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1 ESTRUTURA DO TRABALHO ACADÊMICO 

A estrutura de trabalhos acadêmicos compreende: parte externa e parte 

interna. A parte externa contém capa e lombada (elementos obrigatórios) enquanto 

a parte interna está subdivida em três partes: Pré-texto, Texto e Pós-texto. 

 

1.1 PARTE EXTERNA (CAPA E LOMBADA) 

A capa é a proteção externa do trabalho, sobre a qual se imprimem as 

informações indispensáveis à sua identificação e composta por: 

- Nome da instituição; 

- Nome do autor; 

- Título; 

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

subordinação ao título; 

- Número do volume: se houver mais de um, deve constar em cada capa o respectivo 

volume; 

- Local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado. No caso de cidades 

homônimas recomenda-se o acréscimo da sigla do Estado; 

- Ano de depósito. 

 

A lombada deve ser composta por: 

- Nome do autor; 

- Título: se o título for muito extenso, escreva-o até onde der e utilize reticências para 

suprimir o restante; 

- Subtítulo: se houver; 

- Grau pretendido (se dissertação, doutorado, etc.); 

- Editor; 

- Ano de depósito. 
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1.2 PRÉ-TEXTO 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

FOLHA DE ROSTO 

Os elementos da folha de rosto são obrigatórios e devem ser apresentados 

na seguinte ordem: 

 Nome do autor; 

 Título; 

 Subtítulo (se houver); 

 Número de volumes (se houver mais de um, deve constar em cada folha de rosto 

a especificação do respectivo volume); 

 Tipo do trabalho (dissertação, tese ou monografia e outros); 

 Objetivo (aprovação em disciplina, grau pretendido e outros); 

 Nome do programa da pós-graduação; 

 Nome da instituição em que o trabalho é submetido; 

 Área de concentração; 

 Nome do orientador(a); 

 Nome do co-orientador(a) (se houver); 

 Local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado; 

 Ano de depósito (da entrega). 
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VERSO DA FOLHA DE ROSTO 

 

 O verso da folha de rosto deve conter a ficha catalográfica. 
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FICHA CATALOGRÁFICA1 

Produto do serviço Catalogação na Fonte. A ficha catalográfica, que é 

impressa no verso da página de rosto e deve ser feita quando o livro, tese ou 

dissertação estiver em fase de impressão. 

A ficha é obrigatória para efeito de depósito legal, tanto para o material 

impresso quanto para o digital. 

Dúvidas à respeito da ficha catalográfica devem ser enviadas para o e-mail 

ou sanadas pelo telefone: (62) 3521-1229. 

Para comunidade interna da UFJ (estudantes de graduação e de pós-

graduação presencial e a distância - EAD, servidor técnico-administrativo e docente) 

o serviço é realizado por meio do preenchimento dos dados diretamente pelo autor no 

programa de elaboração de ficha catalográfica. Este programa faz a formatação 

correta dos dados, disponibilizando, ao autor, a ficha normalizada, em um arquivo pdf, 

que fica disponível para download e/ou impressão. 

Antes de iniciar a confecção da ficha catalográfica leia o Tutorial de 

elaboração da ficha catalográfica. 

Para a elaboração da ficha catalográfica siga os seguintes passos: 

a) desabilite o bloqueador de pop ups (veja aqui como); 

b)  CLIQUE AQUI para acessar o programa e gerar a ficha eletronicamente, 

ou acesse o endereço:  

https://sistemas.ufg.br/fichaCatalograficaBib/FichaCatalografica.php 

c) Preencha todos os campos solicitados e, quando finalizar, clique em 

"Enviar"; 

d) O sistema lhe fornecerá a ficha finalizada em formato pdf, que poderá 

ser impressa ou realizado o download. 

e) Insira a ficha no verso da folha de rosto de seu trabalho. 

  

 

 

 

 

 

                                                
1 Fonte: SIBI - Sistema de Bibliotecas UFG - https://bc.ufg.br/p/3398-ficha-catalografica 

https://bc.ufg.br/up/88/o/Tutorial_ficha_catalográfica.pdf
https://bc.ufg.br/up/88/o/Tutorial_ficha_catalográfica.pdf
https://www.bc.ufg.br/up/88/o/desbloq_pop_up.pdf
https://sistemas.ufg.br/fichaCatalograficaBib/FichaCatalografica.php
https://sistemas.ufg.br/fichaCatalograficaBib/FichaCatalografica.php
https://bc.ufg.br/p/3398-ficha-catalografica


14 

ERRATA 

Deve ser inserida logo após a folha de rosto constituída pela referência do 

trabalho e pelo texto da errata. Apresentada em papel avulso ou encartado acrescida 

ao trabalho, somente se detectado erro após a impressão. 

A errata é um título sem indicativo numérico, ou seja, não possui 

identificação numérica como as outras seções, portanto, o título deve estar 

centralizado e negritado no texto. 
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FOLHA DE APROVAÇÃO 

A folha de aprovação é constituída por: 

 Nome do autor; 

 Título e subtítulo (se houver); 

 Tipo do trabalho (dissertação, tese, etc.); 

 Área de concentração; 

 Nome da instituição a que é submetido o trabalho; 

 Grau pretendido (mestre, doutor, etc.); 

 Data da aprovação; 

 Nome, titulação e assinatura dos componentes da banca examinadora e 

instituições a que pertencem. 

 

A data de aprovação e assinatura dos membros componentes da banca 

examinadora devem ser colocadas após a aprovação do trabalho. Para mestrado são 

três assinaturas da banca examinadora e para doutorado são cinco. 
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FOLHA DE APROVAÇÃO – MESTRADO 
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FOLHA DE APROVAÇÃO – DOUTORADO 
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DEDICATÓRIA (OPCIONAL) 

Texto em que o autor presta homenagem ou dedica seu trabalho. 

A dedicatória é um título sem indicativo numérico, ou seja, não possui 

identificação numérica como as outras seções, portanto, o título deve estar 

centralizado e negritado no texto. 
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AGRADECIMENTOS (OPCIONAL) 

Texto em que o autor faz agradecimentos dirigidos àqueles que 

contribuíram de maneira relevante à elaboração do trabalho. 

O agradecimento é um título sem indicativo numérico, ou seja, não possui 

identificação numérica como as outras seções, portanto, o título deve estar 

centralizado e negritado no texto. 
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EPÍGRAFE (OPCIONAL) 

Texto em que o autor apresenta uma citação, seguida de indicação de 

autoria, relacionada ou não com a matéria tratada no corpo do trabalho. 

 Fonte de tamanho 10 (Arial) ou 12 (Times New Roman). Usar a mesma fonte 

utilizada nas outras partes do trabalho. 

 Citação com alinhamento justificado com 7,5 cm de recuo da margem esquerda. 

 Espaço entre linhas de 1,5 cm. 

 Texto e nome do autor da citação em itálico. 

 Nome do autor alinhado à direita. 
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RESUMO 

O resumo deve ser estruturado, redigido em um único parágrafo, porém 

ressaltando o objetivo, o método, os resultados e as conclusões. 

Deve ser precedido da referência do documento (com exceção do resumo 

inserido no próprio documento), ser composto de uma sequência de frases concisas, 

afirmativas e não de enumeração de tópicos. 

A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do 

documento. A seguir, deve-se indicar a informação sobre a categoria do tratamento 

(estudo de caso, etc.). O verbo deverá estar na voz ativa e na terceira pessoa do 

singular. 

As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da 

expressão palavras-chave separadas entre si por ponto e finalizadas também por 

ponto. 

Evitar o uso de símbolos, contrações, fórmulas, equações, diagramas, etc. 

desde que não sejam absolutamente necessários. 

O resumo deve conter de 150 a 500 palavras para os trabalhos acadêmicos 

(teses, dissertações e outros) e relatórios técnico-científicos , excluindo as referências 

e as palavras-chave. 

O resumo é um título sem indicativo numérico, ou seja, não possui 

identificação numérica como as outras seções, portanto, o título deve estar 

centralizado e negritado no texto. 
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ABSTRACT 

O abstract deve ser redigido em inglês, acompanhando o mesmo formato 

do resumo em português. 

O abstract é um título sem indicativo numérico, ou seja, não possui 

identificação numérica como as outras seções, portanto, o título deve estar 

centralizado e negritado no texto. 



24 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES (OPCIONAL) 

Elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item 

designado por seu nome específico, travessão, título e respectivo número da folha ou 

página. Quando necessário, recomenda-se a elaboração de lista própria para cada 

tipo de ilustração (desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, 

organogramas, plantas, quadros, retratos e outras). 

A lista de ilustrações é um título sem indicativo numérico, ou seja, não 

possui identificação numérica como as outras seções, portanto, o título deve estar 

centralizado e negritado no texto. 



25 

LISTA DE TABELAS (OPCIONAL) 

Elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item 

designado por seu nome específico, acompanhado do respectivo número da folha ou 

página. 

A lista de tabelas é um título sem indicativo numérico, ou seja, não possui 

identificação numérica como as outras seções, portanto, o título deve estar 

centralizado e negritado no texto. 
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS (OPCIONAL) 

Consiste na relação alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no texto, 

seguidas das palavras ou expressões correspondentes gravadas por extenso. 

Recomenda-se elaborar uma lista para abreviaturas e outra para siglas. 

A lista de abreviaturas e siglas é um título sem indicativo numérico, ou seja, 

não possui identificação numérica como as outras seções, portanto, o título deve estar 

centralizado e negritado no texto. 
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LISTA DE SÍMBOLOS (OPCIONAL) 

Elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com o devido 

significado. 

A lista de símbolos é um título sem indicativo numérico, ou seja, não possui 

identificação numérica como as outras seções, portanto, o título deve estar 

centralizado e negritado no texto. 
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SUMÁRIO 

Enumeração das divisões, seções e outras partes de uma publicação, na 

mesma ordem e grafia em que a matéria nele se sucede. O sumário deve ser 

localizado como último elemento Pré-texto. 

Regras gerais para apresentação: 

- a palavra sumário deve estar centralizada e ser utilizada a mesma fonte 

da seção primária. 

- as subdivisões das seções devem ser apresentadas como está sendo 

utilizado no texto; 

- os elementos do Pré-Texto não devem fazer parte do sumário. 

O sumário é um título sem indicativo numérico, ou seja, não possui 

identificação numérica como as outras seções, portanto, o título deve estar 

centralizado e negritado no texto. 
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1.3 TEXTO 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO  

Parte inicial do texto onde devem constar a delimitação do assunto tratado, 

objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do trabalho.  

É nesta parte do texto que o autor justifica sua pesquisa e levanta o 

problema.  
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DESENVOLVIMENTO  

Parte principal do texto que contém a exposição ordenada e detalhada do 

assunto. Divide-se em seções e subseções que variam em função da abordagem do 

tema e do método:  

- Objetivos: descreve a finalidade da realização do estudo a ser feito. O 

estudo pode ter objetivos gerais e objetivos específicos; 

- Revisão da literatura: o autor levanta a bibliografia já existente sobre o 

assunto a ser abordado e verifica nesse momento se há trabalho similar ao seu;  

- Métodos: descreve o caminho que a pesquisa irá percorrer para alcançar 

o objetivo. Recomenda-se que o texto siga uma lógica e possua clareza a ponto de 

outro pesquisador que ler o trabalho acadêmico conseguir reproduzir, de forma 

idêntica, a pesquisa realizada. Segundo Gil (2007), a metodologia deve incluir os tipos 

de pesquisa (experimental, estudo de caso, etc.), população e amostra, coleta de 

dados (questionário, testes, etc.) e análise dos dados (análise quantitativa, qualitativa, 

etc.).  

- Resultados: apresentação dos dados coletados que podem ser 

quantitativos ou narrativos;  

- Discussaõ: a partir do que o autor levantou, ele faz uma análise e 

interpretação dos dados obtidos nos resultados. É nesta parte que o autor tem a 

oportunidade de fazer a ligação entre o Problema, os Resultados e a comparação com 

outros trabalhos anteriormente publicados. 

 

CONCLUSÃO  

Parte final do texto na qual se apresentam conclusões correspondentes aos 

objetivos ou hipóteses.  

Na pesquisa qualitativa, recomenda-se acrescentar após o item Conclusão, 

as Considerações Finais, pois segundo Marconi e Lakatos (2009), “a finalidade da 

pesquisa cientif́ica não é apenas a de fazer um relatório ou descrição dos dados 

pesquisados, mas relatar o desenvolvimento de um caráter interpretativo no que se 

refere aos dados obtidos”.  
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1.4 PÓS-TEXTO  
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REFERÊNCIAS  

Conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um 

documento que permite sua identificação individual.  

Deve ser elaborada conforme a NBR 6023:2018. 

A coleção de normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

está disponível para consulta através da ABNT Coleções. 

O acesso é realizado através do link:  

https://www.abntcolecao.com.br/ 

Na página da ABNT Coleções, os campos deverão ser preenchidos da 

seguinte forma: 

Empresa: UFG 

Usuário: e-mail preferencial usado no UFGNet 

Senha: Matrícula SIAPE (para servidores); Matrícula UFG (para 

estudantes). 

 

Obs.: Não será possível o download e nem a impressão das normas, apenas a 

visualização. 

 

 

GLOSSÁRIO (OPCIONAL)  

O glossário deve ser utilizado quando o texto possui termos pouco 

conhecidos. Sua apresentação segue o formato de um dicionário e tem a finalidade 

de esclarecer os seus significados.  O glossário é um título sem indicativo numérico, 

ou seja, não possui identificação numérica como as outras seções, portanto, o título 

deve estar centralizado e negritado no texto.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.abntcolecao.com.br/
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APÊNDICES (OPCIONAL)  

Texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de complementar sua 

argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho.  

Utilizam-se letras maiúsculas dobradas (por exemplo: AA, AB, AC, AD...), 

na identificação dos apêndices quando esgotadas as letras do alfabeto (ABNT, 2011).  

Os apêndices podem ser utilizados para apresentação dos questionários, 

roteiro de entrevistas, etc.  

A paginação do apêndice deve ser contínua ao do texto.  

O apêndice é um título sem indicativo numérico, ou seja, não possui 

identificação numérica como as outras seções, portanto, o título deve estar 

centralizado e negritado no texto.  
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ANEXOS (OPCIONAL)  

Texto ou documento não elaborado pelo autor que serve de 

fundamentação, comprovação e ilustração.  

A paginação do anexo deve ser contínua ao do texto.  

O anexo é um título sem indicativo numérico, ou seja, não possui 

identificação numérica como as outras seções, portanto, o título deve estar 

centralizado e negritado no texto.  
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2  REGRAS GERAIS DE FORMATAÇÃO DO TEXTO  

2.1 REDAÇÃO  

Utilize um estilo sóbrio, preciso, objetivo e claro para que o leitor consiga 

entender o raciocínio e as ideias do autor, de uma forma direta (Severino, 2007).  

Procure escrever os textos na terceira pessoa, ou seja, ao invés de utilizar 

“minha pesquisa”, “minhas análises”, utilize “esta pesquisa”, “estas análises”. 

Escreva também na voz ativa, ao invés de voz passiva, pois a leitura torna-se de mais 

fácil compreensão. Evite usar adjetivos e generalizações.  

 

 

2.2 USO DE NUMERAIS  

Para números com apenas um dígito (de 1 a 9), escreva por extenso. 

Números a partir de dois diǵitos podem ser escritos em números arábicos. Exceções: 

início de frase, números cem (100) e mil (1000), idade e tempo (Martins, 2006).  

 

 

2.3 NUMERAÇÃO PROGRESSIVA DAS SEÇÕES  

SEÇÃO 

Parte em que se divide o texto de um documento, que contém as matérias 

consideradas afins na exposição ordenada do assunto. 

Os títulos das seções devem ser destacados tipograficamente, de forma 

hierárquica, da primária à quinária. Podem ser utilizados os recursos gráficos de 

maiúscula, negrito, itálico ou sublinhado e outros. 

Errata, agradecimentos, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de 

abreviaturas e siglas, lista de símbolos, resumos, sumário, referências, glossário, 

apêndice, anexo e índice devem ser centralizados e não numerados, com o mesmo 

destaque tipográfico das seções primárias. 
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Todas as seções devem conter um texto relacionado a elas. 

 

Títulos com indicação numérica, que ocupem mais de uma linha, devem 

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

do título. 
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ALÍNEAS E SUBALÍNEAS E INDICATIVOS 

Alínea: Cada uma das subdivisões de uma seção de um documento. 

Deve ser conforme as orientações a seguir: 

 

a) os diversos assuntos que não possuam título próprio, dentro de uma mesma seção, 

devem ser subdivididos em alíneas; 

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

c) as alíneas devem ser indicadas alfabeticamente, em letra minúscula, seguida de 

parêntese. Utili- zam-se letras dobradas, quando esgotadas as letras do alfabeto; 

d) as letras indicativas das alíneas devem apresentar recuo em relação à margem 

esquerda; 

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

exceto a última alínea que termina em ponto final; 

f) o texto da alínea deve terminar em dois pontos, se houver subalínea; 

g) a segunda e as seguintes linhas do texto da alínea começam sob a primeira letra 

do texto da própria alínea. 
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Subalínea: subdivisão de uma alínea 

Deve ser conforme as orientações a seguir: 

 

a) as subalíneas devem começar por travessão seguido de espaço; 

b) as subalíneas devem apresentar recuo em relação à alínea; 

c) o texto da subalínea deve começar por letra minúscula e terminar em ponto-e-

vírgula. A última subalínea deve terminar em ponto final, se não houver alínea 

subsequente; 

d) a segunda e as seguintes linhas do texto da subalínea começam sob a primeira 

letra do texto da própria subalínea. 

 

Indicativos 

Devem ser citados no texto conforme os exemplos: 

  

EXEMPLO 1 ... na seção 3 ... 

EXEMPLO 2 ... ver 3.3 ... 

EXEMPLO 3 ... em 2.2.1.2, § 1o ou ... 1o parágrafo de 2.2.1.2 ...  

EXEMPLO 4 Na alínea a, da seção 3.2 .... 

EXEMPLO 5 Na primeira subalínea, da alínea c .... 

 

 

2.4 SIGLAS  

Quando mencionada pela primeira vez no texto, deve ser indicada entre 

parênteses, precedida do nome completo (ABNT, 2011). Poderá, também, ser 

utilizada com o uso do travessão.  
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2.5 EQUAÇÕES E FÓRMULAS  

Para facilitar a leitura, devem ser destacadas no texto e, se necessário, 

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

sequência normal do texto é permitido o uso de uma entrelinha maior que comporte 

seus elementos (expoentes, índices, entre outros) (ABNT, 2011).  

 

2.6 ILUSTRAÇÕES (FIGURAS, QUADROS, GRÁFICOS, ETC.)  

Qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação aparece na parte 

superior, precedida da palavra designativa (desenho, esquema, fluxograma, 

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

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

arábicos, travessão e do respectivo título. Após a ilustração, na parte inferior, indicar 

a fonte consultada, legenda, notas e outras informações necessárias à sua 

compreensão (se houver). A ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais 

próximo possível do trecho a que se refere.  

Caso utilize mais de 3 ilustrações, inclua a Lista de Ilustrações.  
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2.7 TABELAS 

Tabela é a forma não discursiva de apresentação de informações, das 

quais o dado numérico se destaca como informação central e devem ser numeradas 

sequencialmente, na ordem em que forem citadas no texto. Deve ser inserido o mais 

próximo possível do trecho a que se refere.  

 

Ao utilizar várias tabelas, inclua a Lista de Tabelas. 

 

Seguem algumas recomendações do IBGE: 

 O texto contido na tabela deve estar alinhado horizontalmente e não 

na vertical, para facilitar a leitura dos dados; 

 A tabela deve ser colocada em posição vertical, para facilitar a leitura 

dos dados. Caso o espaço não seja suficiente, colocá-la em posição 

horizontal com o título voltado para a margem esquerda da folha;  

 Se a tabela não couber em uma página, pode ser continuada na 

página seguinte. Nesse caso, a tabela interrompida não será 

delimitada por traço horizontal na parte inferior (não será fechada) e 

o cabeçalho será repetido na página seguinte;  

 

Para detalhes sobre a elaboração de tabelas consulte as Normas de 

apresentação tabular – IBGE.  

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf
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46 

3 FORMATAÇÃO DO TEXTO  

Os textos devem ser digitados em cor preta, podendo utilizar outras cores 

somente para as ilustrações. Utilizar papel branco ou reciclado, no formato A4 (21cm 

X 29,7cm).  

O pré-texto (folha de rosto, errata, folha de aprovação, dedicatória, 

agradecimentos, epígrafe, resumo, abstract, listas, sumário) deve ser impresso 

somente do lado anverso da folha, exceto o verso da folha de rosto. O restante do 

trabalho deve ser impresso no formato frente-e-verso a partir da Introdução (no 

Word, utilize a opção Margens Personalizadas, escolha a opção Margens Espelho e 

ajuste o tamanho das margens, se necessário).  

As margens para o texto devem ter:  

 

Utilize a fonte Times New Roman ou Arial, obedecendo aos seguintes 

tamanhos:  
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Todo capítulo da seção primária deve ser iniciado em uma nova página.  
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ESPAÇAMENTO 

O texto todo deve ser digitado com espaço de um e meio (1,5 cm) entre as 

linhas, exceto as citações diretas com mais de três linhas, notas de rodapé, 

referências, legendas das ilustrações e da tabela, natureza (tipo do trabalho, objetivo, 

nome da instituição a que é submetido e área de concentração), que devem ser 

digitados em espaço simples. As referências, ao final do trabalho, devem ser 

separadas entre si por espaço simples.  

 

PAGINAÇÃO  

As páginas do Pré-Texto devem ser contadas, mas não numeradas.  

A numeração da página deve iniciar na primeira página do Texto, utilizando 

algarismos arábicos (1, 2, 3, 4...), no canto superior direito e no verso deverá ser 

colocada no canto superior esquerdo.  
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4 TIPOS DE CITAÇÃO NO TEXTO  

Citação é a menção no texto, de uma informação extraída de uma outra 

fonte. 

 

4.1 CITAÇÃO DIRETA 

É a transcrição idêntica do texto de parte da obra consultada. 

 

COM ATÉ TRÊS LINHAS 

 

 

COM MAIS DE TRÊS LINHAS 
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4.2 CITAÇÃO INDIRETA 

Texto baseado na obra do autor consultado, escrito com as próprias 

palavras. 

 

 

 

4.3 CITAÇÃO DE CITAÇÃO 

Citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao 

original. O uso do “apud” ou “citado por” deve ser evitado e utilizado somente em caso 

de extrema necessidade, como por exemplo, nos casos em que a obra esteja 

esgotada e de difícil acesso. 
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4.4 CITAÇÃO DE FONTES INFORMAIS 

Quando se tratar de dados obtidos por informação verbal (palestras, 

debates, comunicações, etc.), indicar, entre parênteses, a expressão “informação 

verbal”, mencionando os dados disponíveis, em nota de rodapé. 

 

 

 

4.5 TRABALHO EM FASE DE ELABORAÇÃO 

Na citação de trabalhos em fase de elaboração, deve ser mencionado o 

fato, indicando os dados disponíveis, em nota de rodapé. 
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4.6 TRABALHOS EM FASE DE IMPRESSÃO 

Trabalhos que estiverem em fase de impressão podem ser citados no texto, 

porém, na Lista de Referência, após a menção de todos os elementos da obra, deve 

ser acrescida a palavra “No prelo” para texto em português e “In press” para texto em 

outro idioma, em itálico. 

 

4.7 USO DO NEGRITO, SUBLINHADO OU ITÁLICO NAS CITAÇÕES 

Para enfatizar trechos da citação, destaque com negrito e use a expressão 

“grifo nosso” entre parênteses, após a chamada da citação, ou “grifo do autor”, caso 

o destaque já faça parte da obra consultada. 

 

4.8 SISTEMAS DE CITAÇÃO AUTOR-DATA 

Sistemas de citação (ou sistemas de chamada) têm como objetivo 

padronizar a forma de apresentação das citações no texto. Estas citações deverão ter 

uma correlação com a Lista de Referências. 

Dois tipos de sistemas são utilizados: Sistema Autor-Data e Sistema 

Numérico. A vantagem do Sistema Autor-Data é que possibilita o reconhecimento do 

autor citado no momento da leitura do texto, enquanto no Sistema Numérico o leitor 

deverá interromper a leitura e consultar a Lista de Referências, caso queira identificar 

o autor citado (USP, 2008). 

As citações são indicadas pelo sobrenome do autor, seguido da data de 

publicação do trabalho. 
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UM AUTOR 

 

 

 

 

DOIS AUTORES 
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ATÉ TRÊS AUTORES 

 

 

 

MAIS DE TRÊS AUTORES 
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TRABALHOS DO MESMO AUTOR COM COINCIDÊNCIA DE ANO DE PUBLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

TRABALHOS DO MESMO AUTOR COM DIFERENTES DATAS DE PUBLICAÇÃO 
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COINCIDÊNCIA DE SOBRENOMES DE AUTORES E ANO DE PUBLICAÇÃO 

 

 

 

 

Caso a inicial do nome dos autores também seja igual, diferencie utilizando 

o nome por extenso. 
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CITAÇÃO DE VÁRIOS TRABALHOS DE AUTORES DIFERENTES 

 

 

 

 

ENTIDADES COLETIVAS 

Quando citadas pela primeira vez 
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Citadas a partir da segunda vez 

 

 

PUBLICAÇÕES SEM AUTORIA EXPRESSA 

 

 

 

EVENTOS (CONGRESSO, CONFERÊNCIA, SEMINÁRIO, ETC.) 
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4.9 EXCLUSÃO DE PARTES DE TEXTO, ACRÉSCIMOS E COMENTÁRIOS 

Devem ser indicadas as exclusões de partes de texto, acréscimos e 

comentários, do seguinte modo: 

- Para suprimir partes do texto, use [...] 

- Para acrescentar ou comentar, use [    ] 
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4.10 NOTAS DE RODAPÉ 

Notas esclarecedoras feitas pelo autor, com informações que 

complementam o texto. Utilize: 

§ Asterisco (*) quando não ultrapassarem três por página; 

§ Números arábicos sequenciais (1, 2, 3...). 
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5 REFERÊNCIAS 

As referências devem ser elaboradas em espaço simples, alinhadas à 

margem esquerda do texto e separadas entre si por uma linha em branco de espaço 

simples. Quando aparecerem em notas de rodapé, devem ser alinhadas à margem 

esquerda do texto e, a partir da segunda linha da mesma referência, abaixo da 

primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente e sem espaço entre 

elas. 
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5.1 ORDEM ALFABÉTICA (AUTOR-DATA) 

Conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um 

documento, que permite sua identificação individual na ordem alfabética (autor-data): 

para citações no texto utilizando Sistema Autor-Data, ou seja, as citações aparecem 

no texto pelo sobrenome e ano de publicação. 

Em alguns casos, o autor pode acrescentar após as Referências, a 

Bibliografia Consultada para informar referências não citadas no texto, porém 

consultadas para dar embasamento à sua pesquisa. 

5.2 AUTORIA 

 Autor(es): pessoa(s) física(s) responsável(eis) pela criação do conteúdo 

intelectual ou artístico de um documento. 

 Autor(es) entidade(s): instituição, organização, empresa, comitê, comissão, 

evento entre outros, responsável por publicações em que não se distingue a 

autoria pessoal. 

 

 

VÁRIOS AUTORES 
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RESPONSABILIDADE INTELECTUAL (EDITORES, ORGANIZADORES, COORDENADORES, ETC.) 

 

 

NOMES LIGADOS POR HÍFEN  

 

 

 

NOMES CONSTITUÍDOS DE DUAS OU MAIS PALAVRAS QUE FORMEM UMA EXPRESSÃO 

 

 

 

NOMES QUE POSSUAM DESIGNAÇÃO DE PARENTESCO  
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NOMES ESPANHÓIS 

 

 

NOMES COM PREFIXO 

 

NOME CHINÊS 

 

 

NOME JAPONÊS 
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VÁRIOS TRABALHOS DE UM MESMO AUTOR 

“O(s) nome(s) do(s) autor(es) de várias obras referenciadas 

sucessivamente, na mesma página, pode(m) ser substituído(s), nas referências 

seguintes à primeira, por um traço sublinear (equivalente a seis espaços) e ponto.” 

(PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 230). 

 

AUTORES CORPORATIVOS 

As obras de responsabilidade de entidades (órgãos governamentais, 

empresas, associações, etc.) têm entrada pelo nome da entidade. Quando a entidade 

tem uma denominação genérica, seu nome é precedido pelo nome do órgão superior, 

ou pelo nome da jurisdição geográfica à qual pertence. Em caso de duplicidade de 

nomes, acrescentar no final a unidade geográfica que identifica a jurisdição, entre 

parênteses. 

Quando houver duas ou mais organizações diferentes, de equivalentes 

hierarquias, separe por ponto e vírgula. Para os casos de igual subordinação 

hierárquica, separe por vírgula. 
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5.3 TÍTULO 

 

ENTRADAS PELO TÍTULO 

Utilize para obras sem autoria. 

 

 

TÍTULOS DE EVENTOS (CONGRESSO, SIMPÓSIO, SEMINÁRIO, ETC.) 

 

 

 

TÍTULOS TRADUZIDOS 
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TÍTULOS DE PERIÓDICOS 

Os títulos de periódicos podem ser apresentados por extenso ou 

abreviados, de acordo com a NBR 6032, e em negrito. 

 

 

5.4 EDIÇÃO 

 

 

5.5 NOTAS TIPOGRÁFICAS (LOCAL DE PUBLICAÇÃO, EDITORA E ANO)  
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CIDADE 

 

 

 

EDITORA 
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DATA DE PUBLICAÇÃO  

 

 

 

SEM DATA DE PUBLICAÇÃO  

 

 

DATAS INCERTAS DE PUBLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 



70 

5.6 DESCRIÇÃO FÍSICA 

 

PAGINAÇÃO 

 

 

INDICAÇÃO DE VOLUME 

Indicação de volume para livros, capítulos ou partes 

 

 

Indicação de volume para periódicos 
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Indicação de fascículos para periódicos 

 

 

5.7 SÉRIES E COLEÇÕES 

Recursos criados pelos editores ou pelas instituições responsáveis, para 

reunir conjuntos específicos de obras que recebem o mesmo tratamento gráfico-

editorial. 
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6 MODELOS DE REFERÊNCIAS 

6.1 MONOGRAFIAS 

6.1.1 MONOGRAFIA CONSIDERADA NO TODO 

COM UM AUTOR  

 

COM DOIS AUTORES  

 

COM TRÊS OU MAIS AUTORES 
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COM INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE INTELECTUAL (editor, organizador, 

coordenador e outros) 

 

AUTORES CORPORATIVOS (órgãos governamentais, entidades, associações, 

etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABALHOS SEM AUTORIA EXPRESSA (autoria desconhecida ou não 

identificada) 

 

 

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de 

Atenção Especializada. Manual de apoio aos gestores do SUS: organização 

da rede de laboratórios clínicos. Brasiĺia, 2003.  

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Classificação de transtornos 

mentais e de comportamento da CID 10: diretrizes diagnósticas... Porto 

Alegre: Artes Médicas, 2009.  

 

AMERICAN DIETETIC ASSOCIATION; DIETITIANS OF CANADA. Positions of 

the American Dietetic Association and Dietitians of Canada: nutrition and 

women’s health. J Am Diet Assoc. v. 104, n. 6, p. 984-1001, 2004.  
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COM INDICAÇÃO DO TRADUTOR (opcional) 

 

COM INDICAÇÃO DE SUBTÍTULO 

 

 

COM INDICAÇÃO DE SÉRIE 

 

COM INDICAÇÃO DE VOLUME 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERRIOS, G. E.; PORTER, R.; ÁVILA, L. A. Uma história da psiquiatria 

clínica: a origem e a história dos transtornos psiquiátricos. São Paulo: Escuta, 

2012. 2 v.  

 

BERRIOS, G. E.; PORTER, R.; ÁVILA, L. A. Uma história da psiquiatria 

clínica: a origem e a história dos transtornos psiquiátricos. São Paulo: Escuta, 

2012. v. 1.  
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6.1.2 CAPÍTULOS OU PARTE DE LIVROS 

CAPÍTULO DE LIVRO CUJO AUTOR É O MESMO DA OBRA 

 

CAPÍTULO DE LIVRO DE AUTOR COLABORADOR (autor do capítulo não é o 

mesmo da obra) 

 

 

 

 

 

6.1.3 DICIONÁRIOS 

CONSIDERADOS NO TODO 

 

 

 

 

FUGULIN, F. M. G.; GAIDZINSKI, R. R. Dimensionamento da equipe de 

enfermagem em unidades de internação. In: HARADA, M. J. C. S. (org.). Gestão 

em enfermagem: ferramenta para prática segura. São Caetano do Sul: Yendis, 

2011. p. 214-222.  
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PARTES OU VERBETES 

 

6.2 PERIÓDICOS (REVISTAS OU SERIADOS) 

 

ARTIGO COM TRÊS OU MAIS AUTORES 
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ARTIGO SEM AUTORIA 

 

ARTIGO COM UMA OU MÚLTIPLAS INSTITUIÇÕES COMO AUTOR 

 

ARTIGO COM AUTORIA PESSOAL E INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIGO PUBLICADO ELETRONICAMENTE ANTES DA VERSÃO IMPRESSA, (EPUB AHEAD OF 
PRINT) 

Com data somente da versão eletrônica 

 

 

 

 

 

MICHAEL, Y. L.; WHITLOCK, E. P., LIN, J. S.; FU, R.; O'CONNOR, E. A.; GOLD, 

R.; US PREVENTIVE SERVICES TASK FORCE. Primary care-relevant 

interventions to prevent falling in older adults: a systematic evidence review for the 

U.S. Preventive Services Task Force. Ann. Intern. Med., Philadelphia, v. 153, n. 

12, p. 815-825, 2010.  

 

LONN, L.; EDMOND, J. J.; MARCO, J.; KEARNY, P. P.; GALLAGHER, A. G. 

Virtual reality simulation training in a higth-fidelity procedure suite: operator 

appraisal. J. Vasc. Interv. Radiol., Philadelphia. Publicado eletronicamente antes 

da versão impressa em: 2012 jul. 31.  
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Com dados da versão impressa e data da versão eletrônica 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIGO NO PRELO “In press” 

 

ARTIGO COM DIGITAL OBJECT IDENTIFIER (DOI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEM INDICAÇÃO DO VOLUME 

 

MILITELLO, L. K.; KELLY, A. S.; MELNYK, B. M. Systematic review of text- 

messaging interventions to promote healthy behaviors in pediatric and adolescent 

populations: implications for clinical practice and research. Worldviews Evid. 

Based. Nurs. v. 9, n. 2, p. 66-77, 2012. Publicado eletronicamente antes da 

versão impressa em: 2012 jan 23.  

 

PURI, S.; O'BRIAN, M.R. The hmuQ and hmuD genes from Bradyrhizobium 

japonicum encode heme-degrading enzymes. J. Bacteriol. v. 188, n. 18, 2006. 

Disponível em: 

http://jb.asm.org/cgi/content/full/188/18/6476?view=long&pmid=16952937. DOI: 

10.1128/JB.00737-06. Acesso em: 8 jan. 2007.  
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VOLUME COM SUPLEMENTO 

 

 

 

 

 

VOLUME PUBLICADO EM PARTES 

 

FASCÍCULO COM SUPLEMENTO 

 

 

FASCIĆULO PUBLICADO EM PARTES 

 

 

NÚMERO ESPECIAL 

CANO, F. G. ; ROSENFELD, S. Eventos adversos a medicamentos em hospitais: 

uma revisão sistemática. Cad. Saúde Publ., v. 25, p. S360-72, 2009. Suplemento 

3.  

 



80 

ARTIGO SEM INDICAÇÃO DE FASCIĆULO E VOLUME 

 

 

PAGINAÇÃO EM ALGARISMOS ROMANOS 

 

 

ARTIGO COM PUBLICAÇÃO DE ERRATA 

 

 

EDITORIAL OU CARTA 
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RESENHAS 

 

 

REVISTAS COM TIT́ULOS HOMÔNIMOS 

 

 

 

6.3 ARTIGO OU MATEŔIA DE JORNAL 

 

NOTA: Recomenda-se não utilizar este tipo de material em artigos científicos. 
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6.4 DISSERTAÇÃO, TESE E MONOGRAFIA (TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO), 
RELATÓRIO E PROJETO DE PESQUISA 

DISSERTACÃ̧O DE MESTRADO 

 

TESE DE DOUTORADO 

 

TESE LIVRE-DOCÊNCIA 
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MONOGRAFIA (TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO) 

 

RELATÓRIO E PROJETO DE PESQUISA 

Os relatórios e projetos de pesquisa são de acesso restrito e geralmente 

não estão disponíveis para consulta, com algumas exceções. Deste modo, devem ser 

mencionados em nota de rodapé e recomenda-se que não sejam utilizados como 

referência em artigos científicos.  
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6.5 EVENTOS CIENTIF́ICOS (CONGRESSO, SEMINÁRIO, SIMPÓSIO, ETC.) 

CONSIDERADOS NO TODO 

 

TRABALHOS APRESENTADOS EM EVENTOS E PUBLICADOS SOBRE FORMA DE RESUMOS, 
ANAIS, “PROCEEDINGS”, ETC. 

 

PUBLICADOS EM PERIÓDICOS 
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NÃO PUBLICADOS 

Trabalhos apresentados em evento e não publicados devem ser 

mencionados em nota de rodapé. 

 

MESA REDONDA 

 

 

6.6 DOCUMENTO JURID́ICO ADAPTADO (LEGISLACÃ̧O, JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA) 

 

LEGISLAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRASIL. Lei no 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação 

do exercício da enfermagem e dá outras providências. Diário Oficial da Uniaõ, 

Brasília, 26 jun. 1986. Seção 1, p. 10.  

 

SÃO PAULO (Estado). Decreto no 58.052, de 16 de maio de 2012. Regulamenta 

a Lei federal n, 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a 

informações, e dá providências correlatas. Diário Oficial do Estado de São 

Paulo, São Paulo, v. 122, n. 92, p. 1, 2012.  
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CONSTITUICÃ̧O FEDERAL 

 

 

EMENDA CONSTITUCIONAL 

 

 

MEDIDA PROVISÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

BRASIL. Medida provisória no 589, de 13 de novembro de 2012. Dispõe sobre o 

parcelamento de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições 

previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasiĺia, 14 nov. 2012. 

Seção 1, p. 1.  
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PORTARIAS, DELIBERACÕ̧ES, RESOLUCÕ̧ES, ETC. 

 

 

CÓDIGOS 

 

 

CONSOLIDACÕ̧ES DE LEIS 

 

 

 

 

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM no 1.863, de 29 de setembro de 2003. 

Institui a política Nacional de Atenção às Urgências, a ser implantada em todas as 

Unidades Federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão. 

In: _______.Polit́ica Nacional de Atenção às Urgências. Brasiĺia, 2004. p. 7-11.  

 

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução COFEN – 527/2016. 

Atualiza e estabelece parâmetros para o Dimensionamento do Quadro de 

Profissionais de Enfermagem nos serviços/locais em que são realizadas 

atividades de enfermagem. In: Diário Oficial da União. Brasiĺia, 2016, n.217, 

Seção I, p. 125.  
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6.7 OUTROS MATERIAIS IMPRESSOS 

MAPA 

 

 

BIB́LIA 

 

 

ENTREVISTA / DEPOIMENTO 

 

 

ANUÁRIO ESTATIŚTICO E CENSO 

 

 

 

BÍBLIA. Português. Bíblia sagrada: contendo o antigo e o novo testamento. 

Tradução de João Ferreira de Almeida. Rio de Janeiro: Sociedade Bíblica do 

Brasil, 1966. 
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RELATÓRIO TÉCNICO OU CIENTIF́ICO 

 

FOLDER 

 

CONSENSO 

 

ATAS 
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6.8 MATERIAL AUDIOVISUAL 

 

VID́EO 

 

 

DVD 

 

 

 

6.9 DOCUMENTO ELETRÔNICO 

 

LIVRO E OUTRAS MONOGRAFIAS (E-BOOKS) 

 

 



91 

CAPIT́ULO DE LIVRO (CAPIT́ULO DE E-BOOK) 

 

 

DICIONÁRIO 

 

 

TESE E DISSERTAÇÃO 

 

 

 

 

 

CARPENITO, L. J. Nursing diagnosis, outcomes identification, planning, 

implementation, and evaluation. In: SHIVES, L. B. (ed.). Basic concepts of 

psychiatric-mental health nursing. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Willians & 

Wilkins, 2007. 320p. Available from: http://ovidsp.tx.ovid.com/sp- 

3.3.1a/ovidweb.cgi?&S=NAGHFPENNPDDOHPCNCCLAAGCIKJCAA00&FTS+Co 

ntent=S.sh.2.14.15%7c18%7c%2fbookdb%2f01222977%2f6th_Edition%2f5%2fP

G %280%29&ReturnToBrowseBooks=Browse+Content%3dS.sh.2.14%7c0%7c18. 

Acesso em: 25 fev. 2011.  

 

ALMEIDA, D. V. A filosofia de Emmanuel Lévinas como fundamento para a 

teoria e prática do cuidado humanizado do enfermeiro. 2010. Tese 

(Doutorado em Enfermagem) - Escola de Enfermagem, Universidade de São 

Paulo, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-

12082010- 142430/publico/Debora_Almeida.pdf. Acesso em: 11 jan. 2011.  
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ARTIGO DE PERIÓDICO 

 

 

ARTIGO OU MATEŔIA EM JORNAL 

 

DOCUMENTO JURID́ICO 

QUEIROZ, A. P. O.; LIMA, F. E. T.; MATOS, D. P. M.; OLIVEIRA, S. K. P. 

Methodological aspects in the scientific production about nursing consultation: an 

integrative review. Online Braz. J. Nurs., v.9, n. 3, 2010. Disponível em: 

http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/j.1676-

4285.2010.3043/html. Acesso em: 16 mar. 2011.  

 

MASON-JONES, A. et al. School-based interventions for preventing HIV, sexually 

transmitted infections, and pregnancy in adolescents. Cochrane Database of 

Systematic Reviews, 2016, Issue 11, article n. CD006417. Disponível em: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006417.pub3/epdf/standad. 

Acesso em: 11 nov. 2016.  

 

BRASIL. Lei n. 9.393, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional. Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB. 

Brasília, 1996. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/ldb.pdf. 

Acesso em: 5 dez. 2012.  

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIAL. Resolução RDC n. 27, de 

30 de março de 2007. Dispõe sobre o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Produtos Controlados – SNGPC, estabelece a implantação do módulo para 

drogarias e farmácias e dá outras providências. Brasília, 2007. Disponível em: 

http://www.anvisa.gov.br/Documentos2012/RDC_27_2007.pdf?id=26280&word=. 

Acesso em: 5 dez. 2012.  
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HOMEPAGE / WEBSITE 

 

 

BLOG 

 

 

BASES DE DADOS ONLINE 

 

 

SOFTWARE 
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EVENTO 

 

 

RELATÓRIO DE PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODRIGUES, A. R. B.; NOBRE, M. R. C.; PALOMO, J. S. H.; SECOLI, S. R. 

Eficácia das estatinas utilizadas nos pacientes com síndrome coronariana aguda: 

revisão sistemática. In: ENCONTRO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM 

ENFERMAGEM, 3, 2012, São Paulo. Anais. São Paulo: EEUSP, 2012. 

Disponível em: http://www.ee.usp.br/evento/2012/encontro/anais/resumos/R0346-

1.html. Acesso em: 30 nov. 2012.  

 

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM, 59., 2007, Brasiĺia. Anais... 

Brasiĺia: ABEn-Seção-DF, 2007. 1 Pen drive.  

 

BRASIL. Senado Federal, Secretaria Especial de Comunicação Social, 

Subsecretaria de Pesquisa e Opinião Pública. Violência doméstica contra 

mulher. Brasília; 2005. Disponível em: 

http://midia.pgr.mpf.gov.br/hotsites/diadamulher/docs/relatorio_de_pesquisa.pdf. 

Acesso em: 17 dez. 2012.  
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7 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

 

A seguir, listamos ferramentas úteis para o desenvolvimento de trabalhos 

acadêmicos, bem como as principais normas relacionadas. 

 

 

MORE - MECANISMO ONLINE PARA REFERÊNCIAS 

http://novo.more.ufsc.br/ 

MORE é uma ferramenta gratuita e fácil de usar, que produz 

automaticamente citações no texto e referências no formato ABNT, para 

quinze (15) tipos de documentos, a partir de formulários próprios, 

selecionados em um menu principal. Os documentos cobertos pelo 

mecanismo são os mais usados no meio acadêmico: livros, dicionários, 

enciclopédias, teses e dissertações, artigos de revistas, artigos de jornais, 

nos formatos impresso e eletrônico, além dos documentos exclusivos em 

meio eletrônico: home-page e e-mail. 

Além disso o programa automatiza alguns procedimentos, tais como: a 

inversão dos nomes dos autores (sobrenome, prenomes); uso de maiúsculas 

e minúsculas, grifo no título e pontuação. (MORE, 2020) 

 

Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=sg_BdUQodro 

 

 

ARQUIVO MODELO 

Arquivo no formato DOCX de acordo com o presente guia. Pode ser 

baixado e servir como base para o desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos. Faça 

o download acessando este link. 

 

 

 

 

 

 

http://novo.more.ufsc.br/
https://www.youtube.com/watch?v=sg_BdUQodro
https://drive.google.com/file/d/1HD2WfO3z6aKoCkwD3D0XYuyVnwLzREdh/view?usp=sharing
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ACESSO ELETRÔNICO ÀS NORMAS DA ABNT 

A coleção de normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

está disponível para consulta através da ABNT Coleções. 

O acesso é realizado através do link:  

https://www.abntcolecao.com.br/ 

Na página da ABNT Coleções, os campos deverão ser preenchidos da 

seguinte forma: 

Empresa: UFG 

Usuário: e-mail preferencial usado no UFGNet 

Senha: Matrícula SIAPE (para servidores); Matrícula UFG (para 

estudantes). 

 

Obs.: Não será possível o download e nem a impressão das normas, apenas a 

visualização. 

 

E-BOOK: METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO: MÉTODOS E TÉCNICAS DA PESQUISA E 
DO TRABALHO ACADÊMICO 

http://www.feevale.br/Comum/midias/8807f05a-14d0-4d5b-b1ad-1538f3aef538/E-
book%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico.pdf 

 

 

NORMAS 

 Informacã̧o e documentacã̧o — Referências — Elaboracã̧o - ABNT NBR 6023:2018  

 Informação e documentação — Numeração progressiva das seções de um 
documento — Apresentação - ABNT NBR 6024 

 Informacã̧o e documentacã̧o — Trabalhos acadêmicos — Apresentacã̧o - ABNT NBR 
14724:2011  

 Informacã̧o e documentacã̧o — Sumário — Apresentacã̧o - ABNT NBR 6027:2012  

https://www.abntcolecao.com.br/
http://www.feevale.br/Comum/midias/8807f05a-14d0-4d5b-b1ad-1538f3aef538/E-book%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico.pdf
http://www.feevale.br/Comum/midias/8807f05a-14d0-4d5b-b1ad-1538f3aef538/E-book%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico.pdf


97 

 Informacã̧o e documentacã̧o - Artigo em publicacã̧o periódica cientif́ica impressa - 
Apresentacã̧o - NBR 6022:2003  

 Informacã̧o e documentacã̧o - Citacõ̧es em documentos - Apresentacã̧o - NBR 
10520  

 Normas de apresentação tabular – IBGE 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf
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