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PREFÁCIO À 1ª EDIÇÃO

O “Manual para Organização de Trabalho de Conclusão 
de Curso” é uma obra que traduz o desafi o de produzir o 
instrumento pedagógico-metodológico com a preocupação 
salutar de proporcionar as orientações necessárias para o 
pensar sistêmico que qualifi que a elaboração dos Trabalhos de 
Conclusão de Curso da UNASUS/UFMA. Este manual também 
visa agregar ensinamentos valiosos para a transparente 
compreensão dos aspectos metodológicos esboçados de acordo 
com a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Referendar esta obra signifi ca respeitar o 
comprometi mento e o profi ssionalismo, indicações basilares 
para a construção do saber e dos processos educati vos, cuja 
importância se traduz na edifi cação do acervo de conhecimentos 
coleti vamente adquiridos na perspecti va do fortalecimento do 
trabalho técnico-cientí fi co. 

Esta obra conquista o meu reconhecimento atribuindo 
a ela o mérito acadêmico merecido, por proporcionar 
oportunidade de novas aprendizagens, além da necessidade 
insti tucional específi ca.

São Luís, novembro de 2012.

Profa. Dra. Fernanda Ferreira Lopes
Departamento de Odontologia II - UFMA

Profa. Dra. Fernanda Ferreira Lopes
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APRESENTAÇÃO

Considerando a necessidade de 
padronização e uniformidade no processo 
de elaboração e apresentação dos 
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs)  
produzidos na Universidade Aberta do SUS 
da Universidade Federal do Maranhão - 
UNASUS/UFMA, organizou-se o presente 
instrumento pedagógico que descreve 
as diretrizes básicas que irão nortear a 
estruturação dos trabalhos acadêmicos, 
objeti vando garanti r a unidade e a 
qualidade ao processo de planejamento, 

desenvolvimento e avaliação dos referidos trabalhos. Acredita-
se, portanto, que o rigor do trabalho cientí fi co se faça cumprir 
e que represente, verdadeiramente, o resultado de um estudo 
onde o empenho e o compromisso do pesquisador sejam frutos 
de sua capacidade refl exiva e de sua investi gação. 

Assim sendo, uti lizou-se como fonte norteadora das ações 
técnico-cientí fi cas as recomendações da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas - ABNT, bem como, diferentes fontes de 
informação já existentes na UNASUS/UFMA.

Portanto, este manual tem como propósito indicar 
normas e fornecer instrumentos para que orientadores e alunos 
da UNASUS/UFMA possam organizar e padronizar os Trabalhos 
de Conclusão de Curso (TCCs) a serem apresentados, como 
requisito parcial para a conclusão dos Cursos de Pós-Graduação. 
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1  ELABORAÇÃO, DEFINIÇÃO E ORIENTAÇÃO DE TCC 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consistirá 
no desenvolvimento de um Plano de Ação ou Revisão de 
Literatura, elaborados individualmente pelo aluno sob a 
coordenação de um Oridentador, cuja informações serão 
repassadas de forma on-line através do Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (AVA) da UNASUS/UFMA, na sala virtual 
“Trabalho de Conclusão de Curso - TCC”, disponível no 
endereço eletrônico http://www.eadunasus.ufma.br 

O tema do TCC deverá contemplar, obrigatoriamente, 
aspectos inerentes aos objetivos do curso.

O início do TCC será realizado no módulo de 
“Metodologia da Pesquisa”, a partir do Formulário de 
TCC, que se constitue num documento fundamental e 
obrigatório. Trata-se da elaboração inicial, pelos alunos, 
de itens fundamentais que irão compor o Trabalho de 
Conclusão de Curso.

Após a elaboração do Formulário de TCC com os itens 
supracitados e posterior envio no AVA, a Coordenação irá 
designar um professor orientador, que norteará o aluno 
sobre o trabalho a ser desenvolvido. Este documento deverá 
ser postado dentro do prazo estipulado no Cronograma de 
TCC do seu curso, a ser informado pela Coordenação do 
Curso.

A partir de então, será dado início à elaboração 
do TCC na sala virtual “Trabalho de Conclusão de Curso 
- TCC”. O trabalho será desenvolvido em quatro etapas, 
sendo a última etapa o momento da Validação do TCC pelo 
orientador. Abaixo estão distribuídas as 3 (tres) primeiras 
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etapas referentes ao desenvolvimento do Plano de Ação:

Observação: A elaboração dos itens que compõem o 
TCC deverá seguir rigorosamente cada etapa, dentro do 
cronograma previamente estabelecido para cada uma 
delas.
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2  APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO 

A defesa do TCC será presencial, conforme a 
Resolução CNE/CES Nº1, de 8 de junho de 2007, em seu 
Artigo 6, parágrafo único, devendo ser realizada em forma 
de banner.

O aluno deverá entregar 2 (duas) cópias impressas 
do trabalho e 1 (uma) digitalizada no dia da defesa de TCC.

A Comissão Examinadora irá avaliar o trabalho escrito 
e a defesa.

Ao trabalho escrito será atribuída a nota de 0 a 10 e 
será avaliado segundo os seguintes critérios:

•  Objetivo do trabalho;
•  Relevância científica;
•  Respeito às normas da língua portuguesa;
•  Normalização.
A mesma pontuação será atribuída à apresentação 

dos banners, segundo os seguintes critérios:
•  Apresentação visual do banner;
•  Clareza na apresentação;
•  Domínio do conteúdo.
A média final do TCC será a soma dos pontos 

atribuídos ao trabalho escrito mais a nota da apresentação, 
dividida por dois. A nota final será convertida em conceitos, 
segundo o quadro abaixo:
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Será aprovado o aluno que obti ver conceito fi nal A, 
B ou C, ou seja, nota igual ou superior a 7,0 (sete). O aluno 
terá apenas uma possibilidade de defesa de TCC.

3  DISPOSIÇÃO GRÁFICA

3.1 Redação

A redação do trabalho deve ser cuidadosa, 
transmiti ndo as informações obti das de forma precisa, 
clara e objeti va, impessoal e com linguagem cientí fi ca.

Observação: Caso seja detectado PLÁGIO, o aluno 
será Reprovado fi cando impedido de receber o tí tulo de 
Especialista, mesmo tendo concluído as etapas prévias à 
elaboração do TCC.

3.2 Formato

É exigência que o TCC seja impresso em folha A-4 
(padrão  internacional) branca, de dimensões 21,0 x 29,7 
cm. Deve-se uti lizar apenas um dos seus lados e ti nta na 
cor preta. Deve ser uti lizada fonte ARIAL 12. Com relação 
as margens, as folhas devem se apresentar da seguinte 
forma: margem superior - 3,0 cm; margem esquerda - 3,0 
cm; margem inferior - 2,0 cm e margem direita - 2,0 cm.
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Quanto ao espaçamento, deve ser utilizado 
ESPAÇAMENTO 1,5 cm entre as linhas do texto. Para citação 
longas, notas de rodapé, referências (entre linhas), legenda 
das ilustrações e tabelas, ficha catalográfica, natureza 
(tipo de estudo, o objetivo, o nome da instiutuição a que 
é submetido e a área de concentração), colocar espaço 
simples. Entre uma referência e outra, colocar um espaço 
simples e em branco.

3.3 Paginação

As páginas devem ser contadas sequencialmente a 
partir da folha de rosto. Porém, o primeiro registro deve 
ser feito a partir da Introdução, ou seja, primeira folha da 
parte textual, em algarismos arábicos, no canto superior 
direito, com letra fonte tamanho 10. Deverá ser inserida de 
forma contínua, incluindo apêndices e anexos, se houver. 

OBS: Recomenda-se que cada trabalho tenha entre 
12 a 15 folhas.

4  ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

4.1 Capa

Deve conter informações indispensáveis à 
identificação do trabalho e autorias, conforme modelo 
abaixo descrito:
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4.2 Folha de Rosto

Folha que contém os elementos essenciais à 
identi fi cação do trabalho. Deve ser adotado o modelo a 
seguir: 
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No verso da folha de rosto deverá ficar no canto 
inferior direito da página, a ficha catalográfica a ser 
elaborada pelo profissional bibliotecário da instituição 
(sem ônus).

Oliveira, Ana Emília Figueiredo de et al

Manual para organização de trabalho de conclusão de curso/Ana 
Emília Figueiredo de Oliveira et al. - São Luís, 2013.

54p. : il.; 21 cm.

ISBN 978-85-7862-309-8
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4.3 Folha de aprovação

Deve conter: nome do aluno, tí tulo do TCC, data de 
aprovação, nome dos parti cipantes da Banca Examinadora, 
com suas respecti vas assinaturas, conforme modelo abaixo:
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4.4 Resumo em língua vernácula

Constituído na síntese dos pontos relevantes do 
trabalho. A primeira frase deve sintetizar o tema principal 
do trabalho. O conteúdo deve ser livre de comentário 
pessoal, críticas ou julgamentos de valor, constituindo-
se numa sequência coerente dos pontos relevantes do 
trabalho, não devendo ultrapassar 300 palavras. O verbo 
deverá ficar na voz ativa e na 3ª pessoa do singular. Não 
utilizar locuções introdutórias do tipo: “O autor descreve...” 
“Neste trabalho, o autor expõe...”, dentre outras.

Deverão ser apresentadas 3 (três) palavras 
representativas do conteúdo do trabalho, isto é, palavras-
chave, que deverão figurar logo  após o resumo, separadas 
entre si por ponto e finalizadas também por ponto. Essas 
palavras deverão estar obrigatoriamente indexadas nos 
Descritores em Ciências da Saúde – DeCS (disponível no 
site: http://decs.bvs.br/). 
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4.5 Resumo em língua estrangeira

Constituído das mesmas características do resumo 
em língua vernácula, digitado em folha independente 
(ABSTRACT). Deve ser seguido das 3 (três) palavras 
representativas do conteúdo do trabalho, isto é, keywords. 
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4.6 Estrutura do Texto – PLANO DE AÇÃO

A estruturação do trabalho deve seguir o modelo 
abaixo:

1 IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

1.1 Título

1.2 Equipe executora

• Nome do(a) aluno(a)

• Nome do(a) Orientador(a)

1.3 Parcerias Institucionais (OPCIONAL)

• Secretaria Municipal

• Secretaria Estadual

• ONGs etc.

2 INTRODUÇÃO

Contextualização do tema (situação problema);

Apresentação da proposta.

3 JUSTIFICATIVA 

Descrever as razões de ordem teórica ou prática 
que justificam a realização do plano de ação, bem como 
a relevância social do problema a ser investigado e as 
contribuições que o trabalho poderá trazer. Deverá 
enfocar 3 pontos: Importância do trabalho, Viabilidade e 
Originalidade.
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4 OBJETIVOS

4.1 Geral

4.2 Específi cos

5 METAS 

Propósito alcançável para a realização do plano de 
ação, por meio da identi fi cação de índices ou marcadores 
de saúde.

6 METODOLOGIA

Estratégias, métodos uti lizados para a execução e 
avaliação do trabalho.

7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Distribuição das ati vidades em seus respecti vos 
meses, conforme o período de execução do plano de ação.
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8 IMPACTOS ESPERADOS

Benefício social para a comunidade em função da 
execução do plano de ação.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Relatar o que foi concluído no trabalho, de acordo 
com os objetivos definidos, expondo as hipóteses e 
questionamentos.

REFERÊNCIAS

As referências deverão vir ao final da redação do 
trabalho e seguir padrão da ABNT. 

5 CITAÇÕES, SISTEMAS DE CHAMADA E NOTAS DE RODAPÉ
(NBR 10520/02)

CITAÇÃO 

O que é?

“Menção, no texto, de uma informação extraída de 
outra fonte” (ABNT, 2000).

[...] são trechos transcritos ou informações retiradas 
das publicações consultadas para a realização do trabalho. 
[...]. A fonte de onde foi extraída a informação deve ser 
citada obrigatoriamente, respeitando-se desta forma os 
direitos autorais (FRANÇA et al., 2003, p. 109).
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Por que citar?

Essencial para fundamentação teórica de trabalhos 
técnico-científicos, uma vez que “tem a [...] finalidade de 
enriquecê-los e conferir-lhes maior autoridade” (NAHUZ; 
FERREIRA, 2007).

“[...] indispensável para comprovar as ideias 
desenvolvidas pelo autor” (OLIVEIRA et al., 1981,p.8).

Onde usar?

No texto

OBS: Quando os autores estão inseridos no contexto, 
ou seja, fazem parte da frase/sentença, escrevem-se os 
seus sobrenomes com a letra inicial maiúscula. 

Exemplos:

Segundo Gil (1996, p.41) “nem todas as hipóteses 
são testáveis”.

- Para Bachelard (1988, p.144) “o devaneio se 
distingue do sonho noturno especialmente pela presença 
possível da consciência do primeiro”. 

Quando os autores não estão inseridos no contexto, 
ou seja, não fazem parte da frase/sentença, escrevem-se 
os seus sobrenomes em caixa alta e entre parênteses. 

Exemplos:
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“O mínimo que se exige é que cada profissional 
elabore com mão própria a matéria que ministra” (DEMO, 
1993, 144).

Trata-se, portanto de um grande avanço nas relações 
capital/trabalho que, sob novas bases culturais, reconhece 
o valor e a importância do “nosso trabalhador – o bom 
e intrépido trabalhador brasileiro” (INSTITUTO HERBERT 
LEVY, 1995, p.3).

• Em notas de rodapé

O entendimento ou compreensão é a base da leitura 
e do aprendizado desta (informação verbal)1. 

- No rodapé da página:

___________
1 Notícia fornecida por Gloria Esteves no Congresso 
Brasileiro de Leitura.

Tipos de citação – quais são?

• Direta: curta ou longa;

• Indireta;

• Citação de citação.

• CITAÇÃO DIRETA CURTA (até 3 linhas)

Transcritas entre aspas, incorporadas ao texto sem 
destaque tipográfico, com indicação das fontes de onde 
foram retiradas de acordo com o sistema de chamada a ser 
adotado.
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Exemplos:

As características da “educação militar compartilhada 
pelos homens e mulheres espartanas” são tão conhecidas 
que não vale a pena perdermos tempo em descrevê-las 
(PONCE, 1994, p.37).

De acordo com Brazil et al (1998, p.21) “pacientes 
portadores de Periodontife Pré-Puberal Generalizada 
(PPPG) apresentam, frequentemente, uma série de 
complicações de ordem geral, como otite média e infecções 
na pele”.

• CITAÇÃO DIRETA LONGA (mais de 3 linhas)

Transcritas sem aspas, sem itálico, destacadas com 
recuo de 4,0cm da margem esquerda, letra fonte tamanho 
10 e espaço simples entre linhas. 

Exemplos: 

Autor em Caixa baixa (data, página)

(Autor em CAIXA ALTA, data, página).
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 Paoli; Almeida (1996, p.190) chamam a atenção 
para a presença desses segmentos no espaço da cidade, a 
partir das soluções que encontram em sua ocupação:

[...] O próprio espaço urbano se redesenha: antigos 
bairros são reinventados em sua ocupação, as ruas 
se enchem de ambulantes, mendigos, vendedores 
itinerantes, pequenos golpistas, crianças de rua, todos 
com estratégias próprias de sobreviver que incluem um 
conhecimento sofisticado dos próprios recursos técnicos 
da cidade.  

A cultura organizacional pode ser identificada e 
aprendida através de seus elementos básicos tais 
como: valores, crenças, rituais, estórias e mitos, tabus 
e normas. Existem diferentes visões e compreensões 
com relação à cultura organizacional. O mesmo se dá 
em função das diferentes construções teóricas serem 
resultantes de opções  de diferentes pesquisadores, 
opções estas que recortam a realidade, detendo-se em 
aspectos específicos (FREITAS, 1989, p. 37).    

Espaçamento = 1,5cm
Fonte tamanho = 12

Recuo de 4,0cm da margem esquerda, letra 
fonte 10 e espaço simples entre linhas.
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Fique atento!

Palavras ou frases das citações devem ser transcritas 
sempre como se apresenta no original, respeitando-se 
inclusive a pontuação. Se houver palavras ou expressões 
entre aspas, no texto transcrito, essas aspas deverão 
transformar-se em aspas simples. 

Exemplo:  

Correspondem ao “[...] inglês ‘review’ ou ‘literatura 
review’, ao espanhol ‘revisión de literatura’, ao francês 
‘mise au point’” (ASTI VERA, 1983, p.43).  

Para não esquecer!

Devem ser indicadas as supressões, interpolações, 
comentários, ênfase ou destaque da seguinte forma:

• Supressões: [...]. Podem surgir no início, meio ou fim da 
citação.

Exemplo:

“Alguns critérios são estabelecidos [...] esclarecendo 
que a avaliação deverá ser contínua e cumulativa do 
desempenho do aluno [...]” (SILVA, 2002, p. 65).

Aspas simples
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• Interpolações, acréscimos ou comentários: [ ].

Exemplo:

A classificação da obesidade infantil, a qual está 
em aumento em grande parte do mundo, apresenta uma 
série de dificuldades que relaciona a estatura com peso 
corporal [IMC - índice de massa corporal] já que estes dois 
fatores são flutuantes por processos de crescimento e 
desenvolvimento (GUAJARDO, 2004, p. 33).

• Ênfase ou destaque: grifo, negrito ou itálico.

Exemplo:

“Caracterizada como formadora de pessoal para apoio ao 
progresso social, a universidade se objetiva [...]” (SOUZA, 
1997, p. 9, grifo nosso).

“Desse ponto em diante na marcha do material na 
biblioteca [...]” (MEADOWS, 1999, p.89, grifo do autor).

• CITAÇÃO INDIRETA 

Ocorre quando as ideias e informações dos autores 
consultados são parafraseadas, sem reprodução exata 
das palavras do texto original (transcrição livre). Não é 
necessária a indicação da página que contém a informação 
de origem, nenhum tipo de destaque ou aspas.
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Exemplos:

Ruiz (1996) lembra que a divisão da estrutura de 
qualquer trabalho em introdução, desenvolvimento e 
conclusão é determinada não por força da convenção 
arbitrária, mas por força e coerência lógica do próprio 
trabalho científico.

É importante que o pesquisador tenha o conhecimento 
pleno quanto à acessibilidade das informações necessárias 
ao desenvolvimento do seu trabalho (SANTOS; PARRA 
FILHO, 1998).

• CITAÇÃO DE CITAÇÃO

Citação direta ou indireta de um texto em que não se 
teve acesso ao original, devendo-se proceder da seguinte 
forma:

• No texto - citar o sobrenome do autor do 
documento não consultado, seguidos das expressões: 
citado por, apud, conforme ou segundo, e o sobrenome do 
autor do documento efetivamente consultado.

Exemplo:

Olson (1977, p. 23) citado por Smith (1991, p. 86), 
afirma que nossa capacidade para produzir e compreender 
tal linguagem falada é, na verdade, um subproduto do fato 
de sermos alfabetizados.

• Na listagem bibliográfica (REFERÊNCIAS) - incluir os 
dados completos do documento efetivamente consultado 
e do não consultado.
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Exemplo:

OLSON, D. R. From utterance to text: the bias of language 
in speech and writing. Harvard Educational Review. v. 47, 
n. 3, p. 257-281, 1977. In: SMITH, F. Compreendendo 
a leitura: uma análise psicolinguística da leitura e do 
aprender a ler. 2. ed. rev. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1991.

• SISTEMAS DE CHAMADA

 O que é?

“Método utilizado para indicar, no texto, as fontes 
de onde foram extraídas as citações e/ou quaisquer outras 
explicações que o autor necessite fazer, remetendo o leitor 
para o rodapé ou para a lista de referências” (NAHUZ; 
FERREIRA, 2007). 

Tipos de sistema – quais são?

- Sistema Numérico;
- Sistema Autor-data.

• SISTEMA NUMÉRICO

- A chamada da citação (direta ou indireta) vem logo 
após a pontuação que fecha a citação;

- A indicação da numeração arábica fica entre 
parênteses, alinhada ao texto ou situada pouco acima da 
linha do texto em expoente (sobrescritos);

- A numeração deverá ser única e consecutiva. 
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Exemplos: 

- Miranda e Gusmão assinalam: “Um bom título é 
aquele redigido com o menor número possível de palavras 
e que descreve adequadamente o conteúdo do artigo.”1 ou 
(1)  

- Umberto Eco considera tão importante a citação, 
que a compara ao testemunho de um processo.”2 ou (2)   

- Conforme Eco apud Garcia Perez e Norcia: “Citar é 
como testemunhar num processo.”3 ou (3)

Citação direta

Citação de citação

Citação indireta

Número sobrescrito ou alinhado ao texto
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No rodapé (completa)

No rodapé (abreviada completa)

____________
6ECO, 1985 apud GARCIA PEREZ; NORCIA 1986. p.8.

Atenção!

Quando for feita a identificação da fonte no rodapé, a 
primeira citação de um documento deve ter sua referência 
completa, e as subsequentes abreviadas, utilizando-
se sempre o apud*. Na lista de REFERÊNCIAS, deve 
constar apenas a referência do documento consultado, 
dispensando-se o uso do apud.

*Apud = Citado por (Quando um autor consulta outro 
autor).

Exemplo:   

____________
5ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 2.ed. 
São Paulo: Perspectiva, 1985. p.1 apud GARCIA 
PEREZ, Ana Cristina de S. L.; NORCIA, Norma 
Batista. Orientação para citar e referenciar 
bibliografia. São Paulo: FUNDAP, 1986. p.7.
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Na lista de REFERÊNCIAS

Para Vieira (1984, p.3) “estudos retrospectivos têm [...] 
a vantagem de serem rápidos e baratos porque exigem 
amostra menor”.

“O problema é mais grave com relação às inovações 
tecnológicas do que com drogas terapêuticas” (LANDMANN, 
1982, p.65). 

GARCIA PEREZ, Ana Cristina de S. L.; NORCIA, 
Norma Batista. Orientação para citar e referenciar 
bibliografia. São Paulo: FUNDAP, 1986.

• SISTEMA AUTOR – DATA

- As fontes das citações são indicadas pelo sobrenome 
do autor, pela instituição responsável ou pelo título de entrada 
seguido da data de publicação da obra, separados por vírgula e 
entre parênteses; 

- As REFERÊNCIAS devem ser organizadas obedecendo-se 
a ordem alfabética.

Exemplos:
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Saiba como proceder em caso de:

Coincidência de sobrenomes de autores - acrescentar as 
iniciais de seus prenomes, se mesmo assim houver coincidência, 
colocam-se os prenomes por extenso:     

Exemplos:

(SILVA, A., 1976, p.23)

(SILVA, F., 1985, p.54)

(CUNHA, Felipe, 1976, p.23)

(CUNHA, Fernando, 1987, p.43)

Vários trabalhos de um mesmo autor, publicados no 
mesmo ano - distinguem-se pelo acréscimo de letras minúsculas, 
em ordem alfabética, após a data e sem espacejamento. 

Exemplos: 

(SMITH, 1981a)

(SMITH, 1981b)

Vários trabalhos de um mesmo autor, publicados em 
datas diferentes e mencionados simultaneamente - cita-se 
o sobrenome do autor, seguido das datas entre parênteses e 
separadas por vírgula em ordem crescente.

Exemplos: 

Sternberg (1983, 1985)

(MARTINS, 1987, 1997, 2000).

(SILVA; TÁLAMO; GONZAGA, 1965, 1985, 1994).
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Diversos documentos de diversos autores mencionados 
simultaneamente - devem ser separados por ponto e vírgula, 
em ordem alfabética.

Exemplo:

(COELHO NETO, 1991; FONSECA, 1997; SILVA, 1986).

Atenção!

Nos casos de citação direta, a chamada deve conter 
a indicação de páginas, volumes, tomos ou seções da fonte 
consultada. Tal procedimento é opcional para citação indireta 
(ABNT, 2002).

Exemplos:

Nahuz e outros (1999) afirmam que a qualidade de um 
trabalho acadêmico está também relacionada à sua 
forma de apresentação.

Fique atento!

A NBR 10520/02 recomenda a utilização do Sistema 
Autor-data para as chamadas das citações no texto, e o Sistema 
Numérico para as chamadas de notas explicativas (ABNT, 2002, 
p.5).

NOTAS DE RODAPÉ

O que é?

“Indicações, observações ou aditamentos ao texto feito pelo 
autor, tradutor ou editor [...]” (ABNT, 2002, p.2).
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Para que serve?

- Acrescentar informações que não foram incluídas no 
texto para não interromper a sequência lógica da leitura e

- Permitir que o leitor tenha acesso mais rápido às 
informações adicionais ao texto (MIRANDA, 2007).

Como devem ser apresentadas?

- Na mesma folha do texto que ocorrem as chamadas 
(não ultrapassar a folha seguinte do trabalho);

- Fonte tamanho 10 utilizando espaço simples;

- Separadas do texto por um espaço simples entre linhas e 
por um traço (filete) de 5cm a partir da margem esquerda;

- Precedidas de algarismos arábicos ao alto ou ao lado, 
entre parênteses ou colchetes [...];

- Sequência única (a numeração não pode iniciar a cada 
folha).

TIPOS DE NOTAS DE RODAPÉ – quais são?

• Notas de referência;

• Notas explicativas.

NOTAS DE REFERÊNCIA 

- Indicam fontes consultadas ou remetem para outras 
partes da obra;



40

- Os documentos citados no texto dever ser referenciados 
de acordo com a NBR 6023-Referências e NBR 10520/02-Citações;

- A numeração deve ser feita em algarismos arábicos, de 
forma única e consecutiva.

Exemplo:

As imagens de um certo Brasil se nutrem e se contaminam 
de filmes, de música, de quadrinhos, de romance, de telenovelas, 
de jingles se que projetam lá fora, obedecendo a muitas artimanhas 
do olhar. É um olhar que apreende e reproduz um dos inúmeros 
Brasis possíveis, uma das possíveis reduções que brilham nas teias 
dos cinemas indicando nosso território geográfico, nosso aparato 
administrativo e nossas gentes.1

__________                   

1 SILVA, Antonio Carlos Amâncio da. Em busca de um clichê: 
panorama e paisagem do Brasil no cinema estrangeiro. 1998. 353f. 
Tese (Doutorado em Cinema) – Escola de Comunicação e Artes, 
Universidade de São Paulo. p.6.

No rodapé

No texto

Atenção!

• A primeira citação de uma obra em nota de rodapé 
deve ter sua referência completa. As subsequentes citações 
da mesma obra devem ser referenciadas de modo abreviado 
utilizando-se as expressões latinas que devem ser utilizadas 
somente em notas, exceto apud que pode ser utilizada no texto.
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Exemplos:

Ibidem ou Ibid. = na mesma obra: usado quando forem 
feitas várias citações de um mesmo documento, variando 
apenas a paginação.

Exemplo:

___________
2 ANDRADE, M.M. Como preparar trabalhos para cursos de pós-
graduação. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67.    
3 Ibidem. p. 89.
4 Ibidem. p. 150.

Idem ou Id. = do mesmo autor: substitui o nome, quando 
se tratar de citação de diferentes obras do mesmo autor.

Exemplo:

___________
1 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, 1999, p. 2-3.
2 Idem., 2000, p. 37.      .
3 SMITH, F., 1987. p.34.
4  Idem., p. 40.

Op. Cit. = na obra citada: é usada em seguida ao nome 
do autor, referindo-se à obra citada anteriormente, na mesma 
página, quando houver intercalação de outras notas.

Exemplo:

___________
1 SILVA, A., 1972. p.34.
2 CARVALHO, E., 1986. p.25.
3 SILVA, op. cit. p.78.
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Loc. Cit. = no lugar citado: é empregada para mencionar 
a mesma página de uma obra já citada, quando houver 
intercalação de outras notas de indicação bibliográfica.

Exemplo:

___________
1 FIGUEIREDO, 1999, op. cit., p. 19.  
2 SANCHEZ; CARAZAS, 2000, op. cit., p. 2-3.
3 FIGUEIREDO, 1999, loc. cit.
4 SANCHEZ; CARAZAS, 2000, loc. cit.

Passim = aqui e ali: informação retirada de diversas 
páginas do documento referenciado.

Exemplo:

___________
1  ANDRADE, M.M. Como preparar trabalhos para cursos de pós-graduação. 
São Paulo: Atlas, 1999. passim.

Cf. = conferir, confrontar: remeter o leitor para folhas 
anteriores ou posteriores do trabalho ou de outro documento.

Exemplo: 

___________
1 Cf.  DIAS GOMES, 1999, p. 76-99.
2 Cf. nota 1 deste capítulo.
3 Cf. anexo A.

Apud = citado por, conforme, segundo. É citar um autor 
que foi citado no documento que se tem em mãos e que não é o 
original.  Pode, também, ser usada no texto.
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Exemplo: 

___________
1 (SILVA, 1997, p. 38 apud FARIAS, 1999, p. 534)                                                 

NOTAS EXPLICATIVAS 

• [...] usadas para comentários, esclarecimentos ou 
explanações que possam ser incluídas no texto (ABNT, 2002, 
p.2). 

• Devem ser redigidas pelo próprio autor;
• Precedidas por algarismos arábicos;

• Pode ser feita a remissão para outra fonte.

Exemplo:

___________
1 É importante lembrar que não se deve fazer uso abusivo das notas, 
transferindo-se para estas, informações essenciais e que deveriam 
constar no texto. Maiores detalhes a respeito podem ser encontrados 
em Sá e outros (1996, p.91-95).

6 REFERÊNCIAS (NBR 6023/2002) 

REFERÊNCIAS

O que é?

Elemento obrigatório constituído de uma lista ordenada 
de todas as fontes utilizadas pelo pesquisador (livros, revistas, 
jornais, internet, dentre outras). Deverá ser elaborada de 
acordo com a Norma NBR 6023/2002 da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas – ABNT.
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Elementos essenciais

Elementos complementares

Elementos da referência - quais são?

• Essenciais;

• Complementares.

ELEMENTOS ESSENCIAIS

São as informações indispensáveis à identificação 
do documento. Estão estritamente vinculados ao suporte 
documental e variam conforme o tipo.

ELEMENTOS COMPLEMENTARES 

São as informações que, acrescentadas aos elementos 
essenciais, permitem melhor caracterizar os documentos. 

Exemplo:

GOMES, L. G. F. F. Novela e sociedade no Brasil. Niterói: EdUFF,1998. 
137p. 21cm. (Coleção Antropologia e Ciência Política, 15). Bibliografia: p. 
131-132. ISBN 85-228-0268-8

Como devem ser apresentadas? 

•  Alinhadas somente à margem esquerda do texto;
•  Cada documento deverá ser identificado individualmente; 
• Utilizar espaço simples entre linhas e entre uma referência 

e outra, um espaço simples em branco; 
•  Utilizar letra fonte Arial, tamanho 12.
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Livro: 
AUTOR (es). Título. Edição. Local: editora, 
data de publicação (ano).

Exemplos:

Com um autor.
GOMES, L. G. F. F. Novela e sociedade no 
Brasil. Niterói: EdUFF,1998.

HOUAISS, Antonio (Ed.). Novo dicionário 
Folha Webster’s: inglês/português, 
português/inglês. São Paulo: Folha da 
Manhã, 1996. 

Até três autores.

LEHNINGER, Albert L.; NELSON, David L.; 
COX, Michael M. Princípios de bioquímica. 
2. ed. São Paulo: Sarvier, 1995.

Mais de três autores.

PELCZAR JÚNIOR, Michael J. et al. 
Microbiologia: conceitos e aplicações. 2. 
ed. São Paulo: Makron Books, 1997.

Em meio eletrônico.

Exemplo:

ALVES, C. Navio negreiro. [S.l]: Virtual 
Books, 2000. Disponível em: htt p://www.
terra.com.br/virtualbooks/freebook/port/
Lport2/navionegreiro.htlm. Acesso em: 10 
jan. 2002.

GOMES, L. G. F. F. Novela 
e sociedade no Brasil. 
Niterói: EdUFF,1998. 
137 p. 21 cm. (Coleção 
Antropologia e Ciência 
Políti ca, 15).
Bibliografi a: p. 131-132. 
ISBN 85-228-0268-8.

HOUAISS, Antonio 
(Ed.). Novo dicionário 
Folha Webster’s: inglês/
português, português/
inglês. Co-editor Ismael 
Cardim. São Paulo: Folha 
da Manhã, 1996. Edição 
exclusiva para o assinante 
da Folha de S. Paulo.

OBS: As informações 
assinaladas em vermelho 
são consideradas elementos 
complementares.

Documentos/
publicações 

referenciadas como 
um todo

(livro e/ou folheto 
(manual, guia, 

catálogo, enciclopédia, 
dicionário etc.) e 

trabalhos acadêmicos 
(teses, dissertações), 

congressos, 
conferências, encontros 

e outros eventos 
cientí fi cos, atlas, 
normas técnicas, 

patentes, legislação, 
dentre outros.
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Documentos/
publicações 

referenciadas como um 
todo (cont.)

(livro e/ou folheto 
(manual, guia, 

catálogo, enciclopédia, 
dicionário etc.) e 

trabalhos acadêmicos 
(teses, dissertações), 

congressos, 
conferências, encontros 

e outros eventos 
cientí fi cos, atlas, 
normas técnicas, 

patentes, legislação, 
dentre outros.

Trabalho acadêmico. 

AUTOR. Título: subtí tulo.   Ano de apresentação. Número 
de folhas. (Categoria da área de concentração) – Nome da 
Faculdade, nome da Universidade, cidade, ano da defesa.

SILVA, Eudes Garcez de Souza. Serviços de informação: 
um instrumento para integração universidade/empresa. 
2000. 84 f. Monografi a (Bacharel em Biblioteconomia)-
Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2000.

Autor enti dade.

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Nacional de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis/AIDS. Hepati tes, AIDS e herpes 
na práti ca odontológica. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 
1998.

CAMPINAS. Secretaria Municipal de Educação. Listagem 
das escolas municipais de 1o grau de Campinas. Campinas, 
1996.

Norma técnica. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 
10520: informação e documentação: citações em 
documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002.

Patente.

ENTIDADE RESPONSÁVEL e/ou AUTOR.  Título da invenção 
na língua original.  Número da patente, datas (do período do 
registro).  Indicação da publicação onde foi citada a patente, 
quando for o caso.

Exemplo:

EMBRAPA. Unidade de Apoio, Pesquisa e Desenvolvimento 
de Instrumentação Agropecuária (São Carlos-SP). Paulo 
Estevão Cruvinel. Medidor digital multi sensor de 
temperatura para solos. BR n. PI 8903105-9, 26 jun. 1989, 
30 maio 1995.

PRODUTOS ERLAN LTDA. (Uberlândia-MG). Paulo César da 
Fonseca. Ornamentação aplicada à embalagem. CI. 10—3-6. 
BR nº PI 2300045, 12 set. 1983, 28 de maio 1985.
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Documentos/
publicações 

referenciadas como um 
todo (cont.)

(livro e/ou folheto 
(manual, guia, 

catálogo, enciclopédia, 
dicionário etc.) e 

trabalhos acadêmicos 
(teses, dissertações), 

congressos, 
conferências, encontros 

e outros eventos 
cientí fi cos, atlas, 
normas técnicas, 

patentes, legislação, 
dentre outros.

Congressos, conferências, jornadas, dentre outros.

NOME DO EVENTO, numeração (se houver)., ano, local de 
realização (cidade). Título.... Local de publicação (cidade): 
editora, data de publicação. Número de páginas e/ou volume 
(este últi mo opcional).

CONGRESSO DE ENGENHARIA CIVIL, 4., 2000, Juiz de Fora. 
Anais... Juiz de Fora: Interciência, 2000. 638 p. 2 v.  

JORNADA DE EDUCACIÓN A DISTÂNCIA, 3., 1999, Osormo. 
Anais ... Chile: Mercosur, 1999.

Documentos jurídicos.

NOME DO PAÍS, ESTADO OU MUNICÍPIO. Lei nº, data (dia, 
mês e ano). Ementa. Dados da publicação que transcreveu a 
lei ou decreto.

Exemplo:

BRASIL. Lei n° 9.273, de 3 de maio de 1996. Torna obrigatória 
a inclusão de dispositi vo de segurança que impeça a 
reuti lização das seringas descartáveis. Lex: Coletânea de 
Legislação e Jurisprudência, São Paulo, v. 60, p. 1260, maio/
jun. 1996. Legislação Federal e Marginália.

BRASIL. Decreto-Lei n.º 2423, de 7 de abril de 1988. 
Estabelece critérios para pagamento de grati fi cações e 
vantagens pecuniárias aos ti tulares de cargos e empregos 
da Administração Federal direta e autárquica e dá outras 
providências. Diário Ofi cial [da] República Federati va do 
Brasil, Brasília, DF, 8 abr. 1988. p. 6009.

Obs: No caso de Consti tuições e suas emendas, entre 
o nome da jurisdição e o tí tulo, acrescenta-se a palavra 
Consti tuição, seguida do ano de promulgação, entre 
parênteses.

Exemplo: BRASIL. Consti tuição (1988). Consti tuição da 
República Federati va do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988.
Revista/periódico: Título. Local de publicação. Editora, datas 
de início e de encerramento da publicação (se houver).

Exemplo:
REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 
1939- . Trimestral. Absorveu Boleti m Geográfi co do IBGE. 
Índice acumulado, 1939-1983. ISSN 0034-723X.
BOLETIM GEOGRÁFICO. Rio de Janeiro: IBGE, 1943-1978. 
Trimestral.
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Parte de documentos/
publicações 

referenciadas
(Inclui capítulo, volume, 

fragmento e outras 
partes de uma obra, 
com autor (es) e/ou 

tí tulo próprios)

Capitulo de livro. 
Exemplo:

AUTOR (es). Título da parte. A expressão 
“In: AUTOR (es). Título do documento 
no todo: subtí tulo (se houver).  Edição. 
Local: Editora, data de publicação (ano).  
Paginação (inicial e fi nal) ou outra forma 
de individualizar a parte referenciada.

ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude 
na era moderna. In: LEVI, G.; SCHMIDT, 
J. (Org.). História dos jovens. 2. ed.  São 
Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 
7-16.

TUFANO, Douglas. Língua portuguesa. In: 
______. Estudos de língua e literatura. 3. 
ed. rev. aum. São Paulo: Moderna, 1986. 
273 p. p. 13-19.

Arti go de revista/periódico.

AUTOR. Título: subtí tulo (se houver). Título 
do periódico, local, volume, fascículo/
número, página inicial e final, mês e ano.

Exemplo:

NUNES, Débora. A construção de uma 
experiência de economia solidária em 
bairro periférico de Salvador. Revista 
de Desenvolvimento Econômico - RDE, 
Salvador, v.3, n.5, p.37-50, dez. 2001.

SANTOS, F. R. dos. 
A colonização da 
terra do Tucujús. In: 
_____. História do 
Amapá: 1º grau. 2. 
ed. Macapá: Valcan, 
1994. cap. 3, p.15-24.

OBS:
A indicação In: _____ 
signifi ca que a autoria 
do capítulo é igual à 
autoria da obra no 
todo
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Parte de documentos/
publicações 

referenciadas
(Inclui capítulo, volume, 

fragmento e outras 
partes de uma obra, 
com autor (es) e/ou 

tí tulo próprios)

Em meio eletrônico.
 
Arti go e/ou matéria de revista, boleti m 
etc.

Exemplo:

VIEIRA, Cássio Leite; LOPES, Marcelo. A 
queda do cometa. NeoInterati va, Rio de 
Janeiro, n. 2, inverno 1994. 1 CD-ROM.

SILVA, M. M. L. Crimes da era digital. Net, 
Rio de Janeiro, nov. 1998. Seção Ponto 
de Vista. Disponível em: <htt p://www.
brazilnet.com.br/
contexts/brasilrevistas.htm>. Acesso em: 
28 nov. 1998.

MATTAR, Fauze Najib et al. Redação 
de documentos acadêmicos: conteúdo 
e forma. Caderno de Pesquisa em 
Administração. São Paulo, v.1, n.3, p.1-18, 
1996. Disponível em: < www.ead.fea.usp.
br/cad-pesq/arquivos/C03-art02.pdf >.  
Acesso em: 1 abr. 2007.

Anais.

FERNANDES, P. V. N. D. A normalização 
como insumo da documentação cientí fica. 
In: SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS 
UNIVERSITÁRIAS, 14., 2006, Salvador. 
Anais eletrônicos... Salvador: UFBA, 2006. 
Disponível em: <htt p:// www.snbu2006.
ufb a.br/ >.  Acesso em: 5 nov. 2005.
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Parte de documentos/
publicações 

referenciadas (cont.)
(Inclui capítulo, volume, 

fragmento e outras 
partes de uma obra, 
com autor (es) e/ou 

tí tulo próprios)

OBS: Foram 
referenciados alguns 

modelos de referências 
sem indicação de 
autoria ou autor 

desconhecido

Sem indicação de autoria ou autor 
desconhecido.

WINDOWS 98: o melhor caminho para 
atualização. PC World, São Paulo, n. 75, 
set. 1998. Disponível em: <htt p://www.
idg.com.br/
abre.htm>. Acesso em: 10 set. 1998.

MANUAL para apresentação de trabalhos 
acadêmicos da Universidade Católica de 
Brasília. Brasília: Universidade Católica de 
Brasília, 2008. 99 p. Disponível em: htt p://
biblioteca.ucb.br/Manual.pdf.  Acesso em: 
1 mar. 2009.

CONSEQUENCIAS da globalização no 
Brasil. O Imparcial, São Luís, 28 jul.2002. 
Disponível em: HTTP://www.oimparcial.
com.br. Acesso em: 29 jul. 2002.

Arti go de jornal.

AUTOR (es). Título: subtí tulo (se houver). 
Nome do Jornal. Local de publicação, dia, 
mês e ano. Número ou tí tulo do Caderno, 
Seção ou Suplemento, páginas inicial e 
fi nal do arti go.

Exemplo:

OLIVEIRA, W. P. de. Judô: educação fí sica 
e moral. Estado de Minas, Belo Horizonte, 
17 mar. 1981. Caderno de Esporte, p. 7.
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Fique atento!

Títulos demasiadamente longos: 
Suprimir as últi mas palavras, desde 

que não seja alterado o senti do. 
A supressão deve ser indicada por 

reti cências.

Exemplos:

ARTE de furtar... Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992.

LEVI, R. Edifí cio Columbus...: n. 1930-33. 1997. 108 f. 
Plantas diversas. Originais em papel vegetal.

Exemplo:

SWOKOWSKI, E. W.; FLORES, V. R. L. F.; MORENO, M. 
Q. Cálculo de geometria analíti ca. Tradução de Alfredo 
Alves de Faria. Revisão técnica Antonio Pertence Júnior. 
2. ed. São Paulo: Makron Books do Brasil, 1994. 2 v.

Exemplo:

LAZZARINI NETO, Sylvio. Cria e recria. [São Paulo]: SDF 
Editores, 1994. 108 p.

Exemplo:

LAZZARINI NETO, Sylvio.

CÂMARA JUNIOR, Joaquim Matt oso.

Exemplo:

CASTELO BRANCO, Renato. 

VILLAS BOAS, Newton

Exemplo:

SCHIMIDT-NIELSEN, Knut.

O‘CONNOR, John.

DE LUCA, Rosalia Regina.

Com Tradutor/revisor:
Incluir a expressão Tradução de 

depois do tí tulo.

Com indicação de grau de 
parentesco:

A entrada é feita pelo últi mo 
sobrenome mais o sobrenome que 

indica o parentesco.

Com sobrenomes consti tuídos por 
substanti vo + adjeti vo: 

A entrada é feita pelo substanti vo 
mais o adjeti vo.

Com sobrenome ligado por hífen e 
com prefi xos: 

Quando a cidade não aparece 
no documento, mas pode ser 

identi fi cada:
Indicá-la entre colchetes.
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Quando não for possível determinar 
o local:

Uti lizar a expressão sine loco, 
abreviada, entre colchetes [S.l.]

Quando houver duas editoras:
 Indicam-se ambas, com seus 
respecti vos locais (cidades), 

separando-as com ponto e vírgula. 
No caso de três ou mais, indicar 
a primeira ou a que esti ver em 

destaque.

Quando não for possível identi fi car 
a editora: Uti lizar a expressão sine 
nomine, abreviada, entre colchetes 

[s.n.].

Quando a obra não apresentar 
nenhuma data de publicação, 

impressão, copyright, 
distribuição, data de depósito 

de trabalho acadêmico 
(apresentação): 

Registrar a data provável 
obedecendo a um dos padrões 

ao lado: 

Exemplos:

OS GRANDES clássicos das poesias líricas. [S.l.]: Ex 
Libris, 1981. 60 f.
KRIEGER, Gustavo; NOVAES, Luís Antonio; FARIA, Tales. 
Todos os sócios do presidente. 3. ed. [S.l.]: Scritt a, 
1992. 195p.

Exemplos:

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).

Exemplos:

FRANCO, I. Discursos: de outubro de 1992 a agosto de 
1993. Brasília, DF: [s.n.], 1993. 107p.

Exemplos:

[1981?] data provável           [ca. 1977 data aproximada] 

[197-] década certa               [197-?] década provável 

[19--] século certo                 [19--?] século provável 

[1971 ou 1072] um ano ou outro 

[1987] data certa, porém não indicada no documento.
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