 3:
Referência com todos os elementos essenciais e os complementares.

TRADUÇÃO
Quando a obra foi traduzida deve indicar quem a traduziu.

CABRERA, Julio. O cinema pensa: uma introdução à filosofia através dos filmes. Tradução de Ryta Vinagre.
Cine: 1000 años de filosofía: uma introducción a la filosofía a través delanálisis de películas. Rio de Rocco,
2006. 399 p., 21 cm.
DIMENSÃO FÍSICA

TÍTULO ORIGINAL

Registra-se, facultativamente, a dimensão
do livro a partir do tamanho de sua
lombada em centímetros.

É facultativo acrescentar o
título original da obra na
referência.

Nº DE PÁGINAS
O registro da quantidade
total de páginas do livro
também é opcional.

Observação: Quanto aos elementos, permanecem as mesmas orientações da referência
anterior. Ao optar por registrar elementos complementares como os descritos na referência
acima, se fazem necessário e obrigatório registrá-los em todas as referências.

5.5.14 Título e subtítulo

Apresentam-se abaixo algumas informações a cerca do título e subtítulo, para mais
informações ver NBR 6023:2018.


O título e o subtítulo devem ser reproduzidos como figuram no documento, separados
por dois pontos. (NBR 6023, 2018, p.46)
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Exemplo:
PASTRO, Cláudio. Arte sacra: espaço sagrado hoje. São Paulo: Loyola, 1993. 343 p.



Referência com entrada pelo título, iniciado por artigo (definido ou indefinido), deve
ter grafados em letras maiúsculas o artigo e a palavra subsequente. (NBR 6023, 2018,
p.46)
Exemplo:
OS GRANDES clássicos das poesias líricas. [S. l.]: Ex Libris, 1981. 60 f.



Em títulos e subtítulos longos, podem-se suprimir as últimas palavras, desde que não
seja alterado o sentido. A supressão deve ser indicada por reticências entre colchetes.
Exemplo:
ARTE de furtar [...]. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992.



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. (NBR 6023, 2018, p.47)
Exemplo:
SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AQUICULTURA, 1, 1978, Recife. [Trabalhos apresentados].
Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Ciências, 1980. ii, 412 p.

5.5.15 Edição

A edição, se constar no documento, deve ser transcrita pelas abreviaturas do numeral
ordinal e da palavra edição, ambas no idioma do documento. (NBR 6023, 2018, p.47)
Exemplos:
SCHAUM, Daniel. Schaum’s outline of theory and problems. 5th ed. New York: Schaum
Publishing, 1956. 204 p.
PEDROSA, Israel. Da cor à cor inexistente. 6. ed. Rio de Janeiro: L. Cristiano, 1995. 219 p.

5.5.16 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. (NBR 6023, 2018, p.48)
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Exemplos:
Viçosa, AL- Viçosa, MG - Viçosa, RJ – Viçosa, Rio de Janeiro



Mais de um local para uma só editora indica-se o primeiro ou o mais destacado.
Exemplo:
SWOKOWSKI, 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.



O local pode ser identificado, porém não aparece no documento. Utilizá-lo entre
colchetes.
Exemplos:
LAZZARINI NETO, Sylvio. Cria e recria. [São Paulo]: SDF Editores, 1994. 108 p.



Quando o local não é identificado, usa-se a expressão sine loco, entre colchetes [s. l.].
Exemplos:
KRIEGER, Gustavo; NOVAES, Luís Antonio; FARIA, Tales. Todos os sócios do presidente.
3. ed. [S. l.]: Scritta, 1992. 195 p.
ALEXANDRESCU, D. T. Melanoma costs: a dynamic 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/alexandres
cu.html. Acesso em: 3 nov. 2009.

5.5.17 Data

Devem ser indicadas as datas da publicação, manufatura, distribuição, execução,
transmissão, gravação, acesso, entre outros. (NBR 6023, 2018, p.44)

5.5.17.1 Ano

O ano de publicação deve ser indicado em algarismos arábicos. (NBR 6023, 2018,
p.44).
Exemplo:
JAMES, E. L. Cinquenta tons de cinza. Tradução: Adalgisa Campos da Silva. Rio de Janeiro:
Intrínseca, 2012. (Trilogia Cinquenta tons de cinza, 1).

Se nenhum ano de publicação, distribuição, copirraite, impressão, entre outros, puder
ser localizado no documento, deve ser indicado um ano, entre colchetes. (NBR 6023, 2018,
p.44-45).
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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

Para outros exemplos ver NBR, 6023:2018 seção 8.6.

5.5.17.2 Mês

O mês (se houver) deve anteceder o ano e ser indicado de forma abreviada, no idioma
original da publicação [...] (NBR 6023, 2018, p.45).
Exemplo:
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. 1116, mar. 1993

Outra possibilidade é constar no lugar do mês: as estações ou as divisões do ano em
trimestres, semestres, entre outros.
Exemplo:
MANSILLA, H. C. F. La controversia entre universalismo y particularismo en la filosofía de la
cultura. Revista Latinoamericana de Filosofía, Buenos Aires, v. 24, n. 2, primavera 1998.

5.5.18 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
designam a natureza jurídica ou comercial. (NBR 6023, 2018, p.42-43).
Exemplo:
DAGHLIAN, Jacob. Lógica e álgebra de Boole. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 1995. 167 p.,
il. Bibliografia: p.166-167. ISBN 85-224-1256-1.

Ver outros exemplos em NBR, 6023:2018 seção 8.5.
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Para conferir outras transcrições de elementos, tais como: dia/hora, descrição física,
docuemntos impressos, ilustrações, dimenssões entre outros consultar ABNT NBR 6023:2018
seção 8.6.3 a 8.13.

5.5 Modelos de Referências

Para uma orientação mais adequada optou-se por apresentar as normas de
padronização de referências a partir da ABNT NBR 6023:2018.

5.6.1 Monografia no todo

Inclui livro e/ou folheto (manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário, entre
outros) e trabalho acadêmico (tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, entre outros).
Os elementos essenciais são:


Para livro e/ou folheto são: autor, título, subtítulo (se houver), edição (se
houver), local, editora e data de publicação. Quando necessário, acrescentamse elementos complementares à referência para melhor identificar o
documento.



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) 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.

5.6.1.1 Monografia no todo em meio eletrônico

Inclui livros e/ou folhetos e trabalhos acadêmicos em meio digital ou eletrônico
(disquetes, CD-ROM, DVD, online e outros).
Para documentos em meio eletrônico, as referências devem obedecer aos padrões
indicados para os documentos monográficos no todo, de acordo com 5.6.1, acrescidas da
descrição física do suporte (CD, DVD, pen drive, e-book, blu-ray disc e outros).
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Quadro 4 – Exemplos de Referência
Exemplos
KOOGAN, André; HOUAISS, Antônio (ed.). Enciclopédia e dicionário digital 98. São Paulo: Delta:
Estadão, 1998. 5 CD-ROM.
GODINHO, Thais. Vida organizada: como definir prioridades e transformar seus sonhos em objetivos. São
Paulo: Gente, 2014. E-book.
Fonte: NBR 6023/2011

Para documentos disponíveis online, seguir o descrito em 5.4, item f. Quando
necessário, acrescentar elementos complementares à referência para melhor identificar o
documento, como o horário, o número DOI, entre outros.
Quadro 5 – Exemplos de Referência
Exemplos
BAVARESCO, Agemir; BARBOSA, Evandro; ETCHEVERRY, Katia Martin (org.). Projetos de filosofia.
Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011. E-book. Disponível em: http ://ebooks.pucrs.br/edipucrs/projetos
deflosofa.pdf. Acesso em: 21 ago. 2011.
BAVARESCO, Agemir; BARBOSA, Evandro; ETCHEVERRY, Katia Martin (org.). Projetos de filosofia.
Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011. E-book (213 p.). (Coleção Filosofa). ISBN 978-85-397-0073-8. Disponível
em: http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/projetosdefilosofia .pdf. Acesso em: 21 ago. 2011.
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: http://www.lume.ufrgs.br/bitstream /handle/10183/16359/000695147.pdf?sequence=1. Acesso
em: 4 set. 2009.
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.
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.focruz.br /editora/media/05-PMISB.pdf. Acesso
em: 4 set. 2009.
SAYERS, R. Principles of awareness-raising: for information literacy, a case study. Bangkok: UNESCO
Bangkok, 2006. Disponível em: http://portal.unesco.org/ci/en/fles/22439/115107 33461Principles_of_
AwarenessRaising_19th_April_06.pdf/Principles%2Bof%2BAwareness_Raising_19th%2BApril%2B06.pdf.
Acesso em: 23 abr. 2010.
LOEVINSOHN, Benjamin. Performance-based contracting for health services in developing countries: a
toolkit. Washington, DC: The World Bank, 2008. 202 p. (Health, Nutrition, and Population Series, 44821).
ISBN 978-0-8213-7536-5. DOI 10.1596/978-0-8213-7536-5. Disponível em: http://www.who.int/
management/resources/fnances/CoverSection1.pdf. Acesso em: 7 maio 2010.
Fonte: NBR 6023/2011
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5.6.2 Parte de monografia

Inclui seção, capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma obra, com autor e/ou
título próprios.

SOBRENOME DO AUTOR DA PARTE, Prenome. Título da parte: subtítulo (se houver).
(Expressões ―In:‖ ou ―Separata de:‖) SOBRENOME DO AUTOR DA OBRA, Prenome.
Título: subtítulo (se houver). Local de publicação (cidade): Editora, data. volume,
capítulo, página inicial-final da parte.

Quadro 6– Exemplos de Referência
Exemplos

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.
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.
ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI, G.; SCHMIDT, J. (org.). História dos
jovens 2: a época contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 7-16.
ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI, G.; SCHMIDT, J. (org.). História dos
jovens 2: a época contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 7-16. ISBN 85-7164-555-8.
LOBO, A. M. Moléculas da vida. Separata de: DIAS, A. R.; RAMOS, J. J. M. (ed.). Química e sociedade: a
presença da química na actividade humana. Lisboa: Escobar, 1990. p. 49-62.
MANFROI, V. Vinho branco. In: VENTURINI FILHO, W. G. (coord.). Bebidas alcoólicas: ciência e
tecnologia. São Paulo: Blucher, 2010. v. 1, cap. 7, p. 143-163.

Fonte: NBR 6023/2011

5.6.2.1 Parte de monografia em meio eletrônico

As referências devem obedecer aos padrões indicados para partes de monografias,
acrescidas das informações relativas à descrição física do meio eletrônico, conforme 5.6.2.
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Quadro 7 – Exemplos de Referência
Exemplos
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/defnicao. Acesso em: 18 mar. 2010. MORFOLOGIA dos
artrópodes. In: ENCICLOPÉDIA multimídia dos seres vivos. [S. l.]: Planeta DeAgostini, c1998. CD-ROM 9.
POLÍTICA. In: DICIONÁRIO da língua portuguesa. Lisboa: Priberam Informática, 1998. Disponível em:
http://www.priberam.pt/dlDLPO. Acesso em: 8 mar. 1999.
SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Tratados e organizações ambientais em matéria de meio
ambiente. In: SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Entendendo o meio ambiente. São Paulo:
Secretaria do Meio Ambiente, 1999. v. 1. Disponível em: http://www.bdt.org.br/sma/entendendo/ atual.htm.
Acesso em: 8 mar. 1999.
Fonte: NBR 6023/2011

5.6.3 Correspondência

Inclui bilhete, carta, cartão, entre outros. Os elementos essenciais são: remetente
(autor), título ou denominação, destinatário (se houver), precedido pela expressão
Destinatário:, local, data e descrição física (tipo). Quando necessário, acrescentam-se
elementos complementares para melhor identificar o documento.
Quadro 8 – Exemplos de Referência
Exemplos
PILLA, Luiz. [Correspondência]. Destinatário: Moysés Vellinho. Porto Alegre, 6 jun. 1979. 1 cartão
pessoal.
PILLA, Luiz. [Correspondência]. Destinatário: Moysés Vellinho. Porto Alegre, 6 jun. 1979. 1 cartão
pessoal. Autografado.
AZNAR, José Camón. [Correspondência]. Destinatário: Manoelito de Ornellas. [S. l.], 1957. 1 bilhete.
Fonte: NBR 6023/2011

5.6.3.1 Correspondência disponível em meio eletrônico

As referências devem obedecer aos padrões indicados em 5.6.3 acrescidas das
informações relativas ao meio eletrônico (disquete, CD-ROM, DVD, pen drive, online e
outros). Para documentos consultados online, 5.4, item f.
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Quadro 9 – Exemplos de Referência
Exemplos
LISPECTOR, Clarice. [Carta enviada para suas irmãs]. Destinatário: Elisa e Tânia Lispector. Lisboa, 4
ago. 1944. 1 carta. Disponível em: http://www.claricelispector.com.br/manuscrito_minhasqueridas.aspx.
Acesso em: 4 set. 2010.
Fonte: NBR 6023/2011

5.6.4 Publicação periódica

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

5.6.4.1 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 essenciais 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.
Quadro 10 – Exemplos de Referência
Exemplos
REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939- . ISSN 0034-723X.
REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939- . ISSN 0034-723X. Trimestral.
Absorveu Boletim Geográfco, do IBGE. Índice acumulado, 1939-1983.
NURSING. São Paulo: Ferreira & Bento, 1998- . ISSN 1415-8264.
NURSING. Bruxelles: Association Nationale Catholique du Nursing, 1929-1975. ISSN 0029-6457. Bimestral.
Fonte: NBR 6023/2011
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5.6.4.2 Coleção de publicação periódica em meio eletrônico

As referências devem obedecer aos padrões indicados para coleção de publicação
periódica, de acordo com 5.6.4.1, acrescidas do DOI (se houver), e de informações relativas à
descrição física do meio eletrônico (CD-ROM, online e outros). Ver 5.4, item f.
Quadro 11 – Exemplos de Referência
Exemplos
ACTA CIRÚRGICA BRASILEIRA. São Paulo: Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Pesquisa em
Cirurgia, 1997- . ISSN 1678-2674 versão online. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
serial&pid=0102-8650&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 22 ago. 2013.
ACTA CIRÚRGICA BRASILEIRA. São Paulo: Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Pesquisa em
Cirurgia, 1997- . ISSN 1678-2674 versão online. Bimestral. A versão impressa iniciou em 1986. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-8650&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 22 ago. 2013.
CADERNO BRASILEIRO DE ENSINO DE FÍSICA. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina,
2008- . ISSN 2175-7941. DOI 10.5007/2175-7941. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/fsica/
index. Acesso em: 20 maio 2014. 7.7.3 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), período consultado e ISSN (se houver).
Fonte: NBR 6023/2011

NOTA: para publicações impressas e eletrônicas, pode-se indicar, em notas, o período
da publicação impressa, caso seja diferente.

5.6.4.3 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), período consultado e ISSN (se
houver).
Quadro 12– Exemplos de Referência
Exemplos
REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939- . 1982-1992. ISSN 0034-723X.
Fonte: NBR 6023/2011
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5.6.5 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 e/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.
Quadro 13– Exemplos de Referência
Exemplos
DINHEIRO: revista semanal de negócios. São Paulo: Três, n. 148, 28 jun. 2000.
REVISTA TRIMENSAL DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAPHICO BRAZILEIRO. Rio de
Janeiro: Companhia Typographica do Brazil, t. 64, pt. 1, 1901.
AS 500 maiores empresas do Brasil. Conjuntura Econômica. Rio de Janeiro: Ed. FGV, v. 38, n. 9, set.
1984. Edição especial.
MÃO-DE-OBRA e previdência. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Rio de Janeiro: IBGE, v.
7, 1983. Suplemento.
Fonte: NBR 6023/2011

5.6.6 Artigo, seção e/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 e/ou volume, número e/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.
Quadro 14 – Exemplos de Referência
Exemplos
DE LUCCA, Gabriella. Notas curtas. Getúlio, São Paulo, ano 3, p. 9, jul./ago. 2009.
DOREA, R. D.; COSTA, J. N.; BATITA, J. M.; FERREIRA, M. M.; MENEZES, R. V.; SOUZA, T. S.
Reticuloperitonite traumática associada à esplenite e hepatite em bovino: relato de caso. Veterinária e
Zootecnia, São Paulo, v. 18, n. 4, p. 199-202, 2011. Supl. 3.
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SEKEFF, Gisela. O emprego dos sonhos. Domingo, Rio de Janeiro, ano 26, n. 1344, p. 30-36, 3 fev. 2002.
ROCKE, Hans; ROSS, Johanna C. Online catalogs for and by librarians. Technical Services Quarterly,
Greeley, v. 2, n. 3/4, p. 1-9, Spring/Summer 1985.
TEICH, D. H. A solução veio dos emergentes. Exame, São Paulo, ano 43, n. 9, ed. 943, p. 66-67, 20 maio
2009.
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.
TAVARES, Raul. O combate naval do Monte Santiago. Revista do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, Rio de Janeiro, v. 155, t. 101, p. 168-203, 1953.
COSTA, V. R. À margem da lei: o Programa Comunidade Solidária. Em Pauta: revista da Faculdade de
Serviço Social da UERJ, Rio de Janeiro, n. 12, p. 131-148, 1998.
Fonte: NBR 6023/2018

5.6.6.1 Artigo, seção e/ou matéria de publicação periódica em meio eletrônico

As referências devem obedecer aos padrões indicados para artigo e/ou matéria de
publicação periódica, de acordo com 5.6.6, acrescidos do DOI (se houver) e de informações
relativas à descrição física do meio eletrônico (CD-ROM, online e outros). Quando se tratar
de artigos consultados online, ver 5.4, item f.
Quadro 15 – Exemplos de Referência
Exemplos
VIEIRA, Cássio Leite; LOPES, Marcelo. A queda do cometa. Neo Interativa, Rio de Janeiro, n. 2, inverno
1994. 1 CD-ROM.
SILVA, M. M. L. Crimes da era digital. Net, Rio de Janeiro, nov. 1998. Seção Ponto de Vista. Disponível em:
http://www.brazilnet.com.br/contexts/brasilrevistas.htm. Acesso em: 28 nov. 1998.
RIBEIRO, P. S. G. Adoção à brasileira: uma análise sociojurídica. Dataveni@, São Paulo, ano 3, n. 18, ago.
1998. Disponível em: http://www.datavenia.inf.br/frame.artig.html. Acesso em: 10 set. 1998.
WINDOWS 98: o melhor caminho para atualização. PC World, São Paulo, n. 75, set. 1998. Disponível em:
http://www.idg.com.br/abre.htm. Acesso em: 10 set. 1998.
ALEXANDRESCU, D. T. Melanoma costs: a dynamic 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.
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.
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DANTAS, José Alves et al. Regulação da auditoria em sistemas bancários: análise do cenário internacional e
fatores determinantes. Revista Contabilidade & Finanças, São Paulo, v. 25, n. 64, p. 7-18, jan./abr. 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1519-70772014000100002. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772014000100002&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 20 maio 2014.
Fonte: NBR 6023:2018

5.6.7 Artigo e/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 e/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.
Quadro 16 – Exemplos de Referência
Exemplos
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.
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.
Fonte: NBR 6023/2018

5.6.7.1 Artigo e/ou matéria de jornal em meio eletrônico

As referências devem obedecer aos padrões indicados para artigo e/ou matéria de
jornal, de acordo com 5.6.7, acrescidas do DOI (se houver) e de informações relativas à
descrição física do meio eletrônico (CD-ROM, online e outros). Quando se tratar de artigos
consultados online, ver 5.4 item f.
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Quadro 17 – Exemplos de Referência
Exemplos
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=fip. Acesso em: 12 ago. 2010.
PROFESSORES terão exame para ingressar na carreira. Diário do Vale, Volta Redonda, v. 18, n. 5877, 27 maio
2010. Caderno Educação, p. 41. Disponível em: http://www.bancadigital.com.br/diariodovale/reader2/Default.
aspx?pID=1&eID=495&lP=38&rP=39&lT=page. Acesso em: 29 set. 2010.
Fonte: NBR 6023/2018

5.6.8 Evento

Conjunto dos documentos resultantes de evento (atas, anais, proceedings, e outros).

5.8.1 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.
Quadro 18 – Exemplos de Referência
Exemplos
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHEMICAL CHANGES DURING FOOD PROCESSING, 2.,
1984, Valencia. Proceedings [...]. Valencia: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, 1984.
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 bibliografa.
Fonte: NBR 6023/2018

5.6.8.2 Evento no todo em publicação periódica

Os elementos essenciais são: nome do evento, numeração (se houver), ano e local
(cidade) de realização e título do documento, seguidos dos dados do periódico. Quando
necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor identificar o
documento.
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Quadro 19 – Exemplos de Referência
Exemplos
CONGRESSO DO CENTRO-OESTE DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS, 3.;
FEIRA DO CENTRO-OESTE DO MERCADO PET, 3., 2006, [Brasília, DF]. [Trabalhos científcos e casos
clínicos]. Ciência Animal Brasileira. Goiânia: UFG, nov. 2006. Suplemento 1.
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.
Fonte: NBR 6023/2018

5.6.8.3 Evento no todo em meio eletrônico

As referências devem obedecer aos padrões indicados para o evento no todo, de
acordo com 5.6.8.1 e 5.6.8.2 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, ver 5.4, item f.
Quadro 20 – Exemplos de Referência
Exemplos
CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPE, 4., 1996, Recife. Anais eletrônicos [...]. Recife:
UFPE, 1996. Disponível em: http://www.propesq.ufpe.br/anais/anais.htm. Acesso em: 21 jan. 1997.
CONFERÊNCIA DE GESTÃO HOTELEIRA DO BRASIL, 2., 2004, Rio de Janeiro. Hotel management
II. Rio de Janeiro: Senac/CPRTV, [2004]. 4 ftas de vídeo, VHS, NTSC.
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.
Fonte: NBR 6023/2018

5.6.8.4 Parte de 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.
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5.6.8.5 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.
Quadro 21 – Exemplos de Referência
Exemplos
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.
ZUBEN, A. V.; CASANOVA, C.; BALDINI, M. B. D.; RANGEL, O.; ANGERAMI, R. N.; RODRIGUES, R. C.
A.; PRESOTTO, D. Vigilância epidemiológica da leishmaniose visceral americana (LVA) em cães no município
de Campinas, São Paulo. In: REUNIÃO DE PESQUISA APLICADA EM DOENÇAS DE CHAGAS, 26.;
REUNIÃO DE PESQUISA APLICADA EM LEISHMANIOSES, 14., 2010, Uberaba. Anais [...]. Uberaba:
Universidade Federal do Triangulo Mineiro, 2010. p. 135-175
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.
Fonte: NBR 6023/2018

5.6.8.6 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 e/ou volume, número e/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.
Quadro 22 – Exemplos de Referência
Exemplos
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. 271273, nov. 2006. Supl. 1. Trabalho apresentado no 3º Congresso do Centro-Oeste de Clínicos Veterinários de
Pequenos Animais, 2006, [Brasília, DF].
Fonte: NBR 6023/2011
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5.6.8.7 Parte de evento em meio eletrônico

As referências devem obedecer aos padrões indicados para trabalhos apresentados em
evento, de acordo com 5.6.8.6, 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, ver 5.5, item f.
Quadro 23 – Exemplos de Referência
Exemplos
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.
PALETTA, F. A. C. et al. Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Biblioteca do Conjunto das
Químicas/USP: digitalização retrospectiva: estudo de caso. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS
UNIVERSITÁRIAS, 16.; SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS DIGITAIS, 2., 2010, Rio de
Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: UFRJ; São Paulo: CRUESP, 2010. 1 pen drive.
BADKE, T.; ZACARIAS, R. Certifcação e assinatura digital. In: INTERLOGOS, 2006, Vitória. [Anais].
Vitória: AARQUES, 2006. 1 CD-ROM. Diretório: \Palestrates\Palestras de 24 de Agosto.
GONÇALVES, Carmen Diego. Estilo de pensamento na produção de conhecimento científco. 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, ciência e educação, p. 1-18. Disponível em: http://aps.pt/wp-content/
uploads/2017/08/DPR462de12f4bb03_1.pdf. Acesso em: 3 maio 2010.
Fonte: NBR 6023/2011

5.6.9 Patente

Os elementos essenciais são: inventor (autor), título, nomes do depositante e/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.
Quadro 24 – Exemplos de Referência
Exemplos
BERTAZZOLI, Rodnei et al. Eletrodos de difusão gasosa modificados com catalisadores redox, processo
e reator eletroquímico de síntese de peróxido de hidrogênio utilizando os mesmos. Depositante:
Universidade Estadual de Campinas. Procurador: Maria Cristina Valim Lourenço Gomes. BR n. PI06004601A. Depósito: 27 jan. 2006. Concessão: 25 mar. 2008.
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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.
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).
Fonte: NBR 6023/2011

5.6.9.1 Patente em meio eletrônico

As referências devem obedecer aos padrões indicados para patente, de acordo com
5.6.9, 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, ver 5.4, item f.
Quadro 25 - Exemplos de Referência
Exemplos
GALEMBECK, Fernando; SOUZA, Maria de Fátima Brito. Process to obtain an 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. 2005. Disponível em:
Documento impresso em 21/11/2018 22:50:17, de uso exclusivo de UNIVERSIDADE DE SAO PAULO SEF http://www.iprvillage.Info/portal/servlet/DIIDirect?CC=WO&PN=2005030850&DT=A1& SrcAuth=Wil
a&Token=UtWHB3Mmc98t05i1AVPmaGE5dYhs00Nlt38dpA3EfnOosue2.GSz63
ySsIiukTB8VQ
WW32lIS V87n4_ naNBY8lhYY30Rw1UeDo_8Yo8UVD0. Acesso em: 27 ago. 2010.
Fonte: NBR 6023/2011

5.6.10 Documento jurídico

Inclui legislação, jurisprudência e atos administrativos normativos.
NOTA: para doutrina, ver 5.6.1 a 5.6.4.

5.6.11 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.
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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: retificações, alterações, revogações, projetos 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.
Quadro 26 - Exemplos de Referência
Exemplos
RIO GRANDE DO SUL. [Constituição (1989)]. Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. 4. ed.
atual. Porto Alegre: Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 1995.
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Organizado por Cláudio
Brandão de Oliveira. Rio de Janeiro: Roma Victor, 2002. 320 p.
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.
Fonte: NBR 6023/2011

5.6.11.1 Legislação em meio eletrônico

As referências devem obedecer aos padrões indicados para legislação, de acordo com
5.6.11, acrescidas de informações relativas à descrição física do meio eletrônico (disquetes,
CD-ROM, DVD, online e outros). Ao se tratar de obras consultadas online, ver 5.4, item f.
Quadro 27– Exemplos de Referência
Exemplos
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF:
Presidência da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto. gov.br/ccivil_03/Constituicao /Consti
tuiçao.htm. Acesso em: 1 jan. 2017.
CURITIBA. Lei nº 12.092, de 21 de dezembro de 2006. Estima a receita e fxa a despesa do município de
Curitiba para o exercício financeiro de 2007. Curitiba: Câmara Municipal, [2007]. Disponível em: http://
domino.cmc.pr.gov.br/contlei.nsf/98454e416897038b052568fc004fc180/e5df879ac6353e7f032572800061df72.
Acesso em: 22 mar. 2007.
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.
Fonte: NBR 6023/2011
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5.6.12 Jurisprudência

Inclui acórdão, decisão interlocutória, despacho, sentença, súmula, entre outros.
Os elementos essenciais são: jurisdição (em letras maiúsculas); nome da corte ou
tribunal; turma e/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.
Quadro 28 – Exemplos de Referência
Exemplos
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 cinqüenta 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.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula n° 333. Cabe mandado de segurança contra ato praticado em
licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública. Diário da Justiça: seção 1,
Brasília, DF, ano 82, n. 32, p. 246, 14 fev. 2007.
Fonte: NBR 6023/2011

NOTA: súmula é publicada em três dias consecutivos. Indicar a data da fonte consultada.

5.6.12.1 Jurisprudência em meio eletrônico

As referências devem obedecer aos padrões indicados para jurisprudência, de acordo
com 5.6.12, acrescidas de informações relativas à descrição física do meio eletrônico
(disquetes, CD-ROM, DVD, online e outros). Quando se tratar de obras consultadas online,
ver 5.4, item f.
NOTA: se a fonte consultada não for a fonte ofcial, destaca-se o tipo do ato.
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Quadro 29 – Exemplos de Referência
Exemplos
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&docID=260670. Acesso em: 19 ago. 2011.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula n° 333. Cabe mandado de segurança contra ato praticado em
licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública. Brasília, DF: Superior Tribunal de
Justiça, [2007]. Disponível em: http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?&b=TEMA&p=true&t
=&l=10&i=340#TIT333TEMA0. Acesso em: 19 ago. 2011.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 628137 RG/RJ – Rio de Janeiro.
Repercussão geral no Recurso Extraordinário. Administrativo. Incidência dos juros progressivos sobre conta
vinculada de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Aplicação dos efeitos da ausência de
repercussão geral tendo em vista tratar-se de divergência solucionável pela aplicação da legislação federal.
Inexistência de repercussão geral. Relatora: Min. Ellen Gracie, 21 de outubro de 2010. Disponível em:
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=fgts&base=baseRepercussao. Acesso
em: 20 ago. 2011.
Fonte: NBR 6023/2011

5.6.13 Atos administrativos normativos

Inclui ato normativo, aviso, circular, contrato, decreto, deliberação, despacho, edital,
estatuto, instrução normativa, ofício, ordem de serviço, parecer, 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.
Quadro 30 – Exemplos de Referência
Exemplos
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.
BANCO CENTRAL DO BRASIL. Diretoria Colegiada. Circular nº 3.348, de 3 de maio de 2007. Altera o
Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais (RMCCI). Diário Oficial da União: seção 1,
Brasília, DF, ano 144, n. 85, p. 32, 4 maio 2007.
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CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE (Rio de Janeiro). Deliberação nº 05/CES/SES, de 6 de junho de 1997.
Aprova o Regimento Interno do Conselho Estadual de Saúde. Diário Oficial [do] Estado do Rio de Janeiro:
parte 1: Poder Executivo, Niterói, ano 23, n. 139, p. 29-31, 30 jul. 1997.
VARGINHA (MG). Edital de licitação nº 189/2007. Pregão nº 151/2007. [Aquisição de leite pasteurizado].
Varginha: órgão oficial do município, Varginha, ano 7, n. 494, p. 15, 31 maio 2007.
RÁDIO ROQUETE PINTO. Estatuto da Rádio Roquete Pinto - ROQUETE. Anexo ao Decreto nº 22.604, de 1
de novembro de 1996, que aprova o estatuto da empresa pública Rádio Roquete Pinto – ROQUETE. Diário
Oficial [do] Estado do Rio de Janeiro: parte 1: Poder Executivo, Niterói, v. 22, n. 211, p. 3-6, 4 nov. 1996.
BRASIL. Ministério da Educação. Ofício circular 017/MEC. Brasília, DF: Ministério da Educação, 26 jan.
2006. Assunto: FUNDEB.
Fonte: NBR 6023/2011

5.6.13.1 Atos administrativos normativos em meio eletrônico

As referências devem obedecer aos padrões indicados para atos administrativos
normativos, de acordo com 5.6.13 acrescidas de informações relativas à descrição física do
meio eletrônico (disquetes, CD-ROM, DVD, online e outros). Quando se tratar de obras
consultadas online, ver 5.4, item f.
Quadro 31 – Exemplos de Referência
Exemplos
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-International_BusInes_MachIne.PDF
.Acesso em: 4 out. 2010.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. Conselho Universitário. Resolução nº 01/2007, de 29 de
março de 2007. Dispõe sobre a criação da modalidade Bacharelado do Curso de Graduação em Educação
Física. Uberlândia: Conselho Universitário, 2007. Disponível em: http://www.reitoria.ufu.br/consultaAtaReso
lucao.php?tipoDocumento=resolucao&conselho=TODOS&anoInicioBusca=2007&anoFimBusca=2007&entra
da=&pag=1. Acesso em: 20 set. 2007.
Fonte: NBR 6023/2011

5.6.14 Documentos civis e de cartórios

Os elementos essenciais 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.
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Quadro 32 – Exemplos de Referência
Exemplos
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.
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 às fs. 178 do livro
n. 243 de assentamento de nascimento n. 54709. Data de nascimento: 7 ago. 1979.
Fonte: NBR 6023/2011

5.6.15 Documento audiovisual

Inclui imagens em movimento e registros sonoros nos suportes: disco de vinil, DVD,
blu-ray, CD, fta magnética, vídeo, flme em película, entre outros.

5.6.15.1 Filmes, vídeos, entre outros

Os elementos essenciais são: título, diretor e/ou produtor, local, empresa produtora ou
distribuidora, data e especifcação do suporte em unidades físicas. Quando necessário,
acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor identifcar o documento.
Os elementos diretor, produtor, local e empresa produtora ou distribuidora devem ser
transcritos se constarem no documento.
Quadro 33 – Exemplos de Referência
Exemplos
OS PERIGOS do uso de tóxicos. Produção de Jorge Ramos de Andrade. São Paulo: CERAVI, 1983. 1 fta de
vídeo (30 min), VHS, son., color.
CENTRAL do Brasil. Direção: Walter Salles Júnior. Produção: Martire de Clermont-Tonnerre e Arthur
Cohn. Intérpretes: Fernanda Montenegro, Marilia Pera, Vinicius de Oliveira, Sônia Lira, Othon Bastos,
Matheus Nachtergaele et al. Roteiro: Marcos Bernstein, João Emanuel Carneiro e Walter Salles Júnior. [S.
l.]: Le Studio Canal; Rioflme; MACT Productions, 1998. 5 rolos de flme (106 min), son., color., 35 mm.
O DESCOBRIMENTO do Brasil. Fotografa de Carmem Souza. Gravação de Marcos Lourenço. São Paulo:
CERAVI, 1985. 31 diapositivos, color. + 1 fta cassete (15 min), mono.
Fonte: NBR 6023/2011
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5.6.15.2 Filmes, vídeos, entre outros em meio eletrônico

As referências devem obedecer aos padrões indicados para filmes, vídeos, entre
outros, de acordo com 5.6.15.1, acrescidas de informações relativas à descrição física do meio
eletrônico (disquetes, CDROM, online e outros). Se necessário, acrescentam-se elementos
complementares à referência. Tratando-se de documentos consultados online, ver 5.4, item f.
Quadro 34 – Exemplos de Referência
Exemplos
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. 159 min).
BLADE Runner. Direção: Ridley Scott. Produção: Michael Deeley. Intérpretes: Harrison Ford; Rutger Hauer;
Sean Young; Edward James Olmos e outros. Roteiro: Hampton Fancher e David Peoples. Música: Vangelis.
Los Angeles: Warner Brothers, c1991. 1 DVD (117 min), widescreen, color. Baseado na novela ―Do androids
dream of electric sheep?‖, de Philip K. Dick.
BREAKING bad: the complete second season. Creator and executive produced by Vince Gilligan. Executive
Producer: Mark Johnson. Washington, DC: Sony Pictures, 2009. 3 discos blu-ray (615 min).
BOOK. [S. l.: s. n.], 2010. 1 vídeo (3 min). Publicado pelo canal Leerestademoda. Disponível em: http://
www.youtube.com/watch?v=iwPj0qgvfIs. Acesso em: 25 ago. 2011.
UM MANIFESTO 2.0 do bibliotecário. Mash up por Laura Cohen. Tradução: Maria José Vicentini Jorente.
[S. l.: s. n.], 2007. 1 vídeo (4 min). Disponível em: http://www.youtube.com/watch?vYj1p0A8DMrE. Acesso
em: 12 maio 2010.
Fonte: NBR 6023/2011

5.6.15.3 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.
Quadro 35 – Exemplos de Referência
Exemplos
MOSAICO. [Compositor e intérprete]: Toquinho. Rio de Janeiro: Biscoito Fino, 2005. 1 CD (37 min).
THE NINE symphonies. Compositor: Ludwig van Beethoven. Orquestra: Wiener Philharmoniker. Regente:
Leonard Bernstein. Soprano: Gwyneth Jones. Contralto: Hanna Schwarz. Tenor: René Kollo. Baixo: Kurt
Moll. Coro: Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor. Hamburg: Deutsche Gramophon, 1980. 5 CD
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RIO: trilha sonora original do filme. [S. l.]: Universal Music, 2011. 1 CD (40 min). Vários intérpretes.
BÍBLIA em áudio: novo testamento. Intérprete: Cid Moreira. Brasília, DF: Sociedade Bíblica do Brasil, 2010.
1 disco blue-ray.
GOMES, Laurentino. 1822. Na voz de Pedro Bial. [S. l.]: Plugme, 2011. 1 audiolivro (CD-ROM).
BAUM, L. F. The wonderful land of Oz. Ledor: Roy Trumbull. [S. l.]: Project Gutenberg, 2005. 1 audiolivro
(CD-ROM), extensão MP3 (4 MB).
Fonte: NBR 6023/2011

5.6.15.4 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, conforme
5.6.15.3. No final da referência, deve-se informar a faixa ou outra forma de individualizar a
parte referenciada. Para audiolivros, 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.
Quadro 36– Exemplos de Referência
Exemplos
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.
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).
Fonte: NBR 6023/2011

5.6.15.5 Documento sonoro em meio eletrônico

As referências devem obedecer aos padrões indicados para os documentos sonoros, de
acordo com 5.6.15.3 5.6.15.4, acrescidas de informações relativas à descrição física do meio
eletrônico. Quando se tratar de obras consultadas online, ver 5.4, item f.
Quadro 37– Exemplos de Referência
Exemplos
PODCAST LXX: Brasil: parte 3: a república. [Locução de]: Christian Gutner. [S. l.]: Escriba Café, 19 mar.
2010. Podcast. Disponível em: http://www.escribacafe.com/podcast-lxx-brasil-parte-3-a-republica/. Acesso
em: 4 out. 2010.
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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. 2013. Podcast. Disponível em:
https://soundcloud.com/anticastdesign/anticast-66-as-hist-rias-e/s-OImz9. Acesso em: 22 ago. 2014.
Fonte: NBR 6023/2011

5.6.16 Partitura

5.6.16.1 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.
Quadro 38– Exemplos de Referência
Exemplos
XENAKIS, Iannis. Aïs. Pour baryton amplifé, percussion solo et grand orchestre. Paris: Salabert, 1980. 1
partitura.
BRAHMS, Johannes. Sonate für Klavier und Violoncello: e-mol opus 38. München: G. Henle, 1977. 1
partitura.
Fonte: NBR 6023/2011

5.6.16.2 Partitura em meio eletrônico

As referências devem obedecer aos padrões indicados para partituras impressas, de
acordo com 5.6.16, acrescidas de informações relativas à descrição física do meio eletrônico.
Quando se tratar de obras consultadas online, ver 5.4, item f.
Quadro 39– Exemplos de Referência
Exemplos
BEETHOVEN, Ludwig van. Neunte symphonie: op. 125. Orquestra. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1863. 1
partitura. Disponível em: http://imslp.org/wiki/File:TN-Beethoven_Breitkopf_Serie_1_Band_3_B_9.jpg.
Acesso em: 20 jun. 2012.
GONZAGA, Chiquinha. Gaúcho: o corta-jaca de cá e lá. Piano. 1997. 1 partitura. Acervo digital Chiquinha
Gonzaga. Disponível em: http://www.chiquinhagonzaga.com/acervo/partituras/gaucho_ca-e-la_piano.pdf.
Acesso em: 20 jun. 2012.
Fonte: NBR 6023/2011
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5.6.17 Documento iconográfico

Inclui pintura, gravura, ilustração, fotografa desenho técnico, diapositivo, diafilme,
material estereográfico, transparência, cartaz, entre outros. Os elementos essenciais são: autor,
título, data e especificação do suporte. Em obras 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.
Quadro 40 – Exemplos de Referência
Exemplos
KOBAYASHI, K. Doença dos xavantes. 1980. 1 fotografa.
TELECONFERÊNCIA REDE SESC-SENAC, 2010. Comportamento do consumidor. [Rio de Janeiro:
Senac/DN], 2010. 1 cartaz.
O QUE acreditar em relação à maconha. São Paulo: CERAVI, 1985. 22 transparências, color., 25 × 20 cm.
SAMÚ, R. Vitória, 18,35 horas. 1977. 1 gravura, serigraf., color., 46 × 63 cm. Coleção particular.
MATTOS, M. D. Paisagem-Quatro Barras. 1987. 1 original de arte, óleo sobre tela, 40 × 50 cm. Coleção
particular.
LEVI, R. Edifício Columbus de propriedade de Lamberto Ramengoni à Rua da Paz, esquina da
Avenida Brigadeiro Luiz Antonio: n. 1930-1933. 1997. Plantas diversas. 108 f. Originais em papel vegetal.
FERRARI, León. [Sem título]. 1990. Pintura, pastel e tinta acrílica sobre madeira, 160 × 220 × 5 cm.
Fonte: NBR 6023/2011

5.6.17.1 Documento iconográfico em meio eletrônico

As referências devem obedecer aos padrões indicados para documento iconográfico,
de acordo com 5.5.17, acrescidas de informações relativas à descrição física do meio
eletrônico (disquetes, CD-ROM, online, entre outros). Quando se tratar de obras consultadas
online, ver 5.4, item f.
Quadro 41– Exemplos de Referência
Exemplos
HOUTE, Jef Van den. Black hole. 1 June 2010. 1 fotografa. Disponível em: http://photo.net/photodb/
photo?photo_id=11724012. Acesso em: 26 maio 2011.
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CENTRO DE CAPACITAÇÃO DA JUVENTUDE. Chega de violência e extermínio de jovens. [2009]. 1
cartaz, color. Disponível em: http://www.ccj.org.br/site/documentos/Cartaz_Campanha.jpg. Acesso em: 25 ago.
2011.
FLORIANÓPOLIS AUDIOVISUAL MERCOSUL, 2011, Florianópolis. FAM2011: 15 anos: festival + fórum.
Florianópolis: Associação Cultural Panavision, 2011. 1 cartaz, 656 x 468 pixels, 72 dpi, 60,4 Kb, RGB, formato
jpeg. Disponível em: http://4.bp.blogspot.com/_YymekZ7g_7U/TUsA0-Gvy6I/AAAAAAAABAc/ekciNgFGx
U/s1600/fam2011_postal_inscricoes.jpg. Acesso em: 21 ago. 2011.
PICASSO, Pablo. [Sem título]. [1948]. 1 gravura. Disponível em: http://www.belgaleria.com.br. Acesso em: 22
ago. 2014.
Fonte: NBR 6023/2011

5.6.18 Documento cartográfico

Inclui atlas, mapa, globo, fotografa 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.
Quadro 42 – Exemplos de Referência
Exemplos
CESP; TERRAFOTO. Recobrimento aerofotogramétrico do litoral sul. São Paulo: CESP, 1981. 1 foto
índice, p&b, papel fotogr., 89 × 69 cm. Escala voo 1:35.000; Escala foto-índice 1:100.000. Folha SG 23-VC-I. Articulação Q28AA. Data do voo: 1980/81. Conteúdo: faixa 21, fotos: 024-029; faixa 22A, fotos: 008013; faixa 23A, fotos: 007-011; faixa 24, fotos: 012-015; faixa 25, fotos: 010-011; faixa 26, fotos: 008- 009;
faixa 27, foto: 008.
INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO (São Paulo). Regiões de governo do Estado de São
Paulo. São Paulo: IGC, 1994. 1 atlas. Escala 1:2.000.
BRASIL e parte da América do Sul: mapa político, escolar, rodoviário, turístico e regional. São Paulo:
Michalany, 1981. 1 mapa, color., 79 × 95 cm. Escala 1:600.000.
INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO (São Paulo). Projeto Lins Tupã. São Paulo: IGC, 1986.
1 fotografa aérea. Escala 1:35.000. Fx 28, n. 15.
INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (São Paulo). Billings: o maior reservatório de água de São Paulo,
ameaçado pelo crescimento urbano. São Paulo: ISA, 2000. 1 imagem de satélite, color., 70 × 99 cm. Escala
1:56.000. Satélite LANDSAT 7 fornecidas por Alado Ltda., cenas 219-76/77 de 30/04/2000, composição R4
G3 B2 transformadas para cores verdadeiras e reamostradas para 15 m.
Fonte: NBR 6023/2011
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5.6.18.1 Documento cartográfico em meio eletrônico

As referências devem obedecer aos padrões indicados para documento cartográfico, de
acordo com 5.6.18, acrescidas de informações relativas à descrição física do meio eletrônico
(CD-ROM, online, entre outros). Quando se tratar de obras consultadas online, ver 5.4. item f.
Quadro 43– Exemplos de Referência
Exemplos
INSTITUTO DE PESQUISAS 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. -21.741667, Long. -51.001667. Disponível em: http://www.dgi.inpe.br/CDSR/. Acesso em:
26 nov. 2014.
PERCENTAGEM de imigrantes em São Paulo, 1920. Neo Interativa, Rio de Janeiro, n. 2, inverno 1994. 1
mapa, color. 1 CD-ROM.
FLORIDA MUSEUM OF NATURAL HISTORY. 1931-2000 Brazil’s confrmed unprovoked shark attacks.
Gainesville: Florida Museum of Natural History, [2000?]. 1 mapa, color. Escala 1:40.000.000. Disponível em:
http://www.fmnh.uf.edu/ fsh/Sharks/ statistics/Gattack/map/Brazil.jpg. Acesso em: 15 jan. 2002.
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. Projeto 15, sudeste/RJ. [Rio de Janeiro]:
CPRM, 1972. 33 fotos aéreas, p&b. Escala 1:40.000. Folha CIM/SF 23-Z-II/1970, MI 2772. Disponível em:
http://acervo.cprm.gov.br/rpi_cprm/docreaderNET/docreader.aspx?bib=FOT_AER. Acesso em: 26 nov. 2014.
IBGE. Amparo: região sudeste do Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1983. 1 carta topográfca, color., 4465 ×
3555 pixels, 5,50 MB, jpeg. Escala 1:50.000. Projeção UTM. Datum horizontal: marégrafo Imbituba, SC,
Datum vertical: Córrego Alegre, MG. Folha SF 23-Y-A-VI-1, MI 2738-1. Disponível em: http://biblioteca.
ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=6401. Acesso em: 25 nov. 2014.
CENTRE NATIONAL D‘ÉTUDES SPATIALES (França). Rio Tiête: Barragem: Estrada dos Romeiros.
[Toulouse]: CNES, [2017?]. 1 imagem de satélite, color, 3D. Airbus Digital Globe/Google. Lat. 23°17‘14‖S,
47°14‘26‖W. Disponível em: https://earth.google.com/web/ @ -23.2812732,-47.2408099,559.04119562 a,961.0
404203d,35y,0h,45t,0r/data=Cm8abRJnCiUweDk0Y2Y0NWJjN2VjZWI4MjM6MHg4Y2U4YzQ5ZjM5Ymm
YzI1GcM9O4UBSDfAIcmG2tvSnkfAKixSaW8gVGlldMOqIC0gQmFycm. Acesso em: 30 out. 2017.
Fonte: NBR 6023/2011

5.6.19 Documento tridimensional

Incluem 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.
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Quadro 44– Exemplos de Referência
Exemplos
DUCHAMP, Marcel. Escultura para viajar. 1918. 1 escultura variável, borracha colorida e cordel.
DUCHAMP, Marcel. Escultura para viajar. 1918. 1 escultura variável, borracha colorida e cordel. Original
destruído. Cópia por Richard Hamilton, feita por ocasião da retrospectiva de Duchamp na Tate Gallery
(Londres) em 1966. Coleção de Arturo Schwarz. Título original: Sculpture for travelling.
COMPANHIA DAS ÍNDIAS. [Bule de porcelana]. [China]: Companhia das Índias, [18--]. 1 bule. Família
rosa, decorado com buquês e guirlandas de fores sobre fundo branco, pegador de tampa em formato de fruto.
TOLEDO, Amelia. Campos de cor. 2010. 1 escultura variável, tecidos coloridos.
TOLEDO, Amelia. Campos de cor. 2010. 1 escultura variável, tecidos coloridos. Original. Exposta na 29ª
Bienal Internacional de Arte de São Paulo.
Fonte: NBR 6023/2011

5.6.19.1 Documento de acesso exclusivo em meio eletrônico

Inclui bases de dados, listas de discussão, programas de computador, redes sociais,
mensagens eletrônicas, entre outros.
NOTA: para correspondências via e-mail, ver 5.5.9.1.

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 identifcar o documento.
Quadro 45 – Exemplos de Referência
Exemplos
APPLE. OS X El Capitan. Versão 10.11.6. [Cupertino]: Apple, c2017.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Biblioteca Central. Normas.doc: normas para apresentação de
trabalhos. Curitiba, 1998. 5 disquetes, 3 ½ pol. Word for Windows 7.0.
A GAME of Thrones: the board game. 2nd. ed. Roseville: FFG, 2017. 1 jogo eletrônico.
OLIVEIRA, José P. M. Repositório digital da UFRGS é destaque em ranking internacional. Maceió, 19
ago. 2011. Twitter: @biblioufal. Disponível em: http://twitter.com/#!/biblioufal. Acesso em: 20 ago. 2011.
BIONLINE discussion list. [S. l.], 1998. List maintained by the Bases de Dados Tropical, BDT in Brasil.
Disponível em: lisserv@bdt.org.br. Acesso em: 25 nov. 1998.
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/biblioteca
nacional.br/photos/a.241986499162080.73699.217561081604622/=1&theater. Acesso em: 26 fev. 2015.
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LAPAROTOMIA. In: WIKIPEDIA: the free encyclopedia. [San Francisco, CA: Wikimedia Foundation,
2010]. Disponível em: http://en.wikipedia.org/wiki/Laparotomia. Acesso em: 18 mar. 2010.
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-flosofca.blogspot.com/search/label/Postagens. Acesso em: 23 ago. 2011.
ALMEIDA, M. P. S. Fichas para MARC. Destinatário: Maria Teresa Reis Mendes. [S. l.], 12 jan. 2002. 1
mensagem eletrônica.
Fonte: NBR 6023/2011

6 MONOGRAFIA, TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, DISSERTAÇÃO,
TESE

6.1 Noções gerais

Para efeito de esclarecimento deste manual, convém apresentar a distinção entre
alguns tipos de trabalhos acadêmicos, considerando a nomenclatura usual que lhes são
atribuídas. Antes de tudo, é relevante pontuar que os trabalhos expostos a seguir são
considerados textos dissertativos; assim como também, como todo texto dissertativo possui
um caráter monográfico. O que se pretende, portanto, é estabelecer uma terminologia padrão,
que não seja - necessariamente nova - mas que parta de convenções já estabelecidas pelas
instituições de ensino superior no Brasil.
Monografia. Trata-se de um texto dissertativo. Geralmente estruturado prevendo todos
os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, já expostos neste Manual (Cap. 2). Com
destaque para a divisão do desenvolvimento (elemento textual) em capítulos.
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Documento em formato monográfico
produzido e apresentado ao final dos cursos de graduação. Também recebe esta nomenclatura,
acrescida da palavra Especialização e/ou Aperfeiçoamento, quando produzidos e apresentados
ao final de cursos de pós-graduação (lato sensu).
Segundo a ABNT NBR 14724, 2011, p. 8, é um ―documento que apresenta o resultado
de estudo, 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 orientador‖.
Dissertação. Trata-se de documento, também de formato monográfico, que segundo a
ABNT (NBR 14724, 2011, p. 6),
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[...] apresenta o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um
estudo científico retrospectivo, de tema único e bem delimitado em sua
extensão, com o objetivo de reunir, analisar e interpretar informações. Deve
evidenciar o conhecimento de literatura existente sobre o assunto e a
capacidade de sistematização do candidato. É feito sob a coordenação de um
orientador (doutor), visando à obtenção do título de mestre(a).

Tese. Da mesma forma que os trabalhos anteriores, regulamentado pela NBR 14724,
possui caráter monográfico e trata-se de,
[...] documento que apresenta o resultado de um trabalho experimental ou
exposição de um estudo científico de tema único e bem delimitado. Deve ser
elaborado com base em investigação original, constituindo-se em real
contribuição para a especialidade em questão. É feito sob a coordenação de
um orientador (doutor) e visa à obtenção do título de doutor(a), ou similar.

Os esclarecimentos acima servem para dirimir quaisquer dúvidas a respeito do tipo de
trabalho que for solicitado quando da conclusão do curso. Os cursos ora oferecidos pela
FACFS ainda são de graduação e de pós-graduação (latu sensu - especialização), e como
existe a possibilidade de autonomia desta instituição de ensino em optar por outro formato
para o TCC dos cursos supramencionados, os trabalhos de conclusão de curso podem ser
configurados no formato de Artigos Científicos.
Observação: Alguns trabalhos acadêmicos, quando produzidos, destinam-se
geralmente à publicação em periódicos científicos vinculados a instituições de ensino. Sendo
assim, não é exigida a apresentação de capa e folha de rosto, conforme orientado neste
Manual. Portanto, com o objetivo de esclarecer, todos os trabalhos acadêmicos a seguir que
forem solicitados como atividade avaliativa de disciplinas nos cursos de graduação e pósgraduação (latu sensu) pela FACFS devem constar de capa e folha de rosto.

7 ARTIGO CIENTÍFICO

7.1 Definição e natureza
Segundo a ABNT, Artigo Científico consiste em ―Parte de uma publicação com
autoria declarada, que apresenta e discute idéias [sic], métodos, técnicas, processos e
resultados nas diversas áreas do conhecimento‖ NBR 6022, 2003, p. 2. Trata-se de trabalho a
acadêmico que se propõe investigar problemas científicos, com reduzida extensão. Os
resultados obtidos e apresentados são referentes a estudos e pesquisas parciais ou definitivos.
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7.2 Estrutura

Quanto aos elementos que compõem o artigo científico NBR 6022 (ABNT, 2003)
determina o seguinte:


Elementos pré-textuais: título e subtítulo (se houver), nome (s) do (s) autor (s),
resumo e palavras-chave na língua vernácula;



Elementos textuais: introdução, desenvolvimento, considerações finais;



Elementos pós-textuais: nota(s) explicativa(s), referências, glossário, anexo (s),
apêndice(s).

7.3 Conteúdo

7.3.1 Elementos pré-textuais:


Título, e subtítulo (se houver). Devem ser registrado na primeira linha da margem
superior, destacados ou separados por dois pontos (:), na língua vernácula; escrito (s)
na fonte escolhida, tamanho 12. (Figura 15)



Nome (s) do (s) autor (es). Registrado (s) um espaço (1,5) abaixo do título na margem
direita. O endereço eletrônico pode vir uma linha abaixo do nome. Devem ser escritos
(s) na fonte escolhida, tamanho 12. O currículo deve aparecer em nota de rodapé
indicado por asterisco na página de abertura; (Figura 15).



Resumo (em língua vernácula). Precedida pela palavra Resumo, na fonte escolhida,
com destaque negrito e caixa alta, tamanho 12. Constituído por uma sequência de
frases concisas e objetivas que informem ao leitor finalidades, metodologia, resultados
e conclusões do documento, de tal forma que este possa, inclusive, dispensar a
consulta ao original. Deve ser escrito com o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do
singular. O alinhamento do texto deve ser justificado, sem indicação de início de
parágrafo, com espaço simples entre linhas, na fonte escolhida, tamanho 10. E
finalmente conter de 100 a 250 palavras; (Figura 15).



Palavras-chave (em língua vernácula). Três a cinco palavras que devem ser registradas
logo abaixo do resumo, precedidas da expressão Palavras-chave, separadas entre si
por ponto e finalizadas também por ponto. Escrita na fonte escolhida, tamanho 12.
(Figura 16). Tanto o resumo como as palavras-chave são regulamentadas pela NBR
6028 (2003). As mesmas acima se aplicam ao resumo em língua estrangeira.
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7.3.2 Elementos textuais e pós-textuais.

O conteúdo destes últimos elementos segue as orientações do capítulo 2.

7.4 Linguagem e estilo

A recomendação na maioria dos manuais de metodologia é que a linguagem do artigo
científico deve apresentar um estilo que seja claro, conciso e objetivo. Mantendo o texto
gramaticalmente coerente, simples, precisa, e usar preferencialmente, escrito na terceira
pessoa, não no sentido de manter certa impessoalidade ou evitar uma provável subjetividade;
mas apenas pela necessidade de estabelecer um padrão nos artigos científicos produzidos pela
comunidade acadêmica da FACFS.
O vocabulário deve apresentar rigor científico, marcado por precisão terminológica,
evitando ambiguidades e interpretações equivocadas. O conhecimento e o uso comedido de
termos e conceitos técnicos específicos da área de conhecimento são imprescindíveis para
manter o nível adequado de compreensão ao leitor e não se reduza ao excesso de palavras
difíceis nem ao excesso de palavras vulgares.
Figura 14: Modelo de Folha de Abertura Artigo Científico

TÍTULO DO ARTIGO: SUBTÍTULO (SE HOUVER)
Nome do autor*
E-mail do Autor
RESUMO:
Constituído por uma sequência de frases concisas e objetivas que informem
ao leitor finalidades, metodologia, resultados e conclusões do documento,
de tal forma que este possa, inclusive, dispensar a consulta ao original.

Palavras-chave: Termo um. Termo dois. Termo três.

1 INTRODUÇÃO
Parte inicial do texto, onde deve constar a delimitação
do assunto tratado, o problema, justificativa, objetivos que
nortearão a pesquisa, as hipóteses, a definição das variáveis,
quais os teóricos que fundamentaram a pesquisa e um breve
roteiro de como o estudo se desenvolveu, a introdução vai
proporcionar ao leitor uma visão panorâmica do assunto.
_________________________________________
** Apresentação do currículo do autor.
Fonte: Elaboração própria, 2018.
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8 ENSAIO FILOSÓFICO OU TEOLÓGICO

8.1 Definição

Com um intuito de traçar uma definição razoável sobre o que consiste o ensaio
filosófico ou teológico5, convêm analisar o que alguns pesquisadores afirmam a respeito.
Artur Polónio, membro do Centro para o Ensino da Filosofia (CEF) em Portugal, esclarece
que um ensaio filosófico se trata de um
[...] texto argumentativo em que se defende uma posição sobre um
determinado problema filosófico. Uma vez que a melhor maneira de
formular um problema é fazer uma pergunta, o objetivo [sic] de um ensaio
filosófico é responder a uma pergunta e defender essa resposta, oferecendo
argumentos e refutando as objecções. (2013, p. 2).

Esta definição supõe a exposição de algumas características típicas do ensaio
filosófico, como a apresentação de argumentos acerca da ideia defendida e refutação das
contra argumentações. Para ampliar a compreensão sobre as características mencionadas
acima, James Pryor apresenta uma lista de objetivos que – uma vez realizados – qualificariam
o texto final como um ensaio filosófico. Segue abaixo os objetivos proposto por Pryor:
Criticar o argumento, ou demonstrar que certos argumentos em defesa da
tese não são bons.
Defender o argumento ou tese contra uma crítica. Oferecer razões para se
creditar na tese.
Oferecer contra exemplos à tese.
Dar exemplos que ajudem a explicar a tese, ou a torná-la mais plausível.
Argumentar que certos filósofos estão comprometidos com a tese por causa
dos seus pontos de vista, apesar de não terem explicitamente afirmado ou
endossado.
Discutir que consequências a tese teria, se fosse verdadeira. Rever a tese à
luz de uma objecção qualquer. (2013, p. 2).

Os objetivos expostos por Pryor configuram uma estrutura propriamente dita de um
ensaio, permitindo que assuma um rigor argumentativo que distingue o ensaio filosófico de
outros tipos ensaios. Este autor prossegue, apontando a necessidade de que a ideia defendida
no ensaio não deve ser complexa, mas modesta. Contudo, a modéstia não isenta o ensaísta da
obrigação de claro e objetivo na defesa de sua ideia. Pryor destaca ainda a importância de

5

As definições que se seguem de referem exclusivamente a ensaio filosófico. No entanto, servem para qualificar
um ensaio teológico. O que muda apenas é a perspectiva teórica.

97

garantir certa originalidade no ensaio, que consiste na apresentação autônoma de seu próprio
pensamento6.
O pesquisador Daniel Bordalo opta por definir ensaio filosófico expondo algumas de
suas características, como a necessidade de desenvolver a própria atitude de pensar em si; de
analisar, produzir e demonstrar o alcance de conceitos; de exercitar a - competência
demonstrativa‖, que parte de um problema e na tese defendida como proposta de resolução do
problema. Para maiores esclarecimentos a leitura da dissertação de Daniel Bordalo sobre
ensaio filosófico e o ensino de Filosofia7.

8.2 Estrutura

A estrutura do ensaio filosófico não se distingue da estrutura do artigo científico.
Portanto, deve constar de Título do ensaio, credenciais do ensaísta, resumo e palavras-chave
(elementos pré-textuais); Introdução, Desenvolvimento, Considerações finais (elementos
textuais); Referências (elementos pós-textuais). Conforme capítulo 7.2 deste Manual.

8.3 Conteúdo

Quanto ao conteúdo do ensaio há uma distinção clara entre ensaio e artigo científico.
O conteúdo do ensaio, embora seja estruturado em três partes como no artigo científico,
apresenta um conteúdo relativamente distinto para cada parte dos elementos textuais. Artur
Polónio sugere nove regras para estruturar o conteúdo do ensaio respectivamente nas três
partes que o compõem.
Na Introdução, ele esclarece que deve ser formulado o problema e sua importância;
apresentado a tese do ensaio; e exposto o enunciado do objetivo do ensaio (regras 1 a 3). No
corpo do ensaio (desenvolvimento) deve ser estruturada uma sequência de mais cinco ações
que permitem que o ensaio atenda ao objetivo pretendido.
As ações previstas no desenvolvimento consistem em: a) identificar as teses contrárias
que concorrem contra a tese do ensaísta; b) apresentar a tese que deseja defender; c) expor os
argumentos a favor desta tese; d) apontar as objeções mais relevantes em relação à tese que
6

Várias dicas são apresentadas por James Pryor em seu texto Como se escreve um ensaio de filosofia. Para
melhores esclarecimentos consultar o texto na íntegra no site http://criticanarede.
7
BORDALO, Daniel. O ensaio da Filosofia: O Ensaio Filosófico no ensino da disciplina de Filosofia. 2011.
130f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Filosofia No Ensino secundário) Departamento de Artes e Letras,
Universidade da Beira Interior, Corvilhã (Portugal), 2011. Disponível em: https://ubibliorum.ubi.pt/bitstream/10
400.6/1301/1/tese_mestrado.pdf. Acesso em: 19 fev. 2017.
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acabou de defender; e) apresentar respostas às objeções (regras 4 a 8). Por fim, nas
considerações finais, o ensaísta apresenta suas próprias conclusões sobre a discussão realizada
no corpo do ensaio.

8.4 Linguagem e estilo

Sobre a linguagem do ensaio, Pryor e Bordalo oferecem dicas e sugestões pertinentes
para que aquela favoreça ao intuito de garantir o alcance dos objetivos estabelecidos pelo
autor do ensaio. A fim de permitir uma clara visualização dessas dicas e sugestões, elas foram
organizadas na lista abaixo:


Simplicidade e clareza. Evitar o uso de termos rebuscados e complexos garante
uma leitura segura, sem contradições e ambiguidades;



Concisão e objetividade. Evitar tanto o excesso como a carência de
explicações. Esclarecer com objetividade e sem muitas delongas permite que o
texto não fique prolixo e confuso. O mesmo se pode concluir quanto a
explicações apressadas e reduzidas em breves frases;



Exemplos e definições. Um conceito ou um problema geralmente são
compreendidos com clareza através de exemplos e definições. Estas
ferramentas da linguagem auxiliam na produção de um texto claro, pois
garantem um maior poder de persuasão ao argumento;



Voz ativa no lugar da voz passiva. Manter um texto na voz passiva acaba por
torná-lo deselegante gramaticalmente e dificulta a sua compreensão. No lugar
da frase - As noções de mundo sensível e mundo das ideias foram criadas por
Platão em sua mocidade‖, recomenda- se a frase - Foi durante sua mocidade
que Platão criou as noções de mundo sensível e mundo das ideias;



Primeira pessoa no lugar da primeira pessoa. Escrever um texto na primeira
pessoa estabelece uma nítida distinção entre as afirmações próprias dos
filósofos e o pensamento pessoal do ensaísta sobre as afirmações daqueles;



Frases declarativas no lugar de frases retóricas. Melhor escrever - Penso que
esta tese é contraditória‖ do que - Esta tese é por deveras contraditória;



Conectivos lógicos de linguagem. Torna o texto mais sóbrio, conciso e facilita
a compreensão do leitor.
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9 COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA

9.1 Definição

Trabalho acadêmico que possui a finalidade de apresentar em eventos (congressos,
simpósios, jornadas, seminários etc.), os resultados obtidos por pesquisas em andamento ou
concluído. Pretende-se, portanto com este trabalho acadêmico, comunicar, publicar
descobertas e apresentar discussões novas e inéditas à comunidade científica.
A apresentação de comunicação científica em eventos - como os supracitados - supõe
necessariamente uma exposição oral amparada em aparato gráfico (texto). Dessa forma, este
trabalho acadêmico geralmente apresenta uma extensão limitada em razão do tempo de
duração que lhe é reservado em tais eventos. Portanto, para efeito normativo do presente
Manual, as comunicações científicas apresentadas em eventos organizados pela FACFS ocorridos ou não em seu campus acadêmico – devem se apresentar quantidade mínima e
máxima de 3 a 5 laudas.

9.2 Estrutura

Quanto à sua estrutura, a comunicação científica deve apresentar os seguintes
elementos:
1. Folha de rosto:
Deve constar o nome do evento (a partir da primeira linha da margem superior); do
nome da instituição de ensino proponente; do local de realização; e data, na fonte escolhida,
tamanho 14, destaque em negrito e caixa alta, com espaço 1,5 entre linhas desses itens;
Seis espaços abaixo devem constar o título, e subtítulo (se houver) do trabalho, na
fonte escolhida, tamanho 16 (título) e 14 (subtítulo), destaque em negrito e caixa alta; com
espaço simples entre as linhas desses itens;
Seis espaços abaixo são registrados o nome do (s) autor (s), na fonte escolhida,
tamanho 14, destaque em negrito e caixa alta; logo abaixo, as credenciais (currículo) do (s)
autor (es), na fonte escolhida, tamanho 12, caixa baixa e sem destaque em negrito; em seguida
a palavra orientador: titulação e nome completo, na fonte escolhida, tamanho 12, caixa baixa e
sem destaque em negrito, com espaço 1,5 entre as linhas desses itens. (Figura 17).
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Observação: A formatação da Folha de rosto, quanto ao tipo, tamanho e destaque
(negrito ou caixa alta) da fonte, bem como o espaço entre os itens que lhe compõem, devem
estar conforme orientações já exposta neste Manual:

2. Resumo e Palavras-chave.
Seguem-se as mesmas orientações estabelecidas para a elaboração do resumo e
palavras-chave do Artigo Científico.
3. Aparato gráfico.
Texto abrangendo introdução, desenvolvimento e considerações finais, conforme
orientações estabelecidas para formatação de trabalhos acadêmicos.
4. Referências.
Conforme as orientações do capítulo 5 do Manual.

9.3 Conteúdo

O conteúdo abordado nesta seção corresponde apenas ao conteúdo dos elementos
textuais. As informações da comunicação científica devem possuir um caráter original e
criativo de forma que cada elemento textual da comunicação científica apresente o seguinte:
1. Na Introdução, esteja bem clara a delimitação do tema e do problema; a justificativa;
os objetivos; uma breve exposição da metodologia e dos principais fundamentos
teóricos (autores); e uma abordagem precisa da tese central do trabalho.
2. No desenvolvimento, seja exposta detalhadamente a fundamentação teórica (filosófica
ou teológica) da pesquisa; e os resultados alcançados e as conclusões pessoais
levantadas.
3. Nas considerações finais sejam avaliados os resultados e as conclusões apresentadas
no desenvolvimento.

9.4 Linguagem e estilo

A linguagem adotada na comunicação deve ser a mesma estabelecida nas orientações
para produção de artigo científico. Um cuidado deve existir quanto ao fato da comunicação
prever uma exposição oral, pois a linguagem oral precisa manter a coerência e a objetividade
da linguagem escrita (texto).
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Figura 15 – Modelo de Folha de Rosto parra Comunicação Científica

SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

FACULDADE CATÓLICA DE FEIRA DE SANTANA
FEIRA DE SANTANA
25 a 27 DE MAIO DE 2017

TÍTULO DO TRABALHO:
SUBTÍTULO DO TRABALHO (se houver)

NOME DO AUTOR
Credenciais do autor
Orientador: titulação e nome completo

Fonte: Elaboração própria, baseada nas normas da ABNT.

10 RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO

10.1 Definição

Por relatório entende-se o trabalho acadêmico cuja finalidade consiste em descrever de maneira formal e objetiva - resultados parciais ou conclusivos de pesquisas realizadas.
(ABNT, NBR 10719, 1989). Para efeito deste Manual, os relatórios técnico-científicos serão
classificados em duas categorias: relatório de estágio e relatório de visita técnica. O primeiro
deve ser solicitado geralmente durante a realização do estágio supervisionado; o segundo,
quando ocorrerem visitas técnicas organizadas por professores de outras disciplinas. Os dois
relatórios se distinguem quanto ao conteúdo e extensão, assemelhando-se apenas quanto ao
seu objetivo.

102

10.2 Estrutura

A. Relatório de Estágio

Os elementos pré-textuais (folha de rosto, resumo, listas e sumário); textuais
(introdução, desenvolvimento, considerações finais); e pós-textuais (anexos, agradecimentos e
referências) devem ser estruturados e formatados segundo as orientações apresentadas no
capitulo 2.

B. Relatório de Visita Técnica

Por se tratar de uma descrição referente à atividade realizada em escala de tempo e
espaço reduzida, a estrutura deste tipo de relatório deve constar os seguintes elementos: capa,
folha de rosto, e logo em seguida, o texto descritivo propriamente dito.

10.3 Conteúdo

A. Relatório de Estágio

Em razão de esse relatório ser produzido para descrever atividades do estágio
supervisionado em etapas diversas, seu conteúdo corresponde ao respectivo semestre ou etapa
de ocorrência. Dessa forma, alguns elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais do relatório
devem conter informações específicas de cada estágio, que estão - por sua vez - devidamente
explicitados nos Regulamentos de Estágio da FACFS. Entretanto, o conteúdo e outros
elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais são comuns aos demais trabalhos acadêmicos
apresentados neste Manual.
Observação: O resumo do relatório de estágio deve ter de 150 a 500 palavras.

B. Relatório de Visita Técnica

Basicamente, o texto descritivo deste relatório isenta a necessidade de produzir um
resumo, como o previsto no relatório de estágio. O próprio texto em questão exerce a função
de condensar todas as atividades desenvolvidas do início ao término da visita técnica.
Informações prévias da visita devem constar no início deste relatório: o local (instituição,
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comunidade, espaço físico etc.); endereço; data e horário (de saída e de retorno); objetivo (s)
preestabelecido (s); sujeitos envolvidos e participantes (discentes, docentes e outros);
possíveis informações que forem eventualmente surgindo e / ou solicitadas; e finalmente, as
atividades realizadas propriamente ditas.

10.4 Linguagem e estilo

Por se tratar de uma descrição, a linguagem deve sistematizar as informações
apresentadas suficientemente para qualquer ―leitor qualificado‖ consiga traçar considerações e
propor sugestões e recomendações.
O nível do vocabulário e outros aspectos da linguagem adotada devem ser o mesmo de
outros trabalhos acadêmicos apresentados neste Manual.

11 PROJETO DE PESQUISA

11.1 Definição

Trata-se de um trabalho acadêmico necessário para a realização efetiva de pesquisa.
Inclusive consiste numa das fases da pesquisa, de seu planejamento. No termos da NBR
15287 (ABNT, 2005, p. 6), compreende-se como a ―Descrição da estrutura de um
empreendimento a ser realizado.‖ A definição de pesquisa precede necessariamente a
definição de projeto de pesquisa, pois este consiste na estruturação daquela. Portanto, para
entender a função e a importância do projeto de pesquisa é relevante responder as duas
questões: o que é pesquisa? Por que pesquisar? Uma resposta é apresentada por Antônio
Carlos Gil. Segundo este autor, pesquisa pode ser definida,
[...] como o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo
proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa é
requerida quando não se dispõe de informação suficiente para responder ao
problema, ou então quando a informação disponível se encontra em tal
estado de desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao
problema. (2002, p. 17).

Uma vez compreendidas - mesmo que sumária e preliminarmente - a definição e as
razões de pesquisa, a definição e a função do projeto de pesquisa apresenta-se como mais
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clareza. Se por pesquisa entende-se um exercício racional e sistemático, supõe que antes de
ser realizada a pesquisa deve ser precedida por um planejamento que, uma vez estabelecido
com critério e coerência, permita a efetivação da pesquisa propriamente dita. Com isso fica
evidente que um projeto de pesquisa não se constitui necessariamente em pesquisa, mas
apenas na projeção de ações que serão desenvolvidas posteriormente. Nas palavras de Gil, o
projeto de pesquisa consiste que num - documento explicitador das ações a serem
desenvolvidas ao longo do processo de pesquisa‖. (2002, p. 19).
Na FACFS, o projeto de pesquisa pode ser solicitado tanto para estruturar pesquisas
bibliográficas cuja finalidade resulte na produção de Artigos Científicos, Relatórios TécnicoCientíficos ou TCC. Mas também justifica o planejamento de intervenções em determinadas
realidades física e / ou social.

11.2 Estrutura

A estrutura do projeto de pesquisa apresenta certa semelhança com a estrutura do
relatório técnico-científico, distinguindo-se deste por alguns elementos pré-textuais e pelas
subdivisões dos elementos textuais.
No que se refere aos elementos pré-textuais somente as listas (opcional) e o sumário
(obrigatório) devem constar no projeto.
Em relação aos elementos textuais ocorrem as principais especificidades do projeto de
pesquisa. A primeira corresponde à Introdução, constituída por sub-elementos indispensáveis
para a realização da pesquisa proposta no projeto. Os mencionados subelementos são os
seguintes: definição do tema, formulação do problema, hipótese (s), justificativa, e os
objetivos (geral e específicos). A segunda particularidade é ausência dos dois elementos
textuais convencionais (desenvolvimento e considerações finais) e elaboração de elementos
textuais exclusivos do projeto de pesquisa: revisão de literatura, metodologia e cronograma.
Todos os elementos textuais constituem em seções autônomas e interdependentes.
Quanto aos elementos pós-textuais (referências, apêndices, anexos) são mantidos da
mesma forma como aparecem em outros trabalhos acadêmicos como monografias e relatórios.
Os elementos textuais e pós-textuais devem ser ordenados conforme numeração
progressiva. Exemplo: 1; 1.1; 1.1.1;

2; 2.1; 2.1.1; 2.1.1.1.......
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11.3 Conteúdo

11.3.1 Introdução

É a apresentação do trabalho, deve fornecer uma visão global do tema ou objeto de
estudo da pesquisa que será realizada, incluindo a formulação de hipóteses, delimitações do
problema e os objetivos da pesquisa, conformes descritos abaixo:

11.3.1.1 Definição do tema

É a primeira parte do trabalho, de grande importância, porém muitos estudantes têm
muitas dificuldades para defini-lo. Recomenda-se que se escolha temas que tenham respaldo
na literatura e principalmente que tragam motivação pessoal podendo ser utilizados em
estudos futuros.

11.3.1.2 Formulação do problema

O problema pode representar uma questão que ainda não tenha sido resolvida, algo
que possa ser respondido por meio da pesquisa sistemática. É nesse momento que o
pesquisador deve delimitar o eixo da discussão, norteando seu estudo.
O problema deverá vir em forma de pergunta, deve ser claro e preciso. Deve ser
possível de medir, analisar, observar etc. Deve ser passível de solução, ser replicável,
reproduzível e não deve envolver valores (melhor, pior, vantagens, bom, ruim etc.).
O problema deve vir delimitado de forma especifica, pois caso esteja generalizado e
amplo, dificultará a pesquisa. Este ítem deve ser apresentado de forma objetiva e precisa,
elucidando questões do estudo contextualizado. Deve vir em forma de pergunta.

11.3.1.3 Hipóteses

Consiste em oferecer uma solução, através de uma proposição testável que pode ser
considerada verdadeira ou falsa ao final da investigação. É uma resposta provisória ao
objetivo e ao problema da pesquisa.
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11.3.1.4 Justificativa

Consiste na apresentação das razões de ordem teórica e/ou prática que justificam o
trabalho de investigação. A contextualização do problema e da escolha do tema deve compor
este elemento da introdução.

11.3.1.5 Objetivos

Através dos objetivos indica-se o que se pretende com o desenvolvimento da pesquisa
e quais os resultados esperados. São eles que delimitam e dirigem os raciocínios a serem
desenvolvidos. Não se constituem em ações a serem realizadas pelo pesquisador, mas oque se
pretende atingir como resultado intelectual ao fim da investigação realizada. Os objetivos vêm
antes da justificativa e devem começar com verbo no infinitivo.

11.3.1.6 Objetivo Geral

Deve tentar responder ao problema. Pretende dá uma visão geral do assunto e está
relacionado com a importância da pesquisa e sua contribuição para a ampliação do
conhecimento sobre o tema. Pode ser subdividido em quantos objetivos específicos forem
necessários à pesquisa.

11.3.1.7 Objetivos específicos

Devem ser elaborado a partir do objetivo geral fragmentando-o em partes. Podendo
desencadear vários objetivos. São as metas que serão utilizadas para atingir o objetivo geral.
Basicamente os objetivos específicos sustentam o objetivo geral, assim como este orienta os
objetivos específicos.

11.4 Referencial teórico

É a forma que o autor tem para demonstrar conhecimento da literatura básica sobre o
assunto, resumindo os resultados de estudos feitos por outros autores. A literatura citada deve
ser apresentada em blocos de assunto, mostrando a evolução do tema de maneira integrada,
ajudando o pesquisador a delimitar melhor o estudo.
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11.5 Metodologia

É a parte na qual se descreve os métodos e as técnicas adotadas para o
desenvolvimento do trabalho.

11.6 Cronograma

É a apresentação das etapas da pesquisa, uma estimativa do tempo necessário,
delimitando o início e o final de cada etapa. A apresentação do cronograma deve iniciar após
um espaço 1,5 abaixo do título. Normalmente o cronograma vem em forma de tabela, na qual
são distribuídas as atividades e período de realização (semanas ou meses)
Para efeito de ilustração o modelo de cronograma abaixo apresenta atividades e
períodos estabelecidos pelo Projeto Integrador proposto pela Direção no primeiro semestre
letivo de 20178.
Quadro 46 – Exemplo de Cronograma
Projeto integrador
Período
Atividades

Março
06

03-24

Abril
27

01-30

Maio
05

08

25 a 27

Entrega dos formulários com temas
Fase de orientação e produção do Projeto de Pesquisa
Entrega do Projeto de Pesquisa para avaliação
Início de orientação e produção do Texto final
Realização da pesquisa e produção do texto final
Entrega do Texto Final na Coordenação
Apresentação oral dos textos produzidos
Fonte: Elaboração própria

8

Para efeito desse Manual, o cronograma ilustrado serve apenas como modelo. As informações e datas dizem
respeito somente ao período estabelecido no próprio cronograma.
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11.7 Referências

Obedece às mesmas orientações no capítulo 5.

11.8 Apêndices

Obedece às mesmas orientações no capítulo 2.

11.9 Anexos

Obedece às mesmas orientações no capítulo 2.

11.10 Linguagem e estilo

A recomendação na maioria dos manuais de metodologia é que a linguagem do projeto
siga as mesmas sugestões e orientações estabelecidas nos trabalhos acadêmicos apresentados
anteriormente. É relevante que as informações indiquem ações que deverão ser realizadas,
dessa forma recomenda-se que o verbo esteja conjugado no futuro ou no infinitivo.
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ANEXO A - Modelos de notas de folha de rosto I

TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO
Exemplo 1 – Dissertação (Mestrado) e Tese (Doutorado)

Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em História, Universidade Estadual de
Feira de Santana, como requisito para a obtenção do
título de Mestre em História.

Exemplo 2 – TCC de Pós-graduação – Especialização

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado
ao programa de pós-graduação da Faculdade
Católica de Feira de Santana, como requisito parcial
à obtenção do título de Especialista em Docência do
Ensino Superior.

Exemplo 3 – TCC de Graduação

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado
à Coordenação pedagógica do Curso de Bacharelado
em Teologia, Faculdade Católica de Feira de
Santana, como requisito parcial à obtenção do título
de Bacharel em Teologia.
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ANEXO B - Modelos de notas de folha de rosto II

TRABALHOS ACADÊMICOS DURANTE A GRADUAÇÃO
Exemplo 1 – Relatório de Estágio

Relatório apresentado como avaliação final da
disciplina Estágio Supervisionado III, do curso de
Licenciatura em Filosofia.

Exemplo 2 – Resenha

Resenha apresentada como avaliação parcial da
disciplina Eclesiologia, do curso de Bacharelado em
Teologia.

Exemplo 3 – Artigo Científico, Paper, Ensaio.

Artigo Científico apresentado como avaliação
parcial da disciplina Antropologia Filosófica II, do
curso de Licenciatura em Filosofia.
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ANEXO C – Quadro comparativo dos trabalhos acadêmicos da FCFS

Trabalho
acadêmico

Norma reguladora

Objetivo (finalidade)

ABNT, NBR 6022

Atividade avaliativa de
disciplinas e TCC II

Artigo
Científico

Quantidade de laudas
Mínima - Máxima

10 a 15

Apresentação em eventos

Ensaio
Filosófico

FCFS, MTA

Atividade avaliativa de

Comunicação
Científica

FCFS, MTA

Apresentação em eventos

3a5

Relatório de
Estágio

ABNT, NBR 10719

Estagio Supervisionado

8 a 10

Relatório de
Visita Técnica

FCFS, MTA

Projeto de
Pesquisa

ABNT, NBR 15287

Monografia

FCFS

5a6

disciplinas

I e III
Atividade avaliativa de

2a4

disciplinas
Projeto Integrador

8 a 10

Disciplina TCC I
Trabalho de Conclusão de
Curso

30 a 60

114

ANEXO D – Normativo- Abreviaturas Utilizadas

Abreviatura

Significado

atual.

atualizado

aum.

aumentada

cap.

capitulo

color.

colorido

comp.

compilador

coord.

coordenador

ed.

edição, editor

Ed.

editora

Ed. fac-sim.

Edição fac-similar

et alt.

et alii

f.

folha

il.

Ilustração

n.

número

org.

organizador, organizadores

p.

página

p&b

preto & branco

pt.

parte

rev.

revisada

s.l.

sine loco

s.n.

sine nomine

son.

sonoro

Supl.

suplemento

t.

tomo

v.

volume

Fonte: ABNT (NBR 6023, 2018, p. 55).
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