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APRESENTAÇÃO 
 
 

Visando auxiliar tanto discentes quanto docentes na elaboração normatizada 

de trabalhos acadêmicos (Dissertação de Mestrado), o Curso de Pós-Graduação em 

Saúde e Sociedade (PPGSS) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

elaborou o presente manual. 

Este compêndio toma por base, de maneira majoritária, as normas 

internacionais elaboradas pelo grupo de editores científicos do Comitê Internacional 

de Editores de Revistas Médicas (International Committee of Medical Journals Editors 

– ICMJE), que, em 1978 em Vancouver, no Canadá, propôs um conjunto de 

normatizações para trabalhos acadêmicos na área médica, de modo a estabelecer 

padrões de formatação, sendo conhecido por Estilo Vancouver, notadamente para a 

seção de referências. As citações ao longo do texto, no padrão ‘autor-data’, são 

baseados no estilo Harvard, método mais direto para reconhecer o autor do trabalho 

citado. Os elementos externos (capa e lombada) e a disposição dos elementos 

internos (elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais) são por vezes adaptados 

das diretrizes propostas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 

(2011). 

As informações adotadas aqui são oriundas dos escritos originais encontrados 

em http://www.icmje.org, http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html e 

http://www.abnt.org.br  

Nossos sinceros agradecimentos a todos os Docentes do Programa que 

contribuíram com valiosas sugestões que resultaram neste produto final e também e 

especialmente aos Discentes, que, representando o motivo primário para a existência 

deste guia e como seus usuários diretos, auxiliaram com observações importantes 

para a atualização do mesmo, oriundas do exercício da adequação de seus trabalhos 

a este manual. 

 
Dra. Ellany Gurgel Cosme do Nascimento 

Coordenadora do Programa de  
Pós-Graduação em Saúde e Sociedade 

 
Mossoró, Março de 2020. 
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1 DEFINIÇÃO: Dissertação 
 

DISSERTAÇÃO 
 

Conceitualmente, a dissertação corresponde ao documento formal que explicita o 
produto final de um trabalho experimental ou exposição de um estudo científico 
retrospectivo, de tema único e bem delimitado em sua extensão, com o objetivo de 
reunir, analisar e interpretar informações. Deve evidenciar o conhecimento de 
literatura existente sobre o assunto objeto do estudo e a capacidade de 
sistematização do candidato/autor. É realizado sob a supervisão de um orientador 
detentor do título de Doutor e devidamente cadastrado no Programa de Pós-
Graduação ao qual o discente está vinculado, visando à obtenção do grau de Mestre, 
constituindo-se em seu requisito final. 
 
 

2 ESTRUTURA DO TRABALHO ACADÊMICO 

 

Tomando como referência a versão final da Dissertação a ser depositada na 
biblioteca da Instituição (encadernação com capa dura), a  estrutura de trabalhos 
acadêmicos compreende elementos externos e elementos internos. Neste caso, os 
elementos externos são constituídos por capa e lombada (elementos obrigatórios) 
(ABNT, 2011) enquanto os elementos internos estão estruturados em três partes 
sequenciais: Pré-textual, Textual e Pós-textual (ABNT, 2011). 
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2.1 ELEMENTOS EXTERNOS (capa) 
 

2.1.1 Capa 

A capa é a proteção externa do documento, sendo o elemento obrigatório que 
inicia o trabalho acadêmico. Nesta se inserem as informações indispensáveis à sua 
identificação, quais sejam: nome da Instituição/Programa de Pós-Graduação ao qual 
o trabalho é vinculado, o título da obra elaborada, o autor do trabalho desenvolvido e 
o local e data em que este foi realizado. A capa dura não exclui a inserção da capa 
como parte dos elementos pré-textuais. A disposição dos elementos respeita a 
seguinte sequência: 
 

○ Cabeçalho: nome da Instituição/Pós-Graduação 
○ Nome do autor 
○ Título do trabalho 
○ Subtítulo,  caso haja (precedido por dois pontos, sequencial ao título) 
○ Local (Cidade e Estado) da Instituição 
○ Ano do trabalho 
 

As margens para inserção de textos devem respeitar a seguinte distância dos 
limites da página: superior 3,0 cm; inferior 2,0 cm; esquerda 3,0 cm; direita 2,0 cm. 
Formatação: 
 

Tipo de letras Times ou Arial 

Tamanho de letras 12 

Alinhamento Centralizado 
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2.2 ELEMENTOS INTERNOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1 Elementos pré-textuais 
 

Dentre os elementos pré-textuais algumas de suas subdivisões são 
obrigatórias e outras opcionais. A decisão de quais elementos opcionais serão 
incluídos no documento final depende da orientação da Instituição de ensino e 
também do trabalho desenvolvido, já que, em alguns casos, algumas informações 
podem não ser solicitadas, não sendo portanto apresentadas, como por exemplo uma 
lista de tabelas. 

As subdivisões que podem existir dentro de um elemento geral auxiliam na 
localização das informações. 

Na versão de avaliação por parte da banca de arguição no momento da defesa 
do trabalho a capa é parte dos elementos pré-textuais. 
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2.2.1.1 Folha de rosto 
Elemento pré-textual obrigatório. Similar à capa, apresenta os elementos 

considerados essenciais para que seja possível identificar o trabalho, com o 
acréscimo de informações complementares, como a área de concentração, orientador 
do trabalho, sua natureza e objetivo, respeitando a seguinte sequência: 

 

○ Nome do autor 
○ Título (em negrito) 
○ Subtítulo, em havendo 
○ Indicação do tipo do trabalho (dissertação, neste caso) 
○ Objetivo (grau pretendido) 
○ Nome do programa da pós-graduação 
○ Nome da Instituição 
○ Área de concentração, se for o caso 
○ Nome do orientador (a) 
○ Nome do co-orientador (a), caso haja 
○ Local (Cidade, Estado) da Instituição 
○ Ano da defesa 
 
 Formatação: 
 

Tipo de letras Times ou Arial 

Tamanho de letras 12 
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2.2.1.2 Ficha catalográfica 

Elemento que fornece as informações bibliográficas concernentes ao trabalho, 
tais como autor, título, local, assunto, número de páginas etc. 

Deve vir impressa no verso da folha de rosto do trabalho, abaixo da metade 
inferior da página, inserida em um retângulo de aproximadamente 12,5 x 7,5 cm.   
Preparada pela biblioteca na qual a versão final do trabalho ficará depositada.  

No caso da UERN, há um link da página da Biblioteca Central que permite a 
elaboração da Ficha catalográfica pelo próprio discente, em um formato de 
preenchimento autoexplicativo que gera automaticamente o código específico de cada 
documento (Código Cutter - código alfanumérico que indica a autoria de uma obra 
literária): 
https://fichacat-biblioteca.apps.uern.br  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobrenome do autor, Prenome 
 
    Título/ autor. Ano 
 
    XXX f. 
 
    Notas 
 

    1. Assunto. I. Autor. II. Título 

 

https://fichacat-biblioteca.apps.uern.br/
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2.2.1.3 Folha de aprovação 
Deve conter o nome do autor (em negrito), título do trabalho por extenso (em 

negrito), o subtítulo (caso haja), tipo do trabalho (dissertação, neste caso), grau 
pretendido, local/data de aprovação, nome dos membros componentes da banca, 
suas respectivas instituições e espaço para assinatura destes. 
 
 
Formatação: 
 

Tipo de letras Times ou Arial 

Tamanho de letras 12 
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2.2.1.4 Dedicatória 
Elemento optativo, onde o autor do trabalho acadêmico apresenta suas 

homenagens, inclusive póstumas, a quem considera importante. Geralmente 
apresentado na parte inferior da página, alinhado à direita, respeitando a distância de 
2 cm da margem. 
 
 Formatação: 
 

Tipo de letras Times ou Arial 

Tamanho de letras 12 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 Dedico este trabalho aos meus  
                                                                           familiares, por seu carinho e apoio. 
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2.2.1.5 Agradecimentos 
Elemento opcional, contendo qualquer menção de ordem profissional ou 

acadêmica (ao orientador, corpo diretivo, professores etc.) e pessoal (parentes, 
amigos), de forma livre. 
 
 Formatação do título: 
 

Tipo de letras Times ou Arial 

Estilo de letras Caixa alta, negrito 

Tamanho de letras 12 

Alinhamento Centralizado 
 

 Formatação do texto: 
 

Tipo de letras Times ou Arial 

Tamanho de letras 12 

Espaçamento 1,5 cm 

Parágrafo 1,25 

Alinhamento Justificado 

 

 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 
         Aos meus pais por seu apoio. 
 
         Ao orientador, pelo suporte no desenvolvimento do trabalho. 
 
         Aos colegas do laboratório, pelo companheirismo. 
 
         Aos funcionários da Instituição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Programa de Pós-Graduação 

em Saúde e Sociedade 

www.propeg.uern.br/ppgss 

 

 

 

 

Página 13 / 35 
 

 saudesociedade@mestrado.uern.br | R. Miguel Antônio da Silva Neto, s/n, Aeroporto. 59607-360. Mossoró/RN.  3315-2246 

2.2.1.6 Epígrafe 
Elemento opcional que permite ao autor mencionar uma frase de outro autor 

que acredita ser reflexo ou tenha relação com o processo de desenvolvimento do 
trabalho apresentado ou mesmo seja inspiradora ao autor. O autor pode optar por 
grafá-la em itálico. Epígrafes também podem ser inseridas no começo de cada seção 
primária. 
 
 Formatação: 
 

Tipo de letras Times ou Arial 

Tamanho de letras 12 

Espaçamento Simples 

Alinhamento Recuada a 4 cm 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 “Há sabedoria em não crer  
                                                                            saber aquilo que tu não sabes” 

 

                                                              Sócrates (469-399 a.C.), Filósofo grego 
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2.2.1.7 Local de execução do trabalho e auxílios vigentes 

 Elemento opcional, mas bastante importante, que tenciona fornecer 
informações a respeito do local onde o trabalho foi desenvolvido (laboratório, 
departamento, hospital, biblioteca etc.), bem como a respeito da orientação/co-
orientação e auxílios financeiros recebidos durante a execução do projeto, 
explicitando se o estudante foi agraciado com alguma modalidade de bolsa (regular, 
sanduíche etc.). Normalmente organizado como um parágrafo único no centro da 
página, respeitando-se os limites de margens. 

 
Formatação do texto: 
 

Tipo de letras Times ou Arial 

Tamanho de letras 12 

Texto Parágrafo único 

Espaçamento 1,5 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                A parte experimental da presente Dissertação foi desenvolvida no 

Laboratório/Hospital/Biblioteca xxxx, do Departamento de xxxx, Faculdade de xxxx 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, sob orientação dos 

Professores xxxx e xxxx. O presente trabalho recebeu auxílio financeiro do xxxxx e 

do xxxx. 
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2.2.1.8 Resumo 
Elemento obrigatório que se refere a uma síntese do trabalho, no idioma 

vernáculo do local onde o mesmo foi desenvolvido e escrito. Texto organizado em 
bloco (parágrafo único), não devendo ultrapassar 500 palavras, contendo as 
informações que apresentem ao leitor do que trata o trabalho. Dentro do parágrafo 
único o autor pode destacar as seções de objetivo, métodos, resultados e 
conclusões a partir do emprego desses termos. 

Deve-se evitar o uso de símbolos, contrações, fórmulas, equações, 
gráficos, tabelas, etc. desde que não sejam absolutamente necessários. 

Ao final do resumo devem-se listar as palavras-chave (até cinco), precedidas 
do termo Palavras-chave, separadas entre si por vírgula, em ordem alfabética e 
finalizadas por ponto. 
 
 Formatação do título: 
 

Tipo de letras Times ou Arial 

Estilo de letras Caixa alta, negrito 

Tamanho de letras 12 

Alinhamento Centralizado 
 

 Formatação do texto: 
 

Tipo de letras Times ou Arial 

Tamanho de letras 12 

Texto Parágrafo único 

Extensão 150 a 500 palavras 

Espaçamento 1,5 cm 

 

 

 
                                                                    RESUMO 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In volutpat, nulla in tempor 
venenatis, augue lorem accumsan justo, in fringilla lectus quam a enim. Morbi finibus 
est tempor pulvinar accumsan. Aenean non diam interdum, mattis lectus in, sodales 
purus. Morbi ac enim eleifend, commodo urna non, consectetur arcu. Ut feugiat est a 
ligula imperdiet placerat. Vivamus gravida suscipit nunc, in euismod purus bibendum 
vitae. Pellentesque aliquet dui magna. Suspendisse potenti. Sed sit amet ipsum nibh. 
Nulla aliquam augue id sapien posuere, rhoncus consectetur dolor volutpat. Phasellus 
sit amet tortor eu velit porttitor consectetur ut in lectus. Morbi gravida posuere lorem 
non placerat. Maecenas euismod tellus non arcu consequat, et consequat libero 
porttitor. Fusce cursus risus non dolor eleifend tempus. Nam quam enim, faucibus id 
ullamcorper in, congue consectetur magna. Sed fermentum nisl lacinia, aliquam metus 
nec, commodo urna. Morbi porttitor diam id nisl tempor sollicitudin. Aliquam rhoncus 
tempor ipsum, id ultricies ipsum posuere nec. Phasellus lectus dui, pretium at blandit 
eu, porttitor in nulla. Sed nec sapien sit amet arcu tincidunt auctor. Vestibulum quam 
neque, pharetra nec odio non, aliquet eleifend ante. Donec dapibus eu augue a 
viverra. Donec sagittis purus ut elit consectetur, in finibus mi dapibus. Etiam viverra. 

Clavis verbis: Abdicatio tutelage, Ad referendum, Juris tantum. 
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2.2.1.9 Abstract 
Resumo em língua estrangeira, também obrigatório. Refere-se à tradução do 

resumo do idioma vernáculo para outra língua, neste caso para o inglês. Também 
deve ser seguido das palavras-chave (Keywords), separadas por vírgula e finalizadas 
por ponto. 
 
Formatação do título: 
 

Tipo de letras Times ou Arial 

Estilo de letras Caixa alta, negrito 

Tamanho de letras 12 

Alinhamento Centralizado 
 

 Formatação do texto: 
 

Tipo de letras Times ou Arial 

Tamanho de letras 12 

Texto Parágrafo único 

Extensão 150 a 500 palavras 

Espaçamento 1,5 cm 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                   ABSTRACT 

 

Mauris mattis ornare lorem vitae volutpat. Proin mi nibh, egestas ac augue non, 
sodales posuere urna. Vivamus vehicula velit justo, sit amet tincidunt nunc sodales sit 
amet. Morbi a tortor velit. Aenean vel lacus sodales, rutrum massa ac, maximus dolor. 
Proin et bibendum lacus. Mauris elementum erat elit, in vestibulum leo pulvinar nec. 
Nulla orci eros, bibendum quis nisl nec, convallis varius enim. Sed hendrerit nisi non 
tellus gravida suscipit. Suspendisse potenti. Sed suscipit elit ut velit interdum porta. 
Quisque sagittis semper porttitor. Suspendisse potenti. Pellentesque at ex euismod, 
mattis elit facilisis, lobortis enim. Integer rhoncus vehicula dolor, in vulputate nisi 
scelerisque molestie. In enim purus, blandit sed ex sit amet, condimentum blandit 
sapien. Etiam nisl dolor, semper nec lacus sit amet, volutpat malesuada sapien. Etiam 
ex mi, porttitor non augue vel, consectetur iaculis ante. Donec nec sem odio. Cras 
pretium nibh at imperdiet ultricies. Donec ornare odio ac scelerisque aliquet. Praesent 
condimentum vitae lacus at rhoncus. Aliquam viverra, velit semper tincidunt euismod, 
elit eros facilisis ipsum, quis eleifend est erat in lorem. Donec efficitur elit a 
pellentesque venenatis. Suspendisse viverra justo libero, quis consectetur velit 
pharetra ac. Sed imperdiet felis quis ultrices fermentum. Etiam tempus faucibus eros, 
ut congue. 

Clavis verbis: Ad aeternum, In abstrato, Omnium consensus. 
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2.2.1.10 Lista de Figuras, Tabelas, Abreviaturas/Siglas e Símbolos 

Elementos opcionais, porém muito usuais, sendo normalmente adotados. 
Excepcionalmente, pode-se organizar uma única lista para figuras e tabelas (“Lista de 
Figuras e Tabelas”) se o somatório das mesmas não ultrapassar o número de cinco, 
respeitando a notação primária do elemento (Figura 1, Figura 2, Tabela 1 etc). 
 
Formatação do título: 
 

Tipo de letras Times ou Arial 

Estilo de letras Caixa alta, negrito 

Tamanho de letras 12 

Alinhamento Centralizado 
 

 Formatação do texto: 
 

Tipo de letras Times ou Arial 

Tamanho de letras 12 
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2.2.1.11 Sumário 
Elemento obrigatório que contém a enumeração das principais divisões, 

seções e outras partes da obra, sendo composto de todas as partes do trabalho, 
como listas, resumos e títulos. O título ‘SUMÁRIO’ deve estar centralizado na parte 
superior da folha e deve ser digitado em caixa alta, negrito. Conterá o item 
especificado, seguido da numeração, que deve estar alinhada à direita da página. Os 
elementos pré-textuais não fazem parte do sumário. 

Dependendo da seção indicada, os elementos do sumário podem ser grafados 
em caixa alta ou baixa, em negrito ou fonte normal. O indicativo numérico de uma 
seção precede seu título, alinhado à esquerda, separado por um caractere. 
Exemplo: 
 
1 SEÇÃO PRIMÁRIA 
1.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA 
1.1.1 Seção terciária 
1.1.1.1 Seção quaternária 
1.1.1.1.1 Seção quiternária 
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2.2.2 Elementos textuais 
Comumente chamados de corpo do trabalho, correspondendo ao texto 

propriamente dito, devendo conter os itens básicos para o desenvolvimento de um 
trabalho acadêmico. Constituído de Introdução, Material e Métodos, Resultados e 
Discussão/Conclusões. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2.1 Introdução 
Primeiro elemento textual. Esta seção deve fornecer ao leitor o tema da 

dissertação e suas finalidades, de modo a que este possa compreender sobre o que o 
autor irá discorrer ao longo do trabalho (por que, para que e como o trabalho está 
sendo escrito, bem como o arcabouço teórico que o suporta), correspondendo ao 
Referencial teórico do trabalho. Normalmente a Introdução abarca os seguintes itens: 
  Tema: apresenta o assunto de forma a delimitar o tema que será tratado no 
trabalho. 
  Problema: a situação que levou o autor a pesquisar sobre o assunto 
apresentado. 
  Justificativa: indicação do por que da escolha do tema para a execução do 
trabalho. 
  Referencial teórico: apresentação do que já foi estudado sobre o tema 
(revisão da literatura) 
  Objetivos: indica os objetivos geral e específico(s) do trabalho, como um item 
separado, sendo o último antes da seção de Material e Métodos, grafado como seção 
secundária. 
 

Excetuando-se os objetivos, que devem ser listados como um elemento em 
separado (o último da seção), os demais podem fazer parte do corpo da Introdução 
sem que seja necessário identificá-los textualmente (por exemplo, como um item 
‘Problema’ ou ‘Justificativa’). 
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2.2.2.2 Material e Métodos 
Elemento de caráter descritivo que permite ao leitor saber como o trabalho foi 

desenvolvido. A seção de métodos deve incluir o tipo de pesquisa (experimental, 
estudo de caso etc.), população e amostra, como foi realizada a coleta de dados 
(questionário, testes etc.) e análise dos dados (análise quantitativa, qualitativa etc.). 
O autor deve ser o mais explícito quanto possível, fornecendo o máximo de 
informações que assegurem a reprodutibilidade do estudo, incluindo-se a descrição 
de equipamentos e insumos utilizados e protocolos adotados. É imperioso indicar 
quais normas éticas foram adotadas e seguidas, quais sejam: aprovação do comitê de 
ética local, em experimentação animal ou humana (com respectivo número de 
protocolo) e a norma internacional que rege a pesquisa: Guia para o cuidado e uso de 
animais de laboratório (NIH), Convenção de Helsinki etc. 
 

2.2.2.3 Resultados 
 Seção na qual o autor expõe os resultados obtidos com a pesquisa. O texto 
deve ser exposto de forma clara e com ordenação, sempre focando o assunto e 
evitando-se tergiversar do tema abordado. Os títulos ou subtítulos empregados 
devem seguir uma sequência lógica, de modo a facilitar a compreensão do leitor 
quanto ao seu conteúdo. A apresentação dos dados pode ser qualitativa ou 
quantitativa, fazendo-se uso de figuras, tabelas, gráficos, esquemas, mapas, 
diagramações etc. 
 

2.2.2.4 Discussão e Conclusões 

Seção na qual o autor realiza análises e interpretação dos achados obtidos. É 
neste ponto que o autor estabelece a conexão entre o problema abordado, os 
resultados obtidos em seu trabalho e a comparação com outros estudos disponíveis 
na literatura. A conclusão (que pode ser listada como um item separado, 
imediatamente após a discussão) aponta, à luz da literatura prévia sobre o tema 
explorado no trabalho, os objetivos alcançados no estudo. Poderá também apresentar 
sugestões de novos temas de pesquisa ou linhas de estudo com base no que foi 
desenvolvido e apontar recomendações sobre o que foi encontrado como resultado 
em sua pesquisa. Em regra, a conclusão não deve apresentar citações ou 
interpretações de outros autores. 
  

2.2.3 Elementos Pós-textuais 
Referem-se à última parte do 

trabalho, constando de referências, 
apêndices, anexos e glossário. Os três 
últimos são opcionais, uma vez que 
podem não ser utilizados pelo autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Programa de Pós-Graduação 

em Saúde e Sociedade 

www.propeg.uern.br/ppgss 

 

 

 

 

Página 21 / 35 
 

 saudesociedade@mestrado.uern.br | R. Miguel Antônio da Silva Neto, s/n, Aeroporto. 59607-360. Mossoró/RN.  3315-2246 

2.2.3.1 Glossário 
Lista de palavras ou conceitos utilizados que merecem ser definidos para 

melhor compreensão do trabalho. O título ‘GLOSSÁRIO’ deverá ser centralizado no 
alto da página, com letras em caixa alta e negrito. 
 
 

2.2.3.2 Apêndice 
Textos ou documentos elaborados pelo próprio autor, que servem como 

comprovação de sua argumentação, como por exemplo, questionário aplicado, roteiro 
de entrevista etc. Sua formatação é livre. O título deverá ser precedido da palavra 
‘APÊNDICE’, centralizado, com letras em caixa alta e negrito. Recebe identificação 
alfabética com letras maiúsculas, travessão e seu respectivo título. Exemplo: 
APÊNDICE A – Questionário aplicado aos agentes de saúde; Apêndice B – 
Questionário aplicado aos pacientes. 
 

2.2.3.3 Anexo 
Textos ou documentos não elaborados pelo autor, que servem como 

comprovação de sua argumentação. Exemplos: Relatórios de circulação interna, 
folder institucional etc. O título deverá ser precedido da palavra ‘ANEXO’, 
centralizado, com letras em caixa alta e grafadas em negrito. Recebe identificação 
alfabética com letras maiúsculas, travessão e seu respectivo título. Exemplo: ANEXO 
A – Relatório Interno da Secretaria de Saúde; ANEXO B – Formulário de 
cadastramento na Receita Federal. Sua formatação é livre. 
Textos disponíveis na Internet ou publicações de fácil localização em bibliotecas não 
devem ser inseridos como anexo, bastando referenciá-los na listagem bibliográfica. 
 

2.2.3.4 Índice 
É uma lista detalhada dos assuntos, nomes de pessoas, instituições, nomes 

geográficos, acontecimentos etc., devendo ser preferencialmente ordenados 
alfabeticamente, com indicação da sua localização na página em que aparece. 
 
 Formatação de Glossário, Apêndice, Anexo e Índice 
  
Formatação do título: 
 

Tipo de letras Times ou Arial 

Estilo de letras Caixa alta, negrito 

Tamanho de letras 12 

Alinhamento Centralizado 
 

 Formatação do texto: 
 

Tipo de letras Times ou Arial 

Tamanho de letras 12 

Alinhamento Justificado 

Estilo dos termos Caixa baixa 

Espaçamentos Simples, com 1 espaço simples 
entre as palavras ou conceitos 
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3 CITAÇÕES E REFERÊNCIAS 

 

3.1 CITAÇÕES 
Citação é a menção no texto de uma informação oriunda de outra fonte. 

São introduzidas no texto com o propósito de esclarecer ou complementar as ideias 
do autor. Ao se fazer uma citação, pode-se adotar dois tipos de sistemas para indicá-
la: o sistema autor-data e sistema numérico. O presente guia define a primeira como 
padrão de formatação (estilo Harvard). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependendo do modo como as ideias de outros autores são apresentadas no 
documento que está sendo produzido, pode-se dividir as citações em: direta, indireta 
e citação de citação. 
 

3.1.1 Citação direta (ou textual) 
Refere-se ao ato em que o autor copia de modo literal uma passagem ou 

fragmento de uma fonte de pesquisa que lhe serviu de referência, sem qualquer 
modificação, nem mesmo de pontuação ou eventuais erros tipográficos. Este tipo de 
citação pode ser dividido nas que ocupam até três linhas no texto e nas que excedem 
este limite. No caso desta última, sua disposição no corpo do texto é particular. 
 

○ Citação direta em até três linhas: destacada no texto com aspas duplas. Pode 
ser feita de duas formas:  
 
 
 
 
 
 

○ Citação direta em mais de três linhas: o texto é deslocado para outra linha, 
com recuo de margem de 4 cm à esquerda, alinhamento justificado, sem aspas, sem 
espaço entre linhas e com tamanho da fonte menor que a do texto (11 ou 10). 
Eventualmente pode-se suprimir parte do texto citado usando-se reticências dentro de 
colchetes […] exatamente no ponto onde a informação está sendo suprimida, 
podendo ocorrer no início, meio ou final da frase. 
 
 

 
 

De acordo com Fachin (2001, p. 162), o trabalho acadêmico, na parte textual, “abrange 
três partes: introdução, corpo do trabalho e conclusão”. 

O trabalho acadêmico, na parte textual, “abrange três partes: introdução, corpo do trabalho 
e conclusão” (Fachin, 2001, p. 162). 
 

De acordo com Fachin (2001, p. 163),  

                    
 

 

o corpo do trabalho geralmente comporta várias ideias, porém 
os capítulos devem obedecer à seguinte disposição: a ideia 
principal forma o primeiro capítulo, a ideia secundária, o 
segundo e a ideia terciaria forma o terceiro capitulo. 
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3.1.2 Citação indireta (ou livre)  
Quando se reproduzem as ideias, porém sem a transcrição das palavras do 

autor. Implica em reescrever um texto substituindo os vocábulos originais, repetindo, 
com palavras simples, mas próprias, o pensamento no texto original. Este tipo de 
citação segue a sequência do texto no qual está sendo agregada normalmente. 
Requer, como na outra forma, apresentação do autor e ano, com a página não sendo 
elemento obrigatório. 
 
  
 
 
 
 
 
 

○ Citações do mesmo autor com a mesma data de publicação devem ser 
diferenciadas por letras minúsculas, em ordem alfabética. Exemplo: Carvalho, 1995a; 
Carvalho, 1995b. Nos casos de citações de vários documentos de diversos autores, 
deve-se menciona-los separados por ponto e vírgula, em ordem alfabética. Nas 
citações de vários documentos com datas de publicação distintas deve-se respeitar o 
aspecto cronológico. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3 Citação de citação 
São citações de trabalhos aos quais o leitor não teve acesso direto, sendo 

obtida pela leitura de uma obra que referencia o trabalho de interesse. Neste caso, o 
trabalho de interesse, ao qual não se teve acesso, é listado seguido do termo apud 
(lido como citado por) e da obra que foi consultada. O formato de citação de citação 
não é contemplado na norma Vancouver, tendo sido adaptado da norma da ABNT. 
 
 
 
 
 
 

A citação direta pode ser conceituada como a transcrição de um texto, de uma fonte de 

pesquisa que você consultou (Cervo et al., 2007)  

ou 

Para Cervo et al. (2007), a citação direta pode ser conceituadas como a transcrição de um 

texto, de uma fonte de pesquisa que consultou.  

Em se tratando de parafrasear, o autor Garcia (1980, apud Medeiros, 2005, p. 183) indica a 

“paráfrase como um dos exercícios mais proveitosos, que contribui para o aprimoramento 

do vocabulário e proporciona oportunidade de restruturação fraseológica”. 

Como afirma Carvalho (1998a) todo processo de seleção deverá ser imparcial.  

O autor apresenta algumas estratégias de “(...) como conquistar seu emprego, sem utilizar 

artifícios visuais” (Carvalho, 1988b, p.81). 

Diversos autores salientam a importância da utilização do metal nobre nos pinos dos 

implantes dentários (Fonseca, 1997; Paiva, 1997; Silva, 1997) 

Para Salomon (1978), Rey (1987), Severino (1991) e Minayo (1994) a boa apresentação de 

trabalhos de iniciação científica depende, antes de qualquer coisa, do planejamento de um 

projeto de pesquisa bem delineado. 
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Nota: Nas citações direta e indireta, caso o número de autores seja de dois, seus 
nomes são separados pela letra ‘e’ (‘Como descrito por Antunes e Sandoval (2014), 
há dois tipos de análises [...]’). Caso haja mais de três autores, cita-se o primeiro, 
seguido do termo et al., grafado em itálico (‘Saraiva et al. (2011) estimam que mais de 
20% das descrições [...]’). 
 

3.2 REFERÊNCIAS 
Ao final de qualquer trabalho acadêmico-científico todas as citações inseridas 

ao longo da obra devem ser obrigatoriamente organizadas em uma seção à parte, 
definida como Referências. Referência é, portanto, uma lista, em ordem alfabética, 
das fontes consultadas pelo autor na elaboração de seu trabalho. Cada fonte deve ser 
apresentada de modo a permitir sua identificação pelo leitor. 
 

3.2.1 Exemplos de formatação de referências 
 
○ Livros  
Formato: Sobrenome Prenome (do autor). Titulo do livro. Edição (se houver). 
Cidade: Editora; ano. página inicial-página final. 
Exemplo: Lakatos EM, Marconi MA. Fundamentos de metodologia científica. 3. ed. 
rev. ampl. São Paulo: Atlas; 2006. 
 

○ Partes de livro  
Formato: Autor(es) da parte referenciada. Título da parte referenciada. In: Autor(es) 
do livro. Título do livro. Edição.  Local de publicação: Editora; Ano de publicação. 
Página inicial-final da parte referenciada. 
Exemplo: Del Negro G. Doenças produzidas por fungos. In: Guimarães RY, Guerra 
CC. Clínica e laboratório: interpretação clínica das provas laboratoriais. São Paulo: 
Sarvier; 1984. p. 272-5. 
  

○ Partes de livro sem autoria especial (trechos, fragmentos, volumes, capítulos, 
páginas etc.) 
Formato: Autor(es) da obra toda. Título da obra toda. Edição. Local de publicação: 
Editora; Ano de publicação. Localização da parte referenciada. 
     Exemplo: Gil AC. Como elaborar projeto de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas; 
2002. 
 

○ Livro em formato eletrônico 
Formato: Autor(es). Título [suporte]. Local de publicação: Editora; data de 
publicação [data de acesso com a expressão “acesso em”]. Endereço do site com a 
expressão “Disponível em:” 
Exemplo: Pompéia R. O Ateneu [Internet].16.ed. São Paulo: Ática, 1996  [acesso 
em 2001 jun 

27]. Disponível em: http://www.bibvirt.futuro.usp.br/index.html 

 

○ Artigo em revista 
Formato: Autor(es) do artigo. Título do artigo. Título da revista abreviado. Ano da 
publicação; volume (número, quando houver): páginas inicial - final do artigo. 

http://www.bibvirt.futuro.usp.br/index.html
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Exemplo: Rossi D, Volterra A. Astrocytic dysfunction: insights on the role in 
neurodegeneration. Brain Res Bull. 2009; 80: 224-32. 
 
Em havendo mais de seis autores, os seis primeiros são listados, seguidos de et al.  
Exemplo: Gonzalez-Zulueta M, Ensz LM, Mukhina G, Lebovitz RM, Zwacka RM, 
Engelhardt JF, et al. Manganese superoxide dismutase protects nNOS neurons from 
NMDA and nitric oxide-mediated neurotoxicity. J Neurosci. 1998; 18: 2040-55. 
 

○ Artigo em revista sem autoria 
Formato: Título. Título do periódico abreviado. Ano da publicação; volume (número, 
caso haja): páginas inicial-final do artigo.  
Exemplo: Metodologia do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. Rev 
Bras Estat. 1980; 41(162): 323-30. 
 

○ Artigo em revista em formato eletrônico 
Formato: Autor(es). Título do artigo. Título do periódico abreviado [suporte]. Ano de 
publicação [data de acesso com a expressão “acesso em”]; volume (número): páginas 
inicial-final ou [número de páginas aproximado]. Endereço eletrônico com a expressão 
“Disponível em:”  
Exemplo: Pavezi N, Flores D, Perez CB. Proposição de um conjunto de metadados 
para descrição de arquivos fotográficos considerando a Nobrade e a Sepiades. 
Transinf [Internet]. 2009 [acesso em 2010 nov 8]; 21(3): 197-205. Disponível em: 
http://revistas.puc-campinas.edu.br/transinfo/search.php?op=search&query=metada 
dos&limit=all 
 

○ Artigo com DOI (Digital Object Identifier) 
Formato: Autor. Título. Título do periódico abreviado. Ano de publicação; volume 
(número): páginas inicial-final do artigo. doi: identificador.  
Exemplo: Plassman BL, Langa KM, Fisher GG, Heeringa SG, Weir DR, Ofstedal MB, 
et al. Prevalence of dementia in the United States: the aging, demographics, and 
memory study. Neuroepidemiology. 2007 29: 125–32. doi: 10.1159/000109998. 
  

○ Artigo em revista como comentário 
Formato: Autor(es) do artigo. Título do artigo. Título da revista abreviado. Ano da 
publicação; volume (número, quando houver): páginas inicial - final do artigo. doi: 
identificador (quando em formato eletrônico). 
Exemplo: Leal PC, Lins LCRF, Gois AM, Marchioro M, Santos JR. Commentary: 
Evaluation of Models of Parkinson's Disease. Front Neurosci. 2016; 10:283. doi: 
10.3389/fnins.2016.00283. eCollection 2016.  
 

○ Artigo retratado 
Formato: Autor. Título. Título do periódico abreviado. Ano de publicação; volume 
(número): páginas inicial-final do artigo. Artigo original Retratação em: Autor. Título do 
periódico abreviado ano de publicação; volume (número): páginas retratadas.  
Exemplo: Reichembach MT. A refeição em família: um lugar de encontro entre a 
história da alimentação e da enfermagem. Cogitare Enferm. 2004; 9(2): 53-65. 
Retratação em: Reichembach MT. Cogitare Enferm. 2005; 10(3): 86. 
 
 

http://dx.doi.org/10.3389/fnins.2016.00283
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○ Artigo contendo retratação  
Formato: Autor. Título. Título do periódico abreviado. Ano de publicação; volume 
(número): páginas inicial-final do artigo. Retratação de: Autor. Título do periódico 
abreviado Ano de publicação; volume (número): páginas da retratação.  
Exemplo: Reichembach MT. A refeição em família: um lugar de encontro entre a 
história da alimentação e da enfermagem. Cogitare Enferm. 2005; 10(3): 86. 
Retratação de: Reichembach MT. Cogitare Enferm. 2004; 9(2): 53-65.  
 

○ Artigo com errata  
Formato: Autor. Título. Título do periódico abreviado. Ano de publicação; volume 
(número): páginas inicial-final do artigo. Errata em: Título do periódico abreviado. Ano 
de publicação; volume (número): páginas da errata. 
Exemplo: Shinde UP, Liu JJ, Inouye M. Protein memory through altered folding 
mediated by intramolecular chaperones. Nature. 1997; 389:520-22. Errata em: 
Nature.1998; 392: 210. 
 

○ Indicação do tipo de artigo  
Formato: Autor. Título [tipo de artigo]. Título do periódico abreviado. Ano de 
publicação; volume (número): páginas inicial-final do artigo. 
Exemplos: Wylie DRW, Bischof WF, Frost BJ. Common reference frame for neural 
coding of translational and rotational optic flow [letter]. Nature.1998; 392: 278-82.  
 
Nelson PT, Saper CB. Beta-amyloid-induced neurofibrillary changes in the cerebral 
cortex of the sheep [abstract]. Neurology.1995; 45 (4 Suppl 4): 201.  
 

○ Número com parte 
Formato: Autor. Título. Título do periódico abreviado. Ano de publicação; Volume 
(número parte): páginas inicial-final do artigo.  
Exemplo: Lowenstein DH, Alldredge BK. Status epilepticus at an urban public hospital 
in the 1980s. Neurology.1993; 43 (3 Pt1): 483-8. 
 

○ Volume com suplemento 
Formato: Autor. Título. Título do periódico abreviado. Ano de publicação; volume 
número do suplemento: páginas inicial-final do artigo.  
Exemplo: Vokes EE. Combined modality therapy of solid tumours. Lancet.1997; 349 
Suppl 2: 4-6.  
 

○ Número com suplemento 
Formato: Autor. Título. Título do periódico abreviado. Ano de publicação; volume 
(número seguido do número do suplemento): páginas inicial-final do artigo.  
Exemplo: Buxton BF, Komeda M, Fuller JA, Gordon I. Bilateral internal thoracic artery 
grafting may improve outcome of coronary artery surgery: risk-adjusted survival. 
Circulation. 1998; 98 (19 Suppl II): 1-14. 
 

○ Paginação com numeração em algarismos romanos  
Formato: Autor. Título. Título do periódico abreviado. Ano de publicação; volume 
(número): páginas inicial-final do artigo em algarismos romanos.  
Exemplo: Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. 
Introduction. Hematol Oncol Clin North Am.1995; 9 (2): xi-xii.  
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○ Sem número e sem volume  
Formato: Autor. Título. Título do periódico abreviado. Ano de publicação: páginas 
inicial-final.  
Exemplo: Hobson RW. Randomized clinical trial results define operative indications in 
symptomatic and asymptomatic carotid endarterectomy patients. Curr Opin Gen Surg. 
1994: 265-71. 
 

○ Artigo não publicado (no prelo)  
Formato: Autor. Título. Título do periódico abreviado. No prelo Ano.  
Exemplo: Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. No 
prelo 1996. 
 

○ Artigo de Jornal  
Formato: Autor. Título do artigo. Nome do jornal. Data (ano mês dia); Seção: página 
(coluna).  
Exemplo: Azeredo E. A internet e a lei. A Folha de São Paulo. 2010 nov 6; Cad. A:3 
(col.1). HC aponta aumento de 36% em casos de maus tratos. Oeste Notícias. 2010 
nov 7; Oeste 2 Regional: 1 (col.2).  
 

○ Artigo de jornal em formato eletrônico  
Formato: Autor. Título do artigo [suporte]. Título do jornal. Data (ano mês dia) [data 
de acesso com a expressão “acesso em”]. Endereço eletrônico com a expressão 
“Disponível em:”  
Exemplo: Castro D. Projeto obriga emissoras a exibir filmes nacionais [Internet]. A 
Folha de São Paulo. 2001 jan. 10 [acesso em 2001 jan. 25]. Disponível em: 
http://www.uol.com.br/fsp/ilustrad/inde10012001.htm. 
 

○ Anuário ou Boletim  
Formato: Nome ou Sigla. Título do Anuário/Boletim. Edição (se houver). Cidade: 
Editora; ano. página inicial-página final. Endereço eletrônico com a expressão 
“Disponível em:” 
Exemplo: ADI. World Alzheimer Report. The Global Economic Impact of Dementia. 
London: 2011. Alzheimer's Disease International. Disponível em: 
http://www.alz.co.uk/research/files/WorldAlzheimerReport2010ExecutiveSummary.pdf 
 

○ Monografia, Dissertação e Tese 
Formato: Autor. Título: subtítulo (caso haja). Tipo [Grau e Área de Concentração]. 
Local: Instituição onde foi apresentada; ano da defesa.  
Exemplos: Dias MT. Um guia para estimativas de projetos de software em micro e 
pequenas empresas. Dissertação [Mestrado em Computação Aplicada]. São José: 
Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar, Universidade do Vale do Itajaí; 
2008.  
Santana MB. Avaliação da estimulação da medula espinhal como modelo de 
tratamento da Doença de Parkinson no primata Callithrix jacchus. Tese [Doutorado 
em Psicobiologia]. Natal: Centro de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte; 2014. 
 
 
 

http://www.uol.com.br/fsp/ilustrad/inde10012001.htm
http://www.alz.co.uk/research/files/WorldAlzheimerReport2010ExecutiveSummary.pdf
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○ Monografia, Dissertação e Tese em formato eletrônico 
Formato: Autor. Título: subtítulo (caso haja). Tipo [Grau] [suporte]. Local: Instituição 
onde foi apresentada; ano. Data de acesso com a expressão “acesso em” Endereço 
eletrônico com a expressão “Disponível em:”  
Exemplo: Baldoino PC. O nível motivacional dos servidores dos CEFET/SC – 
Unidade de Ensino de Florianópolis: um estudo de caso. Monografia [Especialização 
em Gestão Pública] [Internet]. Florianópolis: Centro Federal de Educação Tecnológica 
de Santa Catarina; 2007. [acesso em 2016 mai 11]. Disponível em:  
http://wiki.ifsc.edu.br/mediawiki/images/9/97/PEDRO_PACHECO_BALDUINO.pdf 
 

○ Eventos 
Anais com título próprio 
Formato: Título do Evento n.º; data de realização (ano, mês e dias); cidade e estado 
ou pais da realização do evento (estado ou país abreviado e entre parênteses e por 
extenso, quando necessário). Local de publicação: Editora ou Instituição responsável 
pela publicação; data de publicação.  
Exemplo: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. 1997; Poços de 
Caldas, Minas Gerais. Livro de resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química; 
1997. 
 
Por nome dos autores 
Formato: Autor (es). Título do Trabalho. In: Título do Evento n.º; data de realização 
do evento (ano, mês e dias); local de sua realização (cidade), estado ou país 
abreviado (e entre parênteses) ou por extenso, se necessário. Local de publicação: 
Editora; data de publicação. Paginação do trabalho ou resumo.  
Exemplo: Zioni F. Controle popular: discussões temáticas. In: Anais do 4. Congresso 
Paulista de Saúde Pública; 1993 jul 10-14; São Paulo, Brasil. São Paulo: Associação 
Paulista de Saúde Pública; 1995. p. 25-6. 
  

○ Patente 
Formato: Autor(es), seguido da expressão inventor(es); depositante. Título da 
invenção. Sigla do país e número de depósito. Data (período de registro). 
Exemplo: Hoffmamm K, Herbst H, Pfaendner, R, inventores; Ciba-Geygy, 
depositante. Processo para estabilização de pead. BR patente 9507145-8 A. 1997 Set 
02. 
 

○ Patente em formato eletrônico  
Formato: Autor(es), seguido da expressão inventor(es); depositante. Título da 
invenção [suporte]. Sigla do país e número de depósito. Data (período de registro). 
[data de acesso com a expressão “acesso em”]. Endereço eletrônico com a expressão 
“Disponível em:”  
Exemplo: Kesterke VL, inventor. Disposição em vedação de embalagem inviolável 
[Internet]. BR patente MU7401909-0. 1994 out. 10. [acesso em 2016 mai. 11]. 
Disponível em: http://www.patentesonline.com.br/disposi-o-em-veda-o-de-
embalagem-inviol-vel-126471.html  
 

○ Documento Jurídico  

http://wiki.ifsc.edu.br/mediawiki/images/9/97/PEDRO_PACHECO_BALDUINO.pdf
http://www.patentesonline.com.br/disposi-o-em-veda-o-de-embalagem-inviol-vel-126471.html
http://www.patentesonline.com.br/disposi-o-em-veda-o-de-embalagem-inviol-vel-126471.html
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Formato: Local (País, Estado ou Cidade). Título (nome do órgão, especificação de 
legislação, nº, data). Ementa. Indicação da publicação oficial. Data de publicação 
(ano, mês, dia); Seção. Páginas inicial-final.  
Exemplo: 
Constituição Federal 
Brasil. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado Federal. 1988. 
 
Órgão governamental 
Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Guia dos livros didáticos: 1ª a 4ª séries. 
Brasília: SEF, 1997. 
 
Portaria 
Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.884, de 11 de novembro de 1994. 
Elaboração de projetos físicos [para estabelecimentos assistenciais de saúde]. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil. 1994 dez. 15; Seção 1. p. 19523-49.  
 
Código  
Brasil. Código civil, 2002. Código civil. 53.ed. São Paulo: Saraiva; 2002. 
 

○ Documento Jurídico em formato eletrônico 
Formato: Local (País, Estado ou Cidade). Nome da Corte ou Tribunal. Título 
(especificação de legislação, nº, data (ano, mês, dia)). Ementa [suporte]. Indicação da 
publicação oficial. Data de publicação (ano, mês, dia) [data de acesso com a 
expressão “acesso em”]. Endereço eletrônico com a expressão “Disponível em:”. 
Exemplo: 
Leis, decretos e resoluções  

Brasil. Ministério da Saúde. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução 
RDC n. 36, de 04 de março de 2004. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 
gerenciamento de resíduos de serviço de saúde [texto na Internet]. Diário Oficial da 
Republica Federativa do Brasil, Brasília (DF); 2004 mar 5 [citado 2004 Set 16]. 
Disponível em:  

http://e- legis.bvs.br/leisref/public/showACT.php?idi=10048.  
 
Sem autoria  
Legislação eletrônica: perguntas e respostas da CF [CD-ROM]. Barueri: Manole; 2006 
 

○ Normas técnicas 
Formato: Órgão normalizador. Título. Local, ano. Páginas. 
Exemplo: Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6022: informação e 
Documentação: artigo em publicação periódica científica impressa: apresentação. Rio 
de Janeiro, 2003. 5p. 
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4 REGRAS GERAIS PARA FORMATAÇÃO DO DOCUMENTO 

 

4.1 FORMATAÇÃO GERAL 
 

O texto deve ser digitado em folhas de formato A4 branco (21 cm x 29,7 cm), 
tamanho da fonte 12 (Arial ou Times New Roman) para todo o texto, exceto as 
citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação, legendas das ilustrações 
e das tabelas, natureza do trabalho, objetivo, nome da instituição a que é submetida e 
área de concentração, as quais devem ser digitadas em tamanho menor e uniforme, 
tamanho da fonte 10. Para as citações de mais de três linhas deve-se observar o 
recuo de 4 cm da margem esquerda. 
 

4.2 MARGEM 
 

As folhas devem apresentar margem esquerda e superior de 3 cm; direita e 
inferior de 2 cm. 
 

4.3 ESPAÇAMENTO 
 

Todo o texto deve ser digitado com espaço de 1,5, excetuando-se as citações 
com mais de três linhas, notas de rodapé, referências, legendas das ilustrações e das 
tabelas, ficha catalográfica, natureza do trabalho, objetivo, nome da instituição a que é 
submetida e área de concentração, que devem ser organizadas em espaçamento 
simples. As referências, no final do trabalho, devem ser separadas entre si por dois 
espaços simples. 

Os títulos das seções devem começar na parte superior da mancha e ser 
separados do texto por dois espaços 1,5 entrelinhas. 

A folha de rosto e na folha de aprovação, a natureza do trabalho, o objetivo, o 
nome da instituição a que é submetida e a área de concentração alinhados do meio 
da mancha para a margem direita. 
 

4.4 NOTAS DE RODAPÉ 
 

As notas de rodapé devem digitadas dentro das margens, ficando separadas 
do texto por um espaço simples e por filete de 3 cm, a partir da margem esquerda. 
 

4.5 INDICATIVOS DE SEÇÃO 
 

O indicativo numérico de uma seção precede seu título, alinhado à esquerda, 
separado por um caractere. Cada seção primária deve ser iniciada em uma nova 
folha. 
Exemplo: 
 
1 SEÇÃO PRIMÁRIA 
1.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA 
1.1.1 Seção terciária 
1.1.1.1 Seção quaternária 
1.1.1.1.1 Seção quiternária 
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4.6 PAGINAÇÃO 
 

Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas, 
mas não numeradas. A numeração é colocada a partir da parte textual, em algarismos 
arábicos, no canto superior direito da folha, distando 2 cm da borda superior. Havendo 
apêndice e anexos, as folhas devem se numeradas de maneira contínua e sua 
paginação deve dar seguimento à do texto principal. 
 

4.7 SIGLAS 
 

Todas as siglas que aparecem pela primeira vez no texto devem ser 
precedidas da forma completa da sigla, que deve ser colocada após o nome completo 
entre parênteses. A partir de então deve ser usada apenas a sigla ao longo do 
restante do texto. 
Exemplo: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
 

4.8 UNIDADES DE MEDIDAS E SÍMBOLOS 
 

As unidades de peso e medida são abreviadas quando seguem os numerais 
(35 g, 2 ml, 10 cm). Se grafadas isoladamente, são escritas por extenso (grama, 
mililitro, porcentagem etc.). 
 

4.9 NUMERAIS 
Os números podem ser grafados em algarismos arábicos ou por extenso, 

como se segue: 
 
1) Por extenso: de zero a dez; a partir de 11, em algarismos. Exemplo: Cinco 
variáveis, 11 amostras. 
2) Em algarismos: quando de enumerações. Exemplo: 4 crianças e 9 adultos. 
3) Em algarismos: de mil em diante, com ponto separando as casas decimais. 
Exemplo: 1.729, 15.890.  
Exceção: indicação de anos: No ano de 2012, durante oito semanas, foram atendidos 
1.049 pacientes. 
4) Números ordinais respeitam a mesma regra. Exemplo: terceiro, oitavo, 37º; 
149º. 
5) Em algarismos sempre que um número indicar valor, grandeza ou 
medida. Exemplo: nascido às 9 horas; o resultado será entregue dia 17; bebê de 1 
anos, 2 meses e 11 dias. 
 

4.10 EQUAÇÕES E FÓRMULAS 
 

As equações e fórmulas devem ser destacadas no texto e, se necessário, 
numeradas com algarismos arábicos entre parênteses, alinhados à direita. 
Exemplo: X² + Y² =Z² (1) 
 

4.11 PORCENTAGENS 
O símbolo ‘%’ deve figurar junto dos algarismos.  
Exemplo: 7%, 43%, 100%. 
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4.12 ILUSTRAÇÕES 
 

Define-se como ilustração qualquer componente destacado graficamente em 
um texto, que visa apresentar informação concisa que permita uma pronta 
interpretação ao leitor. Podem ser gráficos, fotografias, desenhos, mapas, tabelas, 
quadros, fórmulas, esquemas ou gravuras. 

Devem ser numeradas no decorrer do texto com algarismos arábicos, em uma 
sequência própria, de acordo com seu tipo (Gráficos, Figuras...), independente da 
numeração progressiva.  

As ilustrações devem ser centralizadas na página e impressas o mais próximo 
possível do trecho onde foram mencionadas, de modo a favorecer sua associação ao 
texto. Sua legenda deve aparecer logo abaixo, indicando a fonte quando não for de 
autoria própria. 
 
Exemplo: Figura (imagem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Elefante na Savana Africana.  
Fonte: http://static.turistipercaso.it/image/m/masai-mara-natura/masai-mara-
natura_au5n6.T0.jpg  
 
 
Exemplo: Figura (gráfico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Expectativa de vida na América Latina (em anos).  
Fonte:http://www.statetrustlife.com/wp-
content/uploads/2012/06/LifeExpectancy_LA_pt.png  

http://static.turistipercaso.it/image/m/masai-mara-natura/masai-mara-natura_au5n6.T0.jpg
http://static.turistipercaso.it/image/m/masai-mara-natura/masai-mara-natura_au5n6.T0.jpg
http://www.statetrustlife.com/wp-content/uploads/2012/06/LifeExpectancy_LA_pt.png
http://www.statetrustlife.com/wp-content/uploads/2012/06/LifeExpectancy_LA_pt.png
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Exemplo: Figura (mapa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Mapa da fome no mundo em 2014. 
Fonte: 
https://www.wfp.org/sites/default/files/images/2014/hunger%20map%20caputure.JPG  
 
 
Exemplo: Figura (quadro) 

 
Figura 4. Ranking das melhores Universidades do mundo segundo o QS World 
2011/2012. 
Fonte:https://criticaexistencial.files.wordpress.com/2011/09/ranking-das-melhores-
universidades-segundo-qs-world-2011-2012.jpg 

No caso de a ilustração ser em forma de tabela esta deve apresentar os dados 
de maneira resumida e direta, devendo conter: título (localizado na parte superior), 
cabeçalho, corpo da tabela (dados numéricos e/ou descritivos) e fonte (caso seja de 
outros autores). 

https://www.wfp.org/sites/default/files/images/2014/hunger%20map%20caputure.JPG
https://criticaexistencial.files.wordpress.com/2011/09/ranking-das-melhores-universidades-segundo-qs-world-2011-2012.jpg
https://criticaexistencial.files.wordpress.com/2011/09/ranking-das-melhores-universidades-segundo-qs-world-2011-2012.jpg
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Exemplo: 
 
Tabela 1. Coleta e tratamento de esgoto nos municípios brasileiros no ano 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: http://www.scielo.br/img/revistas/rap/v45n2/03t01.jpg  
 
 
A organização de uma tabela respeita a seguinte estrutura: 
  
1) Deve ser delimitada, no alto e em baixo, por traços horizontais espessos, 
preferencialmente 
2) Margens direita e esquerda não devem ser delimitadas por linhas verticais 
3) Faculta-se o uso de traços verticais para separação das colunas no corpo da tabela 
4) Quando a tabela ocupar mais de uma página repete-se o cabeçalho na página 
seguinte usando no alto do cabeçalho ou dentro da coluna indicadora a designação 
de Continua ou Conclusão (entre parênteses) junto ao cabeçalho 
5) Sua citação no texto deve se dar em numeração sequencial 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scielo.br/img/revistas/rap/v45n2/03t01.jpg
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