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APRESENTAÇÃO

A
aa

atividade acadêmica está estruturada em torno de três eixos: obter
conhecimento, criar conhecimento e comunicar conhecimento. O presente
livro, contemplando a etapa final de comunicar o conhecimento produzido,
tem o objetivo de orientar os alunos e os docentes do UniAnchieta para a

elaboração de trabalhos acadêmicos e projetos de pesquisa de acordo com as Normas de
Documentação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), acopladas a algumas

peculiaridades de procedimentos institucionais.
São muitas as normas da área de documentação aprovadas pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas, no entanto, são apresentadas aqui apenas as informações básicas para
o aluno ter mais segurança na elaboração gráfica e estrutura do trabalho acadêmico, na
apresentação de citações, no estabelecimento de referências. Sendo assim, a disciplina de
Metodologia do Trabalho Científico, seja nos cursos de graduação ou de pós-graduação,
encontra respaldo nas orientações contidas em tal compêndio.
Em 2007, um grupo de professores se motivou a organizar o Manual de orientação

para elaboração de trabalhos acadêmicos. A semente se plantara. Em 2011, em decorrência
da publicação das normas 14724:2011, 10719:2011 e 15287:2011, o grupo, embora mais
reduzido, se propôs a revisar tal material, inclusive de acordo com as novas regras
ortográficas, redundando tal empreendimento no volume transformado em livro digital.
Para além de seu aspecto técnico, com certeza, constitui um relevante instrumento na
disseminação do conhecimento e na confiabilidade das informações. A semente se frutifica.
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1

TRABALHO

ACADÊMICO

E

PLÁGIO

A

elaboração do trabalho acadêmico, especialmente o Trabalho de Conclusão
de Curso, deve seguir as especificidades de cada curso e as orientações do
Regulamento Geral, elaborado pela Diretoria de Graduação do UniAnchieta.

Importa mencionar que na elaboração do trabalho acadêmico o aluno deve dedicar
especial atenção às regras de citação (ver a seção 5 deste trabalho) para não incorrer em
plágio. O aluno deve ter clareza de que a prática da remissão a outros textos e autores é
constitutiva do modo de produção do trabalho acadêmico, ou seja, é indispensável explicitar
exatamente o que está sendo usado de outros textos e autores, e diferenciar as tais citações
das proposições e interpretações do próprio acadêmico.
Por isso, conforme Romancini (2007, p.46), a citação, definida como a atribuição da
fonte a uma ideia ou conteúdo, deve ser precisa e averiguável, permitindo ao leitor do
trabalho acadêmico “[...] checar o contexto geral da citação e a fidelidade com que a mesma
foi feita.” Assim, toda citação literal ou paráfrase deve ser acompanhada da respectiva
referência.
O plágio no trabalho acadêmico configura-se quando o aluno apropria-se de frases,
parágrafos, conceitos, ideias, informações ou mesmo de um trabalho na íntegra de outro
autor, sem mencionar a respectiva fonte, ou seja, sem dar ao verdadeiro autor o devido
crédito.
Em qualquer dessas situações, há implicações ético-legais. É fundamental notar,
conforme Furtado (2002), que o plágio resulta na violação de diretos autorais e se configura,
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na linguagem jurídica, um ilícito criminal gravíssimo1. Importa destacar que o Regulamento
Geral do UniAnchieta disciplina os procedimentos nos casos em que o trabalho acadêmico se
configura como plágio.

1

Referências ao direito autoral são encontradas na Constituição Federal da República do Brasil de 1988, no
Código Civil, no Código Penal e na Lei de Direitos Autorais, Lei nº 9.610/98.
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2 TERMINOLOGIA

P

ara fins deste trabalho são utilizados os seguintes termos e definições,
conforme Norma Técnica de Referências (NBR 14724:2011; NBR 15287:2011;
NBR 10719:2011).

a) Trabalho de conclusão de curso de graduação, trabalho de graduação interdisciplinar,
trabalho de conclusão de curso de especialização e/ou aperfeiçoamento:
[...] 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.
(NBR 14724:2011, item 3.35)

b) Dissertação:
[...] documento que 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 a obtenção do
título de mestre. (NBR 14724:2011, item 3.10)

c) Tese:
[...] 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 a obtenção do título de doutor, ou similar.
(NBR 14724:2011, item 3.33)

10

d) Projeto de pesquisa:
[...] compreende uma das fases da pesquisa. É a descrição da sua estrutura.
(NBR 15287:2011, item 3.18)

e) Relatório técnico e /ou científico:
[...] documento que descreve formalmente o progresso ou resultado de
pesquisa científica e/ou técnica. (NBR 10719:2011, item 3.24)
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3 FORMA GRÁFICA DO TEXTO

P

ara os trabalhos acadêmicos digitados ou datilografados, sugere-se como
melhor formatação:

Figura 1 - Formatação recomendada
Papel branco ou reciclado
Margens
Fonte
Tamanho da fonte
Alinhamento do parágrafo
Início do parágrafo

Espacejamento

Espacejamento entre
parágrafos nas referências

Numeração de Páginas

Títulos sem indicativo
numérico

Tamanho A4 (21,0 cm x 29,7 cm)
Superior: 3 cm
Inferior: 2 cm
Esquerda: 3 cm
Direita: 2 cm
Somente Arial ou somente Times New Roman
Fonte 12 - O texto deve ser digitado ou datilografado em cor
preta, podendo utilizar outras cores somente para as
ilustrações.
Justificado.
Alinhar com espacejamento de início de parágrafo de 1 cm.
Todo o texto deve ser digitado com espaço 1,5, observadas as
seguintes exceções: as citações literais de mais de três linhas, as
notas de rodapé, as legendas das ilustrações tabelas, os
elementos da folha de rosto (natureza do trabalho, objetivo etc.)
e as referências devem ser digitados em espaço simples.
As referências, ao final do trabalho, devem ser separadas entre
si por dois espaços simples.
Todas as folhas, a partir da folha de rosto, devem ser contadas
sequencialmente, mas não numeradas. A numeração é colocada
a partir da primeira folha da parte textual (“Introdução”), em
algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, a 2 cm
da borda superior. Havendo apêndice e anexo, as suas folhas
devem ser numeradas, dando continuação à numeração do
texto principal.
Lista de ilustrações, lista de abreviaturas e siglas, lista de
símbolos, agradecimento, resumo, sumário, introdução,
conclusão, referências, glossário, apêndice(s), anexo(s),
índice(s), errata – devem ser centralizados e vir em maiúscula e

12

Citações

Notas de rodapé

Capítulos

Subtítulos e Subdivisões

Digitação e impressão do
trabalho

Quantidade mínima
de páginas do trabalho

em negrito. A folha de aprovação, a dedicatória e a epígrafe são
elementos sem título e sem indicativo numérico.
Ver item 5
As notas de rodapé podem ser notas de referência e notas
explicativas. As notas de referência são utilizadas para indicar a
fonte da citação. As notas explicativas são utilizadas para inserir
informações complementares ao texto principal, para remeter o
leitor a outras partes do trabalho, indicar outros textos em que
se discute uma questão para trazer a versão original de alguma
citação. Devem ser colocadas na parte inferior a página e
separadas do texto por um traço contínuo de 3 ou 4 cm e
digitadas em espaço simples, com caracteres menores do que os
usados no texto.
Devem sempre ser iniciados numa nova página, mesmo que
sobre espaço suficiente na página em que termina o capítulo
anterior. Os títulos, em maiúsculas, são numerados em
algarismos arábicos:
1 O PENSAMENTO EDUCACIONAL DE LUBIENSKA
Escritos de forma homogênea, os títulos das subseções devem
ser separados do texto que os precede ou que os sucede por
dois espaços 1,5 entrelinhas e devem ser numerados conforme
a técnica dos números pontuados: 2.1, 2.1.1 etc.
Para especificar pormenores no interior destas subdivisões
usam-se algarismos ou letras fechados em meio-parênteses: 1),
a) etc., evitando exageros com a formação de séries de números
pontuados muito longas.
Destacam-se gradativamente os títulos das seções, utilizando-se
os recursos de negrito, itálico ou sublinhado e outros, no
sumário e, de forma idêntica, no texto. Sugestão:
- Seção primária: fonte 12, maiúscula e negrito.
- Seção secundária: fonte 12, maiúscula sem negrito.
- Seção terciária: fonte 12, somente maiúscula a primeira letra,
sendo as demais minúsculas, em negrito e itálico.
- Seção quaternária: fonte 12, somente maiúscula a primeira
letra, sendo as demais minúsculas, em negrito.
Os elementos pré-textuais devem iniciar no anverso da folha,
com exceção dos dados internacionais de catalogação-napublicação que devem vir no verso da folha de rosto.
Recomenda-se que os elementos textuais e pós-textuais sejam
digitados ou datilografados no anverso e verso das folhas.
40 (quarenta) páginas de corpo de texto (“Introdução”,
“Desenvolvimento” e “Conclusão”).
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4

ESTRUTURA

DE

TRABALHO

ACADÊMICO

O

trabalho acadêmico segue um padrão de apresentação em três partes:
elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. De
acordo com a NBR 14724:2011, a estrutura do trabalho acadêmico segue o

esquema apresentado abaixo:

Parte externa

Capa (obrigatório)
Lombada (opcional)

Elementos pré-textuais

Folha de rosto (obrigatório)
Errata (opcional)
Folha de aprovação (obrigatório)
Dedicatória (opcional)
Agradecimentos (opcional)
Epígrafe (opcional)
Resumo na língua vernácula (obrigatório)
Resumo em língua estrangeira (obrigatório)
Lista de ilustrações (opcional)
Lista de tabelas (opcional)
Lista de abreviaturas e siglas (opcional)
Lista de símbolos (opcional)
Sumário (obrigatório)

Elementos textuais

Introdução
Desenvolvimento
Conclusão

Elementos pós-textuais

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

Parte interna
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4.1 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS
Os elementos pré-textuais têm esse nome porque vêm antes do texto propriamente
dito e sua apresentação obedece à sequência:
1) Capa.
1a) Lombada.
2) Folha de rosto.
2a) Ficha catalográfica. Item necessário apenas para os trabalhos arquivados na biblioteca.
As bibliotecárias fornecem o modelo da ficha catalográfica.
3) Errata.
4) Folha de aprovação.
5) Dedicatória.
6) Agradecimento.
7) Epígrafe.
8) Resumo/Palavras-chave.
9) Resumo em língua estrangeira/Palavras-chave.
10) Lista de ilustrações.
11) Lista de tabelas.
12) Lista de abreviaturas e siglas.
13) Lista de símbolos.
14) Sumário.
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A sequência completa desses elementos só estará presente quando houver
necessidade. Só em trabalho de conclusão de curso, em que há a possibilidade de o trabalho
ficar arquivado em biblioteca, são necessárias a ficha catalográfica e a lombada, na qual
deverão constar o ano, o título e o nome do autor, para facilitar a procura.
Dependendo da decisão do coordenador de curso, a encadernação em capa dura pode
ser substituída por uma mídia digital, em formato de CD ou DVD, com a finalidade de
compor um banco de dados de trabalhos acadêmicos e economizar espaço físico na
biblioteca.
O invólucro da mídia deverá ser de acrílico transparente padrão, com a capa frontal
contendo os mesmos dizeres da capa dura, no mesmo tipo de fonte utilizada no trabalho,
porém sendo permitido tamanho de fonte menor, de modo a harmonizar os dizeres da capa
com um retângulo de 12 cm x 12 cm.

4.1.1 Capa dura (modelo)
A capa dura, caso seja uma exigência do curso de graduação ou pós-graduação, deve
ser em “azul royal”, com a letra escolhida para o trabalho, conforme modelo abaixo.
Observar tamanho das letras e configuração da página conforme modelo da “folha de
rosto”, mas sem os dizeres “Trabalho de Conclusão de Curso apresentado...”.
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Figura 2 - Modelo de capa dura

4.1.2 Capa
A capa contém os mesmos elementos da capa dura com a mesma letra, só que deve
ser feita em papel A4, comum (observar o modelo da “folha de rosto”, mas sem os dizeres
“Trabalho de Conclusão de Curso apresentado...”).

4.1.3 Folha de rosto
De acordo com a NBR 14724:2011, a folha de rosto mantém os mesmos elementos
registrados na capa, exceto o nome da instituição. Deve ser acrescentado abaixo do título,
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no lado direito da página, uma Nota, indicando a natureza acadêmica do trabalho (tese,
dissertação, trabalho de conclusão de curso e outros) e o objetivo (aprovação em disciplina,
grau pretendido e outros), além da instituição e área de concentração em que é
apresentado.
É necessário indicar também o nome do orientador e, se houver, o do co-orientador. A
nota também deve ter tamanho da fonte 10, justificado, somente com as iniciais maiúsculas,
espaçamento entre linhas simples e alinhada do meio da mancha para a margem direita
(recuo até o centro da página).
Figura 3 - Modelo de folha de rosto2

NOME DO ALUNO
(letra nº 12 e negrito)

TÍTULO DO TRABALHO:
Subtítulo
(letra nº 12 e negrito)

Trabalho de Conclusão de
Curso apresentado à banca
examinadora
da
Pósgraduação
do
Centro
Universitário
Padre
Anchieta, como exigência
parcial para obtenção do
título de especialista em...
(indicar área), sob a
orientação do Prof. ... (letra
n. 10)

Jundiaí - SP
2011

2

Como pode ser notado, trata-se de um modelo de folha de rosto referente a um Trabalho de Conclusão de Curso
de pós-graduação. A folha de rosto deverá ser adaptada conforme a natureza do trabalho acadêmico e do curso.
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4.1.4 Errata
Conforme a NBR 14724:2011, a errata é um elemento opcional. Deve ser inserida logo
após a folha de rosto, constituída pela referência do trabalho e pelo texto da errata.
Apresentada em papel avulso ou encartado, acrescida ao trabalho depois de impresso.
Exemplo de errata, conforme a NBR 14724:2011:
ERRATA
FERRIGNO, C. R. A. Tratamento de neoplasias ósseas apendiculares com reimplantação de
enxerto ósseo autólogo autoclavado associado ao plasma rico em plaquetas: estudo crítico
na cirurgia de preservação de membro em cães. 2011. 128 f. Tese (Livre-Docência) Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

Folha

Linha

Onde se lê

Leia-se

16

10

auto-clavado

Autoclavado

4.1.5 Folha de aprovação
De acordo com a NBR 14724:2011, a folha de aprovação contém nome do autor do
trabalho, título do trabalho e subtítulo (se houver), natureza, objetivo, nome da instituição a
que é submetido, área de concentração, data de aprovação, nome, titulação e assinatura
dos componentes da banca examinadora e instituições a que pertencem.
A data de aprovação e a assinatura dos componentes da banca examinadora são
colocadas após a aprovação do trabalho. Ressalta-se que a folha de aprovação é um
elemento sem título e sem indicativo numérico.
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Figura 4 - Modelo de folha de aprovação

NOME DO ALUNO

TÍTULO: subtítulo (do Trabalho de Conclusão de Curso)

Trabalho de Conclusão de Curso aprovado como requisito parcial para a
obtenção do título de especialista em... (indicar área) pela seguinte banca
examinadora da Pós-graduação do Centro Universitário Padre Anchieta:

Nota: ____________

Data da defesa:________________

______________________________
Orientador: Prof. Dr.

______________________________

______________________________
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4.1.6 Dedicatória, agradecimentos e epígrafe
Os agradecimentos e a dedicatória são elementos que, praticamente, não necessitam
de nenhuma explicação. Para sua apresentação gráfica, ver modelo.
A epígrafe é uma frase (ou um trecho de texto) com a indicação da autoria, escolhida
para anteceder o texto escrito, por ser significativa em relação à abordagem ou em relação
ao conteúdo desenvolvido.
De acordo com a NBR 14724:2011, a epígrafe é um elemento opcional e deve ser
inserida após os agradecimentos. Também é possível constar epígrafes nas folhas ou páginas
de abertura das seções primárias.
a) Folha de dedicatória (modelo)
Figura 5 - Modelo de dedicatória

A meus pais...

Dedico a...
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b) Agradecimentos (modelo)
Figura 6 - Modelo de agradecimentos

AGRADECIMENTOS

Meus agradecimentos aos...
Agradeço aos...
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c) Epígrafe (modelo)

Figura 6 - Modelo de epígrafe

A denúncia de tudo quanto mutila a espécie
humana e impede sua felicidade nasce da
confiança no homem [...] Agora, quando se
imagina que a ciência nos ajudou a vencer o terror
do desconhecido na Natureza, somos escravos das
pressões sociais que essa mesma ciência criou.
Quando nos convidam a agir independentemente,
pedimos modelos, sistemas, autoridades. Se
quisermos verdadeiramente emancipar o homem
do medo e da dor, então a denúncia do que hoje se
chama razão e ciência é o melhor serviço que a
razão pode prestar. (HORKHEIMER, 1993, p.12)

4.1.7 Resumo / Resumo em língua estrangeira
Conforme indica a ABNT, o resumo informativo deve explicitar: objetivo, métodos e
materiais, resultados e conclusões. O resumo, em parágrafo único e espaço 1,5, deve ser
composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não de enumeração de
tópicos.
Deve-se dar preferência ao uso da terceira pessoa do singular e do verbo na voz ativa.
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O resumo em língua estrangeira de divulgação internacional é o texto do resumo (feito
tal qual orientação dada) vertido para uma língua estrangeira. O resumo na língua inglesa,
por exemplo, chama-se abstract.
Segundo a NBR 6028:2003, os resumos devem ter de 150 a 500 palavras nos trabalhos
acadêmicos.
Ao final do resumo, devem ser colocadas as “palavras-chave”, separadas entre si por
ponto. Veja exemplo de resumo abaixo:
Figura 8 - Modelo de resumo

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo estimar o processo de
substituição de importações em setores da indústria brasileira no
período recente e avaliar se seria um processo natural de substituição
de importações ou se conteria elementos de indução via política
comercial externa. Para situar o problema dentro de um arcabouço
teórico, é feita uma resenha da evolução do pensamento econômico
sobre a relação entre políticas comerciais e desenvolvimento, dos
argumentos pró-intervenção comercial e das prescrições de política
segundo a escola neoclássica e a escola estruturalista. Como
referencial teórico são revisitadas brevemente as experiências de três
países em desenvolvimento (Índia, Coreia do Sul e Brasil). Para
avaliar a experiência recente no caso do Brasil um índice foi usado
para medir a substituição de importações a partir de medidas
alternativas, sendo aplicado a quarenta e nove setores da indústria de
transformação no período e 1989-2000. Uma análise de regressão
para esse índice de substituição de importações em função de tarifas
efetivas e taxa de câmbio efetivo real para o período 1995-2000
sugere que as variáveis efetivas e câmbio efetivo real exercem
influência sobre o índice de substituição. A partir de 1999 a
influência do câmbio sobre o índice de substituição de importações
foi maior que a influência da tarifa efetiva, evidenciando que o
processo de substituição de importações pós-depreciação cambial de
1999 contém elementos que o caracterizam como "natural".
Palavras-chave: Substituição de importações. Indústria. Política
comercial. Câmbio.
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4.1.8 Lista de ilustrações

Conforme a NBR 14724:2011, a lista de ilustrações é um elemento pré-textual
opcional. Deve ser elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item
designado por seu nome específico, travessão, título e respectivo número da folha ou
página.
A NBR 14724:2011 também recomenda a elaboração de lista própria para cada tipo de
ilustração (desenhos, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta,
quadro, retrato, figura, imagem) caso apareçam em número significativo no trabalho.
Exemplo de lista de ilustrações:
LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Quadro 1 – Número de alunos matriculados nas séries iniciais do Ensino Fundamental
das escolas da rede pública do município de Jundiaí .................................................... 5

Fotografia 1 – Equipe de operação ................................................................................ 7

Gráfico 1 – Desenvolvimento urbano ............................................................................ 9

Quadro 2 – Estrutura básica do trabalho acadêmico .................................................... 10

As normas para apresentação de ilustrações no corpo do trabalho acadêmico, no que
se refere à sua identificação (numeração, título e fonte), constam no apêndice A Apresentação de Ilustrações.
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4.1.9 Listas de tabelas
Tabelas são recursos visuais para a apresentação de dados e de resultados analíticos.
As tabelas se referem a dados apresentados por extenso, ou seja, apresentam, no seu corpo,
palavras e números.
A lista de tabelas é um elemento opcional e deve ser elaborada de acordo com a
ordem apresentada no texto, com cada item designado por seu nome específico,
acompanhado do respectivo número da folha ou página.
Exemplo de lista de tabela:
LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Perfil socioeconômico dos alunos egressos do curso de Pedagogia no
período de 2000 a 2010 ................................................................................................. 7

Tabela 2 - Número de alunos matriculados nos cursos tecnológicos entre 2007 e 2010
........................................................................................................................................ 9

As normas para apresentação de tabelas no corpo do trabalho acadêmico constam no
apêndice B - Apresentação de Tabelas.

4.1.10 Lista de abreviaturas e siglas
A lista de abreviaturas e siglas é elemento opcional. Conforme a NBR 14724:2011,
consiste na relação alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no texto, seguidas das
palavras ou expressões correspondentes grafadas por extenso. Recomenda-se a elaboração
de lista própria para cada tipo.
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Se forem utilizadas até dez abreviaturas e siglas diferentes, não há necessidade de se
apresentar uma lista. Caso contrário, a lista deverá ser elaborada antes do sumário, com as
abreviaturas e siglas em ordem alfabética, seguidas do seu significado.
Exemplo de lista de abreviaturas e siglas, de acordo com a NBR 14724:2011:
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas

Fil.

Filosofia

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

INMETRO

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial

As normas para apresentação de Abreviaturas e Siglas no corpo do trabalho acadêmico
constam no apêndice C - Apresentação de Abreviaturas e Siglas.

4.1.11 Sumário
A elaboração do sumário segue as informações da NBR 6027: 2003.
Muitas vezes se confunde o sumário com o índice. Na linguagem comum (não técnica),
o índice é apresentado como tendo a função que é, a rigor, a do sumário. O índice, no
entanto, conforme a NBR 6027:2003, mostra a “[...] enumeração detalhada dos assuntos:
nomes de pessoas, nomes geográficos, acontecimentos etc., com a indicação de sua
localização no texto.” Assim, o índice tem a função remissiva porque remete o leitor
diretamente às páginas do conteúdo que ele quer examinar. Já o sumário, conforme essa
mesma norma, "[...] é a enumeração das principais divisões, seções e outras partes de um
documento, na mesma ordem em que a matéria nele se sucede.”
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O sumário é o último dos elementos pré-textuais e o índice é um elemento póstextual.
Como exemplo de sumário, consulte o modelo a seguir, retirado e adaptado de
Severino (2002, p.168):
Figura 9 - Modelo de sumário
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4.2 ELEMENTOS TEXTUAIS
O texto propriamente dito é estruturado logicamente em três momentos: introdução,
desenvolvimento e conclusão. Importa mencionar que essa estrutura é pertinente ao
Trabalho de Conclusão de Curso e também pode ser aplicada ao Relatório de Estágio,
mencionado no capítulo oito.
São elementos textuais dos trabalhos acadêmicos:
Figura 10 – Elementos textuais
INTRODUÇÃO

Descrição do problema;
Justificativa;
Referencial Teórico;
Objetivos;
Metodologia.

DESENVOLVIMENTO

CONCLUSÃO

Subdivisões do estudo e/ou coleta e análise de dados. A
nomenclatura dessas subdivisões fica a critério do autor.
Fechamento do estudo

4.2.1 Introdução
Serão considerados os seguintes elementos da introdução, aqui subdivididos apenas
por questões didáticas, mas que devem ser apresentados num texto único, sem subtítulo.

4.2.1.1 Descrição do tema-problema
Expõe-se o tema-problema que vai ser tratado e a sua delimitação, ou seja, sob que
ângulos e levando-se em conta que variáveis e aspectos tal problema será discutido e
analisado.
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4.2.1.2 Justificativa
A justificativa é muito importante, pois indica a relevância do estudo proposto. Tratase de mostrar o que se perde, em termos científicos, se tal problema não for discutido e não
se buscar sua solução.

4.2.1.3 Referencial teórico
O referencial teórico é a base conceitual da qual o pesquisador está partindo. A sua
indicação expressa a familiarização do pesquisador com os conhecimentos já obtidos em sua
área e é, ainda, uma das bases a partir da qual seu trabalho poderá ser julgado.

4.2.1.4 Objetivos
Os objetivos explicitam o que se quer buscar. Evidentemente estão ligados ao
problema anteriormente posto e à hipótese inicial que se quer demonstrar com o trabalho
de pesquisa.

4.2.1.5 Metodologia
A metodologia pode manifestar-se sob dois aspectos:
a) como método de abordagem do problema, conforme perspectiva teórica adotada;
b) como métodos e técnicas de coleta e análise de dados (abordagem quantitativa,
qualitativa etc).
A definição precisa do problema e a explicitação da hipótese variam conforme o que se
pretende atingir com o trabalho. Assim, muitas vezes, em trabalhos de graduação e até
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mesmo em alguns trabalhos de pós-graduação, a pesquisa pode ser "apenas" a descrição de
uma situação ou de um fenômeno, uma organização ou uma reorganização de dados.
4.2.2 Desenvolvimento
No desenvolvimento aparece o raciocínio do pesquisador aplicado sobre a questão em
foco. Em termos de texto, o desenvolvimento está estruturado em tópicos com suas
respectivas subdivisões.
O desenvolvimento, conforme Severino (2000, p.83),
[...] corresponde ao corpo do trabalho e será estruturado conforme as
necessidades do plano definitivo da obra. As subdivisões dos tópicos (itens,
seções, capítulos etc.) surgem da exigência da logicidade e da necessidade
de clareza e não de um critério puramente espacial. Não basta enumerar
simetricamente os vários itens: é preciso que haja subtítulos portadores de
sentido.

Quando o trabalho envolver pesquisa de campo, o desenvolvimento mostrará os
dados coletados e a análise que sobre eles é feita.
Análise, por sua vez,
[...] é a categorização, ordenação, manipulação, sumarização de dados. Seu
objetivo é reduzir grandes quantidades de dados brutos passando-os a uma
forma mais interpretável e manuseável de maneira que características de
situações, acontecimentos e de pessoas possam ser descritas sucintamente,
e as relações entre variáveis estudadas e interpretadas. A estatística,
naturalmente, faz parte da análise. (KERLINGER, 1980, p.353)

4.2.3 Conclusão
A orientação da ABNT fala na conclusão como consequências dos resultados.
A conclusão, ainda segundo Severino (2000, p.83):
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É a síntese para a qual caminha o trabalho. Será breve e visará recapitular
sinteticamente os resultados da pesquisa elaborada até então. Se o
trabalho visar resolver uma tese-problema e se, para tal, o autor
desenvolver uma ou várias hipóteses, através do raciocínio, a conclusão
aparecerá como um balanço do empreendimento. O autor manifestará seu
ponto de vista sobre os resultados obtidos, sobre o alcance do mesmo.

A ABNT sugere que nas conclusões se mostre, também, como os resultados se
relacionam com os objetivos propostos no documento, em termos de recomendações,
sugestões, novas relações e hipóteses aceitas ou rejeitadas.

4.3 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS
Após a conclusão, têm lugar os elementos pós-textuais. Estes são:
a) Referências;
b) Apêndices;
c) Anexos.

4.3.1 Referências
A referência, segundo a NBR 6023:2002, “[...] é o conjunto padronizado de elementos
descritivos, retirados de um documento, que permite sua identificação individual.” A
referência deve estar apropriada ao suporte do documento que vai ser referenciado: livro,
revista, vídeo, filme, mapa e outros. Sua finalidade é informar o leitor a respeito das fontes
que serviram de referência para a realização da pesquisa que resultou no trabalho escrito.
Deve conter a indicação de todos os documentos que foram citados ou consultados
para a realização do estudo.
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4.3.1.1 Composição da referência
Na referência constam os seguintes elementos:
a) elementos essenciais;
b) elementos complementares.
Elementos essenciais "[...] são as informações indispensáveis à identificação de um
documento. Os elementos essenciais estão estritamente vinculados ao suporte documental
e variam, portanto, conforme o tipo." (NBR 6023:2002. item 4.1). Para a identificação de um
livro, por exemplo, os elementos essenciais são: autor, título da obra, subtítulo (se houver),
edição, local da editora, editora e ano de publicação (NBR 6023:2002, item 7.1.1). Para a
referência de um artigo de revista, é essencial a indicação do nome da revista, número e
data.
No caso de o suporte ser um meio eletrônico, é sempre necessário agregar, após os
elementos essenciais, as informações sobre o tipo de suporte eletrônico: o endereço
eletrônico e a data de acesso ao documento.
São elementos complementares "[...] as informações que, acrescentadas aos
elementos essenciais, permitem melhor caracterizar os documentos." (NBR 6023:2002, item
E ainda:
Elementos complementares para um livro são indicações de outros tipos de
responsabilidade (ilustrador, tradutor, revisor, adaptador, compilador etc.);
informações sobre características físicas do suporte material, páginas e/ou
volumes, ilustrações, dimensões, série editorial ou coleção, notas e ISBN
(International Standart Book Numbering), entre outros. (NBR 6023:2002,
7.1.3).

As obras devem ser referenciadas em ordem alfabética, a segunda linha e
subsequentes iniciam sob a primeira letra da primeira linha. As referências são alinhadas,
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conforme o item 6.3 da NBR 6023:2002, somente à margem esquerda do texto, em espaço
simples e entre si por dois espaços simples.
Importa destacar que o item 8.1.1.4 da NBR 6023:2002 especifica que outros tipos de
responsabilidade (tradutor, revisor, ilustrador, compilador) podem ser acrescentados após o
título, conforme aparecem no documento.
Indicam-se os números das páginas inicial e final sem considerar a repetição das
dezenas, centenas etc. precedidos da abreviatura p., ou o número do volume, precedido da
abreviatura v., sem espaço.
Em lista de referência, não se repete a mesma entrada (autor) que é substituído por
um por um traço sublinear equivalente a seis espaços e ponto. Isso ocorre quando duas ou
mais obras do mesmo autor são referendadas ao final do trabalho científico.
Exemplos:
FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977a.
_______. Pedagogia do oprimido. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977b.
Quando faltar algum dado tipográfico, indicar, entre colchetes, as abreviaturas:
[s.l.] = sem local (sine loco)
[s.n.] = sem editora, sem nome (sine nomine)
[s.l.: s.n.] = sem local e sem editora
[1969?] = data provável
[2000] = data certa não indicada no documento
Exemplos:
ALVES, Rubem. Pesquisa: para quê? [s.l.: s.n.], 1989.
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LEITE, Carlos. Dicionário de ideias semelhantes. 2. ed. São Paulo: Paz e Terra, [1993].

4.3.1.2 Modelos de referências

a) UM AUTOR
ORTIZ, Lenira P. Região de Presidente Prudente: vinte anos de alta evasão populacional. 5.
ed. São Paulo: SEADE, 1983.

b) AUTORIA COMPOSTA POR DOIS OU TRÊS AUTORES
CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A. Metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall,
2002.
GIDDENS, Anthony; HOBBES, Thomas; TOCQUEVILLE, Alexis de. Geo-política do caos. 2. ed.
Rio de Janeiro: Vozes, 1999.

c) AUTORIA COMPOSTA POR MAIS DE TRÊS AUTORES
Se há mais de três autores, menciona-se o primeiro autor, seguido da expressão et al.
(abreviação da expressão latina et alii que significa: e outros).
BIGNOTTO, Norberto et al. A crise da razão. Brasília, DF: IPEA, 1994.

d) AUTORIA DESCONHECIDA: a entrada é feita pelo título.
DIAGNÓSTICO do setor editorial brasileiro. São Paulo: Câmara Brasileira do Livro, 1993. 76p.
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e) COM ORGANIZADOR OU COORDENADOR RESPONSÁVEL
MANZINI, Eunice J. (Org.). Integração do aluno com deficiência: perspectiva e prática
pedagógica. 3. ed. Marília: Unesp, 1999.
KRAMER, Sonia (Coord.). Com a pré-escola nas mãos: uma alternativa curricular para a
educação infantil. 12. ed. São Paulo: Ática, 1999.

f) CAPÍTULO DE LIVROS
Quando o autor do capítulo é diferente do autor da obra:
VIEIRA, Jorge M. D. O silêncio da cidadania. In: BICUDO, Maria A. V.; SILVA JÚNIOR, Carlos A.
(Org.). Formação do educador: dever do estado, tarefa da universidade. 4. ed. São Paulo:
UNESP, 1996. p.91-95.
Quando o autor do capítulo é o mesmo autor da obra:
FERNANDES, Fernando D. M. A síndrome autística e o autismo infantil. In:______. Autismo
infantil: repensando o enfoque fonoaudiológico. 2. ed. São Paulo: Lovise, 1996. p.17-28.
O item 8.7.4 da NBR 6023/ago. 2002 ressalta que, ao se referenciar partes de
publicações, mencionam-se “[...] os números das folhas ou páginas inicial e final, precedidos
da abreviatura f. ou p., ou indica-se o número do volume, precedido da abreviatura v., ou
outra forma de individualizar a parte referenciada.”
Observação: a folha é composta de duas páginas: anverso e verso. Alguns trabalhos,
como teses e dissertações, são impressos apenas no anverso e, neste caso, indica-se f..

g) TESES E DISSERTAÇÕES
Todo trabalho acadêmico deve indicar em nota o tipo de documento (tese,
dissertação, trabalho de conclusão de curso), o grau, a vinculação acadêmica, o local e a data
da defesa, mencionada na folha de aprovação (se houver).

36

VIEIRA, Emardi Feijó. Gestão estratégica na Universidade Regional de Blumenau: evolução
histórica e prospecção de posicionamentos competitivos. 2000. 160f. Dissertação (Mestrado
em Administração) – Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Regional de
Blumenau, Blumenau, 2000.
MORGADO, Marilise. Educação infantil: desafios atuais. 2003. 62f. Trabalho de Conclusão de
Curso (Especialização em Educação Infantil) – Faculdade de Educação, Universidade do Alto
Vale do Itajaí, Rio do Sul, 2003.

h) SÉRIES E COLEÇÕES
BRANDÃO, Carlos R. O que é educação. 18. ed. São Paulo: Brasiliense, 1986. (Coleção
Primeiros Passos, 20).

i) AUTOR ENTIDADE
As obras de responsabilidade de entidade (órgãos governamentais, empresas,
associações, congressos, seminários etc), têm entrada pelo seu próprio nome, por extenso.
UNIVERSIDADE SÃO PAULO. Catálogo de teses da Universidade de São Paulo. São Paulo,
1993. 419p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e documentação:
citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002.
Observação: quando a entidade tem uma determinação genérica, seu nome é
precedido pelo órgão superior, ou pelo nome da jurisdição geográfica a qual pertence (país,
estado ou município).
BRASIL. Ministério da Economia. Relatório de Contabilidade. Brasília, DF, 1993.
SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Diretrizes para a política ambiental do
Estado de São Paulo. São Paulo, 1993. 35p.
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j) PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS – periódicos (jornais, revistas, suplementos etc.) considerados
no todo (coleção):
Os elementos essenciais são: título, local de publicação, editora, data de início da
coleção e data de encerramento da publicação, se houver. Entre os elementos
complementares, destacam-se as informações sobre periodicidade, mudança de título ou
incorporações de outros títulos etc.
CADERNOS DE PESQUISA. São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 1971-.
CADERNOS CEDES. Campinas: UNICAMP, 1990-.
BOLETIM GEOGRÁFICO. Rio de Janeiro: IBGE, 1943-1978. Trimestral.
SÃO PAULO MEDICAL JOURNAL. São Paulo: Associação Paulista de Medicina, 1941-.
Bimensal.
Observação: para as coleções de periódicos em curso de publicação, indica-se apenas a
data inicial seguida de hífen e de um espaço. Em caso de publicação periódica encerrada,
indicam-se as datas inicial e final do período da edição.

Periódicos considerados em parte (Fascículos, Suplementos, Números Especiais sem título
próprio):
Quando se referenciam periódicos no todo (toda a coleção), ou quando se referencia
integralmente um número ou fascículo, o título deve ser sempre o primeiro elemento da
referência, devendo figurar em letras maiúsculas. Os elementos essenciais são: título da
publicação, local da publicação, editora, numeração do ano e/ou volume, numeração do
fascículo, as informações de períodos e datas de sua publicação. Entre os elementos
complementares, destacam-se as particularidades que identificam a parte.
CONJUNTURA ECONÔMICA. Rio de Janeiro: FGV, v.38, n.9, set. 1984. 135p. Edição Especial.
REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS. Rio de Janeiro: FGV, ano 35, 2001. Suplemento.
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Artigos de periódicos (partes de publicações periódicas com título próprio):
Os elementos essenciais são: autor(es), título do artigo ou matéria, subtítulo (se
houver), título da publicação, local da publicação, numeração correspondente ao volume
e/ou ano, fascículo ou número, paginação inicial e final do artigo ou matéria, as informações
de período e data de publicação.
BARROS, Maria Helena T. C. O adolescente e a leitura da literatura. Cadernos de Pesquisa,
São Paulo, v.7, n.1, p.169-176, jun./jul. 1998.
DUARTE, Rosália. Pesquisa Qualitativa: reflexões sobre o trabalho de campo. Cadernos de
Pesquisa, v.6, n.115, p.139-154, ago. 2002.
Observação: se o artigo não apresentar autoria, a entrada é feita pelo título, sendo que
a primeira palavra deve estar em letras maiúsculas.
MÃO-DE-OBRA e previdência. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Rio de Janeiro,
v.7, 1983. Suplemento.

Artigos de Jornais (inclui comunicações, editorial, entrevistas etc.):
Os elementos essenciais são: autor(es), título, subtítulo (se houver), título do jornal,
local da publicação, data de publicação, seção, caderno ou parte do jornal e a paginação
correspondente.
ROSSI, Carlos. Os números do horror. Folha de S. Paulo, São Paulo, 24 mar. 2002, Caderno A,
p.2.
NAVES, Pedro. Lagos andinos dão banho de beleza. Folha de S. Paulo, São Paulo, 28 jun.
1999, Folha Turismo, Caderno 8, p.13.

Observação: quando não houver seção, caderno ou parte, a paginação do artigo ou
matéria precede a data.
LEAL, Lenira. MP fiscaliza com autonomia total. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p.2, 25 abr.
1999.
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k) DOCUMENTOS JURÍDICOS:
De acordo com a NBR 6023:2002, considera-se documento jurídico a legislação, a
jurisprudência (decisões judiciais) e a doutrina (interpretação dos textos legais). Os
elementos essenciais são: jurisdição (ou cabeçalho da entidade, no caso de se tratar de
normas), título, numeração, data e dados da publicação.
Legislação:
Compreende a Constituição, as emendas constitucionais e os textos legais
infraconstitucionais (lei complementar e ordinária, medida provisória, decreto em todas as
suas formas, resolução do Senado Federal) e normas emanadas das entidades públicas e
privadas (ato normativo, portaria, resolução, ordem de serviço, entre outros).
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.
SANTA CATARINA. Constituição do Estado de Santa Catarina. Florianópolis: Imprensa Oficial,
1989.
SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 42.822, de 20 de janeiro de 1998. Dispõe sobre a
desativação de unidades administrativas de órgãos da administração direta e das autarquias
do Estado e dá outras providências. Lex: coletânea de legislação e jurisprudência, São Paulo,
v.62, n.3, p.217-220, 1998.
BRASIL. Medida provisória nº 1.569-9, de 11 de dezembro de 1997. Estabelece multa em
operações de importação e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa
do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 14 dez. 1997. Seção 1, p.29514.
BRASIL. Constituição (1988). Emenda constitucional nº 9, de 9 de novembro de 1995. Dá
nova redação ao art. 177 da Constituição Federal, alterando e inserindo parágrafos. Lex:
legislação federal e marginalia, São Paulo, v.59, p.1966, out./dez. 1995.

Jurisprudência (decisões judiciais):
Compreende súmulas, enunciados, acórdãos, sentenças e demais decisões judiciais.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula n.14. In: ______. Súmulas. São Paulo: Associação
dos Advogados do Brasil, 1994, p.16.
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BRASIL. Tribunal Regional Federal (5. Região). Apelação cível nº 42.441-PE (94.05.01629- 6).
Apelante: Edilemos Mamede dos Santos e outros. Apelada: Escola Técnica Federal de
Pernambuco. Relator: Juiz Nereu Santos. Recife, 4 de março de 1997. Lex: jurisprudência do
STJ e Tribunais Regionais Federais, São Paulo, v.10, n.103, p.558-562, mar. 1998.
Doutrina:
Inclui toda e qualquer discussão técnica sobre questões legais (monografias, artigos de
periódicos etc.), referenciada conforme o tipo de publicação.
BARROS, Raimundo Gomes de. Ministério Público: sua legitimação frente ao Código do
Consumidor. Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, São Paulo, v.19, n.139, p.5372, ago. 1995.

l) PUBLICAÇÕES EM MEIO ELETRÔNICO
O item 7.2 da NBR 6023:2002 especifica que, além dos elementos recomendados para
documentos não eletrônicos, devem-se acrescentar as informações relativas à descrição
física do meio ou suporte, como disquetes, CD-ROM, online etc.
Quando se tratar de obras consultadas online, são essenciais as informações sobre o
endereço eletrônico apresentado entre os sinais < >, precedido da expressão “Disponível
em:” e a data de acesso ao documento, precedida da expressão “Acesso em:”,
opcionalmente acrescida dos dados referentes à hora, minutos e segundos.

Monografias (livro, trabalho acadêmico etc.):
ALVES, Castro. Navio Negreiro. [s.l.]:Virtual Books, 2000. Disponível em:
<http://www.terra.com.br/virtualbooks/freebook/port/lport2/navionegreiro.html>. Acesso
em: 10 jan. 2002. 16:30:30.
ALVES, Maria Martins. Como fazer referências: bibliográficas, eletrônicas e demais formas de
documentos. Disponível em: <http://www.bu.ufsc.br/home982.html>. Acesso em: 14 nov.
2001. 16:30:30.
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DECOTELLI, Carlos Alberto. Aprendendo crédito e cobrança. Rio de Janeiro: Tecnomatic,
2000. 1 CD-ROM.

Artigos ou matéria de periódicos:
FRANCO, Augusto de. Empreendedorismo político. Revista Sebrae, Brasília, out./nov. 2001.
Disponível em: <http://www.200.252.248.103/sites/revistasebrae/01/artigo2.htm>. Acesso
em: 21 nov. 2001.
HAMEL, Gary. A era da revolução. HSM Management, Barueri, v.4, n.24, jan./fev/ 2001. 1
CD-ROM.
Observação: não se recomenda referenciar material eletrônico de curta duração na
rede.

m) IMAGEM EM MOVIMENTO
Inclui filmes, videocassetes, DVD, entre outros. Os elementos essenciais são: título,
diretor, produtor, local, produtora, data e especificação do suporte em unidades físicas.
OS PERIGOS do uso de tóxicos. Produção de Jorge Ramos de Andrade. São Paulo: CERAVI,
1983. 1 videocassete.

4.3.2 Anexo e apêndice
Trata-se de dois elementos opcionais.
Anexo é “[...] texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de
fundamentação, comprovação e ilustração.” (NBR 14724:2011, item 3.3 – grifo nosso). Este
deve ser identificado por letra maiúscula consecutiva, travessão e pelo respectivo título.
Exemplos:
Anexo A – Normas para referência
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Anexo B – Normas de citação
Apêndice é “[...] texto ou documento elaborado pelo autor a fim de complementar
sua argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho.” (NBR 14724:2011, item
3.4 – grifo nosso). O apêndice deve ser identificado por letra maiúscula consecutiva,
travessão e pelo respectivo título.
Exemplo:
Apêndice A – Roteiro das entrevistas
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5 CITAÇÕES

O

item 3.1 da NBR 10520:2002 define citação como sendo a menção de uma
informação extraída de outra fonte. As citações são mencionadas na produção
de textos com a finalidade de esclarecer, complementar ou sustentar as déias

do autor. Portanto, qualquer que seja a documentação utilizada, deve ser obrigatoriamente
citada em função dos direitos autorais. Há as citações indiretas ou livres e as citações diretas
ou textuais.
Temos duas possibilidades de indicar a fonte de uma citação:
a) no texto;
b) em notas de rodapé.
Qualquer que seja o sistema adotado, é preciso manter o padrão ao longo do trabalho,
permitindo sua correlação na lista de referências ou em notas de rodapé.

5.1 CITAÇÕES NO TEXTO: SISTEMA AUTOR-DATA
O sistema conhecido como autor-data indica a fonte da citação dentro do texto (não
em nota de rodapé). Os elementos identificadores do texto são o sobrenome do autor e a
data da publicação do texto. A referência completa do texto vai ser encontrada em ordem
alfabética nas referências. O sistema autor-data está exemplificado nas citações abaixo.
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a) Citação indireta ou livre
A citação livre ou indireta também é denominada de paráfrase. Há citação livre quando
é reproduzida a ideia do autor, sem transcrever as palavras do mesmo.
Exemplo:
Neste sentido, Szuster (1980) lembra que a inflação gera um ambiente incerto, dificultando a
tomada de decisões.

b) Citação direta ou textual
A citação direta é a transcrição literal ou textual de parte da obra do autor consultado,
ou seja, é a cópia exata do texto. Na citação direta todas as características formais em
relação à redação, à ortografia e à pontuação originais devem ser respeitadas. Pode haver
citações textuais longas e curtas.
As transcrições que têm até três linhas são denominadas de citação curta. Esta menção
deve ser escrita entre aspas duplas e no mesmo tipo e tamanho da letra do texto. O texto
deve ser reproduzido exatamente como consta do original, entre aspas (“...”), acompanhado
de informações sobre a fonte.
Exemplos:
“A transcrição literal é a transcrição de expressão, frase ou parágrafo tal qual está
no texto que estamos lendo.” (JACOBINI, 2003, p.25).
Para Jacobini (2003, p.25), a citação literal é “[...] a cópia exata do trecho citado.”
A exemplo de Severino (1998, p.159), podemos dizer que "[...] as diretrizes
metodológicas como as veiculadas por este manual não têm valor intrínseco,
transcendental e universal."
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A citação textual longa faz referência às citações com mais de três linhas. Deve-se usar
tamanho de fonte menor do que a do texto (geralmente tamanho 11), recuo de 4,0 cm da
margem esquerda e espaço entrelinhas simples. Nesse caso não se usam as aspas.
Exemplo 1:
A escola substitui a aprendizagem como meio de educação. Isso quer dizer
que a criança deixou de ser misturada aos adultos e de aprender a vida
diretamente, através do contato com eles. A despeito de muitas reticências
e retardamentos, a criança foi separada dos adultos e mantida à distância,
numa espécie de quarentena, antes de ser solta no mundo. Essa
quarentena foi a escola, o colégio. (ARIÈS, 1981, p.11).

Exemplo 2:
Rousseau (2004, p.4) assim se refere à ciência:
Tudo está bem quando sai das mãos do autor das coisas, tudo degenera
entre as mãos do homem. Ele força uma terra a alimentar as produções de
outra, uma árvore a carregar os frutos de outra. Mistura e confunde os
climas, os elementos, as estações. Mutila seu cão, seu cavalo, seu escravo.
Perturba tudo, desfigura tudo, ama a deformidade e os monstros. Não quer
nada da maneira como a natureza o fez, nem mesmo o homem; é preciso
que seja domado por ele, como um cavalo adestrado; é preciso apará-lo à
sua maneira, como uma árvore de seu jardim.

c) Citação de citação
A citação de citação refere-se a uma informação retirada de um documento
consultado, a cuja obra original não se teve acesso. Esse tipo de citação só deve ser utilizado
nos casos em que, realmente, o documento original não possa ser recuperado, visto tratarse de documento muito antigo, com dados insuficientes para a localização do material etc.
No texto, devem ser mencionados o autor do documento original e a referência do
documento consultado. Na lista de referências, ao final do trabalho, deve-se indicar o
documento consultado. É possível reconhecer uma citação de citação pelo uso da expressão
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apud que equivale à expressão “citado por”. Segundo as normas da ABNT, a expressão apud
é a única que também pode ser utilizada no texto.
Exemplos:
Martins (1980) citado por Gomes (1986), afirma que as contas de
origem e aplicação de recursos têm um poder de análise
extraordinário, porque o dinheiro produzido pela empresa durante o
ano era computado em valores nominais.
Segundo Boltanski (1982 apud MATTELART, 2005, p.61), “[...]
administradores autóctones, economicamente competentes e
politicamente seguros [...]”.
A hipótese deve ser sugerida e verificável pelos fatos. “Não invento
hipóteses.” (NEWTON, 1960, p.15 apud VILELA, 1965, p.218)

Em nota de rodapé:
____________________
1

CINTRA, Anna Maria M. Determinação do tema de pesquisa. Ciência da informação. Brasília, n.11, v.2, 1982,
p.15 apud SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22 ed. São Paulo: Cortez, 2002.
p.145.

5.2 CITAÇÕES EM NOTA DE RODAPÉ
Outra possibilidade de indicar a fonte de uma citação é em nota de rodapé. As notas
de referência indicam as fontes consultadas ou remetem a outras partes da obra, onde o
assunto está sendo abordado. Após o término da citação no corpo do trabalho, deve-se
estabelecer uma chamada de numeração da citação, à qual vai corresponder um espaço na
nota de rodapé com o mesmo número (no computador, o comando “inserir nota de
rodapé”).
Exemplo:
“A apresentação de um relatório de pesquisa segue um padrão de apresentação [...].”1
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As referências são aí indicadas tal como aparecerão nas “referências”, ao final do
trabalho: registra-se primeiro o sobrenome do autor citado em letras maiúsculas, depois os
prenomes e, a seguir, os demais elementos que permitem a identificação do texto.
De acordo com o item 7.1 da NBR 10520:2002, usam-se algarismos arábicos, devendo
a numeração ser única e consecutiva para cada capítulo, seção ou parte. Não se inicia
numeração a cada página. A primeira citação de uma obra em nota de rodapé deve ter sua
referência completa. As subsequentes, desde que na mesma página, podem ser
referenciadas de forma abreviada, utilizando-se as seguintes expressões latinas:
a) Idem ou Id. (o mesmo autor) - O autor é o mesmo, porém, a obra é diferente da
mencionada na referência imediatamente anterior.
____________________
1

ANDRADE, Maria Margarida. Introdução à metodologia do trabalho científico. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
p.43.
2
Idem. Como preparar trabalhos para cursos de pós-graduação: noções práticas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
p.19.

b) Ibidem ou Ibid. (na mesma obra) - A parte citada pertence à mesma obra referenciada em
nota imediatamente anterior.
____________________
1
LUNA, Sergio Vasconcelos. Planejamento de pesquisa: uma introdução. São Paulo: EDUC, 2002. p.12.
2
Ibidem, p.190.

c) Opus citatum, opus citato ou op. cit. (na obra citada) - Indica que a citação é referente a
uma obra já mencionada no texto, porém, sem ser imediatamente anterior.
____________________
1
FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Metodologia da pesquisa educacional. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2000.
p.23.
2
MINAYO, Maria Cecilia de Sousa. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 20. ed. Petrópolis: Vozes,
2002. p.12.
3
FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Op. cit., p.40.
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5.3 SITUAÇÕES DIVERSAS
A NBR 10250:2002 trata dos procedimentos relacionados às citações e padroniza os
modos pelos quais devemos registrar as supressões, interpolações, comentários, ênfases ou
destaques que aplicamos nas transcrições.
a) Supressões: [...]
b) Interpolações, acréscimos ou comentários: [ ]
c) Ênfase ou destaque: grifo, negrito ou itálico.
Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los (negrito, grifo ou itálico)
indicando esta alteração com a expressão “grifo nosso” entre parênteses, após a chamada
da citação, ou grifo do autor, caso o destaque já faça parte da obra consultada.
Exemplos:
Os documentos científicos, gerados a partir de estudos de doutorado,
mestrado, especialização e graduação, respectivamente tese, dissertação e
trabalhos de conclusão de curso, podem ser definidos, basicamente, como
monográficos, uma vez que monografia é o tipo de trabalho científico que
reduz sua abordagem a um único assunto, a um único problema, cujo tema
é bem delimitado e trabalhado em profundidade. (MACEDO, 1996, p.11,
grifo nosso)
“Para que um curso via rede [internet] seja desenvolvido, é fundamental
que seja feito previamente um plano instrucional detalhado do curso.”
(KUNHEN, 2001, p.77, grifo do autor)

Quando houver coincidência de sobrenomes de autores, acrescentam-se as iniciais de
seus prenomes; se mesmo assim existir coincidência, colocam-se os prenomes por extenso.
Exemplos:
(MACEDO, A., 1996)

(BARBOSA, Cássio, 1965)

(MACEDO, O., 1997)

(BARBOSA, Celso, 1965)
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As citações de diversos documentos de um mesmo autor, publicados num mesmo ano,
são distinguidas pelo acréscimo de letras minúsculas, em ordem alfabética, após a data e
sem espacejamento.
Exemplo:
De acordo com Lacerda (2002)
(LACERDA, 2002b)
Importa mencionar também que a indicação do número das páginas do documento
que contém a citação pode ser feita da seguinte forma:
a) quando forem citadas páginas consecutivas, os números das páginas inicial e final são
separados por hífen: p.252-255;
b) quando as páginas não forem consecutivas, os números são separados por vírgula: p.3, 5,
9.
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6 PROJETO DE PESQUISA

O

projeto de pesquisa, conforme NBR 15287:2011, compreende uma das fases
da pesquisa, envolvendo a descrição de sua estrutura. Assim, constam de um
projeto de pesquisa elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais.
A apresentação gráfica do projeto de pesquisa segue as orientações do

capitulo três desse livro e os elementos pré-textuais, capa e folha de rosto, seguem as
orientações do capítulo quatro, itens 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3.
Informações específicas constam dos elementos textuais e pós-textuais do projeto de
pesquisa.

6.1 ELEMENTOS TEXTUAIS
A NBR 15287:2011, item 4.2.2, apresenta os elementos textuais de um projeto de
pesquisa:
O texto deve ser constituído de uma parte introdutória, na qual devem ser
expostos o tema do projeto, o problema as ser abordado, a(s) hipótese(s),
quando couber(em), bem como o(s) objetivo(s) a ser(em) atingido(s) e a(s)
justificativa(s). É necessário que sejam indicados o referencial teórico que o
embasa, a metodologia a ser utilizada, assim como os recursos e o
cronograma necessários à sua consecução.

Destaca- se que o texto do projeto de pesquisa deve ser constituído dos seguintes
elementos: introdução, problema de pesquisa, objetivo, justificativa, metodologia, sumário
provisório, cronograma, referências, bibliografia pretendida. Os dois últimos elementos,
assim como a introdução, devem ser em folhas à parte.
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6.1.1 Introdução
A introdução, como o próprio nome diz, deve anunciar de forma clara e precisa o
assunto da pesquisa e de que forma surgiu a ideia de abordar este tema – objeto ou
problema de estudo. Em linhas gerais, a introdução é a contextualização do tema de estudo.
Sendo a introdução a ação que serve de delimitação à pesquisa, deve conter uma revisão da
literatura referente ao assunto em questão, apresentando um recorte do tema a ser
estudado da forma mais objetiva e clara possível.

6.1.2 Problema de pesquisa
O problema de pesquisa decorre de um aprofundamento do tema de pesquisa, ou seja,
um recorte mais “concreto” e preciso do assunto a ser pesquisado. Ele é sempre
individualizado e específico. Deve ser formulado em forma de pergunta por que esta
maneira parece ser a forma mais fácil para se formular um problema. Além disso, o
problema de pesquisa deve ser claro e preciso e delimitado a uma dimensão possível de ser
investigada.
Nessa etapa, o pesquisador responde a seguinte pergunta: o que pesquisar?

6.1.3 Objetivo
O objetivo é a indicação do que se pretende alcançar com a pesquisa, que metas
almejamos alcançar ao término da investigação. É a explicitação do que se quer buscar. É
fundamental que esses objetivos sejam possíveis de serem investigados.
Geralmente se formula um objetivo geral, de dimensões mais amplas, articulando-o a
outros mais específicos. Nessa etapa, o pesquisador responde a seguinte pergunta: para que
pesquisar?
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6.1.4 Justificativa
Trata-se da relevância científica e social da pesquisa, do motivo pelo qual tal pesquisa
deve ser realizada. Quais motivos a justificam? Que contribuições para a compreensão,
intervenção ou solução para o problema trará a realização de tal pesquisa? Enfim, responde
à questão: por quê?

6.1.5 Metodologia
Nesta etapa, o pesquisador responde a seguinte pergunta: como pesquisar? É preciso
caracterizar o tipo de pesquisa que será realizada: se bibliográfica, experimental, ou, se
ainda haverá combinação de mais de um tipo de pesquisa. Assim sendo, é preciso anunciar o
tipo de pesquisa em ação, em caso de trabalho de campo deve-se mencionar o público alvo
do estudo com a indicação do método e das técnicas de operacionalização, se este for o
caso.
Em suma, a metodologia refere-se à extensão e profundidade do assunto e de que
forma se pretende desenvolvê-lo, mostrando os caminhos a serem adotados para a solução
do problema de pesquisa.

6.1.6 Sumário provisório
Trata-se do esboço da estrutura do Trabalho de Conclusão, explicitando os títulos e o
conteúdo prévio dos capítulos. Esta estrutura segue a ordem das seções e subseções do
trabalho, evidenciando o que concerne a cada um desses capítulos. Por exemplo:
INTRODUÇÃO
1 A EDUCAÇÃO INFANTIL E OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EDUCAÇÃO
1.1 Direitos e garantias fundamentais na Constituição Federal de 1988
1.1.1 Educação como direito fundamental
2 O DIREITO SOCIAL À EDUCAÇÃO E AS DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL
2.1 A educação nas Constituições brasileiras
2.2 O direito à educação na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
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2.3 O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
3 DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL: ENTRELAÇANDO MUITOS OLHARES
3.1 A educação infantil na legislação nacional
3.2 Avanços e limites na educação da criança de zero a cinco anos
CONCLUSÃO
REFERÊNCIAS

6.1.7 Cronograma
O cronograma refere-se ao escalonamento no tempo de todas as fases e tarefas a
serem desenvolvidas para a realização da pesquisa e produção da monografia. Sugere-se o
quadro abaixo como modelo:
Figura 11– Cronograma de pesquisa
ETAPAS DO
TRABALHO DE
CONCLUSÃO

jan.

fev.

mar.

Pesquisa
bibliográfica

X

X

X

Leituras e
elaboração de
relatórios de leitura

X

X

Reuniões de
orientação

X

Coleta de dados –
pesquisa de campo

abr.

maio

jun.

X

x

x

X
X

X

Tabulação e análise
de dados
Elaboração do
relatório

X

jul.

x

ago.

set.

X

out.

x

x
x

x

X

x

x

X

X

x

Revisão gramatical e
ortográfica do
relatório

x

x

Relatório final

x

x
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6.2 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS

Os elementos pós-textuais (referências, glossário, apêndice, anexo) do projeto de
pesquisa também seguem as orientações desse livro. Importa mencionar que a referência
diz respeito aos autores ou obras utilizadas como embasamento teórico do projeto de
pesquisa. Portanto, deve conter a relação de material impresso ou on-line consultado e
devidamente citado no decorrer do projeto, ou seja, não devem ser feitas quaisquer
referências a bibliografias ou sites que por caso não tenham sido utilizados e citados no
projeto.
O item “BIBLIOGRAFIA PRETENDIDA” deve conter um levantamento bibliográfico das
obras e sites que poderão ser utilizados no desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de
Curso.
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7 ARTIGO CIENTÍFICO

A

NBR 6022:2003 estabelece os elementos que constituem o artigo em
publicação periódica científica impressa, também denominado de artigo
científico. A publicação periódica científica impressa consiste em:
Um dos tipos de publicações seriadas, que se apresenta sob a forma de
revista, boletim, anuário etc., editada em fascículos com designação
numérica e/ou cronológica, em intervalos pré-fixados (periodicidade), por
tempo indeterminado, com a colaboração, em geral, de diversas pessoas,
tratando de assuntos diversos, dentro de uma política editorial definida, e
que é objeto de Número Internacional Normalizado (ISSN). (NBR
6022:2003, item 3.18).

A publicação periódica é um meio ágil para tornar público o conhecimento e promover
a comunicação entre os cientistas, sendo o artigo submetido à apreciação dos comitês
editoriais.
A NBR 6022:2003, item 3.3, define artigo científico como “[...] parte de uma publicação
com autoria declarada, que apresenta e discute idéias, métodos, técnicas, processos e
resultados nas diversas áreas do conhecimento.” Dessa forma, o artigo científico pode ser
entendido como sendo um texto destinado à publicação periódica.
O artigo pode ser classificado em duas categorias, conforme a NBR 6022:2003, itens
3.4 e 3.4:
a) Artigo de revisão: trata-se de parte de uma publicação que resume, analisa e discute
informações já publicadas.
b) Artigo original: trata-se de parte de uma publicação que apresenta temas ou abordagens
originais.
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Sendo assim, um artigo original pode apresentar uma pesquisa de campo ou a
descrição de uma experiência, vivência, enquanto um artigo de revisão pode apresentar a
sistematização das informações relevantes de um tema em determinada área do
conhecimento.
A estrutura de um artigo científico é constituída, conforme a NBR 6022:2003, de
elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais.
Figura 12 – Elementos do artigo científico
PARTES
ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

ELEMENTOS TEXTUAIS

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS

ELEMENTOS
a) título, e subtítulo (se houver);
b) nome(s) do(s) autor(es);
c) resumo na língua do texto;
d) palavras-chave na língua do texto.
a) introdução;
b) desenvolvimento;
c) conclusão.
Observação: a nomenclatura dos títulos dos
elementos textuais fica a critério do autor.
a) título, e subtítulo (se houver) em língua estrangeira;
b) resumo em língua estrangeira;
c) palavras-chave em língua estrangeira;
d) nota(s) explicativa(s);
e) referências;
f) glossário;
g) apêndice(s);
h) anexo(s).

Os elementos pré-textuais são constituídos de:
a) título, e subtítulo (se houver): “O título e subtítulo (se houver) devem figurar na página
de abertura do artigo, diferenciados tipograficamente ou separados por dois-pontos (:) e na
língua do texto.” (NBR 6022:2003, item 6.1.1)
b) nome(s) do(s) autor(es): Indicar os nome(s) do(s) autor(es) e breve currículo que o(s)
qualifique na área de conhecimento do artigo.
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O currículo, bem como os endereços postal e eletrônico, devem aparecer
em rodapé indicado por asterisco na página de abertura ou, opcionalmente,
no final dos elementos pós-textuais, onde também devem ser colocados os
agradecimentos do(s) autor(es) e a data de entrega dos originais à redação
do periódico. (NBR 6022:2003, item 6.1.2)

c) resumo na língua do texto: “Elemento obrigatório, constituído de uma seqüência de
frases concisas e objetivas e não de uma simples enumeração de tópicos, não ultrapassando
250 palavras [...]”. (NBR 6022:2003, item 6.1.3)
d) palavras-chave na língua do texto: “Elemento obrigatório, as palavras-chave devem
figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si
por ponto e finalizadas também por ponto.” (NBR 6022:2003, item 6.1.4)
Os elementos textuais constituem-se de:
a) introdução: “Parte inicial do artigo, onde devem constar a delimitação do assunto
tratado, os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do
artigo.” (NBR 6022:2003, item 6.2.1)
b) desenvolvimento: “Parte principal do artigo, que contém a exposição ordenada e
pormenorizada do assunto tratado. Divide-se em seções e subseções, conforme a NBR 6024,
que variam em função da abordagem do tema e do método.” (NBR 6022:2003, item 6.2.2)
É no desenvolvimento, em seções e subseções, que são apresentados o(s) método(s),
técnica(s), processo(s) e resultado(s) da pesquisa realizada.
c) conclusão: “Parte final do artigo, na qual se apresentam as conclusões correspondentes
aos objetivos e hipóteses.” (NBR 6022:2003, item 6.2.3)
O artigo científico deve conter introdução, desenvolvimento e conclusão, mas não
necessita ser divido nessas seções, ou seja, o conteúdo do artigo científico pode ser
sistematizado em seções e subseções com seus respectivos títulos. A numeração progressiva
das seções e subseções do artigo científico também deve seguir a NBR 6024:2003,
apresentada no capítulo três.
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Os elementos pós-textuais do artigo científico são constituídos de:
a) título, e subtítulo (se houver) em língua estrangeira: “O título, e subtítulo (se houver) em
língua estrangeira, diferenciados tipograficamente ou separados por dois pontos (:),
precedem o resumo em língua estrangeira.” (NBR 6022:2003, item 6.3.1)
b) resumo em língua estrangeira: “Elemento obrigatório, versão do resumo na língua do
texto, para idioma de divulgação internacional, com as mesmas características (em inglês
Abstract, em espanhol Resumen, em francês Résumé, por exemplo).” (NBR 6022:2003, item
6.3.2)
c) palavras-chave em língua estrangeira: “Elemento obrigatório, versão das palavras-chave
na língua do texto para a mesma língua do resumo em língua estrangeira (em inglês
Keywords, em espanhol Palabras clave, em francês Mots-clés, por exemplo).” (NBR
6022:2003, item 6.3.3)
d) nota(s) explicativa(s): Trata-se de uma nota usada para complementar as informações do
texto, ou seja, esclarecimentos ou comentários que não possam ser incluídos no texto. Deve
ser feita em algarismos arábicos, devendo ser única e consecutiva para cada artigo. Não
esquecer que a numeração não se inicia a cada página.
Exemplo de nota explicativa, conforme a NBR 6022/2003, item 6.3.4:
No texto
Os pais estão sempre confrontados diante das duas alternativas: vinculação
escolar ou vinculação profissional1.
Na nota explicativa
1
Sobre essa opção dramática, ver também Morice (1996, p. 269-290).

Os demais elementos pós-textuais (referências; glossário; apêndices; anexos) do artigo
em publicação periódica científica impressa seguem as informações já apresentadas nesse
livro.
É importante observar que a apresentação gráfica e a organização da estrutura do
artigo em publicação periódica científica impressa devem respeitar as normas de editoração
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de cada publicação periódica ou seguir as normas e padronizações de apresentação de
trabalhos acadêmicos dos cursos de graduação e pós-graduação das instituições de ensino.
O artigo científico eletrônico obedece aos padrões definidos para o artigo impresso.
Figura 13: Esquema de apresentação do artigo científico
Elemento obrigatório.
Apresentado
sem
parágrafo,
espaço
simples entrelinhas.
Seguem as normas
especificadas
no
capítulo quatro (item
4.1.7).

Título: subtítulo
Nome do(s) autor(es)
Resumo na língua do texto
Palavras-chave na língua do texto

Localizadas abaixo do
resumo, antecipadas
da
expressão
“Palavras-chave:”,
separadas por ponto.

Elementos textuais:
Introdução
Desenvolvimento
Conclusão

Título: subtítulo em língua estrangeira
Apresentados no final
do artigo, após a
conclusão.

O título e subtítulo (se
houver) devem figurar na
página de abertura do
artigo,
diferenciados
tipograficamente
ou
separados por dois-pontos
(:) e na língua do texto.

Nome(s) do(s) autor(es),
acompanhado(s) de breve
currículo. O currículo, bem
como os endereços postal e
eletrônico, devem aparecer
em rodapé indicado por
asterisco na página de
abertura ou, opcionalmente,
no final dos elementos póstextuais, onde também
devem ser colocados os
agradecimentos e a data de
entrega dos originais à
redação do periódico.

Elementos
organizados conforme
a tipologia do artigo
(artigo de revisão ou
artigo original).

Resumo e palavras-chave em língua estrangeira
Localizadas em nota
de rodapé.

Notas explicativas
Referências

Mesma configuração
do
resumo
e
palavras-chave
na
língua do texto.
Seguem as normas
especificadas
no
capítulo quatro (item
4.1.7).

Glossário, Apêndice e Anexo

Elementos opcionais e
seguem as normas
especificadas
no
capítulo quatro (item
4.3.2).

São apresentadas ao
final
do
artigo.
Seguem as normas
especificadas
no
capítulo quatro (item
4.3.1).
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8 RELATÓRIO DE ESTÁGIO

A

NBR 10719:2011 especifica os princípios gerais do relatório técnico e/ou
científico, sendo opcional sua aplicação em outros tipos de relatórios
(administrativos, de atividades, de estágio etc.).

Os relatórios, de modo geral, seguem as normas de apresentação e estrutura do
trabalho acadêmico, ou seja, elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Quanto às
normas e padrões para apresentação dos elementos pré e pós-textuais, o relatório de
estágio, segue as já apresentadas nesse livro. Nos elementos textuais dos relatórios, a NBR
10719:2011, item 4.2.2, destaca:
O texto é composto de uma parte introdutória, que apresenta os objetivos
do relatório e as razões de sua elaboração; o desenvolvimento, que detalha
a pesquisa ou estudo realizado e as considerações finais.

É importante observar que a apresentação gráfica e a organização da estrutura do
relatório de estágio devem respeitar as normas de elaboração do trabalho acadêmico e
seguir as especificidades do Estágio Supervisionado Obrigatório de cada curso.
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APÊNDICE A - Apresentação de ilustrações no corpo do trabalho acadêmico

A NBR 14724:2011 define que as ilustrações (desenho, esquema, fluxograma,
fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, entre
outros) devem ser inseridas com a maior proximidade possível do texto a que se referem.
Sua identificação aparece na parte superior, precedida da palavra designativa, seguida de
seu número de ordem de ocorrência no texto em algarismos arábicos, travessão e do
respectivo título.
Exemplos de apresentação de ilustrações no corpo do trabalho acadêmico:
Mapa 1 – Região Sudeste do Brasil
Fotografia 1 – Sala de aula da EMEB Carlos Fausto
Fotografia 2 – Assembléia Geral Ordinária ABNT
Gráfico 1 – Número de estagiários do curso de Pedagogia em 2011
Gráfico 2 – Número de estagiários do curso de Letras em 2011

De acordo com a NBR 14724:2011, após a ilustração, na parte inferior, é preciso
indicar a fonte consultada, legenda, notas e outras informações necessárias à sua
compreensão.
No texto, com exceção de tabelas, todas as demais ilustrações podem ser referidas por
figura ou sua denominação específica como quadro, gráfico, mapa etc.
Todo gráfico deve apresentar título e escala. O título pode ser colocado tanto acima
como abaixo do gráfico. As escalas devem crescer da esquerda para a direita, e de baixo para
cima. As legendas explicativas devem ser colocadas, de preferência, à direita do gráfico.
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APÊNDICE B - Apresentação de tabelas no corpo do trabalho acadêmico

As tabelas apresentam informações em forma de linhas e colunas, com títulos para as
colunas e, eventualmente, também para as linhas, sintetizando a apresentação de dados.
Trabalhos técnicos e científicos apresentam, geralmente, tabelas com dados estatísticos.
A apresentação das tabelas tem numeração independente e consecutiva. O título é
colocado na parte superior, precedido da palavra Tabela e de seu número de ordem em
algarismos arábicos. Notas devem ser colocadas na parte inferior, assim como as fontes
(pesquisador ou entidade que tenha produzido a tabela, ou fornecido e publicado os dados
para sua construção), caso essa tabela não tenha sido elaborada pelo próprio pesquisador.
Importa ressaltar, conforme Silveira (2004, p.183), “[...] que quadros são ilustrações
com informações qualitativas, normalmente textuais, dispostas em linhas ou colunas e,
diferentemente das tabelas, caracterizam-se, graficamente, por terem os quatro lados
fechados.”
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APÊNDICE C - Apresentação de abreviaturas e siglas no corpo do trabalho
acadêmico

A abreviatura é a representação de um nome por meio de sua redução e a sigla é a
representação de um nome composto por meio de suas iniciais. Ressalta-se que, quando a
abreviatura (ou a sigla) aparece pela primeira vez no texto, a forma completa do nome
precede a abreviatura (ou a sigla), que deverá ser colocada entre parênteses. A partir da
segunda ocorrência, utiliza-se apenas a abreviatura (ou a sigla).
Exemplo de acordo com a NBR 14724:2011:
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

