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1 ESTRUTURA DO TRABALHO CIENTÍFICO (Trabalhos acadêmicos, teses e 
dissertações)

§ Capa
§ Folha de Rosto
§ Folha de aprovação (para teses e dissertações)
§ Dedicatória
§ Agradecimentos
§ Epígrafe
§ Resumo na língua original (para teses e dissertações)
§ Resumo em língua estrangeira (para teses e dissertações)
§ Lista de ilustrações
§ Lista de tabelas
§ Sumário
§ Lista de abreviaturas e siglas
§ Corpo do texto (introdução, desenvolvimento, conclusão)
§ Referências bibliográficas
§ Anexos

1.1 Capa - Elemento obrigatório

Proteção externa do trabalho, devendo conter dados essenciais que 
identificam a obra (nome da instituição, autor, título, local e ano)

1.2 Folha de Rosto - Elemento obrigatório

Deve conter os elementos essenciais que identificam a obra, na seguinte 
ordem:

1.2.1 Anverso da folha de rosto

§ Autor(es) - Primeiro elemento da folha de rosto, inserido no alto da 
página, centralizado.
§ Título principal - O título deverá ter posição de destaque na folha de 
rosto, podendo ser com letras maiores, negrito ou em caixa alta.
§ Subtítulo (se houver, deve ser precedido de dois pontos). O subtítulo 
deverá ter menor destaque que o título.
§ Nota de apresentação - natureza (tese, dissertação ou monografia); nome da 
instituição a que é submetido e área de concentração ou disciplina.
§ Nome completo do orientador
§ Local
§ Data

1.2.2 Verso da folha de rosto

Deve conter ficha catalográfica, elaborada por bibliotecário, conforme 
Código de Catalogação Anglo-Americano


FIGURA 1 - CAPA 
FIGURA 2 - FOLHA DE ROSTO

1.3 Folha de aprovação - Elemento obrigatório para teses e dissertações
Deve conter autor, título, subtítulo (se houver), natureza e objetivo, nome 
da instituição, local, data de aprovação, nome e assinatura da banca 
examinadora.

1.4 Dedicatória - Elemento opcional
Oferecimento do trabalho a determinada pessoa ou pessoas

1.5 Agradecimentos - Elemento opcional
Agradecimentos a pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do trabalho

1.6 Epígrafe - Elemento opcional
Pensamentos retirados de um livro, uma música, um poema, seguida de 
indicação de autoria

1.7 Resumo na língua original - Elemento obrigatório para teses e 
dissertações
Apresentação concisa dos pontos relevantes do texto. (Ver norma NBR-6028)

1.8 Resumo em língua estrangeira - Elemento obrigatório para teses e 
dissertações
Versão do resumo em idioma de divulgação internacional (Abstract em inglês)

1.9 Sumário - Elemento obrigatório
Enumeração dos capítulos, seções e partes que compõem o trabalho, seguido de 
sua localização dentro do texto. Devem ser empregados algarismos arábicos e 
os títulos devem ser destacados gradativamente, usando-se os recursos de 
negrito, itálico ou grifo, caixa alta e caixa baixa. Os elementos que 
antecedem ao sumário (dedicatória, agradecimentos, resumo etc.)não devem ser 
descritos no mesmo. (Ver norma NBR-6029)


FIGURA 3 - FOLHA DE APROVAÇÃO 
FIGURA 4 - SUMÁRIO

1.8 Listas de ilustrações - Elemento opcional
Sumário das ilustrações (quadros, gráficos, tabelas, figuras, etc.) que 
aparecem no texto, seguido de sua localização no texto.

1.9 Lista de abreviaturas - Elemento opcional
Consiste na relação alfabética das abreviaturas utilizadas no texto, 
seguidas de seu correspondente por extenso.


FIGURA 5 - LISTA DE TABELAS 
FIGURA 6 - LISTA DE ABREVIATURAS
1.10 Corpo do texto

1.10.1 Introdução - Devem constar os objetivos, o tema proposto e outros 
elementos para situar o trabalho.

1.10.2 Desenvolvimento - Revisão da literatura, metodologia e exposição da 
pesquisa.

1.10.3 Conclusão - Apresentação dos resultados da pesquisa.


1.11 Referências bibliográficas - Elemento obrigatório

Conjunto de elementos de identificam as obras consultadas e/ou citadas no 
texto. São normalizadas de acordo com a Norma 6023/2002 (Informação e 
documentação - Referências - Elaboração) da ABNT

As referências devem ser ordenadas em uma única ordem alfabética, em espaço 
simples, e espaço duplo entre elas.

Importante: Trabalhos que não possuem referências bibliográficas não são 
considerados de cunho científico. Por não possuírem embasamento teórico, são 
tratadas como obras de ficção.

1.12 Anexo - Elemento opcional

Textos ou documentos que servem de comprovação de sua argumentação. São 
identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos 
respectivos títulos





FIGURA 7 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
FIGURA 8 - ANEXOS




2 FORMATO DE APRESENTAÇÃO


2.1 Papel e Fonte

§ Os trabalhos devem ser digitados em papel formato A-4 (210 x 297 mm)

§ Devem ser digitados em fonte tamanho 12 para texto e tamanho 10 para 
citações longas e notas de rodapé.

§ A ABNT não prevê tipo de letra. Recomendamos a utilização dos tipos Arial 
e Times New Roman


2.2 Margem

§ Margem superior e esquerda 3 cm e inferior e direita 2 cm.


2.3 Espaçamento

§ Todo texto deverá ser digitado em espaço duplo entre linhas;
§ As citações longas, notas, referências bibliográficas, resumos devem ser 
digitados em espaço simples;
§ Entre o título do capítulo ou seções e seu texto, deve-se deixar dois 
espaços duplos.

2.4 Parágrafo
§ O projeto gráfico é de responsabilidade do autor, segundo a NBR 14724. 
Recomendamos a utilização do parágrafo recuado a 1,25 cm da margem esquerda.



FIGURA 9 - MARGENS 
FIGURA 10 - ESPAÇAMENTOS

2.5 Paginação

§ A numeração das páginas deve aparecer a partir da primeira página do 
texto, porém devem ser contadas as páginas preliminares desde a folha de 
rosto. Devem ser feita em algarismos arábicos, dentro da margem direita 
superior.
§ Todo trabalho deverá ser numerado, incluindo os anexos.
§ Para numerar seu texto adequadamente, utilize dois arquivos: o primeiro 
contendo as página da capa até o sumário (as páginas deste arquivo não 
deverão ser numeradas); o segundo arquivo com o texto propriamente dito até 
os anexos (todas as páginas deste arquivo deverão ser numeradas).

2.6 Ilustrações

§ Devem ser inseridas o mais próximo possível do texto a que se referem;
§ As legendas devem aparecer na parte inferior, seguida de seu número em 
algarismos arábicos, título e fonte.

2.7 Tabelas

§ Devem ser inseridas o mais próximo possível do texto a que se referem;
§ As legendas devem aparecer na parte superior, seguida de seu número em 
algarismos arábicos e seu título;
§ Fontes e notas devem ser colocados na parte inferior da tabela;
§ Devem possuir traços horizontais e verticais, separando as colunas do 
cabeçalho e na parte inferior, evitando traços para separar as linhas de 
dados.

FIGURA 11 - ILUSTRAÇÕES 
FIGURA 12 - TABELAS


3 REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS


3.1 Regras para entrada de autor (nomes pessoais e instituições)

Autor único

ECO, Umberto
CASTELO BRANCO, Humberto
MOREIRA JÚNIOR, Sérgio

Até 3 autores (devem ser separados por ponto e vírgula)

SANTOS, Angela R.; FREZA, Eloisa M.; CAUTELA, Lucinda

Mais de 3 autores (Primeiro autor, seguido da expressão et al.)

PIRES, Maria Coeli et al.

Responsabilidade intelectual (Organizadores, Coordenadores, Editores)

MONTE-MÓR, Roberto Luís de Melo (Coord.)

Instituições (não utilizar siglas)

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BELO HORIZONTE. Secretaria de Estado da Cultura
MINAS GERAIS. Assembléia Legislativa
BRASIL. Ministério da Educação

Autoria desconhecida

Em caso de autoria desconhecida, a entrada é pelo título, sendo que a 
primeira palavra deve ser grafada em maiúsculo.

TRATADO de ecologia.


3.2 Monografias consideradas no todo
(Livros, teses, folhetos, apostilas, manual, guias, dicionários, catálogo)

Elementos essenciais
Autor, título, subtítulo, edição, local, editora, data.

Elementos complementares
Tradutor, ilustrador, páginas, volume, série, etc.

Livro
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 13. ed. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2000. 116p. (Coleção antropologia social)

Dissertações e teses
PINTO, João Pereira. Da reificação à reflexão: diálogo entre a literatura e 
a filosofia em São Bernardo de Graciliano Ramos. 1994. 112f. Dissertação 
(Mestrado em Letras) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

3.3 Parte de Monografia
(capítulo, volume ou partes)

Elementos essenciais
Autor, título, subtítulo da parte, seguido da expressão "In:" e da 
referência completa da obra. No final deve-se informar as páginas da parte.

Capítulo de livro
- autor do capítulo é o mesmo do livro
SANTOS, F.R. dos. A colonização da terra do Tucujús. In: SANTOS, F.R. dos. 
História do Amapá. 2. ed. Macapá: Valcan, 1994. Cap. 2, p.23-32.

- capítulo com autoria própria
ARATO, Andre. A antinomia do marxismo clássico. In: HOBSBAWN, Eric (Org.) 
História do marxismo. 2.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. Cap.3, 
p.85-148.

3.4 Congressos, Seminários, Encontros, etc.

Elementos essenciais
Autor, título, subtítulo do trabalho apresentado, seguido da expressão "In:" 
nome, numeração, ano e local de realização do evento, título da publicação, 
local, edita e data de publicação. No final deve-se informar as paginas do 
trabalho.

Trabalho de congresso
BRAYNER, A.R.A.; MEDEIROS, C.B. Incorporação do tempo em SGDB orientado a 
objetos. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS, 9, 1994, São Paulo. 
Anais... São Paulo: USP, 1994. p.16-29.

3.5 Artigos de Periódico

Elementos essenciais
Autor, título, subtítulo do artigo, título do periódico, local de 
publicação, volume, número, paginas do artigo, mês e data de publicação.

Artigo de periódico
MARQUES, Benjamim Campolina. Legislação e movimentos pendulares ambientais. 
Revista Mineira de Engenharia, Belo Horizonte, v.3, n.6, p.8-11, out. 1989.

3.6 Artigo de Jornal

Elementos essenciais
Autor, título, subtítulo do artigo, título do jornal, local de publicação, 
data de publicação, caderno e páginas.

Artigo de Jornal
WERNECK, Humberto. Dona Chiquita: as primeiras estórias de Guimarães Rosa. 
Minas Gerais, Belo Horizonte, 23 nov. 1968. Suplemento Literário, p.3.

3.7 Documento jurídico
(Constituição, Leis, Decretos, códigos, etc.)

Elementos essenciais
Jurisdição, título, numeração e data, ementa e dados da publicação.

Constituição
BRASIL. Constituição (1988) Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília: Senado, 1988.



Decreto
BRASIL. Decreto n.56.725, de 16 ago. 1965. Regulamenta a Lei n.4.084, de 30 
de junho de 1962, que dispõe sobre o exercício da profissão de 
Bibliotecário. Diário Oficial, Brasília, p.7,19 ago. 1965.

Código
BRASIL. Código civil. Organização dos textos, notas remissivas e índices por 
Juarez de Oliveira. 46.ed. São Paulo: Saraiva, 1995.


3.8 Documentos eletrônicos

Elementos essenciais
Devem-se mencionar os dados das obras, sejam estas artigos de periódicos ou 
jornal, livros, documentos jurídicos e textos diversos.


Artigo de periódico eletrônico
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.


Artigo de jornal eletrônico
SILVA, I. Pena de morte para o nascituro. O Estado de São Paulo, São Paulo, 
19 set. 1998. Disponível em: 
<http://www.providafamilia.org/pena_morte_nascituro.htm> Acesso em 29 set. 
1998.


Monografia em meio eletrônico
SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Entendendo o meio ambiente. 
São Paulo, 1999. Disponível em: <http://www.dbd.org.br/sma/ 
entendendo/atual.htm> Acesso em: 8 mar. 1999.



3.9 Materiais especiais
(Filme, Fotografia, Mapa, Discos)

Filme
CENTRAL do Brasil. Direção Walter Salles Júnior. Produção: Martine de 
Clemont-Tonnerre e Arthur Cohn. Roteiro: Marcos Bernstein, Joáo Emanuel 
Carneiro e Walter Salles Júnior. Intérpretes: Fernanda Montenegro; Marília 
Pera; Vinicius de Oliveira e outros. Rio de Janeiro: Riofile, 1998. 1 fita 
de vídeo (106 min.), VHS, son., color.

Fotografia
KOBAYASHI, K. Doença dos xavantes. 1980. 1fot., color. 16cm x 56 cm.

Mapa
BRASIL e parte da América do Sul: mapa político, escolar, rodoviário, 
turístico e regional. São Paulo: Michalany, 1981. 1 mapa, color, 79cm x 95 
cm. Escala 1:600.000

Disco
SIMONE. Jura secreta. S. Costa, A. Silva [Compositores]. In: SIMONE. Face a 
face. Rio de Janeiro: Emi-Odeon, 1977. 1 CD. (40 min.). Faixa 7.

Fita cassete
SILVA, L.I.L. da. Luiz Inácio Lula da Silva: depoimento [abr. 1991]. 
Entrevistadores: V. Tremel e M. Garcia. São Paulo: SENAI, 1991. 2 fitas 
cassete (120 min.) 3 ¾ pps, estereo.
3.10 OBSERVAÇÕES:

Local

§ Quando houver mais de um local, indica-se o primeiro ou o que aparece em 
maior destaque;
§ Quando não for possível identificar o local, utiliza-se [S.l.], que 
significa Sine loco.

Editora

§ Quando houver mais de uma editora, indica-se a primeira ou a que aparece 
em maior destaque;
§ Quando não for possível identificar a editora, utiliza-se [s.n.], que 
significa sine nomine.

Data

§ Como é elemento essencial, sempre deve-se indicar uma data, seja da 
publicação, da impressão ou outra;
§ Quando não for possível identificar a data, indica-se uma data aproximada 
entre colchetes:
[1979?] - data provável
[197-] - década provável
[19-- ] - século provável
§ Os meses devem ser grafados de forma abreviada, na língua do texto: mar.; 
Oct.
Paginação

§ Quando a obra utilizada para realização do trabalho for constituída de 
volumes, deve-se indicar o volume utilizado (v.2) ou o número total da obra, 
caso tenha consultado todos (2v.)

Títulos de séries

§ Quando a obra possui uma série que melhor a identifique, devem ser 
gravadas após a paginação
(Primeiros Passos, 243)

Notas

§ Sempre que necessário, podem ser incluídas notas para complementar as 
informações das referências.

Tradução - Pode-se indicar o título original do documento
Obra ainda não editada - No prelo
Identificação - Bula de remédio; Relatório final; Cartaz de propaganda, etc.


4 REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO DE CITAÇÕES


§ Todas as citações inseridas no texto devem ser acompanhadas da referência 
(AUTOR, DATA) da obra onde esta foi extraída.
§ Todas as obras citadas no texto devem conter sua referência correspondente 
na listagem bibliográfica ao final do trabalho.
§ Quando o autor da citação estive inserido no texto, este deverá ser 
grafado em letras minúsculas e, quando estiver entre parênteses, em letras 
minúsculas.
Como afirma Carvalho (1977) todo processo de seleção deverá ser imparcial.

"...como conquistar seu emprego, sem utilizar de artifícios visuais". 
(CRVALHO, 1977, P. 81)


4.1 Citação livre

Quando se reproduzem as idéias, sem transcrever as palavras do autor

Neste sentido, Szuster (1980) lembra que a inflação gera um ambiente 
incerto, dificultando a tomada de decisões.


4.2 Citação textual

Transcrição literal de textos de outros autores. Neste caso, especificar as 
páginas da fonte consultada.

§ citações curtas (até 3 linhas) são inseridas no texto.

A inconfidência é uma "falta de fidelidade para com alguém, particularmente 
para com o soberano ou Estado." (FERREIRA, 1978, p.37).

§ citações longas (mais de 3 linhas) devem constituir um parágrafo 
independente, recuado a 4 cm da margem esquerda, com letra tamanho 10 e 
digitado em espaço simples, sem aspas. Se desejar, podem ser grafados em 
itálico para melhor visualização.

A variação de preço é um fator que está diretamente ligado à economia, e 
também à contabilidade, que deve refletir seus efeitos nas demonstra-ções 
contábeis, constituindo-se num dos aspectos mais discutidos nos últimos 
tempos pela classe contábil do mundo inteiro. (BRUNÉLI, 1987, p.18)

4.3 Citação de citação

Informação retirada de um documento consultado, a cuja obra original não se 
teve acesso.
A referência completa do documento consultado, onde a citação foi 
localizada, deverá ser citado na listagem bibliográfica ao final do 
trabalho.



4.4 Citações orais

§ Dados obtidos de aulas, palestras ou debates podem ser citados no texto 
com a indicação (informação verbal), mencionando-se os dados disponíveis 
somente em notas de rodapé.


5 REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO DE NOTAS


§ Considerações ou esclarecimentos que não devam ser incluídos no texto, 
para não interromper a seqüência lógica da leitura.

§ Deve-se evitar notas explicativas muito longas, pois prejudicam a leitura 
do texto.

§ Devem ser colocadas na parte inferior da página, separadas do texto por um 
espaço contínuo de 3 cm e digitados em espaço simples e com caracteres 
tamanho 10. Usa-se espaço duplo para separá-las entre si.


























6 CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

§ Não fazer citações em outros idiomas, mesmo que o original seja em outra 
língua. Deve-se traduzir o texto e colocar ao final da citação "tradução 
nossa".

§ Evitar o uso de siglas. Caso necessite, deve-se colocar seu significado 
na primeira vez em que ela aparecer no texto.

§ Utilizar abreviaturas somente de acordo com as normas NBR 6032/1989 
(Abreviação de títulos de periódicos e publicações seriadas) e NBR 
10522/1988 (Abreviação na descrição bibliográfica)
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