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

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

Capa (obrigatório)
Lombada (opcional)

Pré-textuais

PARTE
INTERNA
Textuais

Pós-textuais

Folha de rosto (obrigatório)
Ficha catalográfica Errata (opcional)
Folha de aprovação (obrigatório)
Dedicatória (opcional)
Agradecimentos (opcional)
Epígrafe (opcional)
Resumo na língua vernácula
(obrigatório)
Resumo em língua estrangeira
(obrigatório)
Listas de ilustrações, tabelas,
Introdução (obrigatório)
abreviaturas,
símbolos (opcional)
Desenvolvimento
Sumário
(obrigatório)(obrigatório)
Conclusão (obrigatório)
Referências (obrigatório)
Glossário (opcional)
Apêndice (opcional)
Anexo (opcional)

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

2.1 Parte externa
2.1.1 Capa (obrigatório)
Elemento obrigatório que deve ser configurado previamente no formato A4, entrelinhas
1,0 e margens: superior e esquerda 3cm; inferior e direita 2cm. A cobertura que reveste o
trabalho deve ser encadernada (capa transparente, perfurada, com espiral) e deve conter todos
os elementos necessários à sua identificação (Figura 2). Os elementos devem aparecer na
seguinte ordem:
Símbolo da Instituição, em preto e branco ou colorido (opcional), centralizado, na
margem superior.
Nome da Instituição, em espaço simples, na fonte escolhida em tamanho 14, destaque
em negrito e caixa alta (todas as letras maiúsculas), centralizado; situado logo abaixo do brasão.
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Nome do autor: fonte escolhida tamanho 12; negrito; caixa alta; centralizado; situado logo
abaixo do nome da instituição.
Título: oito espaços (Enter‘s) abaixo do nome do autor (ou primeiro autor, quando
houver mais de um); fonte escolhida tamanho 14; negrito, caixa alta; centralizado; seguido de
dois pontos caso haja subtítulo;
Subtítulo: fonte escolhida tamanho 14 (12, caso seja muito extenso); sem destaque em
negrito; caixa alta; centralizado; situado logo após os dois pontos e abaixo do título; espaço
simples entre as linhas do título e do subtítulo.
Nome do local (cidade): fonte escolhida tamanho 12; sem destaque em negrito; caixa
alta; centralizado na penúltima linha antes da margem inferior;
Ano de depósito (entrega do exemplar no Programa): fonte escolhida tamanho 12;
algarismos arábicos; sem destaque em negrito; centralizado; na última linha antes da margem
inferior.
2.1.2 Lombada (opcional)
Segundo a NBR 12.225, define-se lombada como “Parte da capa que reúne as margens
internas ou dobras das folhas, sejam elas costuradas, grampeadas, coladas ou mantidas juntas
de outra maneira; também chamada de dorso”. (ABNT, 2004, p. 5).
2.2 Parte interna
É constituído por todos os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais conforme
demonstrado e detalhado a seguir.
2.2.1 Elementos pré-textuais
De acordo o estabelecido pela NBR 14724 (ABNT, 2011, p. 6), trata-se da “Parte que
antecede o texto com informações que ajudam na identificação e utilização do trabalho”. São
apresentados na ordem que se segue levando em consideração o caráter obrigatório ou opcional,
conforme a figura supracitada.
A. Folha de rosto (obrigatório)
É a página que contém os elementos identificadores da obra, conforme a ordem a seguir
(Figura 3).
Nome do autor, Título, Subtítulo conforme a mesma formatação apresentada na capa.
Nota: indicando a natureza do trabalho e seu objetivo acadêmico ou grau pretendido,
nome da Instituição e área de concentração, quatro espaços abaixo do título/subtítulo e a 7 cm
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da margem esquerda (ou a 10 cm da borda do papel); alinhamento justificado até a margem
direita; com fonte escolhida; tamanho 11; espaçamento simples entre linhas; letras minúsculas;
sem negrito; situada logo abaixo do título, subtítulo.
Nome do(a) orientador(a): precedidos da respectiva titulação; situado logo abaixo da
nota.
Nome do local (cidade) e Ano de depósito: conforme a mesma formatação apresentada
na capa.
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Figura 2 – Modelo de capa

FACULDADE CATÓLICA DE FEIRA DE SANTANA
RAFAEL MARQUES REIS

ÉTICA E AUTERIDADE EM EMMANUEL
LÉVINAS:
DILEMAS E DESAFIOS
VOLUME 1

FEIRA DE SANTANA
2016
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Figura 3 – Modelo de Folha de Rosto

NOME COMPLETO DO(S) ACADÊMICO(S) ̸
ESTUDANTE(S)

ÉTICA E AUTERIDADE EM EMMANUEL LÉVINAS:
DILEMAS E DESAFIOS
VOLUME 1

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
apresentado ao Curso de Licenciatura em
Filosofia da Faculdade Católica de Feira de
Santana, como requisito parcial à obtenção do
título de Licenciado em Filosofia
Orientador: Prof. Dr. João Eudes R. de Jesus
C
Coorientador: Prof. Ms. Vitor D. Ferreira

FEIRA DE SANTANA
2017
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Ficha catalográfica (obrigatório)
Elemento que consiste no conjunto de dados ordenados sistematicamente com o objetivo
de descrever física e tematicamente trabalhos. Deve constar no verso da folha de rosto em
trabalhos finais de cursos, como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Deve ser elaborado
de acordo com as normas bibliotecárias, que no Brasil seque o código de catalogação AngloAmerican Cataloguing Rules (AACR).
A elaboração da ficha catalográfica é de competência de um bibliotecário, profissional
com formação e registro obrigatórios para a referida tarefa. Segundo Medeiros, (2012, p. 263),
os elementos necessários para a elaboração da ficha catalográfica são:
Nome do autor da obra, título e subtítulo do trabalho, nome do orientador(a); local e
data, número de folhas do TCC, indicação de natureza acadêmica do trabalho, unidade
de ensino e Instituição onde o trabalho será apresentado, áreas de aplicação do
trabalho Figura 4.

Errata (opcional)
Lista das folhas e linhas onde ocorreram erros no texto, seguidas das devidas correções.
Pode ser apresentada em folha avulsa ou colada, logo após a folha de rosto, sem indicativo
numérico. Só deve ser usada na versão impressa, se o erro for detectado depois do trabalho
impresso. Deve ser precedida pela referência completa da obra (nome do autor, título da obra,
local, nome da Instituição, ano). Antecedendo a referência deve aparecer, fonte em caixa alta e
alinhamento centralizado, a expressão ERRATA (Figura 5).
Folha de Aprovação (obrigatório)
Folha composta pelos elementos essenciais à aprovação do trabalho, sem título e sem
indicativo numérico. Deve ser inserida depois da folha de rosto. Sendo, segundo a ABNT (NBR
14724, 2011), composta pelas seguintes informações: nome do autor do trabalho; título do
trabalho e subtítulo (se houver); natureza, objetivo, nome da instituição a que submetido; área
de concentração; data da aprovação; nome, titulação, afiliação Institucional e assinatura dos
componentes da banca examinadora. A data da aprovação é registrada em seguida à aprovação
do trabalho (Figura 6).
Dedicatória (opcional)
Elemento em que o autor homenageia pessoas e/ou Instituições, dedicando-lhes seu
trabalho. É necessário que seja breve e escrito sem muitos adjetivos. Bastando apenas uma
preposição e o nome da pessoa e/ou Instituição homenageada. Deve ser inserida logo após a
folha de aprovação, ocupando o terço final de folha exclusivamente reservada para seu registro,
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recuada o bastante da margem esquerda (aproximadamente a 7 cm). Deve ser sem título e sem
indicativo numérico (Figura 7).
Agradecimentos (opcional)
Elemento em que o autor (a) agradece pessoas e/ou Instituições que contribuíram de
maneira relevante para elaboração do trabalho. O texto ou lista com os agradecimentos deve
constar em folha única, logo após a dedicatória, registando o nome da pessoa e/ou Instituição e
suas respectivas contribuições ao trabalho realizado. Deve ser iniciada com a palavra
AGRADECIMENTOS, com alinhamento centralizado, fonte em caixa alta e em negrito (Figura
8).
Epígrafe (opcional)
Elemento que consiste numa inscrição ou frase que faça alusão ao trabalho, indicando a
fonte de onde se extraiu a citação. Deve ser inserida na folha seguinte aos agradecimentos e
anterior ao resumo de língua vernácula. Pode também constar na(s) folha (s) ou página (s) de
abertura de seções primárias. É importante evitar o uso de frases-feitas e clichês, recolhidos em
obras de autores que nada afirmam em benefício do trabalho. Textos de autoajuda, provérbios
populares, sabedoria universal não são adequados e convenientes para epígrafes de trabalhos
acadêmicos. Deve ser registrada no terço final da folha e recuada 7cm, em relação à margem
esquerda, como a dedicatória. Não deve conter título e nem indicativo numérico (Figura 9).
Resumo na língua vernácula (obrigatório)
Elemento obrigatório constituido de uma sequência de frases concisas e objetivas e não
de uma simples enumeração de tópicos; não ultrapassando 500 palavras, logo abaixo das
palavras representativas do contexto do trabalho, isto é, palavras chave e/ou descritores,
conforme a NBR 6028.
Resumo em língua estrangeira (obrigatório)
As mesmas orientações acerca do resumo na língua vernácula mencionadas acima valem
para o resumo em língua estrangeira.
Listas (opcional)


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



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


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

Sumário (obrigatório)
Enumera as principais divisões do trabalho, acompanhadas dos números das respectivas
páginas. O sumário não inclui os elementos pré-textuais.
A palavra SUMÁRIO deve estar centralizado na parte superior da folha, com o mesmo
tipo de fonte escolhida para todo o trabalho, em caixa alta e negrito, aproximadamente a 3cm
abaixo da borda superior (Figura 11). Todos os títulos e subtítulos do sumário devem estár em
negrito. Para maiores detalhes normativas consultar a NBR 6027/2003
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Figura 4 – Ficha catalográfica1

Ficha Catalográfica - Biblioteca Central Julieta Carteado - UEFS

R313a

Reis, Wagner Alves
Agostinho Fróes da Motta: trajetórias e conquistas de um “homem
de cor” em Feira de Santana (1856 – 1922) / Wagner Alves Reis. –
Feira de Santana, 2012.
219 f.: il.

Orientadora: Lucilene Reginaldo

Dissertação (Mestrado em História)– Universidade Estadual de
Feira de Santana, Departamento de Ciências Humanas e Filosofia,
Programa de Pós-Graduação em História, 2012.

1. Motta, Agostinho Fróes da – 1856 – 1922 - Biografia. 2. Homem
de cor. 3. História do Bahia. I. Reginaldo, Lucilene. II. Universidade
Estadual de Feira de Santana. III. Departamento de Ciências
Humanas e Filosofia. IV. Título.

CDU: 981(814.22):92

Figura 5 – Errata

1

Neste manual a ficha catalográfica será exigida na produção dos trabalhos acadêmicos elaborados por discentes
e docentes da Faculdade Católica de Feira de Santana. Mas é importante ressaltar que a ficha catalográfica é um
elemento obrigatório em livros.
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Figura 5 – Errata

ERRATA

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

Folha

Linha

Onde se lê

Leia-se

14

11

pontuado

pontuando

11

5

conercial

comercial

Figura 6 – Folha de Aprovação
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Figura 6 – Folha de Aprovação

WAGNER ALVES REIS

AGOSTINHO FRÓES DA MOTTA:
TRAJETÓRIAS E CONQUISTAS
DE UM “HOMEM DE COR” EM FEIRA DE SANTANA
(1856-1922)

Área de concentração: História, Cultura e Poder

Trabalho de Conclusão de Curso aprovado
como requisito para obtenção do título de
Licenciatura/Bacharelado em Filosofia/Teologia
pela Faculdade Católica de Feira de Santana,
pela seguinte banca examinadora:

Dissertação aprovada em: 30 de agosto de 2012.
Por:
_____________________________________
Eurelino Teixeira Coelho Neto
Doutor em História – UFF
Universidade Estadual de Feira de Santana

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

Figura 7 – Dedicatória

_____________________________________
Clovis Frederico Ramaiana Moraes Oliveira
Doutor em História - UnB
Universidade do Estado da Bahia
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Figura 7 – Dedicatória

Figura 8 – Agradecimentos

agAAAAAAA

Dedico este trabalho a Deus; aos meus pais,
xxxxx e xxxxx; à esposo ou esposa; aos filhos
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Figura 8 – Agradecimentos

AGRADECIMENTOS

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

Figura 9 – Epígrafe
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Figura 9 – Epígrafe

Figura 10 – Listas

“O real não está na saída nem na chegada; ele
se dispõe para a gente é no meio da travessia”.
(GUIMARÃES ROSA, 1994, p. 85)
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Figura 10 – Listas
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Figura 11 – Sumário

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO..............................................................................................00
1. INCLISÃO SOCIAL.................................................................................00
1.1 Conceito....................................................................................................00
1.2 Características.........................................................................................00
1.2.1 ................................................................................................................00
1.2.1.1 ..............................................................................................................00
2. SOLIDAREIDADE....................................................................................00
2.1 ....................................................................................................................00
2.1.1..................................................................................................................00
REFERÊNCIAS.............................................................................................00

23

1.2.2 Elementos textuais
Constituem a parte principal de um trabalho acadêmico. Composto por três elementos que
possuem particularidades, mas que simultaneamente também apresentam vínculo lógico entre
si. Os mencionados elementos aparecem sempre na seguinte ordem:


Introdução



Desenvolvimento



Considerações Finais

Com bastante brevidade será exposto a seguir as peculiaridades de cada elemento supracitado,
bem como as relações lógicas existentes entre eles.
Introdução (obrigatório)
Parte inicial do texto, onde deve constar a delimitação do assunto tratado, o problema,
justificativa, objetivos que nortearão a pesquisa, as hipóteses, a definição das variáveis, quais
os teóricos que fundamentaram a pesquisa e um breve roteiro de como o estudo se desenvolveu,
a introdução vai proporcionar ao leitor uma visão panorâmica do assunto (MASCARENHAS,
2011).
Desenvolvimento (obrigatório)
Mascarenhas (2011), afirma que esta é a parte principal do texto, que contém a exposição
ordenada e pormenorizada do assunto. Divide-se em seções e subsecões, que variam da função
da abordagem do tema e do método. Na revisão literária o estudante deverá abordar os
principais tópicos relacionados com o tema em estudo, de forma a demonstrar que o autor
conhece as formas como o assunto em estudo foi ou vem sendo abordado. Este ítem poderá ser
imcorporado nas seções – capítulos – do desenvolvimento.
Na metodologia deverá ser descrito como o estudo foi conduzido, de tal modo que
permita ao outro pesquisador replicá-lo, se o desejar. Deverá conter a descrição do
objeto de estudo e os procedimentos que deverão conter os resultados objetivamente
apresentados. A discussão apresentará a interpretação analítica dos resultados,
fundamentados em fatos circunstanciados à luz dos conhecimentos científicos, em
função dos objetivos propostos ou das hipóteses estabelecidas (MASCARENHAS,
2011).

Considerações finais - (obrigatório)
Trata-se das contribuições do autor ou da autora para o desenvolveimento da ciência,
resultado da pesquisa elaborada. Devem estar relacionadas com os objetivos propostos que
aparecem na introdução e fazem parte do desenvolvimento da pesquisa, estes são fechados nas
considerações finais. Pode-se também apresentar sugestões para novas pesquisas
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(MASCARENHAS, 2011).
1.2.3 Elementos pós-textuais
Referências2 (obrigatório)
Listam-se, em ordem alfabética e sem numeração, as referências pertinentes a todas as
citações diretas e indiretas feitas no trabalho científico, de acordo com as normas vigentes da
ABNT, usando espaço simples entre as linhas das mesmas e espaçamento 1,5 cm para separálas entre si, e finalmente mantendo o alinhamento somente à margem esquerda do texto, o qual
deverá ser justiicado.
Glossário (opcional)
Segundo a NBR 14724/2011, trata-se de uma lista de termos, palavras e expressões
restritas ou/desconhecidas do grande público, que foram utilizadas no texto. São ordenadas
alfabeticamente e acompanhadas de suas respectivas definições.
Apêndice (opcional)
Consiste basicamente no agrupamento de materiais elaborados pelo (a) autor (a) do
trabalho que não constam no corpo do texto (Desenvolvimento). Estes materiais podem ser um
roteiro de uma entrevista, questionário, fotos, termo de consentimento livre e esclarecido etc.
Conforme a NBR 14724/2011, p. 9. “Deve ser precedido da palavra APÊNDICE,
identificado por letras em caixa alta consecutivas, travessão e pelo respectivo título. Utilizamse letras em caixa alta dobradas, na identificação dos apêndices, quando esgotadas as letras do
alfabeto”. Os apêndices devem ser citados ao longo do texto de duas maneiras: a) No contexto:
indicando a letra que o identifica após a palavra Apêndice configurada apenas com a letra inicial
em maiúscula; b) Fora do contexto: a palavra “APÊNDICE”, em letras em caixa alta, figurada
entre parênteses, seguida da letra que o identifica (Figura 12).
Anexos (opcional)
Consiste basicamente no agrupamento de materiais que não foram elaborados pelo autor
do trabalho que não constam no corpo do texto (Desenvolvimento). Estes materiais podem ser
um roteiro de uma entrevista, questionário, fotos, termo de consentimento livre e esclarecido
etc. Conforme a NBR 14724/2011, p. 9.
Deve ser precedido da palavra ANEXO, identificado por letras em caixa alta
2

Mais detalhes e características sobre este elemento pós-textual serão verificados no capítulo NORMAS PARA
REFERENCIAÇÃO DE FONTES CONSULTADAS deste mesmo Manual de Metodologia Científica.
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consecutivas, travessão e pelo respectivo título. Utilizam-se letras em caixa alta
dobradas, na identificação dos apêndices, quando esgotadas as letras do alfabeto.

Os anexos devem ser citados ao longo do texto de duas maneiras: a) No contexto:
indicando a letra que o identifica após a palavra Anexo configurada apenas com a letra inicial
em caixa alta; b) Fora do contexto: a palavra ― ANEXO, em letras em caixa alta, figurada entre
parênteses, seguida da letra que o identifica (Figura 13).
Índice (opcional)
Elaborado conforme a ABNT NBR 6034.
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Figura 12 – Menção e modelo de apêndices
Menção no fluxo do texto:
No contexto
Para conhecer e analisar a estrutura física e administrativa do Colégio
Estadual Euclides da Cunha foi elaborado um questionário, conforme
Apêndice A, encaminhado previamente aos gestores e coordenadores da
mencionada instituição de ensino.
Fora do contexto
Para conhecer e analisar a estrutura física e administrativa do Colégio
Estadual Euclides da Cunha foi elaborado um questionário, previamente
encaminhado aos gestores e coordenadores da mencionada instituição de
ensino (APÊNDICE A).
Ao final do trabalho, em páginas única, após as referências, ou
glossário (se houver):
APÊNDICE A - Questionário sobre a a estrutura física e
administrativa do Colégio Estadual Euclides da Cunha
1 - Nome da Instituição Educacional
2. Localização (rua, nº, bairro, município, telefone(s), CEP)
3. Data da fundação
4. Poder Público: ( ) Municipal ( ) Estadual ( ) Federal Particular ( ) Outro ( )
5. Número de turmas
6. Número de salas de aula
7. Descrição da comunidade onde se localiza a instituição educacional (condições
de arruamento, tipos de moradias, transportes, centros de lazer e cultura, comércio,
serviços públicos, condições econômico-financeiras e outros aspectos que julgar
convenientes).
8. Descrição da Instituição Educacional (tipo de prédio, dependências, conservação,
limpeza, merenda, biblioteca, laboratório, zeladoria, salas, ambiente dos professores,
sala de vídeo e outros aspectos que julgar importantes):
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Figura 13 – Menção e modelo de anexos

Menção no fluxo do texto:
No contexto
O ensino da cultura afrodescendente no Brasil ainda é precário e as
dificuldades para sua efetiva realização é um desrespeito cultural ao que
preconiza na legislação em vigor, em específico na Lei Lei Nº 11.645. de 10
MARÇO de 2008, conforme Anexo A.
Fora do contexto
O ensino da cultura afrodescendente no Brasil ainda é precário e as
dificuldades para sua efetiva realização é um desrespeito cultural ao que
preconiza na legislação em vigor, em específico na Lei Lei Nº 11.645. de 10
MARÇO de 2008 (ANEXO A).
Ao final do trabalho, em páginas única, após os Apêndices seguem
os anexos. Exemplos:
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o O art. 26-A da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
a seguinte redação:
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos
e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena.
[...]
Brasília, 10 de março de 2008; 187o da Independência e 120o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
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3. PADRONIZAÇÃO GRÁFICA
Estruturar um trabalho acadêmico não se trata apenas de conhecer as regras propostas
pela ABNT (NBR 14724, 2011, p. 10), mas requer familiarização com os instrumentos da
informática para que se possa organizá-lo de maneira adequada.
3.1 Formatação
Os trabalhos acadêmicos são digitados em letra de cor preta, na fonte Times New Roman,
ou Arial, tamanho 12. A página utilizada é a A4 (21 cm x 29,7 cm). Quando for necessária a
utilização de ilustrações, estas podem ser coloridas.
Ao imprimir, utilizar folhas de papel branco ou reciclado.
3.2 Margens
● Superior: 3 cm da borda superior da folha;
● Inferior: 2 cm da borda inferior da folha;
● Esquerda: 3 cm da borda esquerda da folha;
● Direita: 2 cm da borda direita da folha;
● Citação longa acima de 3 linhas, deve constituir um parágrafo distinto, a 4 cm da
margem esquerda, justificado à direita;
● Títulos de capítulo devem ser centralizados, em negrito com todas as letras em
maiúsculas (caixa alta);
● Títulos e subtítulos das seções de capítulos devem ser alinhados à margem esquerda,
apenas com a primeira letra da primeira palavra em maiúscula, e em negrito;
● Títulos das seções de capítulo devem ser separados do texto que os antecede e do texto
que o sucede por um espaço entre linhas de 1,5;
● Títulos sem indicativo numérico (errata, agradecimento, listas de ilustrações, listas de
abreviaturas e siglas, listas de símbolos, resumo, sumário, referências, glossário,
apêndices, anexos, índices) devem ser centralizados;
● Início de parágrafo deve ter a primeira linha iniciada a 1,5cm da margem esquerda.
3.3 Espaço entre linhas
Todo o trabalho deve ser digitado em espaço 1,5, justificado, com exceção de:
 Citações longas: espaço simples entre as linhas e espaço 1,5 entre a citação direta e
os parágrafos anterior e posterior;
 Notas de rodapé: digitadas em espaço simples;

29

 Referências: digitadas em espaçamento simples e separadas por dois espaços de 1,5
entre si;
 Entre os parágrafos não se deixa linha em branco.
3.4 Paginação
As folhas do trabalho acadêmico devem ser contadas, sequencialmente, a partir da folha
de rosto, muito embora a numeração só deva ser colocada em evidência após os elementos prétextuais.
Os números das páginas devem vir no canto superior direito, de maneira que se situe a 2
cm da borda superior e o último algarismo a 2 cm da borda direita. É importante salientar que
os títulos das seções primárias devem vir no início nova página.
O algarismo correspondente à página de início de seção deve ser ocultado. Para isto, devese executar o seguinte procedimento: inserir uma caixa de texto sobre o algarismo e ocultar o
contorno da caixa de texto.
3.5 Numeração progressiva
A numeração de capítulos e de suas respectivas divisões devem ser feitas em algarismos
arábicos, com o indicativo numérico precedendo seu título com um espaço de caracteres.
Exemplo: 1; 1.1; 1.1.1;

2; 2.1; 2.1.1; 2.1.1.1...

4. NORMAS PARA CITAÇÃO DE FONTES CONSULTADAS
4.1 Citação
“Verifica-se que a citação é a menção no texto de uma informação extraída de outra fonte
NBR 10520/2002, p. 1, que serve para exclarecer ou sustentar o assunto apresentado”
(MASCARENHAS, 2011, p.70).
4.1.1 Citação direta
“Citação direta é a transcrição literal de frases ou paragrafos de um texto ou parte dele,
mantendo a grafia, a pontuação, o uso de maiúsculas, idiomas e o(s) números da(as) página(s)
originais (NBR 10520/2002), podendo utilizar tanto o sistema autoria-data como numérico”
(MASCARENHAS, 2011, p.70);
A - Citação curta com até tres linhas: são transcritas entre aspas duplas, vindo
incorporadas ao parágrafo, com indicação da autoria e das páginas em que aparecem no texto;
Exemplo 1 (com autoria no contexto):
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Segundo Giovanni Reale, “Na verdade, a palavra ‘física‘ pode induzir o leitor
moderno a erro: para nós, a física identifica-se à ciência da natureza entendida à maneira
galileana, ou seja, quantitativamente.” (2012, p. 81).
Exemplo 2 (com autoria fora do contexto):
“Na verdade, a palavra ‘física‘ pode induzir o leitor moderno a erro: para nós, a física
identifica-se à ciência da natureza entendida à maneira galileana, ou seja, quantitativamente.”
(REALE, 2012, p. 81).
B – Citação longa acima de três linhas: são transcritas com recuo de 4 cm da margem
esquerda, com letra na fonte 11, espaço simples (1,0) entrelinhas e sem aspas duplas, com a
indicação da autoria e das páginas em que aparecem no texto;
Exemplo 1 (com autoria no contexto):
De acordo com Julían Marías,
Platão estabelece nas duas classes superiores um regime de comunidade não só de
bens, mas também de mulheres e filhos, que pertencem ao Estado. Não existem
propriedade nem família privadas, salvo na terceira classe. Os dirigentes não devem
ter interesses particulares e devem subordinar tudo ao serviço supremo da pólis.
(2015, p. 61).

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

Citação indireta (paráfrase): é a interpretação das ideias de um (a) ou mais autores (as)
elaborada pelo (a) autor (a) da obra, devendo manter o sentido original. Pode aparecer
parafraseada, não necessitando de aspas e sendo opcional a identificação das páginas originais
(NBR 10520, 2002);
Desenvolvimento ou amplificação das ideias
De acordo Medeiros, este tipo de paráfrase equivale em reescrever o texto, “adicionando
exemplos, pormenores, comparações, contrastes, exposição de causa efeitos, definição de
termos utilizados” (2012, p. 170). Vejamos o exemplo abaixo:
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Texto consultado
“Marcela morria de amores pelo Xavier. Não morria, vivia. Viver não é a mesma cousa que morrer;
assim o afirmam todos os joalheiros deste mundo, gente muito vista na gramática. Bons joalheiros,
que seria do amor se não fossem os vossos dixes e fiados? Um terço ou um quinto do universal
comércio dos corações”. (ASSIS, 1970, vol. 1, p. 536).
Citação indireta – paráfrase
Assis (1970) ressalta que a ironia machadiana penetra a consciência do leitor acostumado aos
romances da linha romântica. Desvenda as intenções humanas e mostra o mercantilismo também
presente nas relações afetivas. Dixe é jóia, enfeite, ornamento de ouro ou pedraria. Sem o comércio
de jóias e pedras preciosas, sem o crédito para a aquisição de tais produtos, o amor em que pé estaria?
Como seria? Não esquece o autor também de apresentar ataque aos gramáticos que gostam de usar
a metáfora joalheiro para os puristas e trabalhadores do estilo.

Citação de citação é aquela em que o autor do texto não tem acesso direto à
obra citada, valendo-se de citação constante em outra obra, com autoria no contexto,
fora do contexto ou em notas de rodapé. O mais relevante é que o redator do texto
procure – sempre que possível – consultar a obra original para compor suas citações.
Dessa forma, não correrá o risco de constituir seu texto numa sequência de citações
de obras originais consultadas por outros autores.
A citação de citação pode ser reproduzida literalmente ou interpretada, resumida ou
traduzida. Neste caso, usa-se a expressão latina apud, seguida da indicação da fonte secudária
efetivamente consultada. Esse tipo de citação deve ser evitada ao máximo, já que a obra final
não foi consultada, havendo risco de má interpretação ou de incorreções (MASCARENHAS,
2011, p.71);
Exemplo 1 (direta, longa e com autoria no contexto):
Segundo Aristóteles
Em qualquer coisa, seja ela homogênea ou divisível, é possível distinguir o mais, o
menos e o igual, tanto em relação à própria coisa quanto em relação a nós mesmos; o
igual é um meio-termo entre o excesso e a escassez. Assim, chamo de posição
intermediária em relação a uma coisa aquela que dista na mesma medida de cada um
dos extremos, e ela é única e idêntica em todas as coisas; chamo de posição
intermediária em relação a nós aquilo que não excede nem falta. (Eth. Nic. II, 6, 1.106
a 26-29 apud REALE, 2012, p. 117).

Exemplo 2 (direta, curta e com autoria fora do contexto):
"Em qualquer coisa, seja ela homogênea ou divisível, é possível distinguir o mais, o

32

menos e o igual, tanto em relação à própria coisa quanto em relação a nós mesmos; o igual é
um meio-termo entre o excesso e a escassez.‖ (ARISTÓTELES, Eth. Nic. II, 6, 1.106 a 26-27
apud REALE, 2012, p. 117).
A citação de citação pode ser registrada como citação direta ou indireta (paráfrase); curta
ou longa. Com autoria no contexto ou fora do contexto. Contudo, o mais relevante é que o
redator do texto procure – sempre que possível – consultar a obra original para compor suas
citações. Dessa forma, não correrá o risco de constituir seu texto numa sequência de citações
de obras originais consultadas por outros autores.
4.1.2 Sistemas de chamadas
As citações quando dispostas no texto devem ser indicadas por meio de sistemas de
chamada, ou seja, sistemas que indicam a referência autoral da citação. Elas podem ser usadas
nos seguintes sistemas: autoria6-data e numérico.
No sistema autoria-data as informações referenciáveis são indicadas da seguinte
maneira:
 Sobrenome do autor ou nome da entidade responsável com todas as letras em caixa
alta, seguido da data (ano) de publicação do documento e da (s) página (s) da citação,
separadas por vírgula entre parênteses;
 Exemplos: (SARTRE, 1985, pp. 28-29); (FACULDADE CATÓLICA DE FEIRA DE
SANTANA, 2014, p. 96);

A nota de rodapé aparece ao pé da página em que acontece a citação. Elas podem ser
tipificadas em notas explicativas e notas de referência. A NBR 6023/2002 estabelece
que, quando for usado o sistema numérico, as referencias vão aparecendo enumeradas e
a medida que elas vão surgindo ganham a forma de notas de rodapé.
OBSERVAÇÃO: A FACFS decidiu que os trabalhos acadêmicos produzidos pelos
discentes e docentes seguirá o sistema numérico (notas de rodapé).
4.2 Nota de rodapé
As notas de rodapé podem ser tipificadas em notas explicativas e notas de referência.
As notas explicativas são constituídas por observações ou adições complementares,
comentários, esclarecimentos que não podem ser incluídos no texto. Devem ser registradas com
a mesma fonte escolhida no trabalho e ordenadas em algarismos arábicos em fonte menor
(tamanho 10), com numeração única e consecutiva.
Exemplos de notas explicativas:
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No texto:
A descrição apresentada acima confirma o que foi pontuado no início dessa abordagem
sobre o palacete. Quando o contruiu, Agostinho certamente o desejou e planejou para
que transmitisse imponência, poder e prestígio. Atribuições que o recém Cel. Fróes da Motta
começava a desfrutar, e que provavelmente deve ter ampliado com a presença de tal majestosa
residência3 (REIS, 2012, p. 84).
Referencias de obras no rodapé da página (sistema adotado pela FACFS).
Aparecem ao pé da página (NBR 6023/2002) em que acontece a citação.
Exemplos de notas de referências em rodapé.
VIDAL, Marciano. O matrimônio: entre o ideal cristão e a fragilidade humana. Aparecida, SP:
Santuário, 2007, p. 115-119.
BLANK, Christiane E. O matrimônio do século 21. São Paulo, SP: Paulinas, 1996, p. 26.
4.3 Orientações gerais para citações de obras filosóficas
Os indicativos referenciáveis que acompanham as citações de textos consultados,
segundo o sistema autoria-data não atendem as peculiaridades que determinados textos
filosóficos apresentam. Obras clássicas de filósofos como Platão, Aristóteles, Santo Tomás de
Aquino, Espinosa, Heidegger entre outros, foram produzidas e/ou organizadas com elementos
referenciáveis não previstos nem regulados pela ABNT.
Não convém nesta seção do manual esclarecer detalhadamente como tais obras filosóficas
foram elaboradas, mas apontar, identificar e explicar a disposição de seus específicos elementos
referenciáveis, de tal maneira que seja possível organizar as citações de trabalhos acadêmicos
a partir dos sistemas de chamada a seguir: o sistema autoria-data, o sistema autoria-obra e o
sistema numérico.
No sistema autoria-data, o registro do ano possui o objetivo de informar quando a editora
responsável pela impressão e publicação da obra as realizou. Portanto, registrar e identificar a
data da edição e, em seguida, as páginas, são procedimentos necessários para verificar
alterações e/ou revisões entre diferentes edições de uma mesma fonte bibliográfica. Contudo,
em obras filosóficas, os elementos referenciáveis são universais, ou seja, são independentes de
informações editoriais. E em virtude dessa universalidade torna-se dispensável e/ou opcional o
registro de indicativos relacionados à edição (data e página) ao final da citação. Dessa forma,

3

Outros detalhes são descritos sobre tais cômodos na mesma edição do Jornal Folha do Norte mencionada na nota
anterior. Detalhes como o “estilo Luis XV” do salão nobre; ou como o “estilo pêle-mêle” da sala de música; ou ainda
do “estilo renascença francesa” da sala de jantar; e por fim, da capela com “seu estilo gótico”.
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não é necessário saber quantas ou quais edições diferentes de uma mesma obra filosófica
existem, porque os seus específicos indicadores referenciáveis são exatamente os mesmos e são
suficientes para a localização precisa do texto citado na obra consultada em quaisquer edições.
Neste sistema as informações são indicadas da seguinte maneira:
 Sobrenome do autor em letras em caixa alta;
 Título da obra abreviada ou somente a primeira palavra do título seguida de reticências,
em itálico;
 Elementos referenciáveis próprios do autor na obra consultada (parte, tomo ou livro;
parágrafo, linhas etc.);
 Número do volume editorial da obra se houver mais de um;
 Página(s) da citação, na edição consultada;
 Todos os elementos devem ser separados por vírgula, entre parênteses.
Para identificar, classificar e poder referenciar esses elementos é fundamental um
conhecimento razoável sobre o procedimento que cada filósofo executou na medida em que
faziam uso deles durante a produção e organização de suas obras. A fim de instrumentalizar a
pesquisa e a produção textual a partir de obras filosóficas.
No sistema numérico (rodapé) ao registrar a obra pela primeira vez, deve-se colocar
toda a referência da obra, assim como os elementos referenciáveis próprios do autor na obra
consultada (parte, tomo ou livro; parágrafo, linhas etc.).
Exemplo:
PLATÃO, A República. Livro VII. Tradução Maria Helena da Rocha Pereira. 9. ed.
Lisboa, Portugal: Fundação Calouste Gulberkian, 2001. 514 a-b 1-12.
Do segundo registro a seguir coloca-se apenas os elementos referenciáveis próprios da
obra.
Exemplo:
Rep., VII, 514 a-b 1-12.
Outros exemplos de citação, considerando os elementos referenciáveis específicos e
próprios de alguns filósofos.
A - Platão (A República)
Exemplo 1a:
No texto assim como nas notas de rodapé do segundo registro a seguir:

35

Platão inicia da seguinte maneira a narrativa do mito da caverna:
Autoria Depois disso – prossegui eu –, imagina a nossa natureza, relativamente à educação ou à sua falta,

de acordo com a seguinte experiência. Suponhamos uns homens numa habitação subterrânea em
forma de caverna, com uma entrada aberta para a luz, que se estende a todo o comprimento dessa
gruta. Estão lá dentro desde a infância, algemados de pernas e pescoços, de tal maneira que só lhes
é dado permanecer no mesmo lugar e olhar em frente; são incapazes de voltar a cabeça, por causa
dos grilhões; serve-lhes de iluminação um fogo que se queima ao longe, numa eminência, por
detrás deles; entre a fogueira e os prisioneiros há um caminho ascendente, ao longo do qual se
constitui um pequeno muro, no gênero dos tapumes que os homens dos <<robertos>> colocam
diante do público, para mostrarem as suas habilidades por cima deles.
– Estou a ver – disse ele. (Rep., VII, 514 a- b1-12, p. 315)

Página (elemento editorial)

Rep.
Título

Elementos referenciáveis próprios da obra
- VII
- 514
a-b
- 1-12
-

Livro

- Página

- Parágrafos

- Linhas

Portanto, onde se lê (Rep., VII, 514 a-b 1-12); lê-se A República, livro VII, página 514,
parágrafos a e b, linhas 1 a 12.
Ao final do texto, na lista de referências:
PLATÃO, A República. Tradução Maria Helena da Rocha Pereira. 9. ed. Lisboa, Portugal:
Fundação Calouste Gulberkian, 2001.
Exemplo 1b:
No texto assim como nas notas de rodapé do segundo registro a seguir:
Platão inicia da seguinte maneira a narrativa do mito da caverna:
Autoria

Rep.
Título

– AGORA [sic] – continuei – representa da seguinte forma o estado de nossa natureza
relativamente à instrução e à ignorância. Imagina homens em morada subterrânea, em forma de
caverna, que tenha em tôda [sic] a largura uma entrada aberta para a luz; êstes [sic] homens aí se
encontram desde a infância, com pernas e o pescoço acorrentados, de sorte que não podem mexerse nem ver alhures exceto diante dêles [sic]; pois a corrente os impede de virar a cabeça; a luz vem
de um fogo aceso sôbre [sic] uma eminência, ao longe atrás dêles [sic]; entre o fogo e os
prisioneiros passa um caminho elevado; imagina que, ao longo dêste [sic] caminho, ergue-se um
pequeno muro, semelhante aos tabiques que os exibidores de fantoches erigem à frente dêles [sic]
e por cima dos quais exibem as suas maravilhas.
– Vejo isso – disse ele. (Rep., VII, 514 a- b1-12, v. 2, p. 105)

Elementos referenciáveis próprios da obra
- VII
- 514
a-b
-

Livro

- Página

- Parágrafos

1-12

- Linhas

Volume e Página
(elementos editoriais)
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Ao final do texto, na lista de referências:
PLATÃO, A República. Tradução J. Guinsburg. São Paulo: DIFEL,1965. v.2.
B - Aristóteles (Ética a Nicômaco)
Exemplo 2a:
No texto assim como nas notas de rodapé do segundo registro a seguir:
"En todo cuanto es continuo y divisible es posibile tomar más, menos o igual cantidad, y ello
tanto en cuanto a los términos de la cosa en sí como con relación a nosotros, y lo igual es
intermédio entre excerto e defecto. (ARISTÓTELES, Eth. Nic. II, 6, 1.106 a 26-27, p. 43)
Elementos referenciáveis próprios da obra
6
- 1.106 a

Autoria

Eth. Nic. - II
Título

- Livro

- Capítulo

-

Página - Coluna

Página
- 26-27
- Linhas

elemento
editorial

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

Eth. Nic. - II
Título

- Livro

- Capítulo

-

- 26-27

Página - Coluna - Linhas

Ao final do texto, na lista de referências:
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução A. Plebe. Laterzi, Bari, 1931.
C - Martin Heidegger (Ser e Tempo)
Exemplo 3a:
No texto assim como nas notas de rodapé do segundo registro a seguir:
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Segundo Heidegger, “A substancialidade é a ideia [sic] de ser a que se remete a caraterização
ontológica da res extensa” (Ser e tempo, § 20, v. 1, p. 138).
Autoria

Elementos referenciáveis
próprios da obra
Ser e tempo. §
Título

Volume e
página
Elementos
Editoriais

- parágrafo

Ao final do texto, na lista de referências:
HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Tradução de Maria Sá Cavalcante Schuback. 15. ed.
Petrópolis: Vozes; São Paulo: Universidade São Francisco, 2005. v. 2.
Exemplo 3b:
No texto: No texto, assim como nas notas de rodapé do segundo registro a seguir:
“La idea de ser que está a la base de la caracterización ontológica de la res extensa es la idea de
sustancialidad.” (HEIDEGGER, Ser e tempo, § 20, v. 1, p. 99).

Autoria

Elementos referenciáveis
próprios da obra
Ser e tempo - §
Título

Volume e
página
Elementos
Editorias

- parágrafo

Ao final do texto, na lista de referências:
HEIDEGGER, Martin. Ser y tiempo. Tradução Jorge Eduardo Rivera. Valparaíso, Chile:
Escuela de Filosofia Universidad ARCIS, s/d. v. 1. Disponível em:<www.philosophia.cl>.
Acesso em: 20 jan. 2017.
Exemplo 3c:
No texto assim como nas notas de rodapé do segundo registro a seguir:
Conforme afirma Heidegger: “Die Idee von Sein, darauf die ontologische Charakteristik der res
extensa zurückgeht, ist die Substanzialität” (Sein und zeit, § 20, v. 1, p. 92)

Autoria

Elementos referenciáveis
próprios da obra
Ser e tempo §
Título

- parágrafo

Volume e
página
Elementos
Editorias
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Ao final do texto, na lista de referências:
HEIDEGGER, Martin. Sein und zeit. Frankfurt: Vittorio Klostermann,1977.
Observação: Nos dois sistemas de chamada as obras citadas no texto são remetidas diretamente
à lista de referências, localizada no final do trabalho e organizada em ordem alfabética.
4.4 Orientações gerais para citações de textos religiosos
Por textos religiosos, consideram-se as seguintes fontes bibliográficas: livros sagrados ou
fundadores de religiões tradicionais; documentos pontifícios (Papas, Congregações, Conselhos,
Sínodos e Concílios); documentos de conferências episcopais (CNBB, CELAM); e outras obras
afins.
Geralmente os textos religiosos possuem numeração dos parágrafos e de outros elementos
referenciáveis próprios.
4.4.1 – Livros Sagrados
Geralmente as religiões monoteístas (Judaísmo, Cristianismo, Islamismo) possuem livros
sagrados em sua forma mais tradicional, porém outras religiões apresentam também livros, sem
a mesma densidade dos livros sagrados das grandes religiões monoteístas.
Nesta seção do manual explica-se citações de sistemas de chamada de referências de
livros sagrados. Cabendo, portanto, ao pesquisador, identificar possíveis elementos
referenciáveis típicos da cada livro sagrado, combinar com os elementos referenciáveis
regulados pela ABNT e registrar adequada e eficazmente as citações de textos consultados em
livros sagrados.
A - Bíblia
Para os objetivos técnicos deste Manual as citações dos textos bíblicos seguem as
orientações da tradição do cristianismo católico como veremos a seguir.
A chamada para citações bíblicas, portanto, serão constituídas dos seguintes elementos:
 Título do livro canônico abreviado e somente com a primeira letra em caixa alta;
 Numeração do capítulo do livro seguido de vírgula antes do versículo. Ou ponto e
vírgula quando necessário para separar capítulos;
 Numeração do (s) versículo (s), seguido de hífen quando em sequência ou ponto
quando os versículos não estiverem em sequência.
 Todos os elementos no texto devem estar entre parênteses.
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Exemplo 1:
No texto:
“Por isso um homem deixa o seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e eles se tornam
uma só carne.” (Gn 2, 24).
Exemplo 2:
No texto:
“Deus criou o ser humano à sua imagem, à imagem de Deus ele o criou, homem e mulher
ele os criou. [...] Por isso um homem deixa o seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e eles se
tornam uma só carne [...]” (Gn 1,27; 2,24).
Exemplo 3:
No texto:
“Não se perturbe o vosso coração! Crede em Deus, crede também em mim.[...] Eu sou o
Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim [...] Senhor, mostranos o Pai e isso nos basta![...]” (Jo 14,1.6-8).
Ao final do trabalho, nas referências:
BÍBLIA. Português. Bíblia sagrada. 83. ed. São Paulo: Ave Maria, 1992.
B - Alcorão (Livro Sagrado para muçulmanos)
O Alcorão é dividido em Suras ou Suratas8 (capítulos). Ao todo são 114 Suras. As Suratas
são compostas por versículos. Em trabalhos acadêmicos segue-se as orientações abaixo:
No texto
 Número (ordinal) e nome “Surata” seguido de vírgula e o nome “versículo” por
extenso seguido por número arábico (ex. 38ª Surata, versículo 29).
Os elementos referenciáveis devem ser separados por vírgulas, em parênteses.
Exemplo:
No texto:
Disse o Altíssimo: "Eis o Livro que te revelamos, para que os sensatos recordem seus
versículos e neles meditem." (38ª Surata, versículo 29).
Ao final do trabalho, nas referências:
ALCORÃO. Português. Tradução Dr. Helmi Nars. Foz do Iguaçu: Centro Cultural
Beneficente Árabe Islâmico de Foz do Iguaçu. Disponível em: <http://www.islam.com.br/>.
Acesso em: 20 jan. 2017.
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Lista de religiões e seus respectivos livros sagrados
●

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

●

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

●

Zoroastrismo – O Zend Avesta

●

Kardecismo – Os cinco livros de Alan Kardec

●

Igreja de Jesus Cristo e dos Santos dos Últimos Dias – O Livro de Mórmon

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

Elementos referenciáveis próprios
NOME DO PAPA. + Título abreviado do documento + número do parágrafo

página
(elemento
editorial)

Ao final do trabalho, nas referências:
JOÃO PAULO II, Papa. Carta encíclica Fides et ratio (Sobre as relações entre fé e razão). 5.
ed. São Paulo: Paulinas, 2001.
Exemplo 2:
No texto:
“Uma doutrina social não se enuncia apenas; aplica-se na prática, em termos concretos. Isto
vale sobretudo quando se trata da doutrina social cristã, cuja luz é a verdade, cujo fim é a justiça,
cuja força dinâmica é o amor”. (JOÃO XXII, Papa. MM, 225, p. 209).
Ao final do trabalho, nas referências:
JOÃO XXIII, Papa. Carta Encíclica Mater et Magistra (Sobre a evolução da questão social à
luz da doutrina cristã) - 1961. In. Documentos de João XXIII: (1958-1963). São Paulo: Paulus,
1998. 391p.
Exemplo 3:
No texto:
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“O desenvolvimento integral do homem não pode realizar-se sem o desenvolvimento solidário
da humanidade”. (PAULO VI, Papa. PP, 43, p. 39).

Ao final do trabalho, nas referências:
PAULO VI, Papa. Carta Encíclica Populorum progressio (Sobre o desenvolvimento dos
povos) - 1967. 11. ed. São Paulo: Paulinas, 1990. 69p.
B – Documentos Conciliares
Exemplo:
No texto:
“Na realidade, só no mistério do Verbo encarnado se esclarece verdadeiramente o mistério do
homem”. (VATICANO II, GS, 22, p. 563).
página
Elementos referenciáveis próprios
NOME DO CONCÍLIO. + Título abreviado do documento + nº do parágrafo

(elemento
editorial)

Ao final do trabalho, nas referências:
CONCÍLIO VATICANO II. Gaudium et Spes. Constiuição pastoral do Concílio Vaticano II
sobre a Igreja no mundo de hoje. In. Documentos do Concílio Ecumênico Vativano II (19621965) São Paulo: Paulus, 2001. 733p.
C – Código de Direito Canônico
Exemplo:
No texto:
“Essa associação, mesmo se louvadas e recomendadas pela autoridade eclesiástica,
denominam-se associações privadas”. (CIC, 299, §2, p. 24).

página (elemento editorial)

Elementos referenciáveis próprios
TÍTULO ABREVIADO. + Cânone + nº do parágrafo

Ao final do trabalho, nas referências:
CÓDIGO DE DIREITO CANÔNICO. Tradução Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
12. ed. rev. e ampl. São Paulo: Loyola, 2003. 503p.
D – Documentos de Congregações e Conselhos
Exemplo:
No texto:
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“Os documentos apresentados, tanto os originais como as cópias autenticadas, devem ser
reconhecidas pelo escrivão”. (CONGREGAÇÃO... , NORMAS... 299, 2, p. 24).

página
(elemento
editorial)

Elementos referenciáveis próprios
1ª PALAVRA DA ENTIDADE. + 1ª PALAVRA DO TÍTULO + nº do Art. + nº do §

Ao final do trabalho, nas referências:
CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA DA FÉ. Normas sobre a instrução do processo de
dissolução do vínculo matrimonial em favor da fé. 30 abr. 2002. In. Documenta: Congregação
para Doutrina da Fé: documentos publicados desde o Concílio Vaticano II até nossos dias
(1965-2010). Brasília: Edições CNBB, 2011.
Exemplo:
No texto:
“A atividade humana de enriquecimento e de transformação do universo pode e deve fazer vir
à tona as perfeições nele escondidas, que no Verbo incriado têm o seu princípio e o seu modelo”.
(PONTIFÍCIO... , DOUTRINA... 262, p. 24).

Página (elemento editorial)

Elementos referenciáveis próprios
1ª PALAVRA DA ENTIDADE. + 1ª PALAVRA DO TÍTULO + nº do
parágrafo

Ao final do trabalho, nas referências:
PONTIFÍCIO CONSELHO JUSTIÇA E PAZ. Compêndio da Doutrina Social da Igreja.
Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2004. Disponível em: <http://www.vatican.va>.
Acesso em: 20 jan. 2017.
4.4.3 Documentos de Conferências Episcopais
A – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
Exemplo:
No texto:
“Na comunidade da Igreja, a Palavra de Deus está viva hoje. Deus, fiel às suas promessas,
continua convidando os homens à comunhão com ele”. (CNBB... , DIRETÓRIO... 183, p. 24).
Elementos referenciáveis próprios
1ª PALAVRA DA ENTIDADE. + 1ª PALAVRA DO TÍTULO + nº do
parágrafo

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

Página
(elemento
editorial)
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B – Conferência Geral do Episcopado Latino Americano (CELAM)
Exemplo:
No texto:
“Nisto é que está o ‘mistério da Igreja’: uma realidade humana feita de homens pobres e
limitados, mas penetrada pela presença insondável e pela força do Deus Trino que
nela resplandece, apela e salva” (CELAM..., PUEBLA..., 230, p. 138).

Página
(elemento
editorial)

Elementos referenciáveis próprios
1ª PALAVRA DA ENTIDADE. + 1ª PALAVRA DO TÍTULO + nº do parágrafo

Ao final do trabalho, nas referências:
CELAM. Documento de Puebla. Evangelização no presente e no futuro da América Latina:
concussões da III Conferência Geral do Episcopado Latino Americano – Puebla, México
(1979). 8. ed., São Paulo: Paulinas, 1986.
4.5 Casos especiais de orientações para citações
Quando a citação é extraída de fonte referenciável impressa, como as abordadas nas
seções anteriores, a página serve como indicativo para sua localização. No entanto, quando a
fonte de informação corresponde a produções audiovisuais, nos quais a informação é
armazenada em suporte físico (VHS ou vídeo cassete; DVD, Blu-Ray) ou disponível na
Internet, a citação não possui uma página para sua devida localização, pois sua visualização
ocorre em movimento.
Decerto, para indicar corretamente a localização o texto citado em produções audiovisuais
como filmes, documentários, entrevistas, palestras e produtos afins, é necessário executar
procedimentos específicos relacionados a estes tipos de fontes referenciáveis. Portanto, quando
se tratar desse tipo de citação, devem-se atender as orientações abaixo:
 Título (somente a primeira palavra) da produção audiovisual; na fonte escolhida; em caixa
alta; seguido de vírgula;
 Ano do lançamento da produção audiovisual; seguido de vírgula;
 Indicativo numérico (hora, minuto e segundos) do início e do término do texto (descrição
ou narração de cena; fala e/ou discurso).
1. Os indicativos numéricos para hora, minuto e segundos devem ser registrados em
algarismos arábicos seguidos respectivamente pelo símbolo ou pontuação que lhe
representa;
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2. Os símbolos que devem representar hora, minuto e segundo são os seguintes:
(º) (grau = horas); (ʹ) (apóstrofo = minutos); (ʺ) (apóstrofos = segundos).
3. Exemplo: 2horas 35 minutos 18 segundos = 2º35ʹ18ʺ.
 Todos os elementos referenciáveis devem estar entre parênteses.
Exemplo:
No texto:
“[...] declara que não existe mais verde no lugar de onde ele veio, o planeta Terra.
Mataram a mãe natureza e vão fazer o mesmo aqui” (AVATAR, 2009, 2º 34ʹ 23ʺ - 2º 35ʹ 12ʹ).
Ao final do trabalho, nas referências:
AVATAR, James Cameron. EUA: Miramax. 2009.
4.6 Supressões, interpolações, comentários, destaques
Exemplo:
No texto
A vida do nômade é intermezzo. Até os elementos de seu
hábitat estão concebidos em função do trajeto que não pára de
mobilizá-los. [...] Mas o nômade só vai de um ponto a outro
por consequência e necessidade de fato; em princípio, os
pontos são para ele alternâncias num trajeto. (grifo do autor)
(DELEUZE, 1997, p. 42)

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

Em primeiro lugar, ainda que os pontos determinem trajetos,
estão estritamente subordinados aos trajetos que eles
determinam, ao contrário do que sucede no caso do
sedentário. O ponto de água só existe para ser abandonado, e
todo ponto é uma alternância e só existe como alternância. Um
trajeto está sempre entre dois pontos, mas o entre-dois tomou
toda a consistência, e goza de uma autonomia bem como de
uma direção próprias. DELEUZE, 1997, p. 42, grifo nosso).
A vida do nômade é intermezzo. Até os elementos de seu
hábitat estão concebidos em função do trajeto que não pára de
mobilizá-los. [...] Mas o nômade só vai de um ponto a outro
por consequência e necessidade de fato; em princípio, os
pontos são para ele alternâncias num trajeto. (grifo do autor)
(DELEUZE, 1997, p. 42, grifo do autor)

Supressões
Se o autor, ao transcrever um texto, optar
por eliminar expressão do texto citado,
deve indicar este procedimento utilizando
reticências ente colchetes [...], destacando
apenas o que é relevante ao trabaho em
questão.

Interpolações
A inserção de expressões que não constam
do original é identificada entre colchetes.
As interpolações podem constituir-se de
acréscimos, explicitações e comentários
produzidos pelo autor do trabalho sempre
com o objetivo de esclarecer o leitor.

Ênfase ou destaque
Estratégia utilizada quando o objetivo
é enfatizar o trecho do texto citado que
se deseja chamar a atenção do leitor. É
necessário indicar entre parênteses as
expressões grigo meu, ou grifo nosso,
ou sem grifo no original, ou sem
destaque no original. Destaques que já
existam no texto original não precisam
de nota, mas se o autor considerar
importante alertar o leitor que se trata
de destaque do original, pode escrever
no final da transcrição: (grifo do autor)
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No final do texto, nas referências:
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. Tradução de
Peter Pál Pelbart e Janice Caiafa. Vol. 5. São Paulo: 34, 1997.
Aspas individuais (‘ ’) – palavras, expressões e frases ‘aspeadas’ na citação consultada
“Nisto é que está o ‘mistério da Igreja’:
uma realidade humana feita de homens
pobres e limitados, mas penetrada pela
presença insondável e pela força do Deus
Trino que nela resplandece, apela e salva”
(CELAM... , PUEBLA... , 230, p. 138)

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

4.7 Expressões latinas
As expressões latinas agrupadas no Quadro 1 auxiliam a leitura dos textos citados e das
referências. O conhecimento sobre seu significado permite uma eficiente e adequada aplicação
das mesmas.
Quadro 1 – Expressões latinas
Expressão latina
apud = citado por, conforme,
segundo

sic = tal qual, assim mesmo; usada
para indicar que o texto original está
assim mesmo, por errado ou
estranho que possa parecer
In: preposição que significa “em,
para”, a qual

S.l. (sine loco) = sem local, isto é,
local
de
publicação
não
identificado.
et al. (et alii) = e outros (as) BEGA,

No texto
Mesmo quando tais fatos são
abundantes, a verdadeira tarefa do
biografo consiste em interpretá-los;
deve penetrar além dos simples
eventos, no propósito e no caráter que
eles revelam, o que só se consegue
fazer através de um esforço de
imaginação construtiva”. (SOUZA
PIRES apud CARVALHO JÚNIOR,
2000, p. vi)
“A susbstancialidade é a idéia [sic] de
ser a que se remete a caraterização
ontológica da res extensa.” (Ser e
tempo, § 20, v. 1, p. 138).
JOÃO XXIII, Papa. Carta Encíclica
Mater et Magistra (Sobre a evolução da
questão social à luz da doutrina cristã) 1961. In. Documentos de João XXIII:
(1958-1963). São Paulo: Paulus, 1998.
391p.
OS GRANDES clássicos das poesias
líricas. [S.l.]: Ex Libris, 1981. 60 f.

Egidio
Alberto
et
al. Instrumentação Aplicada ao

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

Expressão que
usadas
nas
Referências.

podem
listas

ser
de

Expressão que
usadas
nas
Referências.
Expressão que
usadas
nas
Referências.

podem
listas

ser
de

podem
listas

ser
de
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Controle de Caldeiras. 3. ed. Rio
de Janeiro: Interciência, 2003.
s.n. (sine nomine)= sem nome, isto
é, editora não identificada.

PASQUALI, O. A. O gueto da
comunicação. 2. ed. Porto Alegre:
[s.n.], 1987. 247 p.

Expressão que
usadas
nas
Referências.

podem
listas

ser
de

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

5. NORMAS PARA REFERENCIAÇÃO DE FONTES CONSULTADAS
5.1 Importância da Referência Bibliográfica
Quando uma pessoa se encontra inserida no mundo do conhecimento obriga-se a
desenvolver diversas habilidades, entre elas, a capacidade de referenciar informações
provenientes dos mais diversos gêneros textuais que tiver acesso. Como o indivíduo que estuda
não apenas lê, mas também produz textos, ele precisa conhecer bem as normas que regulam a
formatação de referências bibliográficas a fim de se tornar um leitor competente e consciente;
ou seja, que respectivamente domine a técnica para referenciar leituras e produções textuais, e
assuma o compromisso ético de não ampliar o volume de textos alheios com autorias falsas que
circulam anonimamente pelo o universo acadêmico. Portanto, saber referenciar textos lidos e
produzidos, não se trata somente de uma questão procedimental e técnica; mas também e
principalmente, de uma questão ética. O saber e o querer fazer referências bibliográficas supõe
a observação contínua das regras normatizadas no Brasil pela ABNT, por isso, segui-las
representa socializar um acordo ou pacto social existente com a comunidade científica brasileira
que prima pela necessidade de uma padronização que deve ser respeitada.
5.2 Conceito e composição de Referência Bibliográfica
Por referência bibliográfica deve-se entender como o agrupamento de elementos
descritivos definidos pela ABNT que, uma vez transcritos de qualquer fonte textual (material
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referenciável) consultada, permita sua identificação4. Uma referência bibliográfica é composta
por elementos essenciais e complementares. Os elementos essenciais são obrigatórios e
indispensáveis para a identificação da fonte documental, enquanto os elementos
complementares surgem circunstancialmente acrescentando dados que melhoram a
caracterização do documento consultado, sem caráter obrigatório.
Os elementos essenciais são: autoria, título, edição (quando se trata de livro e a partir da
2ª edição), local de publicação, editora e data. Os elementos complementares são: subtítulo (se
houver), número de total de páginas (em livros), descrição física, indicação de tradução e título
original (quando se tratar obra traduzida). (ABNT, 2002).
5.3 Natureza e Tipologia de documentos referenciáveis
De acordo com NBR 6023/2002 constituem – segundo a natureza da fonte – documentos
suscetíveis de ser referenciados conforme a ABNT, os seguintes materiais: escritos, visuais,
sonoros, audiovisuais e tridimensionais. Cada uma delas pode ser subdividida. Vejamos.
Escritos: impressos e manuscritos. Entre documentos impressos podemos listar livros,
artigos de revista, matérias publicadas em jornal, produções acadêmicas (TCC, monografias,
dissertações, teses, relatórios), comunicações em eventos acadêmicos, científicos e culturais,
legislação, patentes e outros. Entre os documentos manuscritos arrolam-se qualquer material
que não passou por processo tipográfico e que se manteve originalmente escrito à mão pelo(s)
seu(s) autor (es). Exemplo: cartas, processos judiciais antigos e outros.
Visuais: iconográficos e cartográficos. Quando aos documentos iconográficos estão
gravuras, fotografias, pinturas. Já no que se refere aos cartográficos estão agrupados mapas
(geográficos e históricos), cartas náuticas etc.
Sonoros: Configuram-se como documentos sonoros todo registro de sons produzidos seja
pelo homem ou pela natureza. Exemplo: gravações de depoimentos orais, entrevistas, ruídos
provenientes de fenômenos físicos e/ou químicos, vozes de animais etc.
Audiovisuais: documentos resultantes da combinação de som e imagem em movimento.
Exemplo: filmes, documentários e vídeos em geral.
Tridimensionais: documentos físicos que podem ser observados e manipulados por mais
de um ângulo. Exemplo: esculturas, maquetes, objetos e suas representações como ossos,

A definição propriamente dita de referências estabelecida pela ABNT afirma que, “Conjunto padronizado de
elementos descritivos, retirados de um documento, que permite sua identificação individual”. (NBR 6023, 2002,
p. 2).
4
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fósseis.
Observação: Também pode ser considerado como documento referenciável todo
material disponível em meio eletrônico. O material de origem eletrônica não equivale a um tipo
de documento referenciável diferente dos cinco tipos supracitados, mas se refere ao lugar onde
se pode encontrar e consultar qualquer material seja nos formatos escrito, visual, sonoro e
audiovisual.
Sobre documentos referenciáveis a NBR 6023 afirma o seguinte: “Qualquer suporte que
contenha informação registrada, formando uma unidade, que possa servir para consulta, estudo,
incluem impressos, manuscritos, registros audiovisuais, sonoros, magnéticos e eletrônicos,
entre outros.” (ABNT, 2002).
5.4 Referenciação de materiais de uso mais frequente
A disposição dos elementos essenciais e complementares segue uma ordenação básica,
diferindo apenas em determinados tipos de material referenciável, quando estes requerem
outros elementos. Para uma orientação mais adequada optou-se por apresentar as normas de
padronização de referências a partir das seguintes seções: livros, publicação periódica, trabalhos
acadêmicos, trabalho apresentado em evento, publicações jurídicas, publicação em meio
eletrônico, outros casos.
5.4.1 Livros
Para uma referência simples a disposição dos elementos essenciais de uma referência de
livro segue a ordem ilustrada no esquema abaixo:
SOBRENOME, Nome do Autor. Título da obra: subtítulo (se houver). Nº da edição (a
partir da 2ª). Cidade de publicação: Editora, ano de publicação.
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Exemplo: Referência simples (com todos os elementos essenciais)
AUTORIA
O sobrenome (em geral o último) deve
estar com letras em caixa alta,
separado por vírgula dos demais nomes
do autor, abreviados ou não, que
devem estar com letras minúsculas,
seguidos por ponto.
SOBRENOME, Outros nomes do
autor

CIDADE DE
PUBLICAÇÃO
O local de publicação deve ser
indicado tal como figura o
documento.
É representado pelo nome, por
extenso, da cidade onde se
situa a editora.
Deve ser seguido de dois
pontos.

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

DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. Campinas: Autores Associados, 1996.
TÍTULO
O título deve estar destacado em negrito, grifo
ou itálico. (ABNT, 2002, p. 3).
Somente a primeira letra do título em
maiúscula. O título e o elemento seguinte
devem estar separados por ponto.

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

Exemplo 1: Referência simples com todos os elementos essenciais e um elemento
complementar.
Sobre os demais elementos essenciais
(autoria, título, local de publicação, Editora
e ano de publicação) permanecem as
mesmas orientações da referência anterior.

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

ALVES, Rubem. Entre a ciência e a sapiência: o dilema da educação. 10. ed. São Paulo:
Loyola, 1999.
EDIÇÃO
A edição é indicada somente a partir
da segunda e registrada com numeral
cardinal, seguido de ponto e da
abreviatura da palavra edição
(exemplo: 2. ed.); não cabe o uso da
letra a em sobrescrito (2ª).
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Exemplo 2: Referência com todos os elementos essenciais e os complementares.
TRADUÇÃO
Quando a obra foi traduzida deve
indicar quem a traduziu.

TRADUÇÃO
É facultativo acrescentar o título
original da obra na referência.

CABRERA, Julio. O cinema pensa: uma introdução à filosofia através dos filmes. Tradução
de Ryta Vinagre. Cine: 1000 años de filosofia: uma introducción a la filosofia a través
delanálisis de películas. Rio de Rocco, 2006. 399 p., 21 cm.
Nº DE PÁGINAS
O registro da quantidade
total de páginas do livro
também é opcional.

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

Quanto aos elementos permanecem as mesmas orientações da referência anterior.
Ao optar por registrar elementos complementares como os descritos na referência acima, se
fazem necessário e obrigatório registrá-los em todas as referências.
Exemplo: Referência (alterações na autoria)
Dois autores:
NOLTE, Dorothy Law; HARRIS, Rachel. As crianças aprendem o que vivenciam: o poder
do exemplo dos pais na educação dos filhos. Tradução de Maria Luiza Newlands Silveira. 3.
ed. Rio de Janeiro: Sextante, 2003.
Três autores:
NACARATO, Adair M.; MENGALI, Brenda L. da Silva; PASSOS, Carmen L. Brancaglion.
A matemática nos anos iniciais do ensino fundamental: tecendo fios do ensinar e do
aprender. 1. reimp. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.
Nas duas referências acima os nomes dos autores devem ser separados por ponto-evírgula, seguido de espaço.
Quando algumas editoras optam por informar que determinada obra foi reimpressa
ocorre o registro do termo reimpressão. Quando isso acontece deve registrar logo depois do
título ou subtítulo a abreviação (reimp.) do termo em questão antecedido da indicação
numérica referente à ordem de reimpressão (ex.: 1.).
Mais de três autores:
BEGA, Egidio Alberto et al. Instrumentação Aplicada ao Controle de Caldeiras. 3. ed. Rio
de Janeiro: Interciência, 2003.
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Quando o livro tiver mais de três autores, não será preciso registrar o nome de todos
os autores como nas referências anteriores, entretanto deve-se colocar apenas o nome do
primeiro autor seguido da expressão et al., que em latim significa “entre outros”.
NOTA – “Em casos específicos (projetos de pesquisa científica, indicação de
produção científica em relatórios para órgãos de financiamento etc.), nos quais a menção
dos nomes for indispensável para certificar a autoria, é facultado indicar todos os nomes”.
(ABNT,
p. 14)
Autor
(es) 2002,
Organizador(es)
e coordenador(es):
GOULART, Íris Barbosa (Org.). A educação na perspectiva construtivista. 2. ed. Petrópolis:
Vozes, 1995.
CRAMER, Eugene H.; CASTLE, Marrietta (Org.). Incentivando o amor pela leitura.
Tradução de Maria Cristina Monteiro. Porto Alegre: Artmed, 2001.
MARCONDES, E.; LIMA, I. N. de (Coord.). Dietas em pediatria clínica. 4. ed. São Paulo:
Sarvier, 1993.
“Quando houver indicação explícita de responsabilidade pelo conjunto da obra, em
coletâneas de vários autores, a entrada deve ser feita pelo nome do responsável, seguida da
abreviação, no singular, do tipo de participação (organizador, compilador, editor,
coordenador etc.), entre parênteses”. (ABNT, 2002, p. 14).
Autor com partícula de parentesco no sobrenome
MÁTTAR NETO, João Augusto. Metodologia científica na era da Informática. São
Paulo: Saraiva, 2002.
OLIVEIRA JUNIOR, José Alcebíades de; LEITE, José Rubens Norato. Cidadania
coletiva. Florianópolis: Paralelo, 1996.
Iniciar a referência com o último sobrenome conforme reza a respectiva norma não ocorre
quando houver partícula de parentesco no sobrenome em questão. Caso contrário, a
identificação de livros cujos autores fossem identificados com a mesma partícula de
parentesco (como Junior, Sobrinho, Filho, Neto) se tornaria inviável.
Situação parecida com à da partícula de parentesco no sobrenome. Só que neste caso não
se torna possível separar os sobrenomes devido à condição gramático-ortográfica na qual
está inserido.
Autor com sobrenome composto de um substantivo + adjetivo
CASTELLO BRANCO, Renato. Pátria amada: o Brasil em poemas. São Paulo: T.
Queiroz, 1994.
SANTA ROSA, Eliza. Quando o brincar é dizer não: a experiência psicanalítica na
infância. Rio de Janeiro: Reluma-Dumará, 1993.
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Autor com sobrenomes ligado por hífen.
PICHON-RIVIÈRE, Enrique. Teoria do vínculo. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith; MENEZES, Fernando. Método nas engenharias:
pesquisa quantitativa e qualitativa. 2. ed. São Paulo: Pioneira, 2001.
Sem autoria
EDUCAÇÃO formal: entre o comunitarismo e o universalismo. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1996.
CONTROLE interno das empresas. 10. ed. São Paulo: Atlas, 1998.
DIAGNÓSTICO do setor editorial brasileiro. São Paulo: Câmara Brasileira do Livro, 1993.
64 p.
Em caso de autoria desconhecida, a entrada será pela primeira palavra do título em
maiúscula.
Autoria institucional (entidade, corporações etc).
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e
documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002.
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Catálogo de teses da Universidade de São Paulo,
1992. São Paulo, 1993.
“As obras de responsabilidade de entidade (órgãos governamentais, empresas, associações,
congressos, seminários etc) têm entrada pelo seu próprio nome, por extenso”. (ABNT,
2002, p. 14)
Autoria – parte ou capítulo de uma obra
SOBRENOME DO AUTOR, Prenome. Título do artigo e subtítulo (se houver) da parte ou
do capítulo. In: SOBRENOME DO AUTOR, Prenome. (Org.) Título da obra. Título da
obra, número da edição (a partir da 2ª). Local: editora, ano. página inicial-final (do fragmento
ou capítulo).
ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI, G.; SCHMIDT, J.
(Org.). História dos jovens 2. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 7-16.3
CASTRO, Hebe. História social. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo.
Domínios da história: ensaios de teoria e metodologia. 5. ed. Rio de Janeiro: campus, 1997.
COUTINHO, Afrânio. Conceitos iniciais. In: ______. Casos de aplicação da investigação
operacional. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 79-85.
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Quando o autor do fragmento ou capítulo for o mesmo autor da obra, o nome do autor não
aparece logos após a expressão “In:”. Omite-se o seu nome colocando uma linha de seis
espaços.
“Os elementos essenciais são: autor (es), título da parte, seguidos da expressão “In:”, e da
referência completa da monografia no todo. No final da referência, deve-se informar a
paginação ou outra forma de individualizar a parte referenciada”. (ABNT, 2002, p. 4)
CASO ESPECIAL – Autores (santos do cânon católico)

PRENOME DO AUTOR, Local de origem ou de atuação, Título canônico. Título da obra.
Local: editora, ano.
AGOSTINHO, de Hipona, Santo. Cidade de Deus. 7ª ed. São Paulo: São Francisco, 2006.
TOMÁS, de Aquino, Santo. Suma teológica: teologia - Deus - trindade. 2.ed.. São Paulo:
Loyola, 2003. v. 1.
5.4 2 Publicação periódica (revista, jornais etc)
Referência como um todo
TÍTULO DA PUBLICAÇÃO. Local de publicação: Editora, numeração do ano e/ou volume,
numeração do fascículo, informações de períodos e datas de sua publicação.
REVISTA BIOÉTICA. Brasília: Conselho Federal de Medicina, Vol. 19, nº 3, 2011.
Referência de artigo ou matéria com autoria
SOBRENOME DO AUTOR, Prenome. Título do artigo. Título do periódico (revista).
Local de publicação (cidade), volume, nº fascículo, páginas inicial-final, mês e ano.
GURGEL, C. Reforma do Estado e segurança pública. Política e Administração, Rio de
Janeiro, v. 3, n. 2, p. 15-21, set. 1997.
ALMEIDA, Marília de Toledo. A ordem médica e a desordem do sujeito na formação
profissional médica. REVISTA BIOÉTICA. Brasília, Vol. 19, nº 3, p. 741-752, 2011.
“Os elementos essenciais são: autor (es), título da parte, artigo ou matéria, título da
publicação, local de publicação, numeração correspondente ao volume e/ou ano, fascículo ou
número, paginação inicial e final, quando se tratar de artigo ou matéria, data ou intervalo de
publicação e particularidades que identificam a parte (se houver).” (ABNT, 2002, p. 5)

Referência de artigo ou matéria de jornal
SOBRENOME, Nome do Autor. Título da matéria ou artigo. Título do Jornal, Local
(cidade), localização da matéria, data completa (com nome do mês abreviado, com exceção

de maio). Nº ou título do caderno, seção ou suplemento, páginas inicial-final.
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ADANS, Ivan. Transparência e responsabilidade fiscal. Folha de São Paulo, São Paulo, 10
fev. 2004. Folha Opinião, p. 3.
NAVES, P. Lagos andinos dão banho de beleza. Folha de São Paulo, São Paulo, 28 jun. 1999.
Folha Turismo. Caderno 8, p. 13.
5.4.3 Trabalhos acadêmicos
Para uma referência de trabalhos acadêmicos simples a disposição dos elementos
essenciais da referência segue a ordem ilustrada no esquema abaixo:
SOBRENOME DO AUTOR, Prenome. Título: subtítulo. Ano de apresentação. Número
de folhas ou volumes. (Categoria e área de concentração) – Instituição, Local, ano da
defesa.
REIS, Wagner Alves. Agostinho Fróes da Motta: comércio, política e questões raciais na
princesa do sertão (1900-1922). 2008. 90 f. Monografia (Especialização em História da Bahia)
– Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2008.
ARAUJO, U. A. M. Máscaras inteiriças Tukúna: possibilidades de estudo de artefatos de
museu para o conhecimento do universo indígena. 1985. 102 f. Dissertação (Mestrado em
Ciências Sociais) – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, São Paulo, 1986.
SAMPAIO, Gabriela dos Reis. A História do Feiticeiro Juca Rosa: Cultura e Relações Sociais
no Rio de Janeiro Imperial. 2000. 271 f. Tese (Doutorado em História) – Universidade Estadual
de Campinas, Campinas, 2000.
5.4.4 Trabalho apresentado em evento
Ordem dos elementos de uma referência de evento:
TÍTULO DO EVENTO, nº do evento, ano de realização, local. Título do documento.
Local: Editora, ano de publicação. Paginação ou volume.
Na referência de um evento inclui o conjunto dos documentos reunidos num produto final
do próprio evento (atas, anais, resultados, proceedings, entre outras denominações). Os
elementos essenciais são: nome do evento, numeração (se houver), ano e local (cidade) de
realização. Em seguida, deve-se mencionar o título do documento (anais, atas, tópico temático
etc.), seguido dos dados de local de publicação, Editora e data de publicação.
Referência de evento científico como um todo.
SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2., 2004, Londrina. Anais da II SEMANA DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA. Londrina: EDUEL, 2004.
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“Os elementos essenciais são: nome do evento, numeração (se houver), ano e local (cidade)
de realização. Em seguida, deve-se mencionar o título do documento (anais, atas, tópico
temático etc.), seguido dos dados de local de publicação, editora e data da publicação.”
(ABNT, 2002, p. 6)
Referência de trabalho apresentado em evento científico.
Na ordem dos elementos dessa referência são acrescentados os elementos referentes ao trabalho
apresentado no evento.
SOBRENOME DO AUTOR, Prenome. Título do trabalho apresentado seguido da
expressão. In: TÍTULO DO EVENTO, nº do evento, ano de realização, local (cidade de
realização). Título do documento (anais, resumos, etc.). Local: Editora, ano de publicação.
Página inicial – final da parte referenciada.
SOUZA, L. S.; BORGES, A. L.; REZENDE, J. O. Influência da correção e do preparo do solo
sobre algumas propriedades químicas do solo cultivado com bananeiras. In: REUNIÃO
BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS, 21., 1994,
Petrolina. Anais... Petrolina: EMBRAPA, CPATSA, 1994. p. 3-4.
TÍTULO DO DOCUMENTO
Quando o título do documento for muito extenso suas últimas palavras podem ser
suprimidas desde que não alterem o sentido, usando-se reticências.
5.4.5 Publicações jurídicas e legislativas
Segundo a ABNT, sobre documentos de caráter jurídico deve-se incluir legislação,
jurisprudência e doutrina. Especificamente trataremos apenas neste manual de documento
jurídico legislativo, por considerar que seja mais usual para os objetivos de pesquisa. Como
entende-se documento jurídico legislativo:
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, instrução normativa, comunicado,
aviso, circular, decisão administrativa, entre outros). (ABNT, 2002, p. 8).

A ordem dos elementos da referência de documento jurídico legislativo, segundo a ABNT
(NBR 6023, 2002, p. 8):
PAÍS, ESTADO E MUNICÍPIO (jurisdição). Lei ou decreto (Título), nº (numeração), dia,
mês e ano (data). Ementa. Dados de publicação que publicou a lei ou decreto.
BRASIL. Decreto-lei no 5.452, de 1 de maio de 1943. Aprova a consolidação das leis do
trabalho. Lex: coletânea de legislação: edição federal, São Paulo, v. 7, 1943. Suplemento.
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Jurisdição

Título

Numeração

Data

Ementa
Trata-se de um
elemento
complementar.

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
providências correlatas. Lex: coletânea de legislação e jurisprudência, São Paulo, v. 62, n. 3, p.
217-220, 1998.
Dados de publicação
O título (em negrito) corresponde à obra na qual foi publicada o documento legislativo (o
decreto em questão). Os demais elementos (local, volume, número, página inicial-final,
ano) completam os dados de publicação.
Outros exemplos:
No caso de referência da Constituição como um todo ou/e com suas emendas.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição federal. 4. ed. São Paulo: revista dos Tribunais,
1999. 261p.
No caso de Constituições como um todo com suas
emendas, entre o nome da jurisdição e o título,
acrescenta-se a palavra Constituição, seguida do
ano de promulgação, entre parênteses.

Jurisdição

Título

Numeração

Data

BRASIL. Constituição (1988). Emenda constitucional nº 9, de 9 de novembro de 1995.
Lex: legislação federal e marginália, São Paulo, v. 59, p. 1966, out./dez. 1995.

Dados de publicação
Ou no caso de códigos.
a) BRASIL. Código civil. 46. ed. São Paulo: Saraiva, 1995.
Neste caso segue o padrão de uma referência de livro como um todo.
A entrada começa sempre pela jurisdição, seguida pelos dados de publicação.
O título corresponde ao documento jurídico propriamente dito.
5.4.6 Publicação em meio eletrônico e midiático
Quando se consulta documentos publicados em meio eletrônico se refere a todo material
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disponível em mídias eletrônicas (disquetes, CD-ROM), on-line etc.
As referências devem obedecer aos padrões indicados para o respectivo documento, seja
livro, periódico (revista, jornal), trabalhos acadêmicos, evento e publicação em evento,
documento jurídico e outros. Especificamente, registram-se os elementos que compõem a
referência no documento consultado, acrescidos das seguintes informações:
- descrição física do meio eletrônico, quando se tratar de disquete, CD-ROM, etc.;
- indicação da fonte de informação e data de consulta com os seguintes dados: disponível
em: <endereço do endereço eletrônico>. Acesso em: dia mês. Ano. Quando se tratar de
pesquisa on-line.
Mais precisamente obra pesquisada on-line a ABNT afirma que:
“Quando se tratar de obras consultadas online, também 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 a hora, minutos e segundos.” (ABNT, 2002, p.4)
Observação: Não se recomenda referenciar material eletrônico de curta duração nas redes.

Disquete, CD-ROM outras mídias.
Livro:
KOOGAN, André; HOUAISS, Antonio (Ed.). Enciclopédia e dicionário digital 98.
Direção geral de André Koogan Breikmam. São Paulo: Delta: Estadão, 1998. 5 CD-ROM.
DESCRIÇÃO FÍSICA
A numeração que precede o tipo de mídia eletrônica corresponde à sua respectiva
quantidade. Na referência acima, então o número 5 equivale a cinco CD-ROM.
FAINTUCH, J. Nutrição parenteral. São Paulo: CAD, 2001. Disponível em:
<http://www.fugesp.org.Br/nutriesaude3-4htm>. Acesso em: 03 set. 2001, 15:30:30.

Endereço eletrônico do site consultado entre
os sinais <>.

A data de acesso ao documento.

Revista e jornais
VIEIRA, Cássio Leite; LOPES, Marcelo. A queda do cometa. Neo Interativa, Rio de Janeiro,
n. 2, inverno 1994. 1 CD-ROM.
LANGDON, Esther J. e WIIK, Flávio B. Antropologia, saúde e doença: uma introdução ao
conceito de cultura aplicado às ciências da saúde. Revista Latino-americana de Enfermagem.
Vol. 18, nº 3, mai-jun 2010. Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php> Acesso em: 23
ago. 2013.
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SILVA, Ives Gandra da. Pena de morte para o nascituro. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19
set. 1998. Disponível em: <http://www.providafamilia.org/pena_morte_nascituro.htm>.
Acesso em: 19 set. 1998.
ARRANJO tributário. Diário do Nordeste Online, Fortaleza, 27 nov. 1998. Disponível em:
<http://www.diariodonordeste.com.br>. Acesso em: 28 nov. 1998.
Evento como um todo e trabalho apresentado em evento
CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPe, 4., 1996, Recife. Anais
eletrônicos...
Recife:
UFPe,
1996.
Disponível
em:
<http://www.propesq.ufpe.br/anais/anais.htm>. Acesso em: 21 jan. 1997.
GUNCHO, M. R. A educação à distância e a biblioteca universitária. In: SEMINÁRIO DE
BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, 10., 1998, Fortaleza. Anais... Fortaleza: Tec Treina,
1998. 1 CD-ROM.
SILVA, R. N.; OLIVEIRA, R. Os limites pedagógicos do paradigma da qualidade total na
educação. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPe, 4., 1996, Recife. Anais
eletrônicos... Recife: UFPe, 1996. Disponível em: <http://www. propesq. ufpe.br/
anais/anais/educ/ce04.htm>. Acesso em: 21 jan. 1997.
Documento jurídico
LEGISLAÇÃO brasileira: normas jurídicas federais, bibliografia brasileira de Direito. 7. ed.
Brasília, DF: Senado Federal, 1999. 1 CDROM. Inclui resumos padronizados das normas
jurídicas editadas entre janeiro de 1946 e agosto de 1999, assim como textos integrais de
diversas normas.
BRASIL. Lei no 9.887, de 7 de dezembro de 1999. Altera a legislação tributária federal. Diário
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 8 dez. 1999. Disponível em:
<http://www.in.gov.br/mp_leis/leis_texto.asp?ld=LEI%209887>. Acesso em: 22 dez. 1999.
5.4.7 Outros materiais refereciáveis
A - Documento audiovisual: Imagem em movimento (filmes, DVD, Blu-Ray e outros)
Os elementos essenciais são os seguintes:
Título (primeira palavra em caixa alta). Direção:. Produção:. Local (cidade ou país):
Produtora, data e especificação do suporte em unidades físicas.
BLADE Runner. Direção: Ridley Scott. Produção: Michael Deeley. EUA: Warner Brothers,
1991. 1 DVD.
Os elementos complementares são os seguintes:
Título (primeira palavra em caixa alta). Direção:. Produção: .Interpretes: .Roteiro: . Música:.
Local (país): Produtora, data e especificação do suporte em unidades físicas. Duração (em
minutos). Tipo de tela. cor.
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BLADE Runner. Direção: Ridley Scott. Produção: Michael Deeley.Intérpretes: Harrison Ford;
RutgerHauer; Sean Young; Edward James Olmos et al. Roteiro: Hampton Fancher e David
Peoples. Música: Vangelis. Los Angeles: Warner Brothers, 1991. 1 DVD (117 min),
widescreen, color.
B - Verbetes de enciclopédias e dicionários
VERBETE. In: SOBRENOME, Nomes do autor. Título. Local:Editora, data. página.
OPÇÃO. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da Aurélio da língua
portuguesa. 3. ed. rev. e atual. Curitiba: Positivo, 2004. p. 1442.
DIALÉTICA. In. ABRAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. Tradução de Alfedo Bossi
(1ª edição); revisão de tradução e tradução de textos novos Ivone Castilho Benedetti. 5. ed. São
Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 269-275.
C - Entrevista
Exibida em mídia eletrônica: TV etc.
SOBRENOME, Nome do entrevistado. Título da entrevista. Local: Emissora etc, data (dia
mês ano). Ementa.
MARTINS, João Carlos. Maestro João Carlos Martins. [Rio de Janeiro]: GNT, 8 ago. 2010.
Entrevista concedida a Marília Gabriela Baston Toledo Cochrane.
Publicada em revista e jornal.
SOBRENOME, Nome do entrevistado. Título da entrevista. Título da revista ou jornal,
Local: data (dia mês ano). Seção ou caderno, página. Ementa.
ASSMAR, Sylvia Ganen; MOREIRA, Carlos Otávio. Uma pedagogia na medida certa para as
necessidades do Brasil no século 21. A utopia da educação pública. Jornal do Brasil, Rio de
Janeiro, 18 jul. 1999. Empregos, p. 1. Entrevista concedida a Ana Lagoa.
D - Bíblias
Os textos reconhecidos como sagrados por um grupo religioso, conforme o Código de
Catalogação Anglo-Americano (1983-1985, n. 21.37A; 25.17; 25.18), possuem sua entrada
com os seguintes elementos:
BÍBLIA. Língua. Título da obra. Tradução ou versão (se houver). Local: Editora, Data de
publicação. Total de páginas ou volumes. Notas.

BÍBLIA. Português. A Bíblia de Jerusalém. Nova ed. rev. São Paulo: Paulinas, 1985. 2350 p.
BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada: contendo o antigo e o novo testamento. Tradução de João
Ferreira de Almeida. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 1995. [s.p.].
BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada: edição pastoral. São Paulo: Paulus, 1991. 1631 p.
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E – Documentos Pontifícios e Episcopais
BENTO XVI, Papa. Jesus de Nazaré: primeira parte: do batismo no Jordão à transfiguração.
Tradução de José Jacinto Ferreira de Farias. São Paulo: Planeta, 2007.
CÓDIGO DE DIREITO CANÔNICO. Tradução oficial da CNBB. São Paulo: Edições Loyola,
1983.
LEÃO XIII, Papa. Carta Encíclica Rerum Novarum (Sobre a condição dos operários). São
Paulo: Loyola, 1991.
CONCÍLIO VATICANO II. Lumen Gentium. Constituição dogmática do Concílio Vaticano
II Sobre a Igreja. São Paulo: Paulinas, 2005.
CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA DA FÉ. Libertatis nuntius. Instruções sobre alguns
aspectos da teologia da libertação. São Paulo: Paulinas, 1984.
CELAM. Documento de Puebla. Evangelização no presente e no futuro da América Latina:
concussões da III Conferência Geral do Episcopado Latino Americano – Puebla, México
(1979). 8. ed., São Paulo: Paulinas, 1986.
CNBB. Doc. 37. Pronunciamentos da CNBB – 1985-1986. São Paulo: Paulinas (Coleção
azul), 1986.
5.4.8 Transcrição dos elementos (aspectos gerais)
A - Título
Quando o documento não apresentar título, atribui-se um título entre colchetes que permita
estabelecer a identificação do conteúdo do documento.
SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AQUICULTURA, 1., 1978, Recife. [Trabalhos
apresentados]. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Ciências, 1980. ii, 412 p.

Quando o título de um periódico for demasiadamente genérico, acrescenta-se ao título a
entidade autora ou editora a partir de uma preposição aditiva entre colchetes.

BOLETIM ESTATÍSTICO [da] Rede Ferroviária Federal. Rio de Janeiro, 1965- . Trimestral.

B - Edição
Quando ocorrer revisões e ampliações na obra deve-se indicar emendas e acréscimos à edição
de forma abreviada (exemplo: 2. ed. rev. e ampl.).
FRANÇA, Júnia Lessa et al. Manual para normalização de publicações técnicocientíficas. 3. ed. rev. e ampl. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 1996.
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No caso de publicações em língua estrangeira estes registros são feitos no respectivo idioma.
SCHAUM, Daniel. Schaum’s outline of theory and problems.5th ed. New York: Schaum
Publishing, 1956. 204 p.

No caso de reimpressão não significa que houve uma nova edição da obra. Uma mesma edição
pode ser reimpressa. Quaisquer exemplares de uma obra produzidos com base num original

pertencem à mesma edição dessa obra. Seja impressão, reimpressão ou tiragem, independente
da época em que foi produzido pela primeira vez.
Indica-se a edição na referência sempre a partir da segunda.
C - Local
Quando o local de publicação for uma cidade que possua nome idêntico (homônimo)
acrescenta-se a sigla do respectivo Estado para estabelecer a sua localização exata.
Viçosa, AL- Viçosa, MG - Viçosa, RJ
Quando houver mais de uma local para uma só editora, indica-se o primeiro ou mais
destacado.
Na possibilidade de identificar a cidade de uma obra, mesmo que o nome da cidade não esteja
registrado em sua referência, indica-se o seu nome entre colchetes.
LAZZARINI NETO, Sylvio. Cria e recria. [São Paulo]: SDF Editores, 1994. 108 p.

Caso não seja realmente possível identificar a localidade deve-se utilizar a expressão sine
loco abreviada, entre colchetes [S. l.].
OS GRANDES clássicos das poesias líricas. [S.l.]: Ex Libris, 1981. 60 f.
D - Editora
Quando os prenomes de uma pessoa física corresponderem ao nome da editora deve-se
abreviá-los (exemplo: J. Olympio e não Livraria José Olympio Editora).
LIMA, M. Tem encontro com Deus: teologia para leigos. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1985.
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Quando ocorrer o registro de duas editoras, se inclui ambas, com seus respectivos locais
(cidades), obedecendo a uma ordem alfabética. Caso sejam três ou mais editoras, registrase a primeira ou que se destacar.
ALFONSO-GOLDFARB, Ana Maria; MAIA, Carlos A. (Coord.) História da ciência: o
mapa do conhecimento. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura; São Paulo: EDUSP, 1995. 968
p. (América 500 anos, 2).
A abreviatura da palavra Editora [Ed.] é admitida quando se referir às editoras das
universidades.
CARVALHO, José Murilo de. Pontos e Bordados: estudos de história e política. Belo
Horizonte: Ed. da UFMG, 1999.
Quando o local e o editor não puderem ser identificados na publicação, utilizam-se ambas
as expressões, abreviadas e entre colchetes [S.l.: s.n.].
GONÇALVES, F. B. A história de Mirador. [S.l.: s.n.], 1993.

Quando a editora não puder ser identificada, deve-se indicar a expressão sine nomine,
abreviada, entre colchetes [s.n.].
PASQUALI, O. A. O gueto da comunicação. 2. ed. Porto Alegre: [s.n.], 1987. 247 p.
E - Data
A data é um elemento indispensável para uma referência. Na impossibilidade de identificar
a data de impressão, copyright, distribuição, impressão ou apresentação depósito, registrase uma data aproximada entre colchetes, conforme exemplos abaixo:
[1971 ou 1972] um ano ou outro
[1969?] data provável
[1973] data certa, não indicada no item
[entre 1906 e 1912] use intervalos menores de 20 anos
[ca. 1960] data aproximada
[197-] década certa
[197-?] década provável
[18--] século certo
[18--?] século provável
REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO DE REFERÊNCIA
FLORENZANO, Everton. Dicionário de idéias semelhantes. Rio deJaneiro: Ediouro,
[1993]. 383 p.
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Após descrição de vários tipos de referência faz-se necessário esclarecer alguns aspectos
gerais sobre a disposição das referências bibliográficas em trabalhos acadêmicos. É importante
ressaltar que a presença indispensável das referências bibliográficas em todo trabalho científico.
Como já foi mencionado anteriormente as Referências Bibliográficas é o elemento póstextual obrigatório em trabalhos acadêmicos, pois uma vez constituído por todos os materiais
bibliográficos consultados e citados no desenvolvimento do trabalho como fundamentação
teórica.
A sua localização pode aparecer especificamente em três lugares diferentes a serem
escolhidos pelo autor do trabalho científico:
● no rodapé;
● no fim de texto ou de capítulo;
● em lista de referências.
Segundo a ABNT, localizando as referências ao final do texto elas devem estar “alinhadas
somente à margem esquerda do texto e de forma a se identificar individualmente cada
documento, em espaço simples e separadas entre si por espaço duplo” (2002, p. 3), como no
exemplo abaixo.
Figura 15 – Modelo de lista de referências
REFERÊNCIAS
BASILONE NETO, J. Natação: Iniciação ao Treinamento Desportivo. Rio de Janeiro:
Grupo Palestra, 1998.
BRASIL. Lei n° 10.558, de 13 de novembro de 2002. Diário Oficial da União: República
Federativa do Brasil, Brasília, DF, n. 221, 14 nov. Seção 1, p. 6.
CRISE energética desgasta imagem de FHC. Tribuna da Bahia. Salvador, 14 mar. 2001,
Caderno 1, p.3.
FERNANDES, I. R. C.; DELUCA, A. H.; SANTOS, M. J.
Aquáticas. Rio de Janeiro: Sprint, 1993.

Brincadeirase

Jogos

6. MONOGRAFIA, TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, DISSERTAÇÃO,
TESE
6.1 Noções gerais
Para efeito de esclarecimento deste manual, convém apresentar a distinção entre alguns
tipos de trabalhos acadêmicos, considerando a nomenclatura usual que lhes são atribuídas.
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Antes de tudo, é relevante pontuar que os trabalhos expostos a seguir são considerados textos
dissertativos; assim como também, como todo texto dissertativo possui um caráter
monográfico. O que se pretende, portanto, é estabelecer uma terminologia padrão, que não seja
- necessariamente nova - mas que parta de convenções já estabelecidas pelas instituições de
ensino superior no Brasil.
A.

Monografia. Trata-se de um texto dissertativo. Geralmente estruturado prevendo

todos os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, já expostos neste Manual (Cap. 2). Com
destaque para a divisão do desenvolvimento (elemento textual) em capítulos.
B. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Documento em formato monográfico
produzido e apresentado ao final dos cursos de graduação. Também recebe esta nomenclatura,
acrescida da palavra Especialização e/ou Aperfeiçoamento, quando produzidos e apresentados
ao final de cursos de pós-graduação (lato sensu).
Segundo a ABNT NBR 14724, 2011, p. 8, é um “documento que apresenta o resultado
de estudo, devendo expressar conhecimento do assunto escolhido, que deve ser
obrigatoriamente emanado da disciplina, módulo, estudo independente, curso, programa, e
outros ministrados. Deve ser feito sob a coordenação de um orientador”
C. Dissertação. Trata-se de documento, também de formato monográfico, que segundo
a ABNT (NBR 14724, 2011, p. 6),
[...] apresenta o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um estudo
científico retrospectivo, de tema único e bem delimitado em sua extensão, com o
objetivo de reunir, analisar e interpretar informações. Deve evidenciar o
conhecimento de literatura existente sobre o assunto e a capacidade de sistematização
do candidato. É feito sob a coordenação de um orientador (doutor), visando à obtenção
do título de mestre(a).

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

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

7. ARTIGO CIENTÍFICO
7.1 Definição e natureza
Segundo a ABNT, Artigo Científico consiste em “Parte de uma publicação com
autoria declarada, que apresenta e discute idéias [sic], métodos, técnicas, processos e resultados
nas diversas áreas do conhecimento” NBR 6022, 2003, p. 2. Trata-se de trabalho a acadêmico
que se propõe investigar problemas científicos, com reduzida extensão. Os resultados obtidos
e apresentados são referentes a estudos e pesquisas parciais ou definitivos.
7.2 Estrutura
Quanto aos elementos que compõem o artigo científico NBR 6022 (ABNT, 2003)
determina o seguinte:
Elementos pré-textuais: título e subtítulo (se houver), nome (s) do (s) autor (s), resumo e
palavras-chave na língua vernácula;
Elementos textuais: introdução, desenvolvimento, considerações finais;
Elementos pós-textuais: nota(s) explicativa(s), referências, glossário, apêndice(s), anexo
(s).
7.3 Conteúdo
Elementos pré-textuais
 Título, e subtítulo (se houver). Devem ser registrado na primeira linha da margem
superior, destacados ou separados por dois pontos (:), na língua vernácula; escrito (s) na
fonte escolhida, tamanho 12. (Figura 16)
 Nome (s) do (s) autor (es). Registrado (s) um espaço (1,5) abaixo do título na margem
direita. O endereço eletrônico pode vir uma linha abaixo do nome. Devem ser escritos (s)
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na fonte escolhida, tamanho 12. O currículo deve aparecer em nota de rodapé indicado
por asterisco na página de abertura; (Figura 16).
 Resumo (em língua vernácula). Precedida pela palavra Resumo, na fonte escolhida, com
destaque negrito e caixa alta, tamanho 12. Constituído por uma sequência de frases
concisas e objetivas que informem ao leitor finalidades, metodologia, resultados e
conclusões do documento, de tal forma que este possa, inclusive, dispensar a consulta ao
original. Deve ser escrito com o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. O
alinhamento do texto deve ser justificado, sem indicação de início de parágrafo, com
espaço simples entre linhas, na fonte escolhida, tamanho 10. E finalmente conter de 100
a 250 palavras; (Figura 16).


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

Elementos textuais e pós-textuais. O conteúdo destes últimos elementos segue as orientações
do capítulo 2.
7.4 Linguagem e estilo
A recomendação na maioria dos manuais de metodologia é que a linguagem do artigo
científico deve apresentar um estilo que seja claro, conciso e objetivo. Mantendo o texto
gramaticalmente coerente, simples, precisa, e usar preferencialmente, escrito na terceira pessoa,
não no sentido de manter certa impessoalidade ou evitar uma provável subjetividade; mas
apenas pela necessidade de estabelecer um padrão nos artigos científicos produzidos pela
comunidade acadêmica da FACFS.
O vocabulário deve apresentar rigor científico, marcado por precisão terminológica,
evitando ambiguidades e interpretações equivocadas. O conhecimento e o uso comedido de
termos e conceitos técnicos específicos da área de conhecimento são imprescindíveis para
manter o nível adequado de compreensão ao leitor e não se reduza ao excesso de palavras
difíceis nem ao excesso de palavras vulgares.
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Figura 16 - Modelo de Folha de Abertura Artigo Científico

AS TRÊS ECOLOGIAS DE FÉLIZ GUATTARI: FILOSOFIA PENSANDO A
ECOLOGIA
Nome do Aluno*
E-mail@gmail.com

RESUMO
As teorizações e ações políticas para entender e interferir na crise
ecológica que marca a geração entre a segunda metade do século XX e
as primeiras décadas do XXI são fundamentadas por uma ineficácia
epistemológica que analisa apenas uma dimensão da ecologia: o meio
ambiente. A possibilidade de compreender crise ecológica a partir de
três registros ecológicos articulados entre si pelo conceito Ecosofia, de
Félix Guattari. A leitura de textos produzidos individualmente por
Guattari e em parceria com Gilles Deleuze ao longo dos anos 1980 e
1990 serviu de fundamentação teórica para o desenvolvimento da
discussão. O vínculo entre as ecologias mental, social e ambiental
defendida por Guattari é uma perspectiva eficaz para entender a crise
ecológica porque oferece uma visão ampla dos elementos que a
compõem. O momento atual ainda não conseguiu sentir o eco ecosófico
proposto Guattari devido à permanência de um olhar míope e restrito
sobre a realidade.

Palavras-chave: Ecologia. Escola. Capitalismo. Filosofia.

1.

INTRODUÇÃO

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx.
____________________________
* Pós-graduando em Filosofia Contemporânea, pela Faculdade Católica de
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8. ENSAIO FILOSÓFICO OU TEOLÓGICO
8.1 Definição
Com um intuito de traçar uma definição razoável sobre o que consiste o ensaio filosófico
ou teológico,5 convêm analisar o que alguns pesquisadores afirmam a respeito. Artur Polónio,
membro do Centro para o Ensino da Filosofia (CEF) em Portugal, esclarece que um ensaio
filosófico se trata de um
[...] texto argumentativo em que se defende uma posição sobre um
determinado problema filosófico. Uma vez que a melhor maneira de formular
um problema é fazer uma pergunta, o objetivo [sic] de um ensaio filosófico é
responder a uma pergunta e defender essa resposta, oferecendo argumentos e
refutando as objecções. (2013, p. 2).

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

Os objetivos expostos por Pryor configuram uma estrutura propriamente dita de um
ensaio, permitindo que assuma um rigor argumentativo que distingue o ensaio filosófico de
outros tipos ensaios. Este autor prossegue, apontando a necessidade de que a ideia defendida
no ensaio não deve ser complexa, mas modesta. Contudo, a modéstia não isenta o ensaísta da
obrigação de claro e objetivo na defesa de sua ideia. Pryor destaca ainda a importância de
garantir certa originalidade no ensaio, que consiste na apresentação autônoma de seu próprio
pensamento.6

5

As definições que se seguem de referem exclusivamente a ensaio filosófico. No entanto, servem para qualificar
um ensaio teológico. O que muda apenas é a perspectiva teórica.
6
Várias dicas são apresentadas por James Pryor em seu texto Como se escreve um ensaio de filosofia. Para
melhores esclarecimentos consultar o texto na íntegra no site http://criticanarede.
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O pesquisador Daniel Bordalo opta por definir ensaio filosófico expondo algumas de suas
características, como a necessidade de desenvolver a própria atitude de pensar em si; de
analisar, produzir e demonstrar o alcance de conceitos; de exercitar a ―competência
demonstrativa‖, que parte de um problema e na tese defendida como proposta de resolução do
problema. Para maiores esclarecimentos a leitura da dissertação de Daniel Bordalo sobre ensaio
filosófico e o ensino de Filosofia.7
8.2 Estrutura
A estrutura do ensaio filosófico não se distingue da estrutura do artigo científico. Portanto,
deve constar de Título do ensaio, credenciais do ensaísta, resumo e palavras-chave (elementos
pré-textuais); Introdução, Desenvolvimento, Considerações finais (elementos textuais);
Referências (elementos pós-textuais). Conforme capítulo 7.2 deste Manual.
8.3 Conteúdo
Quanto ao conteúdo do ensaio há uma distinção clara entre ensaio e artigo científico. O
conteúdo do ensaio, embora seja estruturado em três partes como no artigo científico, apresenta
um conteúdo relativamente distinto para cada parte dos elementos textuais. Artur Polónio
sugere nove regras para estruturar o conteúdo do ensaio respectivamente nas três partes que o
compõem.
Na Introdução, ele esclarece que deve ser formulado o problema e sua importância;
apresentado a tese do ensaio; e exposto o enunciado do objetivo do ensaio (regras 1 a 3). No
corpo do ensaio (desenvolvimento) deve ser estruturada uma sequência de mais cinco ações
que permitem que o ensaio atenda ao objetivo pretendido. As ações previstas no
desenvolvimento consistem em: a) identificar as teses contrárias que concorrem contra a tese
do ensaísta; b) apresentar a tese que deseja defender; c) expor os argumentos a favor desta tese;
d) apontar as objeções mais relevantes em relação à tese que acabou de defender; e) apresentar
respostas às objeções (regras 4 a 8). Por fim, nas considerações finais, o ensaísta apresenta suas
próprias conclusões sobre a discussão realizada no corpo do ensaio.
8.4 Linguagem e estilo
Sobre a linguagem do ensaio, Pryor e Bordalo oferecem dicas e sugestões pertinentes para
7

BORDALO, Daniel. O ensaio da Filosofia: O Ensaio Filosófico no ensino da disciplina de Filosofia. 2011.
130f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Filosofia No Ensino secundário) Departamento de Artes e Letras,
Universidade da Beira Interior, Corvilhã (Portugal), 2011. Disponível em:
https://ubibliorum.ubi.pt/bitstream/10400.6/1301/1/tese_mestrado.pdf. Acesso em: 19 fev. 2017.
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que aquela favoreça ao intuito de garantir o alcance dos objetivos estabelecidos pelo autor do
ensaio. A fim de permitir uma clara visualização dessas dicas e sugestões, elas foram
organizadas na lista abaixo.
 Simplicidade e clareza. Evitar o uso de termos rebuscados e complexos garante uma
leitura segura, sem contradições e ambiguidades;
 Concisão e objetividade. Evitar tanto o excesso como a carência de explicações.
Esclarecer com objetividade e sem muitas delongas permite que o texto não fique prolixo
e confuso. O mesmo se pode concluir quanto a explicações apressadas e reduzidas em
breves frases;
 Exemplos e definições. Um conceito ou um problema geralmente são compreendidos com
clareza através de exemplos e definições. Estas ferramentas da linguagem auxiliam na
produção de um texto claro, pois garantem um maior poder de persuasão ao argumento;
 Voz ativa no lugar da voz passiva. Manter um texto na voz passiva acaba por torná-lo
deselegante gramaticalmente e dificulta a sua compreensão. No lugar da frase ― As
noções de mundo sensível e mundo das ideias foram criadas por Platão em sua mocidade‖,
recomenda- se a frase ― Foi durante sua mocidade que Platão criou as noções de mundo
sensível e mundo das ideias‖;
 Primeira pessoa no lugar da primeira pessoa. Escrever um texto na primeira pessoa
estabelece uma nítida distinção entre as afirmações próprias dos filósofos e o pensamento
pessoal do ensaísta sobre as afirmações daqueles;
 Frases declarativas no lugar de frases retóricas. Melhor escrever ― Penso que esta tese é
contraditória‖ do que ―Esta tese é por deveras contraditória‖;
 Conectivos lógicos de linguagem. Torna o texto mais sóbrio, conciso e facilita a
compreensão do leitor.

9. COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA
9.1 Definição
Trabalho acadêmico que possui a finalidade de apresentar em eventos (congressos,
simpósios, jornadas, seminários etc.), os resultados obtidos por pesquisas em andamento ou
concluído. Pretende-se, portanto com este trabalho acadêmico, comunicar, publicar descobertas
e apresentar discussões novas e inéditas à comunidade científica.
A apresentação de comunicação científica em eventos – como os supracitados – supõe
necessariamente uma exposição oral amparada em aparato gráfico (texto). Dessa forma, este
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trabalho acadêmico geralmente apresenta uma extensão limitada em razão do tempo de duração
que lhe é reservado em tais eventos. Portanto, para efeito normativo do presente Manual, as
comunicações científicas apresentadas em eventos organizados pela FACFS – ocorridos ou não
em seu campus acadêmico – devem se apresentar quantidade mínima e máxima de 3 a 5 laudas.
9.2 Estrutura
Quanto à sua estrutura, a comunicação científica deve apresentar os seguintes elementos.
 Folha de rosto:
Deve constar o nome do evento (a partir da primeira linha da margem superior); em
seguida nome da instituição de ensino proponente; do local de realização; e data, na fonte
escolhida, tamanho 14, destaque em negrito e caixa alta, com espaço 1,5 entre linhas desses
itens;
Seis espaços abaixo devem constar o título, e subtítulo (se houver) do trabalho, na fonte
escolhida, tamanho 16 (título) e 14 (subtítulo), destaque em negrito e caixa alta; com espaço
simples entre as linhas desses ítens;
Seis espaços abaixo são registrados o nome do (s) autor (s), na fonte escolhida, tamanho
14, destaque em negrito e caixa alta; logo abaixo, as credenciais (currículo) do (s) autor (es), na
fonte escolhida, tamanho 12, caixa baixa e sem destaque em negrito; em seguida a palavra
orientador: titulação e nome completo, na fonte escolhida, tamanho 12, caixa baixa e sem
destaque em negrito, com espaço 1,5 entre as linhas desses ítens. (Figura 17).
Observação: A formatação da Folha de rosto, quanto ao tipo, tamanho e destaque (negrito
ou caixa alta) da fonte, bem como o espaço entre os ítens que lhe compõem, devem estar
conforme orientações já exposta neste Manual.
 Resumo e Palavras-chave. Seguem-se as mesmas orientações estabelecidas para a
elaboração do resumo e palavras-chave do Artigo Científico.
 Aparato gráfico. Texto abrangendo introdução, desenvolvimento e considerações
finais, conforme orientações estabelecidas para formatação de trabalhos acadêmicos.
 Referências. Conforme as orientações do capítulo 5 do Manual.
9.3 Conteúdo
O conteúdo abordado nesta seção corresponde apenas ao conteúdo dos elementos
textuais. As informações da comunicação científica devem possuir um caráter original e criativo
de forma que cada elemento textual da comunicação científica apresente o seguinte:
 Na Introdução, esteja bem clara a delimitação do tema e do problema; a justificativa; os
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objetivos; uma breve exposição da metodologia e dos principais fundamentos teóricos
(autores); e uma abordagem precisa da tese central do trabalho.
 No desenvolvimento, seja exposta detalhadamente a fundamentação teórica (filosófica ou
teológica) da pesquisa; e os resultados alcançados e as conclusões pessoais levantadas.
 Nas considerações finais sejam avaliados os resultados e as conclusões apresentadas no
desenvolvimento.
9.4 Linguagem e estilo
A linguagem adotada na comunicação deve ser a mesma estabelecida nas orientações para
produção de artigo científico. Um cuidado deve existir quanto ao fato da comunicação prever
uma exposição oral, pois a linguagem oral precisa manter a coerência e a objetividade da
linguagem escrita (texto).
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Figura 17 – Modelo de Folha de Rosto parra Comunicação Científica

SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
FACULDADE CATÓLICA DE FEIRA DE SANTANA
FEIRA DE SANTANA
25 a 27 DE MAIO DE 2017

TÍTULO DO TRABALHO:
SUBTÍTULO DO TRABALHO (se houver)
T

NOME DO AUTOR
Credenciais do autor
Orientador: titulação e nome completo
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10. RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO
10.1 Definição
Por relatório entende-se o trabalho acadêmico cuja finalidade consiste em descrever – de
maneira formal e objetiva – resultados parciais ou conclusivos de pesquisas realizadas. (ABNT,
NBR 10719, 1989). Para efeito deste Manual, os relatórios técnico-científicos serão
classificados em duas categorias: relatório de estágio e relatório de visita técnica. O primeiro
deve ser solicitado geralmente durante a realização do estágio supervisionado; o segundo,
quando ocorrerem visitas técnicas organizadas por professores de outras disciplinas. Os dois
relatórios se distinguem quanto ao conteúdo e extensão, assemelhando-se apenas quanto ao seu
objetivo.
10.2 Estrutura
A. Relatório de Estágio
Os elementos pré-textuais (folha de rosto, resumo, listas e sumário); textuais (introdução,
desenvolvimento, considerações finais); e pós-textuais (anexos, agradecimentos e referências)
devem ser estruturados e formatados segundo as orientações apresentadas no capitulo 2.
B. Relatório de Visita Técnica
Por se tratar de uma descrição referente à atividade realizada em escala de tempo e espaço
reduzida, a estrutura deste tipo de relatório deve constar os seguintes elementos: capa, folha de
rosto, e logo em seguida, o texto descritivo propriamente dito.
10.3 Conteúdo
A. Relatório de Estágio
Em razão de esse relatório ser produzido para descrever atividades do estágio
supervisionado em etapas diversas, seu conteúdo corresponde ao respectivo semestre ou etapa
de ocorrência. Dessa forma, alguns elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais do relatório
devem conter informações específicas de cada estágio, que estão – por sua vez – devidamente
explicitados nos Regulamentos de Estágio da FACFS. Entretanto, o conteúdo e outros
elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais são comuns aos demais trabalhos acadêmicos
apresentados neste Manual.
Observação: O resumo do relatório de estágio deve ter de 150 a 500 palavras.
B. Relatório de Visita Técnica
Basicamente, o texto descritivo deste relatório isenta a necessidade de produzir um
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resumo, como o previsto no relatório de estágio. O próprio texto em questão exerce a função de
condensar todas as atividades desenvolvidas do início ao término da visita técnica. Informações
prévias da visita devem constar no início deste relatório: o local (instituição, comunidade,
espaço físico etc.); endereço; data e horário (de saída e de retorno); objetivo (s) preestabelecido
(s); sujeitos envolvidos e participantes (discentes, docentes e outros); possíveis informações
que forem eventualmente surgindo e / ou solicitadas; e finalmente, as atividades realizadas
propriamente ditas.
10.4 Linguagem e estilo
Por se tratar de uma descrição, a linguagem deve sistematizar as informações
apresentadas suficientemente para qualquer “leitor qualificado” consiga traçar considerações e
propor sugestões e recomendações.
O nível do vocabulário e outros aspectos da linguagem adotada deve ser o mesmo de
outros trabalhos acadêmicos apresentados neste Manual.

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

Uma vez compreendidas – mesmo que sumária e preliminarmente - a definição e as razões
de pesquisa, a definição e a função do projeto de pesquisa apresenta-se como mais clareza. Se
por pesquisa entende-se um exercício racional e sistemático, supõe que antes de ser realizada a
pesquisa deve ser precedida por um planejamento que, uma vez estabelecido com critério e
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coerência, permita a efetivação da pesquisa propriamente dita. Com isso fica evidente que um
projeto de pesquisa não se constitui necessariamente em pesquisa, mas apenas na projeção de
ações que serão desenvolvidas posteriormente. Nas palavras de Gil, o projeto de pesquisa
consiste que num ―documento explicitador das ações a serem desenvolvidas ao longo
do processo de pesquisa‖. (2002, p. 19).
Na FACFS, o projeto de pesquisa pode ser solicitado tanto para estruturar pesquisas
bibliográficas cuja finalidade resulte na produção de Artigos Científicos, Relatórios TécnicoCientíficos ou TCC. Mas também justifica o planejamento de intervenções em determinadas
realidades física e / ou social.
11.2 Estrutura
A estrutura do projeto de pesquisa apresenta certa semelhança com a estrutura do relatório
técnico-científico, distinguindo-se deste por alguns elementos pré-textuais e pelas subdivisões
dos elementos textuais.
No que se refere aos elementos pré-textuais somente as listas (opcional) e o sumário
(obrigatório) devem constar no projeto.
Em relação aos elementos textuais ocorrem as principais especificidades do projeto de
pesquisa. A primeira corresponde à Introdução, constituída por sub-elementos indispensáveis
para a realização da pesquisa proposta no projeto. Os mencionados subelementos são os
seguintes: definição do tema, formulação do problema, hipótese (s), justificativa, e os objetivos
(geral e específicos). A segunda particularidade é ausência dos dois elementos textuais
convencionais (desenvolvimento e considerações finais) e elaboração de elementos textuais
exclusivos do projeto de pesquisa: revisão de literatura, metodologia e cronograma. Todos os
elementos textuais constituem em seções autônomas e interdependentes.
Quanto aos elementos pós-textuais (referências, apêndices, anexos) são mantidos da
mesma forma como aparecem em outros trabalhos acadêmicos como monografias e relatórios.
Os elementos textuais e pós-textuais devem ser ordenados conforme numeração
progressiva. Exemplo: 1; 1.1; 1.1.1;

2; 2.1; 2.1.1; 2.1.1.1.......

11.3 Conteúdo
Introdução
É a apresentação do trabalho, deve fornecer uma visão global do tema ou objeto de estudo
da pesquisa que será realizada, incluindo a formulação de hipóteses, delimitações do problema
e os objetivos da pesquisa.
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Definição do tema
É a primeira parte do trabalho, de grande importância, porém muitos estudantes têm
muitas dificuldades para defini-lo. Recomenda-se que se escolha temas que tenham respaldo na
literatura e principalmente que tragam motivação pessoal podendo ser utilizados em estudos
futuros.
Formulação do problema
O problema pode representar uma questão que ainda não tenha sido resolvida, algo que
possa ser respondido por meio da pesquisa sistemática. É nesse momento que o pesquisador
deve delimitar o eixo da discussão, norteando seu estudo.
O problema deverá vir em forma de pergunta, deve ser claro e preciso. Deve ser possível
de medir, analisar, observar etc. Deve ser passível de solução, ser replicável, reproduzível e não
deve envolver valores (melhor, pior, vantagens, bom, ruim etc.).
O problema deve vir delimitado de forma especifica, pois caso esteja generalizado e
amplo, dificultará a pesquisa. Este ítem deve ser apresentado de forma objetiva e precisa,
elucidando questões do estudo contextualizado. Deve vir em forma de pergunta.
Hipóteses
Consiste em oferecer uma solução, através de uma proposição testável que pode ser
considerada verdadeira ou falsa ao final da investigação. É uma resposta provisória ao objetivo
e ao problema da pesquisa.
Justificativa
Consiste na apresentação das razões de ordem teórica e /ou prática que justificam o
trabalho de investigação. A contextualização do problema e da escolha do tema deve compor
este elemento da introdução.
Objetivos
Através dos objetivos indica-se o que se pretende com o desenvolvimento da pesquisa e
quais os resultados esperados. São eles que delimitam e dirigem os raciocínios a serem
desenvolvidos. Não se constituem em ações a serem realizadas pelo pesquisador, mas oque se
pretende atingir como resultado intelectual ao fim da investigação realizada. Os objetivos vêm
antes da justificativa e devem começar com verbo no infinitivo.
Objetivo Geral
Deve tentar responder ao problema. Pretende dá uma visão geral do assunto e está
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relacionado com a importância da pesquisa e sua contribuição para a ampliação do
conhecimento sobre o tema. Pode ser subdividido em quantos objetivos específicos forem
necessários à pesquisa.
Objetivos específicos
Devem ser elaborado a partir do objetivo geral fragmentando-o em partes.
Podendo desencadear vários objetivos. São as metas que serão utilizadas para atingir
o objetivo geral. Basicamente os objetivos específicos sustentam o objetivo geral,
assim como este orienta os objetivos específicos.
Referencial teórico
É a forma que o autor tem para demonstrar conhecimento da literatura básica sobre o
assunto, resumindo os resultados de estudos feitos por outros autores. A literatura citada deve
ser apresentada em blocos de assunto, mostrando a evolução do tema de maneira integrada,
ajudando o pesquisador a delimitar melhor o estudo.
Metodologia
É a parte onde se descreve os métodos e as técnicas adotadas para o desenvolvimento do
trabalho.
Cronograma
É a apresentação das etapas da pesquisa, uma estimativa do tempo necessário,
delimitando o início e o final de cada etapa. A apresentação do cronograma deve iniciar após
um espaço 1,5 abaixo do título. Normalmente o cronograma vem em forma de tabela, na qual
são distribuídas as atividades e período de realização (semanas ou meses)
Para efeito de ilustração o modelo de cronograma abaixo apresenta atividades e
períodos estabelecidos pelo Projeto Integrador proposto pela Direção no primeiro semestre
letivo de 2017.8

8

Para efeito desse Manual, o cronograma acima serve apenas como modelo. As informações e datas dizem respeito
somente ao período estabelecido no próprio cronograma.
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Projeto integrador
Atividades

Período
Março
Abril
06 03-24 27 01-30 05

Maio
08 25 a 27

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

Referências (obedece às mesmas orientações no capítulo 5).
Apêndices (obedece às mesmas orientações no capítulo 2).
Anexos (obedece às mesmas orientações no capítulo 2).
11.4 Linguagem e estilo
A recomendação na maioria dos manuais de metodologia é que a linguagem do projeto
siga as mesmas sugestões e orientações estabelecidas nos trabalhos acadêmicos apresentados
anteriormente. É relevante que as informações indiquem ações que deverão ser realizadas, dessa
forma recomenda-se que o verbo esteja conjugado no futuro ou no infinitivo.
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ANEXOS
ANEXO A - MODELOS DE NOTAS DE FOLHA DE ROSTO
TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO
Exemplo 1 – Dissertação (Mestrado) e Tese (Doutorado)
Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em História, Universidade Estadual de
Feira de Santana, como requisito para a obtenção do
título de Mestre em História
Exemplo 2 – TCC de Pós-graduação - Especialização
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado
ao programa de pós-graduação da Faculdade Católica
de Feira de Santana, como requisito parcial à
obtenção do título de Especialista em Docência do
Ensino Superior.
Exemplo 3 – TCC de Graduação
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado
à Coordenação pedagógica do Curso de Bacharelado
em Teologia, Faculdade Católica de Feira de Santana,
como requisito parcial à obtenção do título de
Bacharel em Teologia.
TRABALHOS ACADÊMICOS DURANTE A GRADUAÇÃO
Exemplo 1 – Relatório de Estágio
Relatório apresentado como avaliação final da
disciplina Estágio Supervisionado III, do curso de
Licenciatura em Filosofia.
Exemplo 2 – Resenha
Resenha apresentada como avaliação parcial da
disciplina Eclesiologia, do curso de Bacharelado em
Teologia.
Exemplo 2 – Artigo Científico, Paper, Ensaio
Artigo Científico apresentado como avaliação parcial
da disciplina Antropologia Filosófica II, do curso de
Licenciatura em Filosofia.
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ANEXO B - QUADRO COMPARATIVO DOS TRABALHOS ACADÊMICOS DA
FCFS
Trabalho
acadêmico
Artigo
Científico

Norma
reguladora
ABNT, NBR 6022

Ensaio
Filosófico
Comunicação
Científica
Relatório de
Estágio
Relatório de
Visita Técnica
Projeto de
Pesquisa

FCFS, MTA
FCFS, MTA
ABNT, NBR 10719
FCFS, MTA
ABNT, NBR 15287

Objetivo (finalidade)
Atividade avaliativa de
disciplinas e TCC II
Apresentação em eventos
Atividade avaliativa de
disciplinas
Apresentação em eventos
Estagio Supervisionado
I e III
Atividade avaliativa de
disciplinas
Projeto Integrador
Disciplina TCC I

Quantidade de laudas
Mínima - Máxima
10 a 15

5a6
3a5
8 a 10
2a4
8 a 10

