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1 INTRODUÇÃO

O presente Guia, baseado no Guia de normalização de trabalhos
da UNIP (Universidade Paulista), tem como objetivo orientar o aluno na
elaboração do seu trabalho acadêmico.
Além do Guia, foram elaborados modelos que estão disponíveis
em formato .doc, onde o aluno poderá salvá-los em seu computador e
inserir as informações do seu trabalho.
Para os casos não mencionados neste Guia, o aluno deverá
basear-se nas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas), a qual é a agência reguladora e normalizadora de publicações
técnicas no Brasil.
As normas estão disponíveis na biblioteca para consulta, assim
como os bibliotecários para sanar quaisquer dúvidas em relação à
formatação dos trabalhos acadêmicos.
Esperamos poder contribuir de maneira clara e didática nas
instruções a serem seguidas.
O download dos arquivos pode ser realizado por meio do site da
Instituição em: www.ies.edu.br – Instituto – Biblioteca.

6

7

2 APRESENTAÇÃO DO TRABALHO

Todo o trabalho deve ser escrito no anverso e verso da folha,
com exceção dos elementos pré-textuais (capa, lombada, folha de
rosto, errata, termo de isenção de responsabilidade, folha de aprovação,
dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo na língua vernácula, listas
de ilustrações, tabelas, abreviaturas, siglas e símbolos, sumário), que se
iniciarão no anverso de cada folha (página ímpar).
Nos elementos textuais e pós-textuais, as seções capitulares
principais devem iniciar no anverso de cada folha (página ímpar), como
introdução, desenvolvimento (títulos principais), metodologia,
considerações finais, referências bibliográficas, anexos e apêndices.

2.1 FORMATO

Papel em branco, formato A5 (148 X 210mm).

2.2 FONTE

a) Fonte Times New Roman e tamanho 10,5 para o corpo do
texto;
b) Fonte Times News Roman e tamanho 9,5 para as citações com
mais de 3 linhas, paginação e legenda das ilustrações;
c) Fonte Times New Roman e tamanho 8 para as notas de rodapé;

2.3 MARGENS

a) Margens (espelhadas):
Superior: 2,0cm
Inferior: 1,5cm
Interna: 2,5cm
Externa: 1,5cm
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b) Recuo de primeira linha do parágrafo: 1cm, a partir da
margem esquerda;
c) Recuo de parágrafo para citação com mais de três
linhas: 4cm da margem esquerda;
d) Alinhamento do texto: utilizar a opção “Justificada” do
programa Word;
e) Alinhamento vertical: Superior;
f) Cabeçalho e Rodapé: 0,7cm;
g) Alinhamento de título sem indicação numérica (Resumo,
Listas, Sumário, Referências): utilizar a opção “Centralizada” do
programa Word.

2.4 ESPAÇAMENTO
a) Espaço “Entre linhas” do texto: simples;
b) Os títulos das seções e subtítulos devem começar na parte
superior da margem esquerda da folha e separados do texto por dois
espaços simples entrelinhas.
c) Folha de rosto: A natureza do trabalho, o objetivo, o nome da
instituição a que é submetido e a área de concentração devem ser
alinhados do meio da folha, com recuo de 5,5cm, em espaço simples e
fonte Times New Roman tamanho 9,5.

2.5 PAGINAÇÃO

As páginas do trabalho devem ser contadas sequencialmente a
partir da folha de rosto e numeradas a partir da introdução. Os
números devem ser escritos em algarismos arábicos e alinhados a 2cm
da margem direita e 2cm da margem esquerda, para anverso e verso da
página, respectivamente. A margem deve ser a superior.
Os trabalhos devem ter no mínimo 80 páginas e no máximo 100,
não considerando neste número os apêndices e anexos.
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3 ESTRUTURA DO TRABALHO

A estrutura de tese, dissertação ou de um trabalho acadêmico
compreende:
Elementos pré-textuais: capa, lombada, folha de rosto, errata,
termo de isenção de responsabilidade, folha de aprovação, dedicatória,
agradecimento, epígrafe, resumo na língua vernácula, listas de
ilustrações, tabelas, abreviaturas, siglas e símbolos, sumário.
Elementos textuais: introdução, desenvolvimento, conclusão.
Elementos pós-textuais: referências, glossários, apêndices,
anexos, etc.
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Figura 1 – Estrutura do trabalho
Em branco
Anexos
Apêndices
Referências

Opcional
Obrigatório

Corpo do trabalho
Sumário
Listas
Resumo
Epígrafe

Elementos
pós-textuais

Agradecimentos
Dedicatória
Folha de aprovação
Termo de respon
Folha de rosto
Capa
Elementos
pré-textuais

Fonte: Adaptado de Universidade Paulista, 2010.

3.1 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

3.1.1 Capa

Elemento obrigatório: proteção externa do trabalho e sobre a qual
se imprimem as informações indispensáveis à sua identificação.
Verifique modelo padrão de capa adotado pela Faculdade.
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3.1.2 Lombada

Elemento obrigatório: parte da capa do trabalho que reúne as
margens internas das folhas. As informações devem ser impressas no
mesmo sentido da lombada.
Verifique modelo padrão de lombada adotado pela Faculdade.

3.1.3 Folha de Rosto

Elemento obrigatório: folha que contém os elementos essenciais à
identificação do trabalho (Apêndice A).

3.1.4 Termo de isenção de responsabilidade

Elemento obrigatório: termo que isenta a instituição em
ralação à plágios cometidos pelo autor do trabalho (Apêndice B).

3.1.5 Folha de Aprovação

Elemento obrigatório: folha que contém os elementos essenciais à
aprovação do trabalho. Deve ser preenchida com as devidas assinaturas,
escaneada e inserida no trabalho (Apêndice C).

3.1.6 Dedicatória

Elemento opcional: folha onde o autor presta homenagem ou
dedica seu trabalho (Apêndice D).
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3.1.7 Agradecimentos

Elemento opcional: folha onde o autor agradece as pessoas que
colaboraram de certa forma com seu trabalho (Apêndice E).

3.1.8 Epígrafe

Elemento opcional: folha onde o autor apresenta uma citação,
seguida de indicação de autoria, relacionada com a matéria tratada no
corpo do trabalho. Deve ser inserida no final da página, lado direito,
com recuo esquerdo de 4cm, alinhamento justificado e fonte tamanho
9,5cm (Apêndice F).

3.1.9 Resumo

Elemento obrigatório: apresenta os pontos relevantes de um texto,
fornecendo uma visão rápida e clara do conteúdo e das conclusões do
trabalho. A palavra “Resumo” deve estar centralizada e no topo da
página. O texto do resumo não deve ter parágrafos, nem ultrapassar mais
de 500 palavras. É seguido pelas Palavras-chave (Apêndice G).

3.1.10 Lista de Ilustrações

Elemento opcional: refere-se a desenhos, esquemas, fluxogramas,
figuras, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, que devem ser
elaborados de acordo com a ordem apresentada no texto, acompanhados
do respectivo número de página. Caso o trabalho possua mais de 4
ilustrações de um dos tipos, a lista será um elemento obrigatório.
Ex.: 4 figuras, 2 gráficos e 3 tabelas (lista opcional); 5 figuras, 7
gráficos e 5 tabelas (lista obrigatória); 4 figuras, 5 gráficos e 3 quadros
(lista obrigatória).
Deve-se fazer uma lista para cada tipo de ilustração (Apêndice
H).
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3.1.11 Lista de Tabelas

Elemento opcional: é a forma não discursiva de apresentar
informações, ou seja, informações representadas por dados numéricos.
Deve ser elaborado de acordo com a ordem apresentada no texto,
acompanhado do respectivo número de página. Do mesmo modo que a
lista de ilustrações, a lista de tabelas será considerada elemento
obrigatório se o texto possuir mais de 4 tabelas (Apêndice I).

3.1.12 Lista de abreviaturas e siglas / Rol de Categorias

Elemento opcional: consiste na relação alfabética das
abreviaturas, siglas ou expressões utilizadas no texto. Deve-se elaborar
uma lista própria para cada tipo (Apêndice J).

3.1.13 Lista de Símbolos

Elemento opcional: elaborada de acordo com a ordem em que os
símbolos aparecem no texto, com o devido significado (Apêndice K).

3.1.14 Sumário

Elemento obrigatório: enumeração das principais divisões, seções
e outras partes do trabalho, na mesma ordem e grafia em que aparecem
no texto, acompanhados dos respectivos números das páginas (Apêndice
L).
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3.2 ELEMENTOS TEXTUAIS

3.2.1 Introdução

Introdução é a parte inicial do texto, na qual deve constar a
delimitação do assunto tratado de forma breve e objetiva.
Na introdução também são mencionados os objetivos gerais,
objetivos específicos e justificativa do trabalho.

3.2.2 Desenvolvimento

A partir do levantamento bibliográfico, desenvolve-se o corpo do
trabalho, onde se analisa a idéia principal, destacando, formulando e
discutindo hipóteses.
Divide-se em seções ou capítulos, e concentra a maior parte do
total de páginas do trabalho.

3.2.3 Conclusão

Parte final do texto onde são apresentados os resultados finais da
pesquisa, correspondentes aos objetivos ou hipóteses.
É importante apresentar novas idéias, abrindo caminho a outros
pesquisadores que poderão trabalhar no assunto.

3.2.4 Citações

Citação é a menção de uma informação extraída de outra fonte.
Essas fontes podem ser livros, revistas, Internet, documento sonoro, leis,
etc.
A citação pode ser classificada como direta, indireta ou citação de
citação.
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3.2.4.1 Citação direta

É uma transcrição textual da fonte utilizada, ou seja, utilizam-se
as mesmas palavras, sem nenhuma mudança.
Exemplos:
“As organizações não existem no vácuo. E nem estão sozinhas ou
isoladas no mundo.” (CHIAVENATO, 1999, p. 74).
Ou
Para Chiavenato (1999, p. 74) “as organizações não existem no
vácuo. E nem estão sozinhas ou isoladas no mundo.”
Se a citação ultrapassar 3 linhas, deve ser apresentada com recuo
de 4cm, fonte tamanho 9,5 como no exemplo abaixo:
As organizações não existem no vácuo. E nem
estão sozinhas ou isoladas no mundo. Elas vivem
e operam em um meio ambiente que lhes serve de
nicho. E nesse ambiente estão muitas outras
organizações e empresas, algumas em cooperação,
outras em competição e confronto aberto com
elas. (CHIAVENATO, 1999, p. 74).

Ou
Para Chiavenato (1999, p. 74):
As organizações não existem no vácuo. E nem
estão sozinhas ou isoladas no mundo. Elas vivem
e operam em um meio ambiente que lhes serve de
nicho. E nesse ambiente estão muitas outras
organizações e empresas, algumas em cooperação,
outras em competição e confronto aberto com
elas.

Se a citação não for extraída exatamente do início da frase, ou até
o ponto final, utilizam-se as reticências entre colchetes, da seguinte
forma:
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“As organizações não existem no vácuo. E nem estão sozinhas ou
isoladas no mundo. Elas vivem e operam em um meio ambiente que lhes
serve de nicho. E nesse ambiente estão muitas outras organizações [...]”
Ou
“[...] algumas em cooperação, outras em competição e confronto
aberto com elas.”

3.2.4.2 Citação indireta

Texto baseado na obra do autor consultado, utilizando a idéia da
fonte com outras palavras, ou seja, a citação indireta é uma paráfrase do
texto lido.
Exemplo:
De acordo com Chiavenato (1999) as organizações não estão
sozinhas, elas trabalham em meio a muitas outras organizações e
empresas.
*neste caso não vai o número da página, pois é uma idéia do
autor feita com suas palavras, onde pode-se tê-la retirado de diversas
partes do livro.

3.2.4.3 Citação de citação

Citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso
ao original. É o conhecido “apud”. Cita-se a fonte através de outro autor
que já a citou.
Exemplo:
“Wiener concebeu a cibernética como a ciência da comunicação e
do controle no animal e na máquina.” (1970 apud CHIAVENATO,
1999, p. 650).
Ou
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Cibernética é a ciência da comunicação e do controle no animal e
na máquina. (WIENER, 1970 apud CHIAVENATO, 1999).

3.2.5 Notas de rodapé
As notas de rodapé serão utilizadas apenas como indicações,
observações, explicações ou adiantamentos ao texto feito pelo autor.
Para fins de citações, o aluno deverá utilizar o modelo autor-data e
conforme especificado no item 3.2.4 deste manual.
As notas de rodapé devem ser alinhadas a partir da segunda linha
da mesma nota, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a
destacar o expoente e sem espaço entre elas com fonte tamanho 8,
conforme exemplo no final dessa página1.

3.3 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS

3.3.1 Referências

Conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um
documento, que permite sua identificação individual.
Deve-se referenciar todas as citações utilizadas no trabalho.
As referências serão elaboradas conforme a norma ABNT NBR
6023 de 2019.

3.3.1.1 Apresentação: regras gerais

As referências devem ser apresentadas em ordem alfabética. As
referências devem ser elaboradas em espaço simples, alinhadas à
1

Para adicionar uma nota de rodapé segue-se o seguinte caminho (baseado no word): Colocar
o cursor no final do termo a ser explicado. A seguir, clicar no ícone Inserir -- Referência –
Notas – Inserir.
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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.

3.3.1.1.1 Referência pessoa física:

O autor deve ser indicado pelo último sobrenome, em letras
maiúsculas,
seguido
do
prenome
e
outros
sobrenomes, abreviados ou não, conforme consta no documento.
Os autores devem ser separados por ponto e vírgula, seguidos de
um espaço.
Exemplos:
a)

Um autor:

SOBRENOME, Nome. Título do livro: subtítulo (se houver). Edição
(se houver). Local: Editora, ano.
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo. Rio de Janeiro:
Campus, 2001.
b)

Dois autores:
Todos devem ser indicados.

SOBRENOME, Nome; SOBRENOME, Nome. Título do livro:
subtítulo (se houver). Edição (se houver). Local: Editora, ano.
STONER, James A. F.; FREEMAN, R. Edward. Administração. 5.ed.
Rio de Janeiro: LTC, 1999.
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c)

Três autores.
Todos os autores devem ser indicados.

SOBRENOME, Nome; SOBRENOME, Nome; SOBRENOME, Nome.
Título do livro: subtítulo (se houver). Edição. Local: Editora, ano.
ASSOS, L. M. M.; FONSECA, A.; CHAVES, M. Alegria de saber:
matemática, segunda série, 2, primeiro grau: livro do professor. São
Paulo: Scipione, 1995. 136 p.

d)

Quatro ou mais autores:

Convém indicar todos os autores. E ou permite-se que se indique
apenas o primeiro, seguido da expressão et al.
SOBRENOME, Nome et al. Título do livro: subtítulo (se houver).
Edição. Local: Editora, ano.
SOBRENOME, Nome; SOBRENOME, Nome; SOBRENOME,
Nome; SOBRENOME, Nome. Título do livro: subtítulo (se houver).
Edição. Local: Editora, ano.
URANI, A. et al. Constituição de uma matriz de contabilidade social
para o Brasil. Brasília, DF: IPEA,1994.
TAYLOR, Robert; LEVINE, Denis; MARCELLIN-LITTLE, Denis;
MILLIS, Darryl. Reabilitação e fisioterapia na prática de pequenos
animais. São Paulo: Roca, 2008.

e)

Autor desconhecido:

Quando não existir autor, a entrada é feita pelo título com a
primeira palavra em maiúscula.
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TÍTULO do livro: subtítulo (se houver). Local: Editora, ano.

DIAGNÓSTICO do setor editorial brasileiro. São Paulo: Câmara
Brasileira do Livro, 1993.

f)
Organizadores (org.), compiladores (comp.), editores (ed.),
coordenadores (coord.).
Quando houver indicação explícita de responsabilidade pelo
conjunto da obra, em coletâneas de vários autores, a entrada deve ser
feita pelo nome do responsável, seguido da abreviação, em letras
minúsculas e no singular, do tipo de participação (organizador,
compilador, editor, coordenador, entre outros), entre parênteses.
Havendo mais de um responsável, o tipo de participação deve constar,
no singular, após o último nome.

SOBRENOME, Nome (org.). Título do livro: subtítulo (se houver).
Local: Editora, ano.
CAVALIERI, Adriane (org.). Como se tornar um profissional em
gerenciamento de projetos. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2003.

3.3.1.1.2- Referência pessoa jurídica:

As obras de responsabilidade de pessoa jurídica (órgãos
governamentais, empresas, associações, entre outros) têm entrada pela
forma conhecida ou como se destaca no documento, por extenso ou
abreviada.
g)

Autor entidade (associações, empresas, instituições).

As obras de responsabilidade de pessoa jurídica (órgãos
governamentais, empresas, associações, entre outros) têm entrada pela
forma conhecida ou como se destaca no documento, por extenso ou
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abreviada. Convém que se padronizem os nomes para o mesmo autor,
quando aparecem de formas diferentes em documentos distintos.
NOME DA ENTIDADE. Título da obra: subtítulo (se houver). Local,
ano.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT
NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos:
apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Catálogo de teses da
Universidade de São Paulo, 1992. São Paulo: USP, 1993. 467 p.
PETROBRAS. Biocombustíveis: 50 perguntas e respostas sobre este
novo
mercado.
Rio
de
Janeiro:
PETROBRAS, 2007.

3.3.1.1.3 Referência monografia no todo.

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

Livro/Folheto:

SOBRENOME, Nome. Título do livro: subtítulo (se houver). Edição
(se houver). Local: Editora, ano.
LUCK, Heloisa. Liderança em gestão escolar. 4. ed. Petrópolis:
Vozes, 2010.

i)

Teses, dissertações e trabalhos acadêmicos.

Os elementos essenciais para trabalho acadêmico são: autor,
título, subtítulo (se houver), ano de depósito, tipo do trabalho (tese,
dissertação, trabalho de conclusão de curso e outros), grau
(especialização, doutorado, entre outros) e curso entre parênteses,
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vinculação acadêmica, local e data de apresentação ou defesa. Quando
necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para
melhor identificar o documento.
A paginação deve ser indicada pela letra “f”, pois o trabalho é
impresso apenas no anverso da folha.

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo (se houver). Ano. Tipo do
Trabalho (especialização) - Nome do Curso, Nome da Instituição,
Localidade, Ano.
AGUIAR, André Andrade de. Avaliação da microbiota bucal em
pacientes sob uso crônico de penicilina e benzatina. 2009. Tese
(Doutorado em Cardiologia) – Faculdade de Medicina, Universidade
de São Paulo, São Paulo, 2009.
ALVES, Daian Péricles. Implementação de conceitos de manufatura
colaborativa: um projeto virtual. 2008. Trabalho de Conclusão de
Curso (Bacharelado em Engenharia Industrial Mecânica) –
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2008.
RODRIGUES, Ana Lúcia Aquilas. Impacto de um programa de
exercícios no local de trabalho sobre o nível de atividade física e o
estágio de prontidão para a mudança de comportamento. 2009.
Dissertação (Mestrado em Fisiopatologia Experimental) – Faculdade
de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

j)
Parte da obra (capítulo, volume, fragmento e outras partes de
uma obra).
Inclui seção, capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma
obra, com autor e/ou título próprios.
Os elementos essenciais são: autor e título da parte, seguidos da
expressão In: ou Separata de:, e da referência completa da monografia
no todo. No final da referência, deve-se informar a descrição física da
parte. Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à
referência para melhor identificar o documento.
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SANTOS, F. R. A colonização da terra do Tucujús. In: SANTOS, F. R.
História do Amapá, 1º grau. 2. ed. Macapá: Valcan, 1994. p. 15-24.
ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era moderna. In:
LEVI, G.; SCHMIDT, J. (org.). História dos jovens 2: a época
contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 7-16.
LOBO, A. M. Moléculas da vida. Separata de: DIAS, A. R.; RAMOS,
J. J. M. (ed.). Química e sociedade: a presença da química na
atividade humana. Lisboa: Escobar, 1990. p. 49-62.

k)
Quando o autor do capítulo for o mesmo que o autor da obra,
repetir o sobrenome e prenome.
SOBRENOME, Nome. Título do capítulo: subtítulo (se houver). In:
SOBRENOME, Nome. Título da obra. Local: Editora, ano. p. xx-xx.
RODRIGUES, Ana Lúcia Aquilas. Aspectos éticos. In: RODRIGUES,
Ana Lúcia Aquilas. Impacto de um programa de exercícios no local
de trabalho sobre o nível de atividade física e o estágio de
prontidão para a mudança de comportamento. 2009. Dissertação
(Mestrado em Fisiopatologia Experimental) – Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. f. 19-20.

l)

Para documentos online:

Os elementos essenciais e complementares, deve-se registrar o
endereço eletrônico, precedido da expressão Disponível em:, e a data de
acesso, precedida da expressão Acesso em:.
RODRIGUES, Ana Lúcia Aquilas. Aspectos éticos. In: RODRIGUES,
Ana Lúcia Aquilas. Impacto de um programa de exercícios no local
de trabalho sobre o nível de atividade física e o estágio de
prontidão para a mudança de comportamento. 2009. Dissertação
(Mestrado em Fisiopatologia Experimental) – Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. f. 19-20.
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CLEMENTE, Ademir. Estudo de mercado. São Paulo: Atlas, 1995. p.
69-82. Disponível em: www.site.com.br. Acesso em: dia mês. ano.
m)

Obra em meio eletrônico (disquetes, CD-ROM, on-line, etc.).

SOBRENOME, Nome. Título da obra: subtítulo (se houver). Local:
Editora, ano. Disponível em: www.site.com.br. Acesso em: XX mês.
ano.
KOOGAN, André; HOUAISS, Antonio (ed.). Enciclopédia e
dicionário digital 98. Direção geral de André Koogan Breikmam. São
Paulo: Delta: Estadão, 1998. 5 CD-ROM.
n)
Publicação periódica no todo (revista científica, revista
semanal, jornal)
TÍTULO DA REVISTA. Local: Editora, ano.
REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE,
1939.
o)
Parte da revista, jornal, boletim, etc. (volume, fascículo,
números especiais e suplementos, entre outros, sem título próprio).
TÍTULO DA REVISTA. Local: Editora, ano.
TÍTULO DA REVISTA. Local: Editora, número, volume, data.
DINHEIRO. São Paulo: Ed. Três, n.148, 28 jun. 2000.
p)

Artigo, seção e/ou matéria de publicação periódica

Inclui partes de publicação periódica, artigo, comunicação,
editorial, entrevista, recensão, reportagem, resenha e outros. Os
elementos essenciais são: autor, título do artigo ou da matéria, subtítulo
(se houver), título do periódico, subtítulo (se houver), local de
publicação, numeração do ano e/ou volume, número e/ou edição, tomo
(se houver), páginas inicial e final, e data ou período de publicação.
Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à
referência para melhor identificar o documento.
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DE LUCCA, Gabriella. Notas curtas. Getulio, São Paulo, ano 3, p. 9,
jul./ago. 2009.
DOREA, R. D.; COSTA, J. N.; BATITA, J. M.; FERREIRA, M. M.;
MENEZES, R. V.; SOUZA, T. S. Reticuloperitonite traumática
associada à esplenite e hepatite em bovino: relato de caso. Veterinária
e Zootecnia, São Paulo, v. 18, n. 4, p. 199-202, 2011. Supl. 3.
q)

Artigo e/ou matéria de jornal

SOBRENOME, Nome. Titulo do artigo ou matéria de jornal. Título da
Revista ou jornal, Local, caderno ou parte do jornal e a paginação
correspondente.
NAVES, P. Lagos andinos dão banho de beleza. Folha de S. Paulo,
São Paulo, 28 jun. 1999. Folha Turismo, Caderno 8, p.13.
r)
Parte de revista, boletim etc. em meio eletrônico (disquete,
CD-ROM, online, etc.).
SOBRENOME, Nome. Título do artigo: subtítulo (se houver). Título
da revista, Local, volume, número, páginas, mês. ano. Disponível em:
www.site.com.br. Acesso em: dia mês. ano.
RIBEIRO, P. S. G. Adoção à brasileira: uma análise sociojurídica.
Datavenia, São Paulo, ano 3, n. 18, ago. 1998. Disponível em:
http://www.datavenia.inf.br/. Acesso em: 10 set. 1998.
s)

Eventos no todo (atas, anais, resultados, etc.).

Os elementos essenciais são: nome do evento, numeração (se
houver), ano e local (cidade) de realização, título do documento,
seguidos dos dados de local, editora e data da publicação. Quando
necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para
melhor identificar o documento. Se o evento estiver em meio eletrônico,
basta acrescentar o endereço eletrônico conforme o exemplo:
NOME DO EVENTO, numeração (se houver)., ano, Local. Título do
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documento... Local de publicação: Editora, ano de publicação.
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHEMICAL CHANGES
DURING FOOD PROCESSING, 2., 1984, Valencia. Proceedings [...].
Valencia: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, 1984.
CONGRESSO BRASILEIRO DA ATIVIDADE TURÍSTICA, 5.,
2008, Brasília. Anais... Rio de Janeiro: SENAC, 2009.
CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E
DOCUMENTAÇÃO, 19., 2000, Porto Alegre. Anais eletrônicos...
Porto
Alegre:
PUCRS,
2000.
Disponível
em:
http://embauba.ibict.br/cbbd2000/Default_en.html. Acesso em: 18 out.
2002.
3.3.1.1.4 Documento jurídico
t)
Documentação
doutrina).

jurídica

(legislação,

jurisprudência

e

Legislação (Constituição, Decreto, Decreto-Lei, Emenda
Constitucional, Emenda à Lei Orgânica, Lei Complementar, Lei
Delegada, Lei Ordinária, Lei Orgânica e Medida Provisória, entre
outros.):
São elementos essenciais: jurisdição, ou cabeçalho da
entidade, em letras maiúsculas; epígrafe e ementa transcrita
conforme publicada; dados da publicação. Quando necessário,
acrescentam-se à referência os elementos complementares para
melhor identificar o documento, como: retificações, alterações,
revogações, projetos de origem, autoria do projeto, dados referentes
ao controle de constitucionalidade, vigência, eficácia, consolidação
ou atualização.
Em epígrafes e ementas demasiadamente longas, pode-se
suprimir parte do texto, desde que não seja alterado o sentido. A
supressão deve ser indicada por reticências, entre colchetes.
JURISDIÇÃO ou Entidade. Título. Numeração. Local: Editora, ano de
publicação.
RIO GRANDE DO SUL. [Constituição (1989)]. Constituição do
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Estado do Rio Grande do Sul. 4. ed. atual. Porto Alegre: Assembléia
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 1995.
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República
Federativa
do
Brasil.
Organizado
por
Cláudio
Brandão de Oliveira. Rio de Janeiro: Roma Victor, 2002. 320 p.
BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código
Civil.
Diário
Oficial
da
União:
seção
1,
Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002. PL 634/1975.
Jurisprudência (Inclui acórdão, decisão interlocutória, despacho,
sentença, súmula, entre outros.):
Os elementos essenciais são: jurisdição (em letras maiúsculas);
nome da corte ou tribunal; turma e/ou região (entre parênteses, se
houver); tipo de documento (agravo, despacho, entre outros); Número
do processo (se houver); ementa (se houver); vara, ofício, cartório,
câmara ou outra unidade do tribunal; nome do relator (precedido da
palavra Relator, se houver); data de julgamento (se houver); dados da
publicação. Ao final da referência, como notas, podem ser acrescentados
elementos complementares para melhor identificar o documento, como:
decisão por unanimidade, voto vencedor, voto vencido.
Em ementas e epígrafes demasiadamente longas, pode-se
suprimir parte do texto, desde que não seja alterado o sentido. A
supressão deve ser indicada por reticências, entre colchetes.
JURISDIÇÃO. Corte ou tribunal (turma ou região). Tipo de
documento (agravo, despacho, entre outros) n° processo. Leis (n°).
Ementa. Relator. Data Julgamento. Dados da publicação.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal (2. Turma). Recurso
extraordinário 313060/SP. Leis 10.927/91 e 11.262 do município de
São Paulo. Seguro obrigatório contra furto e roubo de automóveis.
Shopping centers, lojas de departamento, supermercados e empresas
com estacionamento para mais de cinquenta veículos.
Inconstitucionalidade. Recorrente: Banco do Estado de São Paulo S/A
– BANESPA. Recorrido: Município de São Paulo. Relatora: Min.
Ellen Gracie, 29 de novembro de 2005. Lex: jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, São Paulo, v. 28, n. 327, p. 226-230, 2006.
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula n° 333. Cabe mandado
de
segurança
contra
ato
praticado
em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa
pública.
Diário
da
Justiça:
seção
1,
Brasília, DF, ano 82, n. 32, p. 246, 14 fev. 2007.
Doutrina: Interpretação dos textos legais (monografias, artigos de
periódicos, paper, etc.):
SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título da revista, Local,
volume, número, páginas, mês. ano.
BARROS, Raimundo Gomes de. Ministério Público: sua legitimação
frente ao Código do Consumidor. Revista Trimestral de
Jurisprudência dos Estados, São Paulo, v. 19, n. 139, p. 53-72, ago.
2006.
Se a documentação jurídica estiver em meio eletrônico, basta
acrescentar o endereço eletrônico conforme o exemplo:
BRASIL. Lei nº 9.889, de 7 de dezembro de 1999. Altera a legislação
tributária federal. Diário Oficial [da] República Federativa do
Brasil,
Brasília,
8
dez.
1999.
Disponível
em:
http://www.in.gov.br/mp_leis/leis_texto.asp?. Acesso em: 22 dez.1999.

u)
Imagens em movimento (disco de vinil, DVD, blu-ray, CD, fita
magnética, vídeo, filme em película, entre outros.):
Os elementos essenciais são: título, diretor e/ou produtor, local,
empresa produtora ou distribuidora, data e especificação do suporte em
unidades físicas.
Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à
referência para melhor identificar o documento.
Os elementos diretor, produtor, local e empresa produtora ou
distribuidora devem ser transcritos se constarem no documento.

TÍTULO. Diretor ou produtor. Local: Produtora, ano. Suporte Físico.
OS PERIGOS do uso de tóxicos. Produção de Jorge Ramos de
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Andrade. Coordenação de Maria Izabel Azevedo. São Paulo: CERAVI,
1983. 1 videocassete.
BREAKING bad: the complete second season. Creator and executive
produced
by
Vince
Gilligan.
Executive
Producer: Mark Johnson. Washington, DC: Sony Pictures, 2009. 3
discos blu-ray (615 min).
v)
Documento iconográfico (pintura, gravura, ilustrações,
fotografia, desenho, etc.):
Inclui pintura, gravura, ilustração, fotografia, desenho técnico,
diapositivo, dia filme, material estereográfico, transparência, cartaz,
entre outros.
Os elementos essenciais são: autor, título, data e especificação do
suporte.
Em obras de arte, quando não existir o título, deve-se indicar a
expressão Sem título, entre colchetes. Quando necessário, acrescentamse elementos complementares à referência para melhor identificar o
documento.
SOBRENOME, Nome. Título da obra. Ano. Especificação do
Suporte.
KOBAYASHI, K. Doença dos xavantes. 1980. 1 fotografia

3.3.2 Apêndice

O apêndice é o texto ou documento elaborado pelo autor com o
objetivo de complementar o trabalho (questionários, cartas, roteiros,
etc.). Devem ser apresentados em uma folha à parte.
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3.3.3 Anexo

O anexo é o texto ou documento que não foi elaborado pelo autor
do trabalho (figuras, fotografias, normas, etc.). Também deve ser
apresentado em folhas à parte, no final do trabalho.
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4 RECOMENDAÇÕES


Ao fazer o levantamento bibliográfico, explore em
primeiro lugar as fontes de pesquisas disponíveis na biblioteca.

Se necessário, utilize fontes idôneas para complementação
de dados na elaboração das referências:
Exemplo: Catálogo Coletivo de Revistas Científicas.
(http://www.bireme.com.br).

Adotar o mesmo padrão em todo o trabalho para
prenomes dos autores e títulos de periódicos: recomenda-se a utilização
da forma por extenso.

Destaque de palavras estrangeiras: as palavras
estrangeiras devem vir destacas no texto na forma itálica. Exemplo:
Balanced Scorecard.
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APÊNDICE A – Modelo de folha de rosto
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA GRANDE
FLORIANÓPOLIS - IESGF
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Nome completo do autor

TÍTULO:
SUBTÍTULO (SE HOUVER)

Trabalho de Conclusão de
Curso submetido ao Instituto
de Ensino Superior da Grande
Florianópolis – IESGF, como
requisito parcial à obtenção do
grau
de
Bacharel
em
Administração.
Orientador: Prof. .xxxxxxx
Co-orientador (se houver):
Prof. xxxxxxxxxxxxx

São José
20XX
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APÊNDICE B – Termo de isenção
TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro, para todos os fins de direto, que assumo total
responsabilidade pelo aporte ideológico conferido ao presente
trabalho, isentando o Instituto de Ensino Superior da Grande
Florianópolis – IESGF, a Coordenação do Curso de
Administração, a Banca Examinadora e o Orientador (a) de toda
e qualquer responsabilidade acerca do tema desenvolvido nesta
pesquisa.

São José, xx (dia) de xxxx (mês) de xxxx(ano)

_________________________
Nome do aluno
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APÊNDICE C – Folha de aprovação
Nome completo do autor

TÍTULO: SUBTÍTULO (SE HOUVER)

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado
adequado à obtenção do título de Bacharel em Administração e
aprovado em sua forma final pelo Curso de Administração, do
Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis, com nota
_____.

São José, xx(dia) de xxxxx(mês) de xxxx(ano).
________________________
Prof. Xxx(nome do professor),
Coordenador do Curso
Banca Examinadora:

________________________
Prof.ª, xxxx(nome),
Orientadora
Universidade xxxx(origem do professor)
________________________
Prof.ª, xxxx(nome),
Co-Orientadora
Universidade xxxx(origem do professor)
________________________
Prof., Dr. Xxxx(nome),
Universidade xxxxxx(origem do professor)
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APÊNDICE D – Dedicatória
DEDICATÓRIA

Dedico
este
trabalho
à
minha
esposa__________________ por ter me acompanhado nesta
jornada
________________________
Prof., Xxxx(nome),
Universidade xxxxxx(origem do professor)
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APÊNDICE E – Agradecimentos
AGRADECIMENTOS

Inserir aqui os agradecimentos aos colaboradores do
trabalho.......................
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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APÊNDICE F – Epígrafe

O remédio para nossas preocupações
consiste em estar inteiramente ocupado,
realizando alguma coisa construtiva.
(Maria Zownseand)
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APÊNDICE G – Resumo
RESUMO

O resumo deve ser um texto corrido, sem parágrafos e com
alinhamento justificado. Deve ter no máximo 500 palavras.
Xxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx

Palavras-chave: Resumo. Padronização.
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APÊNDICE H – Lista de ilustrações
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 – Estrutura do trabalho.......................,,.........................9
Figura 2 – Xxxxxx.....................................................................26
Figura 3 – Xxxxxx.....................................................................33
Figura 4 – Xxxxxxx...................................................................34
Figura 5 – Xxxxx.......................................................................35
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APÊNDICE I – Lista de tabelas
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 – Xxxxx.......................................................................23
Tabela 2 – Xxxx.........................................................................24
Tabela 3 – Xxxx.........................................................................25
Tabela 4 – Xxxx.........................................................................26
Tabela 5 – Xxxxx.......................................................................27
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APÊNDICE J – Lista de abreviaturas e siglas
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
CLT – Consolidação das Leis do Trabalho
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
LER – Lesões por Esforços Repetitivos
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APÊNDICE J – Rol de categorias
ROL DE CATEGORIAS

Adolescente: É considerado adolescente o sujeito de 12 (doze)
anos de idade completos, a 17 anos (BRASIL, 1990).
Criança: É considerada criança a pessoas de até 12 (doze) anos
de idade incompletos (BRASIL, 1990).
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APÊNDICE K – Lista de símbolos
LISTA DE SÍMBOLOS
C – Conjunto de números complexos
dab – Distância euclidiana
O(n) – Ordem de um algoritmo
Psp – Projeção sobre um espaço linear fechado
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APÊNDICE L – Sumário
SUMÁRIO
1
1.1
1.1.1
1.1.2
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
3
3.1
3.1.1
4

INTRODUÇÃO.................................
OBJETIVOS.......................................
Objetivos Gerais................................
Objetivos Específicos........................
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