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APRESENTAÇÃO
A atividade acadêmica está estruturada em torno de três eixos: obter conhecimento, 

criar conhecimento e comunicar conhecimento. O presente livro, contemplando a etapa 
final de comunicar o conhecimento produzido, tem o objetivo de orientar os alunos e 
os docentes do UniAnchieta para a elaboração de trabalhos acadêmicos e projetos de 
pesquisa de acordo com as Normas de Documentação da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), acopladas a algumas peculiaridades de procedimentos institucionais. 

São muitas as normas da área de documentação aprovadas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, no entanto, são apresentadas aqui apenas as informações 
básicas para o aluno ter mais segurança na elaboração gráfica, na estrutura do trabalho 
acadêmico, na apresentação de citações e no estabelecimento de referências. Sendo 
assim, a disciplina de Metodologia do Trabalho Científico, seja nos cursos de graduação 
ou de pós-graduação, encontra respaldo nas orientações contidas em tal compêndio.

Em 2007, um grupo de professores se motivou a organizar o Manual de orientação 
para elaboração de trabalhos acadêmicos. A semente se plantara. Em 2011, em 
decorrência da atualização de algumas normas, o grupo, embora mais reduzido, se propôs 
a revisar tal material, inclusive de acordo com as novas regras ortográficas, redundando 
tal empreendimento no volume transformado em livro digital.

Agora apresentamos aos estudantes e docentes esta segunda edição do livro, a 
qual incorpora as atualizações nas normas da ABNT realizadas de 2012 até o presente 
momento.

Desde a sua primeira edição, esta obra tem servido como referência metodológica 
fundamental em praticamente todos os cursos superiores do UniAnchieta. Esperamos, 
pois, que continue cumprindo a contento este importante papel acadêmico.

http://anchieta.br
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1  TRABALHO ACADÊMICO E  
PLÁGIO

A elaboração do trabalho acadêmico, especialmente o Trabalho de Conclusão de 
Curso, deve seguir as especificidades de cada curso e as orientações do Regulamento 
Geral, elaborado pela Diretoria de Graduação do UniAnchieta.

Importa mencionar que na elaboração do trabalho acadêmico o aluno deve dedicar 
especial atenção às regras de citação (ver o sexto capítulo deste livro) para não incorrer 
em plágio. O aluno deve ter clareza de que a prática da remissão a outros textos e autores 
é constitutiva do modo de produção do trabalho acadêmico, ou seja, é indispensável 
explicitar exatamente o que está sendo usado de outros textos e autores, e diferenciar 
as tais citações das proposições e interpretações do próprio acadêmico.

Por isso, conforme Romancini (2007, p. 46), a citação, definida como a atribuição 
da fonte a uma ideia ou conteúdo, deve ser precisa e averiguável, permitindo ao leitor 
do trabalho acadêmico “[...] checar o contexto geral da citação e a fidelidade com que 
a mesma foi feita”. Assim, toda citação literal ou paráfrase deve ser acompanhada da 
respectiva referência.

O plágio no trabalho acadêmico configura-se quando o aluno se apropria de frases, 
parágrafos, conceitos, ideias, informações ou mesmo de um trabalho na íntegra de outro 
autor, sem mencionar a respectiva fonte, ou seja, sem dar ao verdadeiro autor o devido 
crédito. 

Em qualquer dessas situações, há implicações ético-legais. É fundamental notar, 
conforme Furtado (2002), que o plágio resulta na violação de diretos autorais e se 
configura, na linguagem jurídica, um ilícito criminal gravíssimo1 . Importa destacar que 
o Regulamento Geral do UniAnchieta disciplina os procedimentos nos casos em que o 
trabalho acadêmico se configura como plágio.

1 Referências ao direito autoral são encontradas na Constituição Federal da República do Brasil de 
1988, no Código Civil, no Código Penal e na Lei de Direitos Autorais, Lei nº 99.610/98
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2 TERMINOLOGIA
Para fins deste trabalho são utilizados os seguintes termos e definições, conforme 

Norma Técnica de Referências (NBR 14724:2011; NBR 15287:2011; NBR 10719:2015):

a) Trabalho de conclusão de curso de graduação, trabalho de graduação 
interdisciplinar, trabalho de conclusão de curso de especialização e/ou aperfeiçoamento:

[...] documento que apresenta o resultado de estudo, devendo expressar 
conhecimento do assunto escolhido, que deve ser obrigatoriamente 
emanado da disciplina, módulo, estudo independente, curso, programa, e 
outros ministrados. Deve ser feito sob a coordenação de um orientador. 
(NBR 14724:2011, item 3.35)

b) Dissertação:

[...] documento que apresenta o resultado de um trabalho experimental 
ou exposição de um estudo científico retrospectivo, de tema único e bem 
delimitado em sua extensão, com o objetivo de reunir, analisar e interpretar 
informações. Deve evidenciar o conhecimento de literatura existente 
sobre o assunto e a capacidade de sistematização do candidato. É feito 
sob a coordenação de um orientador (doutor), visando a obtenção do 
título de mestre. (NBR 14724:2011, item 3.10)

c) Tese:

[...] documento que apresenta o resultado de um trabalho experimental 
ou exposição de um estudo científico de tema único e bem delimitado. 
Deve ser elaborado com base em investigação original, constituindo-
se em real contribuição para a especialidade em questão. É feito sob a 
coordenação de um orientador (doutor) e visa a obtenção do título de 
doutor, ou similar. (NBR 14724:2011, item 3.33)

http://anchieta.br
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d) Projeto de pesquisa: “[...] compreende uma das fases da pesquisa. É a descrição 
da sua estrutura”. (NBR 15287:2011, item 3.18)

e) Relatório técnico e/ou científico: “[...] documento que descreve formalmente o 
progresso ou resultado de pesquisa científica e/ou técnica”. (NBR 10719:2015, item 3.24)
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3 FORMA GRÁFICA DO TEXTO
Para os trabalhos acadêmicos digitados ou datilografados, sugere-se como melhor 

formatação:

Figura 1 – Formatação recomendada

Papel  branco  
ou reciclado

Tamanho A4 (21,0 cm x 29,7 cm)

Margens
Superior e esquerda: 3 cm

Inferior e direita: 2 cm

Fonte Somente Arial ou somente Times New Roman.

Tamanho e cor da fonte Fonte 12. O texto deve ser digitado em cor preta, podendo ser 
utilizadas outras cores somente para as ilustrações.

Alinhamento           
dos parágrafos

Justificado.

Início do parágrafo A primeira linha de cada parágrafo deve sofrer recuo de 1,25 
cm em relação à margem esquerda.

Espaçamento entre as
linhas

Todo texto deve ser digitado com espaçamento entre linhas 
1,5, observadas as seguintes exceções, as quais devem ser 
digitadas em espaçamento entre linhas simples: as citações 
literais de mais de três linhas, as notas de rodapé, as legendas 
das ilustrações e das tabelas, os elementos da folha de rosto 
(natureza do trabalho, objetivo etc.) e as referências.

Espaçamento entre 
parágrafos na lista de 
referências

As referências, ao final do trabalho, devem ser separadas entre 
si por uma linha em branco de espaço simples. 

Numeração de páginas

Todas as folhas, a partir da folha de rosto, devem ser contadas 
sequencialmente, mas não numeradas. A numeração é colocada 
a partir da primeira folha da parte textual (da “Introdução”), em 
algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, a 2 cm 
da borda superior. Havendo apêndices e anexos, as suas folhas 
devem ser numeradas normalmente, dando continuidade à 
numeração do texto principal.

http://anchieta.br
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Títulos sem indicativo
numérico

Os seguintes títulos devem ser centralizados e vir em 
letras maiúsculas e em negrito: lista de ilustrações, lista de 
abreviaturas e siglas, lista de símbolos, agradecimentos, 
resumo, sumário, referências, glossário, apêndice(s), anexo(s), 
índice(s), errata.

A folha de aprovação, a dedicatória e a epígrafe são elementos 
sem título e sem indicativo numérico.

Citações Ver o sexto capítulo deste livro.

Notas de rodapé

As notas de rodapé podem s er notas de referência e/ou notas 
explicativas. As notas de referência são utilizadas para indicar 
a fonte da citação. As notas explicativas são utilizadas para 
inserir informações complementares ao texto principal, para 
remeter o leitor a outras partes do trabalho, para indicar outros 
textos em que se discute determinada questão ou para trazer 
a versão original (em língua estrangeira) de alguma citação. 
Devem ser colocadas na parte inferior da página e separadas 
do texto por um traço contínuo de 3 ou 4 cm. São digitadas em 
espaço simples, com caracteres menores do que os usados no 
texto.

Capítulos

Devem sempre ser iniciados numa nova página, mesmo que 
sobre espaço suficiente na página em que termina o capítulo 
anterior. Os títulos, em letras maiúsculas e grafadas em negrito, 
são numerados em algarismos arábicos.

Seções e subseções do
trabalho

Escritos de forma homogênea, os títulos das seções e subseções 
do trabalho devem ser separados do texto que os precede ou que 
os sucede por um espaço entre linhas 1,5 e devem ser numerados 
conforme a técnica dos números pontuados: 2.1, 2.1.1 etc.

Para especificar pormenores no interior destas subdivisões 
usam-se algarismos ou letras fechados em meio-parênteses: 1), 
a) etc., evitando exageros com a formação de séries de números 
pontuados muito longas.

Destacam-se, no corpo do trabalho, os títulos das seções e 
das subseções, utilizando-se os recursos de negrito, itálico ou 
sublinhado e, de forma idêntica, no sumário. 

Sugestões:

- Seção primária: fonte 12, letras maiúsculas e em negrito.

- Seção secundária: fonte 12, letras maiúsculas e sem negrito.

- Seção terciária: fonte 12, somente maiúscula a primeira letra,

sendo as demais minúsculas, em negrito e em itálico.

- Seção quaternária: fonte 12, somente maiúscula a primeira letra,

sendo as demais minúsculas, em negrito.

Digitação e impressão do
trabalho

Os elementos pré-textuais devem iniciar no anverso da folha, 
com exceção dos dados internacionais de catalogação-
na-publicação que devem vir no verso da folha de rosto. Os 
elementos textuais e pós-textuais podem ser digitados apenas 
no anverso das folhas ou no anverso e no verso.

Quantidade mínima e 
máxima de páginas do 
trabalho

Esta definição ficará a critério de cada curso.
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4 ESTRUTURA DO TRABALHO 
ACADÊMICO

O trabalho acadêmico segue um padrão de apresentação em três partes: elementos 
pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. De acordo com a NBR 
14724:2011, a estrutura do trabalho acadêmico segue o esquema apresentado abaixo:

 

Capa (obrigatório)
Parte externa Lombada (opcional)

Folha de rosto (obrigatório)                                                       
Errata (opcional)
Folha de aprovação (obrigatório)
Dedicatória (opcional)
Agradecimentos (opcional)
Epígrafe (opcional)

Resumo na língua vernácula/
Palavras-chave (obrigatório)  

Elementos pré-textuais Resumo em língua estrangeira/                                                                                                                                    
palavras-chave (obrigatório)
Lista de ilustrações (opcional)
Lista de tabelas (opcional)
Lista de abreviaturas e siglas (opcional)

Parte interna Lista de símbolos (opcional)
Sumário (obrigatório)

Introdução

Elementos textuais               Desenvolvimento

Conclusão

                                    

Referências (obrigatório)

Glossário (opcional)

Elementos pós-textuais        Apêndice (opcional) 

Anexo (opcional)

Índice (opcional)
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4.1 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

Os elementos pré-textuais têm esse nome porque vêm antes do texto 
propriamente dito e sua apresentação obedece à sequência:

1) Capa;

1a) Lombada;

2) Folha de rosto;

2a) Ficha catalográfica (item necessário apenas para os trabalhos arquivados na

biblioteca; o bibliotecário fornece o modelo da ficha catalográfica);

3) Errata;

4) Folha de aprovação;

5) Dedicatória;

6) Agradecimento;

7) Epígrafe;

8) Resumo/ Palavras-chave;

9) Resumo em língua estrangeira/ Palavras-chave;

10) Lista de ilustrações;

11) Lista de tabelas;

12) Lista de abreviaturas e siglas;

13) Lista de símbolos;

14) Sumário.

A sequência completa desses elementos só estará presente quando houver 
necessidade. Só em trabalho de conclusão de curso, em que há a possibilidade de o 
trabalho ficar arquivado em biblioteca, são necessárias a ficha catalográfica e a lombada, 
na qual deverão constar o ano, o título e o nome do autor, para facilitar a procura.

Dependendo da decisão do coordenador de curso, a encadernação em capa dura 
pode ser substituída por uma mídia digital, em formato de CD ou DVD, com a finalidade 
de compor um banco de dados de trabalhos acadêmicos e economizar espaço físico na 
biblioteca.

O invólucro da mídia deverá ser de acrílico transparente padrão, com a capa frontal 
contendo os mesmos dizeres da capa dura, no mesmo tipo de fonte utilizada no trabalho, 
porém sendo permitido tamanho de fonte menor, de modo a harmonizar os dizeres da 
capa com um retângulo de 12 cm x 12 cm.
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4.1.1 Capa dura

A capa dura, caso seja uma exigência do curso de graduação ou pós-graduação, 
deve ser confeccionada com a letra escolhida para o trabalho, conforme modelo abaixo. 
Observar tamanho das letras e configuração da página conforme modelo da “folha de 
rosto”, mas sem os dizeres “Trabalho de Conclusão de Curso apresentado...”.

Figura 2 – Modelo de capa dura
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4.1.2 Capa

A capa contém os mesmos elementos da capa dura com a mesma letra, só que 
deve ser feita em papel A4, comum (observar o modelo da “folha de rosto”, mas sem os 
dizeres “Trabalho de Conclusão de Curso apresentado...”)

4.1.3 Folha de rosto

De acordo com a NBR 14724:2011, a folha de rosto mantém os mesmos elementos 
registrados na capa, exceto o nome da instituição. Deve ser acrescentada abaixo do 
título, no lado direito da página, uma Nota, indicando a natureza acadêmica do trabalho 
(tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso e outros) e o objetivo (aprovação em 
disciplina, grau pretendido e outros), além da instituição e área de concentração em que 
é apresentado.

É necessário indicar também o nome do orientador e, se houver, o do co-orientador. 
A nota também deve ter tamanho da fonte 10, justificado, somente com as iniciais 
maiúsculas, espaçamento entre linhas simples e alinhada do meio da mancha para a 
margem direita (recuo até o centro da página). 
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Figura 3 – Modelo de folha de rosto2 

2 Como pode ser notado, trata-se de um modelo de folha de rosto referente a um Trabalho de 
Conclusão de Curso do Direito. A folha de rosto deverá ser adaptada conforme a natureza do
trabalho acadêmico e do curso.

NOME DO ALUNO
(letra nº 12 e negrito)

TÍTULO DO TRABALHO:
subtítulo

(letra nº 14 e negrito)

Trabalho de Conclusão de Curso apre-
sentado à banca examinadora do Cen-
tro Universitário Padre Anchieta, como 
exigência parcial para a obtenção do 
grau de bacharel em Direito, sob a 
orientação do Prof. Dr. ... (letra n. 10)

Jundiaí - SP
2020
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4.1.4 Errata

Conforme a NBR 14724:2011, a errata é um elemento opcional. Deve ser inserida 
logo após a folha de rosto e é constituída pela referência do trabalho e pelo próprio texto 
da errata. É apresentada em papel avulso ou encartado e acrescida ao trabalho depois de 
impresso.

Exemplo de errata, conforme a NBR 14724:2011:

ERRATA

FERRIGNO, C. R. A. Tratamento de neoplasias ósseas apendiculares com reimplantação 
de enxerto ósseo autólogo autoclavado associado ao plasma rico em plaquetas: estudo 
crítico na cirurgia de preservação de membro em cães. 2011. 128 f. Tese (Livre-Docên-
cia) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2011.

Folha Linha Onde se lê Leia-se

16 10 auto-clavado autoclavado

32 3 publiacao publicação

4.1.5 Folha de Aprovação

De acordo com a NBR 14724:2011, a folha de aprovação contém nome do autor 
do trabalho, título do trabalho e subtítulo (se houver), natureza, objetivo, nome da insti-
tuição a que é submetido, área de concentração, data de aprovação, nome, titulação e 
assinatura dos componentes da banca examinadora e instituições a que pertencem. 

A data de aprovação e a assinatura dos componentes da banca examinadora são 
colocadas após a aprovação do trabalho. Ressalta-se que a folha de aprovação é um 
elemento sem título e sem indicativo numérico.
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Figura 4 – Modelo de folha de aprovação3

3 O texto da folha de aprovação deverá ser adaptado conforme a natureza do trabalho acadêmico e 
do curso.

NOME DO ALUNO

TÍTULO: subtítulo (do Trabalho de Conclusão de Curso)

Trabalho de Conclusão de Curso aprovado como 
requisito parcial para a obtenção do grau de 
bacharel em Direito, no Centro Universitário 
Padre Anchieta, pela seguinte banca examinadora: 

Banca:        ______________________________
Orientador: prof. ...

______________________________
 

                  ______________________________

Nota:                      _____________

Data da defesa:     _____________
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4.1.6 Dedicatória, agradecimentos e        
epígrafe

A dedicatória, os agradecimentos e a epígrafe (inseridos no trabalho nesta ordem) 
são elementos opcionais. Os agradecimentos e a dedicatória são elementos que, 
praticamente, não necessitam de nenhuma explicação (para sua apresentação gráfica, 
ver os modelos que se seguem). A epígrafe é uma frase (ou um trecho de texto) com a 
indicação da autoria, escolhida para anteceder o texto escrito por ser significativa em 
relação à abordagem ou em relação ao conteúdo desenvolvido. Deve ser inserida após os 
agradecimentos. Também é possível utilizar epígrafes nas folhas ou páginas de abertura 
das seções primárias.

a) FOLHA DE DEDICATÓRIA (MODELO)

Figura 5 – Modelo de dedicatória

Dedico este trabalho a meus 
pais, João da Silva e Maria 
Rosa da Silva, pelo apoio e ca-
rinho que sempre me deram.
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b) AGRADECIMENTOS (MODELO)

Figura 6 – Modelo de agradecimentos

AGRADECIMENTOS

Muitas pessoas contribuíram para a concretização deste 
trabalho. Em primeiro lugar, agradeço a ...
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c) EPÍGRAFE  (MODELO)

Figura 7 – Modelo de epígrafe

4.1.7  Resumo / resumo em língua   
estrangeira / palavras-chave

Conforme indica a ABNT, o resumo informativo deve explicitar: objetivo, métodos e 
materiais, resultados e conclusões. O resumo, em parágrafo único e espaço 1,5, deve ser 
composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não de enumeração de 
tópicos. Deve-se dar preferência ao uso da terceira pessoa do singular e do verbo na voz 
ativa.

“A  injustiça em  qualquer lugar é uma 
ameaça à justiça por toda parte.” 
(Martin Luther King Jr.)
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O resumo em língua estrangeira de divulgação internacional é o texto do resumo 
(feito tal qual orientação dada) vertido para uma língua estrangeira. O resumo na língua 
inglesa, por exemplo, chama-se abstract.

Segundo a NBR 6028:2003, os resumos devem ter de 150 a 500 palavras nos 
trabalhos acadêmicos. Ao final do resumo, devem ser colocadas as palavras-chave, 
separadas entre si por ponto. Veja exemplo de resumo abaixo:

Figura 8 – Modelo de resumo

4.1.8 Lista de ilustrações
Conforme a NBR 14724:2011, a lista de ilustrações é um elemento pré-textual 

opcional. Deve ser elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada 
item designado por seu nome específico, travessão, título e respectivo número da folha 
ou página. 

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo estimar o proces-
so de substituição de importações em setores da indústria 
brasileira no período recente e avaliar se seria um proces-
so natural de substituição de importações ou se conteria 
elementos de indução via política comercial externa. Para 
situar o problema dentro de um arcabouço teórico, é feita 
uma resenha da evolução do pensamento econômico sobre 
a relação entre políticas comerciais e desenvolvimento, dos 
argumentos pró-intervenção comercial e das prescrições de 
política segundo a escola neoclássica e a escola estrutura-
lista. Como referencial teórico são revisitadas brevemente 
as experiências de três países em desenvolvimento (Índia, 
Coreia do Sul e Brasil). Para avaliar a experiência recente 
no caso do Brasil um índice foi usado para medir a subs-
tituição de importações a partir de medidas alternativas, 
sendo aplicado a quarenta e nove setores da indústria de 
transformação no período e 1989-2000. Uma análise de re-
gressão para esse índice de substituição de importações 
em função de tarifas efetivas e taxa de câmbio efetivo real 
para o período 1995-2000 sugere que as variáveis efetivas 
e câmbio efetivo real exercem influência sobre o índice de 
substituição. A partir de 1999 a influência do câmbio sobre 
o índice de substituição de importações foi maior que a in-
fluência da tarifa efetiva, evidenciando que o processo de 
substituição de importações pós-depreciação cambial de 
1999 contém elementos que o caracterizam como “natural”.

Palavras-chave: Substituição de importações. Indústria. 
Política comercial. Câmbio.
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A NBR 14724:2011 também recomenda a elaboração de lista própria para cada tipo 
de ilustração (desenhos, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, 
planta, quadro, retrato, figura, imagem) caso apareçam em número significativo no 
trabalho.

Exemplo de lista de ilustrações: 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Quadro 1 – Número de alunos matriculados nas séries iniciais do Ensino Fundamental das 
escolas da rede pública do município de Jundiaí...........................................................................................5

Fotografia 1 – Equipe de operação.........................................................................................................................7

Gráfico 1 – Desenvolvimento urbano....................................................................................................................9

Quadro 2 – Estrutura básica do trabalho acadêmico...............................................................................10

As normas para apresentação de ilustrações no corpo do trabalho acadêmico, no 
que se refere à sua identificação (numeração, título e fonte), constam no apêndice A – 
Apresentação de Ilustrações.

4.1.9 Lista de tabelas
Tabelas são recursos visuais para a apresentação de dados e de resultados analí-

ticos. As tabelas se referem a dados apresentados por extenso, ou seja, apresentam, no 
seu corpo, palavras e números.

A lista de tabelas é um elemento opcional e deve ser elaborada de acordo com 
a ordem apresentada no texto, com cada item designado por seu nome específico, 
acompanhado do respectivo número da folha ou página.

Exemplo de lista de tabela:

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Perfil socioeconômico dos alunos egressos do curso de Pedagogia no período 
de 2000 a 2010 ................................................................................................................................................................ 7

Tabela 2 – Número de alunos matriculados nos cursos tecnológicos entre 2007 e 2010 
...................................................................................................................................................................................................... 9

As normas para apresentação de tabelas no corpo do trabalho acadêmico 
constam no apêndice B – Apresentação de Tabelas.
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4.1.10 Lista de abreviaturas e siglas

A lista de abreviaturas e siglas é elemento opcional. Conforme a NBR 14724:2011, 
consiste na relação alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no texto, seguidas 
das palavras ou expressões correspondentes grafadas por extenso. Recomenda-se a 
elaboração de lista própria para cada tipo.

Se forem utilizadas até dez abreviaturas e siglas diferentes, não há necessidade de 
se apresentar uma lista. Caso contrário, a lista deverá ser elaborada antes do sumário, 
com as abreviaturas e siglas em ordem alfabética, seguidas do seu significado.

Exemplo de lista de abreviaturas e siglas, de acordo com a NBR 14724:2011:

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT            Associação Brasileira de Normas Técnicas

Fil.                 Filosofia

IBGE             Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

INMETRO     Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial

As normas para apresentação de Abreviaturas e Siglas no corpo do trabalho 
acadêmico constam no apêndice C – Apresentação de Abreviaturas e Siglas.

4.1.11 Sumário

Muitas vezes se confunde o sumário com o índice. 

O sumário é o último dos elementos pré-textuais e é obrigatório. Trata-se, conforme a 
NBR 6027:2012, da “enumeração das divisões, seções e outras partes de um documento, 
na mesma ordem e grafia em que a matéria nele se sucede”. 

O índice, por sua vez, é um elemento pós-textual opcional, e é definido pela NBR 
6034:2004, como a “relação de palavras ou frases, ordenadas segundo determinado 
critério, que localiza e remete para as informações contidas num texto”.

Como exemplo de sumário, apresentamos o modelo a seguir, retirado e adaptado de 
Severino (2002, p. 168):
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Exemplo de sumário:

SUMÁRIO

1     INTRODUÇÃO.........................................................................................................................................5

2        O    PENSAMENTO    EDUCACIONAL    DE    LUBIENSKA.................................................................................9
2.1     VISÃO  DO  HOMEM.............................................................................................................................. 10
2.2     POSTULADOS    PEDAGÓGICOS......................................................................................................... 14
2.2.1  Objetivos    da    educação.................................................................................................................... 15
2.2.2  A    instituição    escolar........................................................................................................................ 17
2.2.3  Concepção    didática........................................................................................................................ 22
2.2.3.1 Educação    religiosa...................................................................................................................... 30
2.2.3.2 Educação    corporal....................................................................................................................... 37
2.2.3.3 Educação    intelectual................................................................................................................... 43
2.3   CLIMA    EDUCACIONAL    BRASILEIRO    POR    VOLTA    DE    1950.................................................................. 70
2.4   O    MÉTODO    MONTESSORI   NO    BRASIL............................................................................................... 75
2.4.1   Difusão    do    pensamento    montessoriano......................................................................................... 76
2.4.2   As    semanas pedagógicas............................................................................................................... 80
2.4.3   As    classes    experimentais............................................................................................................... 85
2.4.4   O    Instituto    Pedagógico    Montessori-Lubienska.............................................................................. 92

3   LUBIENSKA    E    MONTESSORI................................................................................................................ 98
3.1 VISÃO    ANTROPOLÓGICA.................................................................................................................. 98
3.2 EDUCAÇÃO    RELIGIOSA.................................................................................................................. 103
3.3 NORMALIZAÇÃO............................................................................................................................. 109

4   CONCLUSÃO...................................................................................................................................... 114

     REFERÊNCIAS...................................................................................................................................... 119

     APÊNDICE    A    –    Apresentação de ilustrações............................................................................................. 121

4.2 ELEMENTOS TEXTUAIS

O texto propriamente dito é estruturado logicamente em três momentos: introdução, 
desenvolvimento e conclusão. Importa mencionar que essa estrutura é pertinente ao 
Trabalho de Conclusão de Curso e também pode ser aplicada ao Relatório de Estágio, 
mencionado no nono capítulo deste livro.

São elementos textuais dos trabalhos acadêmicos:
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Figura 9 - Elementos textuais

4.2.1 Introdução

Serão considerados os seguintes elementos da introdução, aqui subdivididos apenas 
por questões didáticas, mas que devem ser apresentados num texto único, sem subtítulo.

4.2.1.1 Descrição do tema-problema

Expõe-se o tema-problema que vai ser tratado e a sua delimitação, ou seja, sob que 
ângulos e levando-se em conta que variáveis e aspectos tal problema será discutido e 
analisado.

4.2.1.2 Justificativa

A justificativa é muito importante, pois indica a relevância do estudo proposto. Trata-
se de mostrar o que se perde, em termos científicos, se tal problema não for discutido e 
não se buscar sua solução. 

INTRODUÇÃO

Descrição do problema;

Justificativas;

Referencial teórico;

Objetivos;

Metodologia.

DESENVOLVIMENTO Análise efetiva do tema e do problema de pesquisa em 
capítulos e suas subdivisões.

CONCLUSÃO Balanço geral da análise realizada e fechamento do 
trabalho.
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4.2.1.3 Referencial teórico

Ao referencial teórico é a base conceitual da qual o pesquisador parte. A sua 
indicação expressa a familiarização do pesquisador com os conhecimentos já obtidos em 
sua área e é, ainda, uma das bases a partir da qual seu trabalho poderá ser julgado.

4.2.1.4 Objetivos 

Os objetivos explicitam o que se quer buscar. Evidentemente estão ligados ao 
problema anteriormente posto e à hipótese inicial que se quer demonstrar com o trabalho 
de pesquisa. 

4.2.1.5 Metodologia

A metodologia pode manifestar-se sob dois aspectos:

a) como método de abordagem do problema, conforme perspectiva teórica adotada;

b) como métodos e técnicas de coleta e análise de dados (abordagem quantitativa, 
qualitativa etc.).

A definição precisa do problema e a explicitação da hipótese variam conforme o que 
se pretende atingir com o trabalho. 

Assim, muitas vezes, em trabalhos de graduação e até mesmo em alguns trabalhos 
de pós-graduação, a pesquisa pode ser restrita à descrição de uma situação ou de um 
fenômeno, à organização da discussão sobre o tema ou a uma reorganização de dados.

4.2.2 Desenvolvimento

No desenvolvimento aparece o raciocínio do pesquisador aplicado sobre a questão 
em foco. Em termos de texto, o desenvolvimento está estruturado em tópicos com suas 
respectivas subdivisões.

O desenvolvimento, conforme Severino (2000, p. 83),
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[...] corresponde ao corpo do trabalho e será estruturado conforme as 
necessidades do plano definitivo da obra. As subdivisões dos tópicos 
(itens, seções, capítulos etc.) surgem da exigência da logicidade e da 
necessidade de clareza e não de um critério puramente espacial. Não 
basta enumerar simetricamente os vários itens: é preciso que haja 
subtítulos portadores de sentido.

Quando o trabalho envolver pesquisa de campo, o desenvolvimento mostrará os 
dados coletados e a análise que sobre eles foi realizada. 

“Análise”, por sua vez,
[...] é a categorização, ordenação, manipulação, sumarização de dados. 
Seu objetivo é reduzir grandes quantidades de dados brutos passando-
os a uma forma mais interpretável e manuseável de maneira que 
características de situações, acontecimentos e de pessoas possam 
ser descritas sucintamente, e as relações entre variáveis estudadas 
e interpretadas. A estatística, naturalmente, faz parte da análise. 
(KERLINGER, 1980, p. 353).

4.2.3 Conclusão

A conclusão, segundo Severino (2000, p. 83):

É a síntese para a qual caminha o trabalho. Será breve e visará recapitular 
sinteticamente os resultados da pesquisa elaborada até então. Se 
o trabalho visar resolver uma tese-problema e se, para tal, o autor 
desenvolver uma ou várias hipóteses, através do raciocínio, a conclusão 
aparecerá como um balanço do empreendimento. O autor manifestará 
seu ponto de vista sobre os resultados obtidos, sobre o alcance do 
mesmo.

Sugere-se, também, que na conclusão se mostre como os resultados se relacionam 
com os objetivos propostos no trabalho, em termos de recomendações, sugestões, novas 
relações e hipóteses aceitas ou rejeitadas.

4.3 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS

Após a conclusão, têm lugar os elementos pós-textuais, que são:

a) Referências;

b) Apêndices;

c) Anexos;
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d) Glossário;

e) Índice.

4.3.1 Referências

Elemento obrigatório. São elaboradas conforme a NBR 6023:2018 (ver quinto 
capítulo deste livro).

4.3.2 Anexo e apêndice

Trata-se de dois elementos opcionais.

O anexo é texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de 
fundamentação, comprovação e ilustração para o trabalho. Segundo a NBR 14724:2011, 
“deve ser precedido da palavra ANEXO, identificado por letras maiúsculas consecutivas, 
travessão e pelo respectivo título”.

Exemplo:

ANEXO A – Representação gráfica de contagem de células inflamatórias presentes 

nas caudas em regeneração – Grupo de controle I

O apêndice é texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de complementar sua 
argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho. Segundo a NBR 14724:2011, 
“deve ser precedido da palavra APÊNDICE, identificado por letras maiúsculas consecutivas, 
travessão e pelo respectivo título”.

Exemplo:

APÊNDICE A – Avaliação numérica de células inflamatórias
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4.3.3 Glossário

Elemento opcional. Segundo a NBR 14724:2011, é a “relação de palavras ou 
expressões técnicas de uso restrito ou de sentido obscuro, utilizadas no texto, 
acompanhadas das respectivas definições”. É apresentado em ordem alfabética.

4.3.4 Índice

Elemento opcional. Segundo a NBR 6034:2004, trata-se da “relação de palavras 
ou frases, ordenadas segundo determinado critério, que localiza e remete para as 
informações contidas num texto”.
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5 REFERÊNCIAS
A referência, segundo a NBR 6023:2018, “é o conjunto padronizado de elementos 

descritivos, retirados de um documento, que permite sua identificação individual”. Ela 
deve estar apropriada ao suporte documental que vai ser referenciado: livro, revista, 
vídeo, legislação, mapa e outros. Sua finalidade é informar ao leitor a respeito das fontes 
que serviram de referência para a realização da pesquisa que resultou no trabalho escrito.

As referências devem ser identificadas pelos elementos essenciais e podem incluir 
também elementos complementares. Os elementos essenciais são as informações 
indispensáveis à identificação do documento, e estão estritamente vinculados ao 
suporte documental, variando, portanto, conforme o tipo. Os elementos complementares 
são as informações que, acrescentadas aos elementos essenciais, permitem melhor 
caracterizar os documentos. Tanto os elementos essenciais quanto os complementares 
são retirados do próprio documento. Quando isso não for possível, utilizam-se outras 
fontes de informação, indicando-se os dados assim obtidos entre colchetes.

Segundo a NBR 6023:2018, as referências devem ser padronizadas quanto ao 
recurso tipográfico (itálico, negrito ou sublinhado, utilizado para destacar o elemento 
título) e à adoção dos elementos complementares – uma vez feita a opção, por exemplo, 
pelo itálico como destaque gráfico, deve-se mantê-lo ao longo de todo o trabalho; uma 
vez feita a opção pelo uso de elementos complementares, estes devem ser incluídos em 
todas as referências do mesmo tipo de documento.

5.1 LISTA DE REFERÊNCIAS

A lista de referências, ao final do trabalho, deve ser apresentada em ordem alfabética 
de autores, entidades e títulos – aí incluídas as referências em meio eletrônico – digitadas 
em espaço entre linhas simples, alinhadas à margem esquerda do texto e separadas entre 
si por uma linha em branco de espaço simples. Ela deve conter a indicação de todos os 
documentos que foram consultados e citados ao longo do trabalho.
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Exemplo: 

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Fernando Antônio. As ligas camponesas. Rio de Janeiro: Paz e terra, 
1982.

BARROS, Ricardo Paes de; HENRIQUES, Ricardo; MENDONÇA, Rosana. 
Desigualdade e pobreza no Brasil: retrato de uma estabilidade inaceitável. Revista 
Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 15, n. 42, fev. 2000.

BASTOS, Elide Rugai. As ligas camponesas. Petrópolis: Vozes, 1984.

BELIK, Walter. Avaliação da operacionalização do programa PRONAF. Disponível em: 
http://www.eco.unicamp.br/artigos/ artigo175.htm. Acesso em: 11 jun. 2005.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br /ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 1 jan. 2017.

COLETTI, Claudinei. A estrutura sindical no campo: a propósito da organização dos 
assalariados rurais na região de Ribeirão Preto. Campinas, SP: Editora da Unicamp: 
Centro de Memória-Unicamp, 1998.

COLETTI, Claudinei. A trajetória política do MST: da crise da ditadura ao período 
neoliberal. 2005. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas, Universidade de Campinas, Campinas, SP, 2005.

COSTA, Luiz Flávio Carvalho; SANTOS, Raimundo (org.). Política e reforma agrária. 
Rio de Janeiro: Mauad, 1998.

5.2 MODELOS DE REFERÊNCIA
Os elementos essenciais e complementares das referências devem ser apresentados 

em sequência padronizada, com pontuação e destaque tipográfico uniforme para todas 
as referências do mesmo tipo.

A seguir são apresentados os principais modelos de referência, segundo a ABNT 
NBR 6023: 2018.

http://anchieta.br


36

5.2.1 Referências de livros e capítulos de 
livros de reponsabilidade de autor(es)

Os livros, quando referenciados no todo, apresentam os seguintes elementos es-
senciais: autor(es), título, subtítulo, edição, local, editora e data. 

A estes elementos essenciais podem ser acrescentados elementos complementares, 
tais como tradutor da obra, quantidade total de páginas, título original, ISBN, nome da 
coleção etc.

a) Autor: é a pessoa física responsável pela criação do conteúdo intelectual ou 
artístico de um documento. 

Os autores são referenciados pelo último sobrenome, em letras maiúsculas, seguido 
do(s) prenome(s), separados entre si por vírgula. Quando a obra for de dois ou mais autores, 
eles serão separados entre si por ponto e vírgula. Os prenomes podem ser abreviados 
ou não. Deve-se estabelecer um padrão: se se optar, por exemplo, pela abreviação dos 
prenomes, todos deverão ser abreviados.

 
b) Título e subtítulo:  segundo a NBR 6023:2018, o título é a “palavra, expressão 

ou frase que designa o assunto ou o conteúdo de um documento”. O subtítulo, por sua 
vez, contém informações apresentadas logo após o título, visando a esclarecê-lo ou a 
complementá-lo. Eles devem ser reproduzidos tal como constam no documento e são 
separados por dois pontos. O título deve ser colocado em destaque gráfico (itálico, negrito 
ou sublinhado), o qual deve ser uniforme em todas as referências.

c) Edição: é definida pela NBR 6023:2018 como “todos os exemplares produzidos 
a partir de um original ou matriz”. Se constar no documento, deve ser transcrita pelas 
abreviaturas do numeral e da palavra edição, ambas no idioma do documento (exemplos: 
6ª edição = 6. ed. ou 6th ed., se estiver em inglês). Indicam-se emendas e acréscimos à 
edição, de forma abreviada, como consta no documento (exemplo: 3. ed. rev. e atual; 2. 
ed. rev. e aum.). A primeira edição da obra geralmente não consta no documento, portanto 
não deve ser incluída na referência.

d) Local de publicação (cidade): deve ser indicado como consta no documento. Na 
ausência do nome da cidade, pode ser indicado o estado ou o país, desde que conste 
no documento. Cidades homônimas devem ser acompanhadas da sigla do estado ou do 
nome do país, separados por vírgula (exemplo: Viçosa, AL; Viçosa, MG). Se houver mais de 
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um local para a mesma editora, indica-se o primeiro local ou o mais destacado. Quando o 
local não aparece no documento, mas pode ser identificado, ele deve ser indicado entre 
colchetes (exemplo: [São Paulo]). Caso não seja possível identificar o local de publicação, 
utiliza-se a expressão sine loco abreviada entre colchetes e em itálico: [S.l.] ou [s.l.].

e) Editora:  é a casa publicadora, responsável pela produção editorial. Segundo a NBR 
6018:2018, “o nome da editora, da gravadora, entre outras instituições responsáveis pela 
publicação, deve ser indicado como aparece no documento, suprimindo-se as palavras 
que designam a natureza jurídica ou comercial” (exemplo: a Editora Atlas S.A. constará na 
referência apenas como Atlas). Entretanto, se a editora é homônima à instituição, deve-se 
manter, na referência, a palavra “Editora” para evitar confusão entre a editora e a instituição 
(exemplos: nas referências constarão Editora da Unicamp; Editora Senac São Paulo, e não 
apenas Unicamp; Senac). Quando houver duas editoras com locais diferentes, indicam-
se ambas, com seus respectivos locais, separadas por ponto e vírgula. Se houver três 
editoras ou mais, indica-se a primeira ou a que estiver em destaque. Quando houver duas 
editoras com o mesmo local, indicam-se ambas, separadas por dois pontos (exemplo: Rio 
de Janeiro: Elsevier: Campus). Quando a editora não puder ser identificada, utiliza-se a 
expressão sine nomine abreviada e entre colchetes: [s.n.].

f) Data: é o ano da publicação do livro, em algarismos arábicos. Caso não seja 
localizado o ano de publicação, deve-se indicar um ano, seja do copirraite (precedido da 
letra c em minúsculo e sem espaço), da distribuição, da impressão, entre outros (exemplo: 
c1993). Se nenhum ano de publicação, distribuição, copirraite, impressão, entre outros, 
puder ser localizado no documento, utiliza-se, segundo a NBR 6023:2018, as seguintes 
indicações entre colchetes:

[1971 ou 1972]                            um ano ou outro

[1969?]                ano provável

[1973]                             ano certo, mas não indicado no documento

[entre 1906 e 1912]             usar intervalos menores de 20 anos

[ca. 1960]                            ano aproximado

[197-]              década certa

[197-?]              década provável

[18--]              século certo

[18--?]              século provável
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5.2.1.1 Livro de um autor

Elementos essenciais:

SOBRENOME, Prenome(s). Título: subtítulo. Edição. Local: Editora, data.

Exemplos:

BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1999.

ALVES, Rubem. Pesquisa: para quê? [S.l.: s.n.], 1989.

Com os elementos complementares:

BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução: Marcus 
Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. 145 p. Título original: Globalization: the 
human consequences. ISBN 85-7110-495-6.

Com indicação da coleção à qual pertence o livro:

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. 18. ed. São Paulo: Brasiliense, 1986. 
(Coleção Primeiros Passos, 20).

5.2.1.2 Livro de dois ou três autores
Quando houver até três autores, todos devem ser indicados na ordem em que 

aparecem na obra e separados por ponto e vírgula.

SOBRENOME, Prenome(s); SOBRENOME, Prenome(s). Título: subtítulo. Edição. Local: 
Editora, data.

Exemplos:

D´INCAO, Maria Conceição; ROY, Gérard. Nós, cidadãos: aprendendo e ensinando a 
democracia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.

KRIEGER, Gustavo; NOVAES, Luís Antonio; FARIA, Tales. Todos os sócios do presidente. 
3. ed. [S.l.]: Scritta, 1992.
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5.2.1.3 Livro de mais de três autores

Segundo a NBR 6023:2018, “quando houver quatro ou mais autores, convém indicar 
todos”, sendo permitido que se indique apenas o primeiro, seguido da expressão et al” (et 
al. = et alii = e outros).

SOBRENOME, Prenome(s); SOBRENOME, Prenome(s); SOBRENOME, Prenome(s); 

SOBRENOME, Prenome(s). Título: subtítulo. Edição. Local: Editora, data.

Ou

SOBRENOME, Prenome(s) et al. Título: subtítulo. Edição. Local: Editora, data.

Exemplos:

TAYLOR, Robert; LEVINE, Denis; MARCELLIN-LITTLE, Denis; MILLIS, Darryl. Reabilitação e 
fisioterapia na prática de pequenos animais. São Paulo: Roca, 2008.

Ou

TAYLOR, Robert et al. Reabilitação e fisioterapia na prática de pequenos animais. São 
Paulo: Roca, 2008.

5.2.1.4 Autores com nomes hispânicos, 
com sobrenomes compostos, com grau 
de parentesco e com sobrenomes com 
prefixo

a) sobrenomes hispânicos: como nessas nacionalidades o sobrenome paterno 
antecede o materno, faz-se a entrada pelo penúltimo sobrenome.

SOBRENOMES, Prenome(s). Título: subtítulo. Edição. Local: Editora, data.

 Exemplo:

GARCÍA MARQUEZ, Gabriel. O amor nos tempos do cólera. 33. ed. Rio de Janeiro: Record, 
2008.

b) sobrenomes compostos:

SOBRENOME COMPOSTO, Prenome(s). Título: subtítulo. Edição. Local: Editora, data.
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Exemplos:

SAINT-ARNAUD, Yves. A pessoa humana: introdução ao estudo da pessoa e das 
relações interpessoais. São Paulo: Loyola, 1984.

ESPÍRITO SANTO, Miguel Frederico de. O Rio Grande de São Pedro entre a fé e a razão: 
introdução à história do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Martins Livreiro, 1999.

c) grau de parentesco:

SOBRENOME PARENTESCO, Prenome(s). Título: subtítulo. Edição. Local: Editora, data.

 Exemplos:

BOITO JÚNIOR, Armando. Reforma e crise política no Brasil: os conflitos de classe nos 
governos do PT. Campinas, SP: Editora da Unicamp; São Paulo, SP: Editora Unesp, 2018.

GRIZARD FILHO, Waldyr. Guarda compartilhada: um novo modelo de responsabilidade 
parental. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, c2011.

d) sobrenomes com prefixos:

SOBRENOME COM PREFIXO, Prenome(s). Título: subtítulo. Edição. Local: Editora, data.

Exemplos:

D´AMBROSIO, Ubiratan. Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2001.

O’NEILL, Joseph. Terras baixas. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2009.

5.2.1.5 Coletâneas de vários autores
Segundo a NBR 6023:2018, “quando houver indicação explícita de responsabilidade 

pelo conjunto da obra, [...] a entrada deve ser feita pelo nome do responsável, seguido 
da abreviação, em letras minúsculas e no singular, do tipo de participação (organizador, 
compilador, editor, coordenador, entre outros), entre parênteses”. Se houver mais de um 
responsável, o tipo de participação deve constar, no singular, após o último prenome.

SOBRENOME, Prenome(s) (tipo de participação). Título: subtítulo. Edição. Local: Editora, 
data.
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Exemplos:

SOUZA, Davisson Cangussu de (org.). Desemprego e protestos sociais no Brasil. São 
Paulo: Fap-Unifesp, 2015.

MARCONDES, Eduardo; LIMA, Ilda Nogueira de (coord.). Dietas em pediatria clínica. 4. ed. 
São Paulo: Sarvier, 1993. 

5.2.1.6 Capítulo de livro
Os elementos essenciais são: autor e título do capítulo, seguidos da expressão In: ou 
Separata de:, e da referência completa do livro.

SOBRENOME, Prenome(s) do autor do capítulo. Título: subtítulo do capítulo. In: (ou 
Separata de:) SOBRENOME, Prenome(s) do responsável pela publicação (tipo de 
participação). Título: subtítulo. Edição. Local: Editora, data. Página inicial-página final.

Exemplos: 

BOITO JÚNIOR, Armando. A crise política do neodesenvolvimentismo e a instabilidade da 

democracia. Separata de: BOITO JÚNIOR, Armando. Reforma e crise política no Brasil: os 
conflitos de classe nos governos do PT. Campinas, SP: Editora da Unicamp; São Paulo, 
SP: Editora Unesp, 2018. p. 211-222.

COLETTI, Claudinei. A expansão das bases sociais do MST no contexto das políticas 
neoliberais no Brasil dos anos 1990. In: SOUZA, Davisson Cangussu de (org.). 
Desemprego e protestos sociais no Brasil. São Paulo: Fap-Unifesp, 2015. p. 141-171.

5.2.1.7 Livro ou capítulo de livro em meio 
digital ou eletrônico (CD-ROM, e-book, 
pen drive, on line etc.)

Para livros ou capítulos de livros em meio eletrônico, as referências devem obedecer às 
regras estabelecidas acima (subseções 5.2.1.1. a 5.2.1.6), acrescentando-se a descrição 
do suporte (CD, DVD, CD-ROM, pen drive, e-book, link e data de acesso etc.).
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a) Livro em meio digital ou eletrônico:

SOBRENOME, Prenome(s). Título: subtítulo. Edição. Local: Editora, data. Suporte (CD-
ROM, e-book etc.) e/ou Disponível em: DOI (link) para consulta. Acesso em: dia, mês 
abreviado e ano.

Exemplos:

KOOGAN, André; HOUAISS, Antônio (ed.). Enciclopédia e dicionário digital 98. São Paulo: 
Delta: Estadão, 1998. 5 CD-ROM.

GODINHO, Thaís. Vida organizada: como definir prioridades e transformar seus sonhos 
em objetivos. São Paulo: Gente, 2014. E-book.

BAVARESCO, Agemir; BARBOSA, Evandro; ETCHEVERRY, Katia Martin (org.). Projetos de 
filosofia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011. E-book. Disponível em: http://ebooks.pucrs.br/ 
edipucrs/projetosdefilosofia.pdf. Acesso em: 21 ago. 2011.

 

Neste último exemplo, com os elementos complementares:

BAVARESCO, Agemir; BARBOSA, Evandro; ETCHEVERRY, Katia Martin (org.). Projetos de 
filosofia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011. E-book (213 p.). (Coleção Filosofia). ISBN 978-
85-397-0073-8. Disponível em: http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/projetosdefilosofia.pdf. 
Acesso em: 21 ago. 2011.

b) Capítulo de livro em meio digital ou eletrônico:

SOBRENOME, Prenome(s) do autor do capítulo. Título: subtítulo do capítulo. In: (ou 
Separata de:) SOBRENOME, Prenome(s) do responsável pela publicação (tipo de 
participação). Título: subtítulo. Edição. Local: Editora, data. Suporte (CD-ROM, e-book 
etc.) e/ou Disponível em: DOI (link) para consulta. Acesso em: dia, mês abreviado e ano.

 Exemplo:

HORN, Christoph. O conceito de moralidade – em que medida ele está presente na 
filosofia antiga? Separata de: BAVARESCO, Agemir; BARBOSA, Evandro; ETCHEVERRY, 
Katia Martin (org.). Projetos de filosofia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011. E-book. Disponível 
em: http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/projetosdefilosofia.pdf. Acesso em: 17 jun. 2019.
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5.2.2 Referência de entrevistas
Neste caso, o primeiro elemento deve ser o entrevistado. 

SOBRENOME, Prenome(s) do entrevistado. Título da entrevista. [Entrevista cedida a] 
nome do entrevistador. Dados da publicação.

Exemplo:

HAMEL, Gary. Eficiência não basta: as empresas precisam inovar na gestão. [Entrevista 
cedida a] Chris Stanley. HSM Management, São Paulo, n. 79, mar./abr. 2010. Disponível 
em: http://www.revistahsm.com.br/coluna/gary-hamel-e-gestao-na-era-da-
criatividade/. Acesso em: 23 mar. 2017.

5.2.3 Obras de responsabilidade de 
pessoas jurídicas

As obras de responsabilidade de pessoa jurídica (empresas, associações, órgãos 
governamentais, entre outros) têm entrada pelo nome da entidade tal como aparece no 
documento, por extenso ou de forma abreviada, em letras maiúsculas. Quando o nome de 
um mesmo autor-pessoa jurídica aparece de formas distintas em documentos diferentes, 
convém que seja padronizado. Quando houver coincidência entre autor e editora, pode-
se adotar, no campo editora, a forma abreviada (ou a sigla) da entidade, desde que esta 
conste no documento.

ENTIDADE. Título: subtítulo. Local: responsável pela publicação, data.

Exemplos:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724: informação e 
documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Catálogo de teses da Universidade de São Paulo, 1992. 
São Paulo: USP, 1993.
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5.2.3.1 Quando houver mais de um 
autor - pessoa jurídica

ENTIDADE; ENTIDADE. Título: subtítulo. Local: responsável pela publicação; Local: 
responsável pela publicação, data.

Exemplo:

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUA (Brasil); COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE 
SÃO PAULO. Guia nacional de coleta de preservação de amostras: água, sedimento, 
comunidades aquáticas e efluentes líquidos. Brasília, DF: ANA; São Paulo: CETESB, 2011. 
Disponível em: http://www.cetesb.sp.gpv.br/userfiles/file/laboratorios/publicacoes/guia-
nacional-coleta-2012.pdf. Acesso em: 26 fev. 2015.

5.2.3.2 Instituição governamental da       
administração direta

Neste caso, o nome da instituição deve ser precedido pelo nome do órgão superior 
ou pelo nome da jurisdição à qual pertence.

JURISDIÇÃO. Órgão ou entidade. Título: subtítulo. Local: responsável pela publicação, 
data.

Exemplos:

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Diretrizes para a política ambiental 
do Estado de São Paulo. São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente, 1993.

BRASIL. Ministério da Justiça. Relatório de atividades. Brasília, DF: Ministério da Justiça, 
1993.

RIO DE JANEIRO (Município). Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Bibliografia 
carioca 1977. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 1978.

Quando a instituição, vinculada a um órgão superior, tem uma denominação 
específica que a identifica, a entrada é feita diretamente pelo seu nome.
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Exemplo:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Relatório de atividades Pró-reitoria 
de pós-graduação. [Florianópolis: UFSC], 2012. Disponível em: http://propg.ufsc.br/
files/2013/08/Relatorio-de-Atividades-PROPG-2012.pdf. Acesso em: 26 fev. 2015.

5.2.4 Eventos

Segundo a NBR 6023:2018, as obras resultantes de eventos (seminários, con-
gressos, simpósios, entre outros) têm sua entrada pelo nome do evento, por extenso 
e em letras maiúsculas, seguido do seu número de ocorrência (se houver), do ano, do 
local de realização, do título do documento, seguidos dos dados de local, editora, data da 
publicação e número de volumes (se houver).

NOME DO EVENTO, numeração (se houver)., ano, local de realização do evento (cidade). 
Título do documento (Anais..., Cadernos..., Resumos... etc.). Local: responsável pela 
publicação, data de publicação. Número de volumes (se houver).

Exemplos:

CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 10., 1979. 
Curitiba. Anais [...]. Curitiba: Associação Bibliotecária do Paraná, 1979. 3 v.

CONGRESSO INTERNACIONAL DO INES, 8.; SEMINÁRIO NACIONAL DO INES, 14., 2009, 
Rio de Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Educação de Surdos, 
2009.

5.2.4.1 Eventos em meio eletrônico

Neste caso, a referência deve obedecer aos padrões indicados no item 5.2.4, 
acrescida da descrição do suporte (CD, DVD, CD-ROM, pen drive, e-book, link e data de 
acesso etc.).

Exemplo:

CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPE, 4., 1996, Recife. Anais eletrônicos [...]. 
Recife: UFPE, 1996. Disponível em: http://www.propesq.ufpe.br/anais.htm. Acesso em: 21 
jan. 1997.
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5.2.4.2 Trabalhos apresentados em eventos

SOBRENOME(s), Prenome(s) do(s) autor(es) do trabalho. Título do trabalho. In: NOME DO 
EVENTO, numeração (se houver)., ano, local (cidade) de realização do evento. Título do 
documento (Anais..., Cadernos..., Resumos... etc.). Local: responsável pela publicação, 
data de publicação. página inicial-página final.

Exemplo:

MARTIN NETO, Ladislau; BAUER, Cimélio; MIELNICZUK, João. Alterações qualitativas 
da matéria orgânica e os fatores determinantes da sua estabilidade num solo podzólico 
vermelho-escuro em diferentes sistemas de manejo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
CIÊNCIA DO SOLO, 26., 1997, Rio de Janeiro. Resumos [...]. Rio de Janeiro: Sociedade 
Brasileira de Ciência do Solo, 1997. p. 443-461.

5.2.4.3 Trabalhos apresentados em   
eventos e disponíveis em meio eletrônico

Neste caso, a referência deve obedecer aos padrões indicados no item 5.2.4.2, 
acrescida da descrição do suporte (CD, DVD, CD-ROM, pen drive, e-book, link e data de 
acesso etc.).

Exemplo:

MARTINS, Rodrigo Constante. O estatuto da questão agrária no debate sócio-ambiental. 
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOCIOLOGIA, XV., 2011, Curitiba. Anais do Congresso 
Brasileiro de Sociologia. Curitiba: Sociedade Brasileira de Sociologia, 2011. GT01: A 
questão agrária no Brasil contemporâneo: redefinições teóricas e dilemas políticos. p. 
1-22.  Disponível em: http://www.sbsociologia.com.br/portal/index.php?option=com_
docman&task=cat_view&gid=171&Itemid=170. Acesso em: 17 jun. 2019.
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5.2.5 Trabalhos acadêmicos
Neste caso, os elementos essenciais são: autor, título, subtítulo, ano de depósito, 

tipo do trabalho, grau e curso entre parênteses, vinculação acadêmica, local e data de 
apresentação ou defesa.

SOBRENOME, Prenome(s). Título: subtítulo. Ano do depósito. Tipo do trabalho (grau e 
curso) – Instituição, local, ano de defesa.

Exemplos:

ALEIXO, Elvis Brassaroto. O ferramental sociológico de Pierre Bourdieu aplicado à 
análise do Direito: reflexões sobre a disputa interna pelo poder simbólico e o monopólio 
do capital jurídico. 2017. Monografia (Bacharelado em Direito) – Centro Universitário 
Padre Anchieta, Jundiaí, SP, 2017.

AGUIAR, André Andrade de. Avaliação da microbiota bucal em pacientes sob uso 
crônico de penicilina e benzatina. 2009. Tese (Doutorado em Cardiologia) – Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

5.2.5.1 Trabalhos acadêmicos disponíveis 
em meio eletrônico

Neste caso, a referência deve obedecer aos padrões indicados no item 5.2.5, 
acrescida da descrição do suporte (CD, DVD, CD-ROM, pen drive, e-book, link e data de 
acesso etc.).

Exemplo:

COLETTI, Claudinei. A trajetória política do MST: da crise da ditadura ao período 
neoliberal. 2005. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas, Universidade de Campinas, Campinas, SP, 2005. Disponível em: 
http://repositorio.unicamp. br/jspui/handle/REPOSIP/279815. Acesso em: 18 jun. 2019.
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5.2.6 Publicações periódicas

Segundo a NBR 6023:2018, “inclui o todo ou partes de: coleção, fascículo ou nú-
mero de revista, jornal, entre outros”.

5.2.6.1 Coleção de publicação periódica
A referência de toda a coleção de um periódico é mais comum em listas de refe-

rências e catálogos de obras preparados por livreiros, bibliotecas ou editoras.

Os elementos essenciais são: título, subtítulo (se houver), local de publicação, 
editora, datas de início e de encerramento da publicação e ISSN (se houver). Se não houver 
data de encerramento da publicação do periódico, porque ele continua sendo publicado, 
coloca-se a data de início da publicação seguida de hífen, um espaço e ponto.

TÍTULO DO PERIÓDICO: subtítulo (se houver). Local: Editora, datas de início e de 
encerramento da publicação (se for o caso). ISSN (se houver).

Exemplo:

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939- . ISSN 0034-723X.

5.2.6.2 Coleção de publicação periódica 
em meio eletrônico

A referência, neste caso, deve obedecer aos padrões indicados no item 5.2.6.1, 
acrescida da descrição do suporte (CD, DVD, CD-ROM, pen drive, e-book, link e data de 
acesso etc.).

Exemplo:

DIREITO: Revista da Faculdade de Direito. Jundiaí, SP: Centro Universitário Padre Anchieta, 
2000- . ISSN 1519-1656. Disponível em: http://www.portal.anchieta.br/revistas-e-livros/ 
direito/pdf/direito23.pdf. Acesso em: 18 jun. 2019.
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5.2.6.3 Parte de coleção de publicação 
periódica

A referência, neste caso, deve obedecer aos padrões indicados nos itens 5.2.6.1 e 
5.2.6.2, acrescentando-se o período consultado logo após as datas de início e de encer-
ramento da publicação.

 
Exemplo:

DIREITO: Revista da Faculdade de Direito. Jundiaí, SP: Centro Universitário Padre 
Anchieta, 2000- . 2012-2015. ISSN 1519-1656. Disponível em: http://www.portal.
anchieta.br/revistas-e-livros/direito/pdf/direito23.pdf. Acesso em: 18 jun. 2019.

5.2.6.4 Fascículo, suplemento ou número 
específico de publicação periódica

Os elementos essenciais são: título, subtítulo (se houver), local de publicação, editora, 
numeração do ano e/ou volume, numeração do fascículo, informações de períodos e datas 
da publicação. Se as publicações estiverem disponíveis em meio eletrônico, acrescenta-
se ao final da referência a descrição do suporte (CD, DVD, CD-ROM, pen drive, e-book, link 
e data de acesso etc.).

TÍTULO DO PERIÓDICO: subtítulo (se houver). Local de publicação: Editora, numeração 
do ano e/ou volume, numeração do fascículo, data de publicação. Suporte (CD-ROM, 
e-book etc.) e/ou Disponível em: DOI (link) para consulta. Acesso em: dia, mês abreviado 
e ano (se estiver disponível em meio eletrônico).

Exemplos:

CONJUNTURA ECONÔMICA. Rio de Janeiro: FGV, v. 38, n. 9, set. 1984.

REVISTA DE DIREITO CIVIL. Jundiaí, SP: UniAnchieta, v. 1, n. 1, jan./jun. 2019. Disponível 
em: http://www.portal.anchieta.br/revistas-e-livros/direito-civil/direito-civil.html. Acesso 
em: 18 jun. 2019.
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5.2.6.5 Artigo ou matéria de publicação 
periódica

Os elementos essenciais são: autor, título do artigo ou da matéria, subtítulo (se 
houver), título do periódico, subtítulo (se houver), local de publicação, numeração do 
ano e/ou volume, número e/ou edição, tomo (se houver), páginas inicial e final, e data ou 
período da publicação. 

Deve-se observar que o destaque tipográfico é colocado no título do periódico e 
não no título do artigo.

SOBRENOME, Prenome(s) do autor. Título do artigo: subtítulo (se houver). Título do 
periódico, Local de publicação, ano, volume, número, página inicial-página final, data ou 
período da publicação.

Exemplo:

MARTUSCELLI, Danilo Enrico. Burguesia interna e capitalismo dependente: uma reflexão 
a partir dos casos argentino e brasileiro. Crítica marxista, São Paulo, n. 47, p. 55-73, 2018.

5.2.6.6 Artigo ou matéria de publicação 
periódica em meio eletrônico

Neste caso, a referência deve obedecer aos padrões indicados no item 5.2.6.5, 
acrescida da descrição do suporte (CD, DVD, CD-ROM, pen drive, e-book, link e data de 
acesso etc.).

 Exemplos:

NARDELLA-DELLOVA, Pietro. A título de introdução: Direito Civil e Constituição. Revista 
de Direito Civil, Jundiaí, SP, v. 1, n. 1, p. 4-9, jan./jun. 2019. Disponível em: http://www.
portal. anchieta.br/revistas-e-livros/direito-civil/direito-civil.html. Acesso em: 19 jun. 2019.

VIEIRA, Cássio Leite; LOPES, Marcelo. A queda do cometa. Neo Interativa, Rio de Janeiro, 
n. 2, inverno 1994. 1 CD-ROM.
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5.2.6.7 Artigo e/ou matéria de jornal

Segundo a NBR 6023:2018, “os elementos essenciais são: autor, título do artigo, 
subtítulo (se houver), título do jornal, local de publicação, numeração do ano e/ou volume, 
número (se houver), data de publicação, seção, caderno ou parte do jornal e a paginação 
correspondente”. 

Se não houver seção, caderno ou parte, coloca-se a paginação do artigo antes da 
data.

O destaque tipográfico é colocado no título do jornal.

SOBRENOME, Prenome(s) do autor. Título do artigo: subtítulo (se houver). Título do 
jornal, local, numeração do ano e/ou volume, número do exemplar, data. Caderno, seção 
ou parte, página.

Exemplo:

FERNANDES, Anaïs; FRAGA, Érica; CUCOLO, Eduardo. Mercado passa a apostar em 
corte no juro após início fraco do 2º trimestre: pesquisa do BC mostra pela 1ª vez 
estimativa de queda na Selic ao fim do ano, de 6,5% para 5,75%. Folha de S. Paulo, São 
Paulo, ano 99, n. 32.948, 18 jun. 2019. Mercado, A18.

5.2.6.8 Artigo e/ou matéria de jornal em 
meio eletrônico

Neste caso, a referência deve obedecer aos padrões indicados no item 5.2.6.7, 
acrescida da descrição do suporte (CD, DVD, CD-ROM, pen drive, e-book, link e data de 
acesso etc.).

Exemplo:

VERÍSSIMO, Luis Fernando. Um gosto pela ironia. Zero Hora, Porto Alegre, ano 47, n. 
16414, p. 2, 12 ago. 2010. Disponível em: http://www.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/ defaul. 
jspx?uf= 1&action=flip. Acesso em: 12 ago. 2010.

http://anchieta.br


52

5.2.7 Autoria desconhecida

Quando a autoria for desconhecida, a entrada deve ser feita pelo título, sendo que a 
primeira palavra, aí incluídos os artigos que a precedem, deve vir em letras maiúsculas. O 
termo “anônimo” ou a expressão “autor desconhecido” não podem ser utilizados.

TÍTULO do documento. Local: Editora, data.

Exemplo:

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

5.2.7.1 Artigo e/ou matéria de jornal sem 
indicação de autoria

TÍTULO do artigo: subtítulo (se houver). Título do jornal, local, numeração do ano e/ou 
volume, número do exemplar, data. Caderno, seção ou parte, página.

Exemplo:

LÍDER de Hong Kong reconhece erros e suspende projeto que gerou protestos: 
manifestantes  voltam às ruas neste domingo (16) para que policiais sejam responsabilizados 
por repressão. Folha de S. Paulo, ano 99, n. 32.946, 16 jun. 2019. Mundo, p. A16.

Ou, no caso de não haver indicação de caderno, seção ou parte:

TÍTULO do artigo: subtítulo (se houver). Título do jornal, local, numeração do ano e/ou 
volume, número do exemplar, página, data. 

Exemplo:

CRÉDITO à agropecuária será de R$ 156 bilhões até 2015. Jornal do Commercio, Rio de 
Janeiro, ano 97, n. 156, p. A3, 20 maio 2014.

http://anchieta.br


53

5.2.7.2 Artigo e/ou matéria de jornal sem 
indicação de autoria em meio eletrônico

A referência, neste caso, deve obedecer aos padrões indicados no item 5.2.7.1, 
acrescida da descrição do suporte (CD, DVD, CD-ROM, pen drive, e-book, link e data de 
acesso etc.).

ONDA de frio: reviravolta traz vento e forte chance de neve. Zero hora, Porto Alegre, ano 
47, n. 16414, 12 ago. 2010. Disponível em http://www.clicbs.com.br/zerohora/jsp/ defaul.
jspx? uf=1&action=flip. Acesso em: 12 ago. 2010.

5.2.7.3 Artigo e/ou matéria de periódico 
sem indicação de autoria

TÍTULO do artigo: subtítulo (se houver). Título do periódico, Local de publicação, ano, 
volume, número, página inicial-página final, data ou período da publicação.

Exemplo:

MÃO-DE-OBRA e previdência. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Rio de 
Janeiro: IBGE, v. 7, 1983. Suplemento.

5.2.7.4 Artigo e/ou matéria de periódico 
sem indicação de autoria em meio eletrô-
nico

A referência, neste caso, deve obedecer aos padrões indicados no item 5.2.7.3, 
acrescida da descrição do suporte (CD, DVD, CD-ROM, pen drive, e-book, link e data de 
acesso etc.).

Exemplo:

WINDOWS 98: o melhor caminho para atualização. PC World, São Paulo, n. 75, set. 1998. 
Disponível em: http://www.idg.com.br/abre.thm. Acesso em: 10 set. 1998.
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5.2.8 Documentos jurídicos
Inclui legislação, jurisprudência e atos administrativos normativos.

5.2.8.1 Legislação
Segundo a NBR 6023:2018, “inclui Constituição, Decreto, Decreto-Lei, Emenda 

Constitucional, Emenda à lei Orgânica, Lei Complementar, Lei Delegada, Lei Ordinária, Lei 
Orgânica e Medida Provisória, entre outros”. 

São elementos essenciais: jurisdição, ou cabeçalho da entidade, em letras 
maiúsculas; epígrafe e ementa transcrita do documento; dados da publicação.

Em epígrafes e ementas muito longas, pode-se suprimir parte do texto, desde que o 
sentido não seja alterado. A supressão é indicada por reticências, entre colchetes.

JURISDIÇÃO. Entidade (se houver). Epígrafe e ementa. Dados da publicação.

 

Exemplos:

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. 41. ed. 
atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2008.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Emenda Constitucional nº 11, de 30 de abril de 
1996. Permite a admissão de professores, técnicos e cientistas estrangeiros pelas 
universidades brasileiras e concede autonomia às instituições de pesquisa científica e 
tecnológica. In: VADE mecum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 119-120.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da 
União: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002.

BRASIL. Poder executivo. Medida provisória nº 1.569-9, de 11 de dezembro de 1997. 
Estabelece multa em operações de importação, e dá outras providências. Diário Oficial 
[da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, seção 1, p. 29514, 14 dez. 1997.

BRASIL. Congresso. Senado. Resolução nº 17, de 1991. Autoriza o desbloqueio de 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, através de revogação 
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do parágrafo 2º, do artigo 1º da Resolução nº 72, de 1990. Coleção de Leis da República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, v. 183, p. 1156-1157, maio/jun. 1991.

RIO GRANDE DO SUL. [Constituição (1989)]. Constituição do Estado do Rio Grande do 
Sul. 4. ed. atual. Porto Alegre: Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 
1995.

SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 42.822, de 20 de janeiro de 1998. Dispõe sobre a 
desativação de unidades administrativas de órgãos da administração direta e das 
autarquias do Estado [...]. Lex: coletânea de legislação e jurisprudência, São Paulo, v. 62, 
n. 3, p. 217-220, 1998.

5.2.8.2 Legislação em meio eletrônico

A referência, neste caso, deve obedecer aos padrões indicados no item 5.2.8.1, 
acrescida da descrição do suporte (CD, DVD, CD-ROM, pen drive, e-book, link e data de 
acesso etc.).

Exemplos:

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/ Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 1 jan. 2017.

BRASIL. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Institui o Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas [...]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm. Acesso em: 19 jun. 2019.

5.2.8.3 Jurisprudência
Inclui acórdão, decisão interlocutória, despacho, sentença, súmula, entre outros.

Os elementos essenciais são: jurisdição (em letras maiúsculas); nome da corte ou 
tribunal; turma e/ou região (entre parênteses, se houver); tipo de documento (agravo, 
despacho etc.); número do processo (se houver); ementa (se houver); vara, ofício, cartório, 
câmara ou outra unidade do tribunal; nome do relator (precedido da palavra Relator(a), se 
houver); data do julgamento (se houver); dados da publicação.
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Em epígrafes e ementas muito longas, pode-se suprimir parte do texto, desde que o 
sentido não seja alterado. A supressão é indicada por reticências, entre colchetes.

JURISDIÇÃO. Corte ou Tribunal (turma e/ou região). Título do documento e número do 
processo. Ementa. Vara, ofício, cartório, câmara ou outra unidade do tribunal. Relator(a), 
data do julgamento. Dados da publicação.

Exemplos:

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (2. Turma). Recurso Extraordinário 313060/SP. Leis 
10.927/91 e 11.262 do município de São Paulo. Seguro obrigatório contra furto e roubo 
de automóveis. Shopping centers, lojas de departamento, supermercados e empresas 
com estacionamento para mais de cinquenta veículos. Inconstitucionalidade. Recorrente: 
Banco do Estado de São Paulo S/A-BANESPA. Recorrido: Município de São Paulo. 
Relatora: Min. Ellen Gracie, 29 de novembro de 2005. Lex: jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, São Paulo, v. 28, n. 327, p. 226-230, 2006.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 333. Cabe mandado de segurança 
contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou 
empresa pública. Diário da Justiça: seção 1, Brasília, DF, ano 82, n. 32, p. 246, 14 fev. 
2007.

Deve-se observar que o destaque tipográfico (itálico), nos exemplos acima, foi 
colocado no título da publicação na qual está inserida a jurisprudência (Lex; Diário da 
Justiça).

5.2.8.4 Jurisprudência em meio eletrônico

A referência, neste caso, deve obedecer aos padrões indicados no item 5.2.8.3, 
acrescida da descrição do meio eletrônico (CD, DVD, CD-ROM, pen drive, e-book, link e 
data de acesso etc.), com uma diferença: o destaque tipográfico, neste caso, deve ser 
colocado na epígrafe da própria jurisprudência. 

Exemplos:

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 628137 RG/RJ – Rio de 
Janeiro. Repercussão geral no Recurso Extraordinário. Administrativo. Incidência dos 
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juros progressivos sobre conta vinculada de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
[...]. Relatora: Min. Ellen Gracie, 21 de outubro de 2010. Disponível em: http://stf.jus.
br/portal/ jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=fgts&base=baseRepercussao. 
Acesso em: 20 ago. 2011.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 333. Cabe mandado de segurança 
contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou 
empresa pública. Brasília, DF: Superior Tribunal de Justiça, [2007]. Disponível em: http://
stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?&b=TEMA&p=true&t=&l=10&i=340#TIT333TEMA0. 
Acesso em: 19 ago. 2011.

5.2.8.5 Atos administrativos normativos
Segundo a NBR 6023:2018, “inclui ato normativo, aviso, circular, contrato, decreto, 

deliberação, despacho, edital, estatuto, instrução normativa, ofício, ordem de serviço, 
parecer, parecer normativo, parecer técnico, portaria, regimento, regulamento e resolução, 
entre outros”.

Os elementos essenciais são: jurisdição ou cabeçalho da entidade (em letras 
maiúsculas); epígrafe: tipo, número e data de assinatura do documento; ementa; dados 
da publicação.

JURISDIÇÃO. Entidade (se houver). Epígrafe. Ementa. Dados da publicação.

 
Exemplos: 

RIO DE JANEIRO (Estado). Corregedoria Geral de Justiça. Aviso nº 309, de 28 de junho 
de 2005. [Dispõe sobre a suspensão do expediente na 6. Vara de Órfãos e Sucessões 
da Comarca da Capital nos dias 01, 08, 15, 22 e 29 de julho de 2005]. Diário Oficial do 
Estado do Rio de Janeiro: parte 3: seção 2: Poder Judiciário. Rio de Janeiro, ano 31, n. 
19, p. 71, 30 jun. 2005.

BRASIL. Ministério da Educação. Ofício circular 017/MEC. Brasília, DF: Ministério da 
Educação, 26 jan. 2006. Assunto: FUNDEB.

VARGINHA (MG). Edital de licitação nº 189/2007. Pregão nº 151/2007. [Aquisição de leite 
pasteurizado]. Varginha: órgão oficial do município. Varginha, ano 7, n. 494. P. 15, 31 maio 
2007.
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Ou:

ENTIDADE. Epígrafe. Ementa. Dados da publicação.

Exemplo:

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Diretoria Colegiada. Circular nº 3.348, de 3 de maio de 
2007. Altera o Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais (RMCCI). 

Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 144, n. 85, p. 32, 4 maio 2007.

5.2.8.6 Atos administrativos normativos 
em meio eletrônico

A referência, neste caso, deve obedecer aos padrões indicados no item 5.2.8.5, 
acrescida da descrição do meio eletrônico (CD, DVD, CD-ROM, pen drive, e-book, link e 
data de acesso etc.)

Exemplo:

BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria de Acompanhamento Econômico. Parecer 
técnico nº 06370/2006/RJ. Rio de Janeiro: Ministério da Fazenda, 13 set. 2006. 
Disponível em: http://www.cade.gov.br/Plenario/Sessao_386/Pareceres/ParecerSeae-
AC-2006-08012. 008423-International_Busines_Machine.PDF. Acesso em: 4 out. 
2010.

5.2.9 Documentos civis e de cartórios
Os elementos essenciais são: jurisdição; nome do cartório ou órgão expedidor; tipo 

de documento com identificação em destaque; data de registro, precedida da expressão 
Registro em:

JURISDIÇÃO. Cartório ou órgão expedidor. Tipo de documento. Registro em: (data).

Exemplo:

SÃO CARLOS (SP). Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito de 
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São Carlos. Certidão de nascimento [de] Maria da Silva. Registro em: 9 ago. 1979.

5.2.10 Correspondência
Inclui bilhete, carta, cartão, entre outros.

Os elementos essenciais são: remetente (autor), título ou denominação, destinatário 
(se houver), precedido pela expressão Destinatário:, local, data e descrição física (tipo).

SOBRENOME, Prenome(s). [Correspondência]. Destinatário: nome. Local, data. Descrição 
física do documento.

Exemplos:

PILLA, Luiz. [Correspondência]. Destinatário: Moysés Villinho. Porto Alegre, 6 jun. 1979. 1 
cartão pessoal.

AZNAR, José Camón. [Correspondência]. Destinatário: Manoelito de Ornellas. [S.l.], 1957. 
1 bilhete.

5.2.10.1 Correspondência disponível em 
meio eletrônico

A referência, neste caso, deve obedecer aos padrões indicados no item 5.2.10, 
acrescida da descrição do meio eletrônico (CD, DVD, CD-ROM, pen drive, online etc.).

Exemplo:

LISPECTOR, Clarice. [Carta enviada para suas irmãs]. Destinatário: Elisa e Tânia 
Lispector. Lisboa, 4 ago. 1944. 1 carta. Disponível em: http://www.claricelispector.com.
br/ manuscrito_minhasqueridas.aspx. Acesso em: 4 set. 2010.

5.2.11 Documento de acesso exclusivo 
em meio eletrônico

Inclui bases de dados, listas de discussão, programas de computador, redes sociais, 
mensagens eletrônicas, entre outros.

Os elementos essenciais são: autor, título da informação ou serviço ou produto, 
versão ou edição (se houver), local, data e descrição física do meio eletrônico.
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SOBRENOME, Prenome(s) ou TÍTULO DA INFORMAÇÃO, SERVIÇO ou PRODUTO. Versão 
ou edição (se houver). Local, data (dia, mês abreviado e ano). Descrição física do meio 
eletrônico.

Exemplos:

OLIVEIRA, José P. M. Repositório digital da UFRGS é destaque em ranking internacional. 
Maceió, 19 ago. 2011. Twitter: @bblioufal. Disponível em: http://twitter.com/#!biblioufal. 
Acesso em: 20 ago. 2011.

DIRETOR do SciELO, Abel Packer, apresenta hoje palestra na 4ª edição dos Simpósios 
Temáticos do Programa de Pós-Graduação em Químida da UFMG. [São Paulo], 27 fev. 
2015. Twitter: @redescielo. Disponível em: https://twitter.com/resdescielo/status/ 
571261986882899969. Acesso em: 5 mar. 2015.

A GAME of Thrones: the board game. 2nd. ed. Roseville: FFG, 2017. 1 jogo eletrônico.

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil). BNDIGITAL I: Coleção Casa dos Contos. 
Rio de Janeiro, 23 fev. 2015. Facebook: bibliotecanacional.br. Disponível em: http://www.
facebook.com/bibliotecanacional.br/photos/a.241986499162080.73699.2175610816
04622/1023276264366429/?type=1&theater. Acesso em: 26 fev. 2015.

CID, Rodrigo. Deus: argumentos da impossibilidade e da incompatibilidade. In: 
CARVALHO, Mário Augusto Queiroz et al. Blog investigação filosófica. Rio de Janeiro, 
23 abr. 2011. Disponível em: http://investigação-filosofica.blogspot.com/search/label/
Postagens. Acesso em: 23 ago. 2011.

ALMEIDA, M. P. S. Fichas para MARC. Destinatário: Maria Teresa Reis Mendes. [S.l.], 12 
jan. 2002. 1 mensagem eletrônica.

PODCAST LXX: Brasil: parte 3: a república. [Locução de]: Christian Gutner. [S.l.]: Escriba 
Café, 19 mar. 2010. Podcast. Disponível em: thhp://www.escribacafe.com/podcast-Ixx-
brasil-parte-3-a-republica/. Acesso em: 4 out. 2010.

LAPAROTOMIA. In: WIKIPEDIA: the free encyclopedia. [San Francisco, CA: Wikimedia 
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Foundation, 2010]. Disponível em: http:en.wikipedia.org/wiki/Laparotomia. Acesso em: 
18 mar. 2010. 

5.2.12 Filmes e vídeos

Os elementos essenciais são: título, diretor e/ou produtor (se constar no documento), 
local (se constar no documento), empresa produtora ou distribuidora (se constar no 
documento), data e especificação do suporte em unidades físicas.

TÍTULO do filme ou vídeo. Direção. Produção. Local: Empresa produtora ou distribuidora, 
data. Suporte em unidades físicas.

Exemplo:

OS PERIGOS do uso de tóxicos. Produção de Jorge Ramos de Andrade. São Paulo: 
CERAVI, 1983, 1 fita de vídeo (30 min), VHS, son., color.
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5.2.13 Abreviaturas

a) Dos meses do ano:

 janeiro:  jan.

 fevereiro:  fev.

 março:               mar.

 abril:   abr.

 maio:   maio

 junho:   jun.

 julho:   jul.

 agosto:  ago.

 setembro:  set.

 outubro:  out.

 novembro:  nov.

 dezembro:  dez.

b) Outras:

 atualizado(a):             atual.

 aumentada:  aum.

 capítulo:  cap.

 colorido:  color.

 compilador:  comp.

 coordenador:  coord.

 edição, editor:              ed.

 editora:  Ed.

 et alii:   et al.

 folha:   f.

 ilustração:  il.

 número:  n.

 organizador(es): org.

 página:  p.

 parte:   pt.

 revisada:  rev.

 sine loco:  s.l.

 sine nomine:  s.n.

 sonoro:  son.

 suplemento:  supl.

 tomo:   t.

 volume:  v.
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6 CITAÇÕES

A NBR 10520:2002 define citação como sendo a menção de uma informação 
extraída de outra fonte. As citações são mencionadas na produção de textos com 
a finalidade de esclarecer, complementar ou sustentar as ideias do autor. Portanto, 
qualquer que seja a documentação utilizada, deve ser obrigatoriamente citada em função 
dos direitos autorais.

Há três tipos de citação: 

a) a citação direta ou textual; 

b) a citação indireta ou livre, também conhecida como paráfrase; 

c) a citação de citação, ou citação de segunda mão.

Há duas possibilidades de indicar a fonte de uma citação: 

a) no próprio texto (sistema autor-data); 

b) em notas de rodapé.

 

No sistema autor-data indica-se a fonte da citação dentro do próprio texto. Os 
elementos identificadores do documento são: 

a) no caso de documento de responsabilidade de pessoa física com autoria 
conhecida:  o sobrenome do autor, o ano de publicação do trabalho e, no caso de citação 
direta, a(s) página(s); 

b) no caso de documento de responsabilidade de pessoa jurídica: o nome da 
instituição responsável, o ano de publicação do trabalho e, no caso de citação direta, a(s) 
página(s); 

c) no caso de documento com autoria desconhecida: a primeira palavra do título do 
documento seguida de reticências, o ano de publicação e, no caso de citação direta, a(s) 
página(s); 

d) no caso de instituição governamental da administração direta, de legislação etc., 
a jurisdição, o ano e a(s) página(s). 

Se o sobrenome do autor, o nome da entidade, o título do documento ou a jurisdição 
estiver entre parênteses, é grafado em letras maiúsculas; se estiver incluído na sentença, 
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fora dos parênteses, é grafado com a primeira letra em maiúscula e as demais em 
minúsculas, conforme exemplos a seguir. A referência completa do documento constará 
na lista de referências, ao final do trabalho, em ordem alfabética.

Outra possibilidade de indicar a fonte de uma citação é em notas de rodapé. As 
notas de referência indicam as fontes consultadas ou remetem a outras partes da obra, 
nas quais o assunto é abordado. Após o término da citação no corpo do trabalho, deve-se 
estabelecer uma chamada de numeração da citação, à qual corresponderá a uma nota de 
rodapé com o mesmo número. A numeração deve ser única e consecutiva para o trabalho 
todo ou para cada capítulo do trabalho – não se inicia a numeração das notas de rodapé 
a cada página. As referências em notas de rodapé deverão ser construídas conforme 
os modelos de referência estabelecidos no quinto capítulo deste livro e de acordo com 
as observações sobre as referências em notas de rodapé constantes no item 6.4 deste 
capítulo.

Uma vez adotado um dos dois sistemas, ele deve ser mantido como padrão, ou 
seja, deve-se adotar, do início ao fim de determinado trabalho, o sistema autor-data ou o 
sistema de referências em notas de rodapé, e não um e outro sistema alternadamente.

As obras citadas ao longo do trabalho devem necessariamente constar na lista de 
referências.

6.1 CITAÇÃO DIRETA OU TEXTUAL

A citação direta ou textual é a transcrição literal de parte da obra do autor consultado, 
ou seja, é a cópia exata do texto. Não se pode fazer nenhuma alteração no texto original. 
Todas as características formais em relação à redação, à ortografia e à pontuação originais 
devem ser rigorosamente respeitadas. 

Há dois tipos de citação literal: a curta e a longa.

6.1.1 Citação direta curta

São as transcrições literais de até três linhas. O texto deve ser reproduzido 
exatamente como consta do original, entre aspas duplas (“...”), com o mesmo tipo e 
tamanho de letra do texto, acompanhado das informações sobre a fonte.
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a) Citação direta curta com indicação da fonte em nota de rodapé

Exemplo:

A demonstração da tese é a etapa mais importante do trabalho científico. “[...] É 
realizada mediante uma sequência de argumentos, cada um provando uma etapa do discurso. A 
demonstração, de modo geral, utiliza-se mais do processo dedutivo”. ¹

Na nota de rodapé:

____________________

¹SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Cortez, 2007, p. 79.

b) Citação direta curta com indicação da fonte no sistema autor-data

Exemplos:

A demonstração da tese é a etapa mais importante do trabalho científico. “[...] É 
realizada mediante uma sequência de argumentos, cada um provando uma etapa do discurso. 
A demonstração, de modo geral, utiliza-se mais do processo dedutivo.” (SEVERINO, 2007, p. 
79).

Ou

A demonstração da tese é a etapa mais importante do trabalho científico e, como observa 
Severino (2007, p. 79), “[...] é realizada mediante uma sequência de argumentos, cada um 
provando uma etapa do discurso. A demonstração, de modo geral, utiliza-se mais do processo 
dedutivo”.

6.1.2 Citação direta longa

São as citações com mais de três linhas.  Devem ser destacadas do texto com 
deslocamento de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a utilizada no texto 
(sugere-se tamanho 11), em espaçamento entre linhas simples e sem as aspas.

a) Citação direta longa com indicação da fonte em nota de rodapé

Exemplo:

Escolhido o tema de pesquisa, o próximo passo é problematizá-lo de maneira interrogativa.
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Para se colocar o problema, é preciso que seja formulado de maneira clara em 
seus termos, definida e delimitada. É preciso esclarecer os termos, definindo-
os devidamente. Daí a importância da definição. Os limites da problematização 
devem ser determinados, pois não se pode tratar de tudo ao mesmo tempo e 
sob os mais diversos aspectos.¹

Na nota de rodapé:

____________________

¹ SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Cortez, 2007, p. 79.

b) Citação direta longa com indicação da fonte no sistema autor-data

Exemplos:

Escolhido o tema de pesquisa, o próximo passo é problematizá-lo de maneira interrogativa.

Para se colocar o problema, é preciso que seja formulado de maneira clara em 
seus termos, definida e delimitada. É preciso esclarecer os termos, definindo-
os devidamente. Daí a importância da definição. Os limites da problematização 
devem ser determinados, pois não se pode tratar de tudo ao mesmo tempo e 
sob os mais diversos aspectos. (SEVERINO, 2007, p. 79).

Ou

Escolhido o tema de pesquisa, o próximo passo é problematizá-lo de maneira interrogativa. 
Segundo Severino (2007, p. 79):

Para se colocar o problema, é preciso que seja formulado de maneira clara em 
seus termos, definida e delimitada. É preciso esclarecer os termos, definindo-
os devidamente. Daí a importância da definição. Os limites da problematização 
devem ser determinados, pois não se pode tratar de tudo ao mesmo tempo e 
sob os mais diversos aspectos.
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6.1.3 Observações quanto às citações 
literais

a) Se no original do texto a ser transcrito houver aspas, na citação literal curta elas 
se transformam em aspas simples.

Exemplo:

Severino (2007, p. 84) define conceito como “[...] a imagem mental por meio da qual 
se representa um objeto, sinal imediato do objeto representado. [...] Este objeto passa então a 
existir para a inteligência, passa a ser pensado. Portanto, o conceito representa e ‘substitui’ a 
coisa no nível da inteligência”.

        b) Para enfatizar trechos de uma determinada citação, deve-se destacá-los em 
itálico, negrito ou sublinhado, indicando tal alteração com a expressão “grifo nosso”, após 
a identificação da fonte da citação, ou “grifo do autor”, caso o destaque já faça parte da 
obra consultada.

Exemplo 1:

O ponto de partida do conhecimento humano é a formação dos conceitos. “O conceito é a 
imagem mental por meio da qual se representa um objeto, sinal imediato do objeto representado.” 
¹

Na nota de rodapé:

____________________

¹ SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Cortez, 2007, p. 79, grifo nosso.

Exemplo 2:

Conceitos e termos podem ser considerados logicamente sob o ponto de vista da 
compreensão e da extensão.

A compreensão do conceito é o conjunto das propriedades características que 
são específicas do objeto pensado. São os aspectos, as dimensões, as notas que 
constituem um ser ou um objeto, um fato ou um acontecimento, que fazem 
deste ser ou objeto, deste fato ou acontecimento que ele seja o que é e se 
distinga dos demais; já a extensão é o conjunto dos seres e dos objetos que 
realizam determinada compreensão, ou seja, a classe dos indivíduos portadores 
de um conjunto de propriedades características. (SEVERINO, 2007, p. 84, 
grifo do autor).

c) Supressões de parte do texto são representadas por colchetes e reticências:

http://anchieta.br


68

Exemplo:

Severino (2007, p. 84) define conceito como, “[...] a imagem mental por meio da qual 
se representa um objeto, sinal imediato do objeto representado. [...] Este objeto passa então a 
existir para a inteligência, passa a ser pensado.” 

d) Para interpolações, acréscimos ou comentários breves no interior de uma citação 
literal, utilizam-se colchetes.

Exemplo:

“[...] A extensão [do conceito] é o conjunto dos seres e dos objetos que realizam 
determinada compreensão, ou seja, a classe dos indivíduos portadores de um conjunto de 
propriedades características.” (SEVERINO, 2007, p. 84, grifo do autor).

e) Quando a citação incluir tradução, deve-se colocar, após a identificação da fonte, a 
expressão “tradução nossa”:

Exemplo:

“Ao fazê-lo pode estar envolto em culpa, perversão, ódio de si mesmo [...] pode julgar-se 
pecador e identificar-se com seu pecado.” (RAHNER, 1962, v. 4, p. 463, tradução nossa).

6.2  CITAÇÃO INDIRETA, LIVRE OU 

PARÁFRASE

Há citação indireta ou paráfrase quando é reproduzida a ideia do autor, sem 
transcrever, de forma literal, suas palavras. É inserida com o mesmo tipo e tamanho de 
letra do texto, acompanhada das informações sobre a fonte, sem as aspas da citação 
direta curta.

Nas citações indiretas não há a obrigatoriedade de se identificar a página da citação, 
como na direta.

a) Citação indireta com indicação da fonte em nota de rodapé

Exemplo:

Segundo Antônio Joaquim Severino, o conceito substitui a realidade por uma imagem 
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mental que a representa. Neste sentido, pode-se afirmar que ele (o conceito) refere-se a coisas, a 
objetos, a seres e a ideias de maneira representativa e substitutiva, o que faz com que a realidade 
passe a ser pensada, isto é, passe a existir para a inteligência, no nível do pensamento.¹

Na nota de rodapé:

____________________

¹SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Cortez, 2007.

b) Citação indireta com indicação da fonte no sistema autor-data

Exemplos:

Segundo Severino (2007), o conceito substitui a realidade por uma imagem mental que 
a representa. Neste sentido, pode-se afirmar que ele (o conceito) refere-se a coisas, a objetos, a 
seres e a ideias de maneira representativa e substitutiva, o que faz com que a realidade passe a 
ser pensada, isto é, passe a existir para a inteligência, no nível do pensamento.

Ou

O conceito substitui a realidade por uma imagem mental que a representa. Neste sentido, 
pode-se afirmar que ele (o conceito) refere-se a coisas, a objetos, a seres e a ideias de maneira 
representativa e substitutiva, o que faz com que a realidade passe a ser pensada, isto é, passe a 
existir para a inteligência, no nível do pensamento. (SEVERINO, 2007, p. 84).

6.3 CITAÇÃO DE CITAÇÃO

A citação de citação refere-se a uma informação retirada de um documento 
consultado, a cuja obra original não se teve acesso. Esse tipo de citação só deve ser 
utilizado nos casos em que, realmente, não se tem acesso ao documento original, visto 
tratar-se de documento muito antigo, com dados insuficientes para a localização do 
material etc.

No texto, devem ser mencionados o autor do documento original e a referência 
do documento consultado. Na lista de referências, ao final do trabalho, deve-se indicar 
apenas o documento consultado.

Podemos reconhecer uma citação de citação pelo uso da expressão apud, que 
significa e equivale à expressão “citado por”.
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a) Citação de citação com indicação da fonte em nota de rodapé

Exemplo:

Para Comte a história é essencialmente a história do progresso do espírito humano:

A parte principal dessa evolução, a que mais influenciou o progresso geral, 
consiste, sem dúvida, no desenvolvimento contínuo do espírito científico [...]. 
Nenhum homem esclarecido duvidaria hoje que, nessa longa sucessão de 
esforços e de descobertas, o gênio humano tenha seguido sempre um caminho 
exatamente determinado, cujo conhecimento prévio exato teria permitido, de 
alguma forma, a uma inteligência suficientemente informada, prever antes da 
sua realização mais ou menos próxima, os progressos essenciais reservados a 
cada época [...]. ¹

Na nota de rodapé:

____________________

¹ COMTE, Auguste. Cours de philosophie positive. 5. ed. Paris: Schleicher Frères Éditeus, 
1907-1908. 6 v. t. IV. p. 195, apud ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. 
Tradução: Sérgio Bath. 2. ed. São Paulo, SP: Martins Fontes; Brasília, DF, 1987, p. 91.

a) Citação de citação com indicação da fonte no sistema autor-data:

Exemplos:

Martins (1980) citado por Gomes (1986), afirma que as contas de origem e aplicação de 
recursos têm um poder de análise extraordinário, porque o dinheiro produzido pela empresa 
durante o ano era computado em valores nominais.

Ou

No modelo serial de Gough (1972 apud NARDI, 1993), o ato de ler envolve um 
processamento serial que começa com uma fixação ocular sobre o texto, prosseguindo da 
esquerda para a direita de forma linear.

Ou ainda

“[...] o viés organicista da burocracia estatal e o antiliberalismo da cultura política de 1937, 
preservado de modo encapuçado na Carta de 1946.” (VIANNA, 1986, p. 172 apud SEGATTO, 
1995, p. 214-215).
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6.4 OBSERVAÇÕES QUANTO ÀS 

REFERÊNCIAS EM NOTAS DE RODAPÉ

a) A primeira citação de uma obra, em nota de rodapé, deve ter sua referência 
completa.

Exemplo:

Na nota de rodapé:

____________________

¹SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Cortez, 2007, p. 84.

b) As citações subsequentes, desde que na mesma página ou folha de citação, 
podem ser referenciadas de forma abreviada, utilizando-se as seguintes expressões 
latinas:

- Idem ou Id. (= mesmo autor): o autor é o mesmo, porém, a obra é diferente da 
mencionada na referência imediatamente anterior.

Exemplo:

Na nota de rodapé:

____________________

 ¹ ANDRADE, Maria Margarida. Introdução à metodologia do trabalho científico. 6. ed. São 
Paulo: Atlas, 2003, p. 43.

² Idem. Como preparar trabalhos para cursos de pós-graduação: noções práticas. 5. ed. São 
Paulo: Atlas, 2002, p. 19.

- Ibidem ou Ibid. (= mesma obra): a parte citada pertence à mesma obra referenciada 
em nota imediatamente anterior.

Exemplo:

Na nota de rodapé:

____________________

¹ SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. rev. e atual. São 
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Paulo: Cortez, 2007, p. 84.
² Ibidem, p. 92.

- Op. Cit. (= obra citada): indica que a citação é referente a uma obra já mencionada 
na página, porém sem ser a imediatamente anterior.

Exemplo:

Na nota de rodapé:

____________________

¹ FIORI, José Luís. Para um diagnóstico da “modernização” brasileira. Separata de: FIORI, 
José Luís; MEDEIROS, Carlos (org.). Polarização mundial e crescimento. Petrópolis: Vozes, 
2001, p. 270-271.

² GRUPPI, Luciano. O conceito de hegemonia em Gramsci. Rio de Janeiro: Graal, 1978, p. 
59, 64.

3 FIORI, José Luís. Op. Cit., p. 296.

6.5 OBSERVAÇÕES QUANTO ÀS 
REFERÊNCIAS NO SISTEMA AUTOR-DATA

a) Quando houver coincidência de sobrenomes de autores, acrescentam-se as 
iniciais de seus prenomes; se a coincidência persistir, colocam-se os prenomes por 
extenso.

Exemplos:

(BARBOSA, C., 1958)   (BARBOSA, O., 1958)

(BARBOSA, Cássio, 1965)  (BARBOSA, Celso, 1965)

b) As citações de diversos documentos de um mesmo autor, publicados num mesmo 
ano, são diferenciadas pelo acréscimo de letras minúsculas, em ordem alfabética, após a 
data de publicação e sem espaçamento, conforme a lista de referências.

Exemplo:

No texto:

“Essa separação entre a questão agrária e questão agrícola é apenas um recurso analítico. 
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[...] Na realidade objetiva dos fatos não se pode separar as coisas em compartimento estanques.” 
(GRAZIANO DA SILVA, 1985a, p. 10).

Como observado por Graziano da Silva (1985b, p. 17), “os usineiros, os grandes 
empresários agrícolas e até mesmo os médios proprietários têm sido envolvidos pela pregação 
dos ‘contra’”.

 

Na lista de referências:

GRAZIANO DA SILVA, José. O que é questão agrária. 11 ed. São Paulo: Brasiliense, 1985a.

GRAZIANO DA SILVA, José.  Para entender o Plano Nacional de Reforma Agrária. 2. ed. 
São Paulo: Brasiliense, 1985b.

 

c) As citações indiretas (paráfrases) de diversos documentos de um mesmo autor, 
publicados em anos diferentes e mencionados simultaneamente, têm as suas datas 
separadas por vírgula.

Exemplo:

(DREYFUS, 1989, 1991, 1995)

d) As citações indiretas (paráfrases) de diversos documentos de vários autores, 
mencionados simultaneamente, devem ser separadas por ponto-e-vírgula, em ordem 
alfabética.

Exemplo:

Diversos autores salientam a importância do “acontecimento desencadeador” no início de 
um processo de aprendizagem (CROSS, 1984; KNOX, 1986; MEZIROW, 1991).

Se a citação dos autores acima fosse feita na própria sentença e não entre 
parênteses, ficaria assim:

Cross (1984), Knox (1986) e Mezirow (1991) salientam a importância do “acontecimento 
desencadeador” no início do processo de aprendizagem.

e) Quando o autor do documento é uma entidade:
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Exemplo:

“Comunidade tem que poder ser intercambiada em qualquer circunstância, sem 
quaisquer restrições estatais, pelas moedas dos outros Estados-membros.” (COMISSÃO DAS 
COMUNIDADES EUROPEIAS, 1991, p. 34).

Na lista de referências:

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS.  A união europeia. Luxemburgo: Serviço 
das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias, 1992.

f) Quando não há indicação de autoria no documento, utiliza-se a primeira palavra 
do título seguida de reticências:

Exemplo:

A líder de Hong Kong, Carrie Lam, adiou indefinidamente um projeto de lei que autoriza 
extradições para a China Continental, após forte reação da opinião pública, embora considere 
que “a lei de extradição é necessária para [...] evitar que Hong Kong se torne um refúgio de 
criminosos”. (LÍDER..., 2019, p. A16).

Na lista de referências:

LÍDER de Hong Kong reconhece erros e suspende projeto que gerou protestos: manifestantes 
voltam às ruas neste domingo (16) para que policiais sejam responsabilizados por repressão. 
Folha de S. Paulo, ano 99, n. 32.946, 16 jun. 2019. Mundo, p. A16.

g) Quando a responsabilidade pelo documento é de uma instituição governamental 
da administração direta, ou no caso de legislação, jurisprudência e atos administrativos 
normativos:

Exemplo:

O mecanismo proposto para viabilizar esta concepção é o chamado Contrato de Gestão, 
que conduziria à captação de recursos privados como forma de reduzir os investimentos no 
ensino superior (BRASIL, 1995).

Na lista de referências:

BRASIL. Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado. Plano diretor da 
reforma do aparelho do Estado. Brasília, DF, 1995.
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7 PROJETO DE PESQUISA
O projeto de pesquisa, conforme a NBR 15287:2011, compreende uma das fases 

da pesquisa, envolvendo a descrição de sua estrutura. Assim, constam de um projeto de 
pesquisa elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais.

A apresentação gráfica do projeto de pesquisa segue as orientações do terceiro 
capítulo deste livro. Os elementos pré-textuais (capa, folha de rosto e sumário) seguem 
as orientações do quarto capítulo.

7.1 ELEMENTOS TEXTUAIS

A NBR 15287:2011, item 4.2.2, apresenta os elementos textuais de um projeto de 
pesquisa:

O texto deve ser constituído de uma parte introdutória, na qual devem ser 
expostos o tema do projeto, o problema a ser abordado, a(s) hipótese(s), 
quando couber(em), bem como o(s) objetivo(s) a ser(em) atingido(s) e a(s) 
justificativa(s). É necessário que sejam indicados o referencial teórico 
que o embasa, a metodologia a ser utilizada, assim como os recursos e o 
cronograma necessários à sua consecução.

Destaca-se que o texto do projeto de pesquisa deve ser constituído dos seguintes 
elementos: introdução, problema de pesquisa, objetivo, justificativa, metodologia, sumário 
provisório, cronograma, referências e bibliografia pretendida. A introdução, as referências 
e a bibliografia pretendida devem ser apresentadas em páginas à parte.

7.1.1 Introdução

A introdução, como o próprio nome diz, deve anunciar de forma clara e precisa o 
assunto da pesquisa e de que forma surgiu a ideia de abordar este tema – objeto ou 
problema de estudo. Em linhas gerais, a introdução é a contextualização do tema de 
estudo. Sendo a introdução a ação que serve de delimitação à pesquisa, deve conter 
uma revisão da literatura referente ao assunto em questão, apresentando um recorte do 
tema a ser estudado da forma mais objetiva e clara possível.
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7.1.2 Problema de pesquisa

O problema de pesquisa decorre de um aprofundamento do tema de pesquisa, 
ou seja, trata-se de um recorte mais “concreto” e preciso do assunto a ser pesquisado. 
Ele é sempre individualizado e específico. Deve ser formulado em forma de pergunta(s) 
porque esta parece ser a forma mais fácil para se formular um problema. Além disso, o 
problema de pesquisa deve ser claro e preciso e delimitado a uma dimensão possível de 
ser investigada.

Nesta etapa, o pesquisador responde à seguinte pergunta: o que pesquisar?

7.1.3 Objetivo 

O objetivo é a indicação das metas que se pretende atingir com a pesquisa. É a 
explicitação do que se quer buscar. É fundamental que esses objetivos sejam possíveis 
de serem investigados. 

Geralmente se formula um objetivo geral, de dimensões mais amplas, articulando-o 
a outros mais específicos.  

Nesta etapa, o pesquisador responde à seguinte pergunta: para que pesquisar?

7.1.4 Justificativa

Trata-se da relevância científica e social da pesquisa, do motivo pelo qual tal 
pesquisa merece ser realizada. 

Quais motivos a justificam? Que contribuições para a compreensão, intervenção 
ou solução para o problema trará a realização de tal pesquisa? Enfim, responde-se à 
questão: por quê?

7.1.5 Metodologia

Nesta etapa, o pesquisador responde à seguinte pergunta: como pesquisar? É 
preciso caracterizar o tipo de pesquisa que será realizada: se bibliográfica, experimental 
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ou se haverá combinação de mais de um tipo de pesquisa. Assim sendo, é preciso anun-
ciar o tipo de pesquisa em ação e, em caso de trabalho de campo, deve-se mencionar o 
público-alvo do estudo com a indicação do método e das técnicas de operacionalização, 
se este for o caso.

Em suma, a metodologia refere-se à extensão e profundidade do assunto e de 
que forma se pretende desenvolvê-lo, mostrando os caminhos a serem adotados para a 
solução do problema de pesquisa.
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7.1.6 Sumário provisório

Trata-se do esboço da estrutura do futuro trabalho, explicitando os títulos e os 
conteúdos prévios dos capítulos. Esta estrutura segue, na medida do possível, a ordem 
das seções e subseções do trabalho, evidenciando o que concerne a cada um desses 
capítulos. 

Exemplo:

SUMÁRIO PROVISÓRIO

1 INTRODUÇÃO

2 A EDUCAÇÃO INFANTIL E OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EDUCAÇÃO

2.1 DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

3 O DIREITO SOCIAL À EDUCAÇÃO E AS DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO 
BRASIL

3.1 A EDUCAÇÃO NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS

3.2 O DIREITO À EDUCAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL DE 1988

3.3 O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E A LEI DE DIRETRIZES E BASES 
DA EDUCAÇÃO

4 DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL: ENTRELAÇANDO MUITOS OLHARES

4.1 A EDUCAÇÃO INFANTIL NA LEGISLAÇÃO NACIONAL

4.2 AVANÇOS E LIMITES NA EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE ZERO A CINCO ANOS

5 CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS
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7.1.7  Cronograma
O cronograma refere-se ao escalonamento no tempo de todas as fases e tarefas a 

serem desenvolvidas para a realização da pesquisa e produção da monografia. Sugere-se 
o quadro abaixo como modelo:

FIGURA 10 - CRONOGRAMA DE PESQUISA

ETAPAS DO 
TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 
CURSO

JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV.

Pesquisa 
bibliográfica X X X

Leituras e elaboração 
de relatórios de 

leitura
X X X X X

Reuniões de 
orientação X X X X X

Coleta de dados – 
pesquisa de campo X X X

Tabulação e análise 
de dados X X X

Redação do primeiro 
capítulo do trabalho X X

Redação do segundo 
capítulo do trabalho X X

Redação do terceiro 
capítulo do trabalho, 
da Introdução e da 

Conclusão

X X

Acertos e correções 
finais; revisão 
gramatical e 

ortográfica do 
trabalho

X X

Entrega do trabalho X
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7.2  ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS

Os elementos pós-textuais (no caso, as “referências”) do projeto de pesquisa também 
seguem as orientações deste livro. Importa mencionar que a referência diz respeito a 
autores ou obras utilizados como embasamento teórico do projeto de pesquisa. Portanto, 
deve conter a relação de material impresso ou on-line consultado e devidamente citado 
no decorrer do projeto, ou seja, não devem ser feitas quaisquer referências a bibliografias 
ou sites que não tenham sido utilizados e efetivamente citados no ao longo do projeto.

O item “bibliografia pretendida” deve conter um levantamento bibliográfico das 
obras que, embora não utilizadas para a elaboração do projeto, poderão ser usadas no 
desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso.
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8  ARTIGO TÉCNICO E/OU 
CIENTÍFICO

A NBR 6022:2018 estabelece “os princípios gerais para elaboração e apresentação 
de elementos que constituem artigos em um periódico técnico e/ou científico”.  

A publicação periódica técnica e/ou científica é definida nesse documento como 
“a publicação em qualquer tipo de suporte, editada em unidades sucessivas, com 
designações numéricas e/ou cronológicas e destinada a ser continuada indefinidamente”.

A mesma norma, no item 3.6, define artigo técnico e/ou científico como “parte de 
uma publicação, com autoria declarada, de natureza técnica e/ou científica”.  Dessa forma, 
o artigo científico pode ser entendido como sendo um texto destinado a uma publicação 
periódica.

A publicação periódica é um meio ágil para tornar público o conhecimento e promover 
a comunicação entre os cientistas, sendo o artigo submetido à apreciação dos comitês 
editoriais.

O artigo pode ser classificado em duas categorias, conforme a NBR 6022:2018, 
itens 3.4 e 3.5:

a) Artigo de revisão: trata-se de parte de uma publicação que resume, analisa e 
discute informações já publicadas.

b) Artigo original: trata-se de parte de uma publicação que apresenta temas ou 
abordagens originais.

Sendo assim, um artigo original pode apresentar uma pesquisa de campo ou a 
descrição de uma experiência, vivência, enquanto um artigo de revisão pode apresentar 
a sistematização das informações relevantes de um tema em determinada área do 
conhecimento.

A estrutura de um artigo científico é constituída, conforme a NBR 6022:2018, de 
elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais.
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Figura 11 – Elementos estruturais de um artigo

8.1 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

Os elementos pré-textuais são:

a) título, e subtítulo (se houver): “O título e subtítulo (se houver) devem figurar na 

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

- Título, e subtítulo (se houver) no idioma do

documento (obrigatório)

- Título em outro idioma (opcional)

- Autor(es) (obrigatório)

- Resumo no idioma do documento (obrigatório)

- Resumo em outro idioma (opcional)

- Datas de submissão e aprovação do artigo

(obrigatório)

- Identificação e disponibilidade (opcional)

ELEMENTOS TEXTUAIS
Introdução (obrigatório)

- Desenvolvimento (obrigatório)

- Considerações finais (obrigatório)

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS

- Referências (obrigatório)

- Glossário (opcional)

- Apêndice (opcional)

- Anexo (opcional)

- Agradecimentos (opcional)
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página de abertura do artigo, diferenciados tipograficamente ou separados por dois-
pontos e no idioma do texto. Opcionalmente, pode-se incluir o título em outro idioma, 
inserido logo abaixo do título no idioma do texto” (NBR 6022:2018, item 5.1.1).

b) autor(es): o(s) nome(s) do(s) autor(es) deve(m) ser inserido(s) de forma direta: 
prenome(s) (abreviados ou não) e sobrenome. Se houver mais de um autor, os nomes 
podem ser inseridos na mesma linha, separados por vírgula, ou em linhas distintas. Deve 
ser inserido, também, de preferência em nota de rodapé, com sistema de chamada próprio, 
um currículo sucinto de cada autor, com vinculação corporativa e endereço de contato.

c) resumo no idioma do documento: deve ser elaborado conforme a NBR 6028. Deve 
ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não da enumeração 
de tópicos. Deve ter de 100 a 250 palavras. Recomenda-se o uso de parágrafo único. O 
resumo em outro idioma, se houver, deve suceder o resumo no idioma do documento.

d) Datas de submissão e aprovação: “devem ser indicadas as datas (dia, mês e ano) 
de submissão e aprovação do artigo para publicação” (NBR 6022:2018, item 5.1.4).

e) Identificação e disponibilidade: pode ser indicado o endereço eletrônico, DOI, 
suportes para acesso ao documento.

8.2 ELEMENTOS TEXTUAIS

Os elementos textuais constituem-se de:

a) Introdução: “Parte inicial do artigo na qual devem constar a delimitação do assunto 
tratado, os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do 
artigo.” (NBR 6022:2018, item 5.2.1).

b) Desenvolvimento: “Parte principal do artigo, que contém a exposição ordenada e 
pormenorizada do assunto tratado. Divide-se em seções e subseções, conforme a NBR 
6024.” (NBR 6022:2018, item 5.2.2).

c) Considerações finais: “Parte final do artigo, na qual se apresentam as conclusões 
correspondentes aos objetivos e/ou hipóteses.” (NBR 6022:2018, item 5.2.3).
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8.3 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS

Os elementos pós-textuais do artigo científico são constituídos de:

a) referências: elemento obrigatório, devem ser elaboradas conforme NBR 
6023:2018 (ver o quinto capítulo deste livro).

b) glossário: elemento opcional, deve ser elaborado em ordem alfabética.

c) apêndice e anexo: elementos opcionais, devem ser elaborados conforme item 
4.3.2. deste livro.

d) agradecimentos: elemento opcional, é um texto sucinto aprovado pelo periódico 
em que será publicado. É o último elemento pós-textual.

8.4 FORMATO

A NBR 6023:2018 recomenda “fonte de tamanho 12 e espaçamento simples, 
padronizados para todo o artigo. As citações com mais de três linhas, paginação, notas, 
legendas e fontes das ilustrações e tabelas devem ser em tamanho menor e uniforme.” 
Observar, porém, que o projeto gráfico é critério do editor.
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9 RELATÓRIO DE ESTÁGIO
A NBR 10719:2015 especifica os princípios gerais para a elaboração e apresentação 

de relatório técnico e/ou científico, sendo opcional sua aplicação em outros tipos de 
relatórios (administrativos, de atividades, de estágio etc.).

Os relatórios, de modo geral, seguem as normas de apresentação e estrutura do 
trabalho acadêmico, ou seja, elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Quanto às 
normas e padrões para apresentação dos elementos pré e pós-textuais, o relatório de 
estágio segue as já apresentadas neste livro. Nos elementos textuais dos relatórios, a 
NBR 10719:2015, item 4.2.2, destaca: “O texto é composto de uma parte introdutória, que 
apresenta os objetivos do relatório e as razões de sua elaboração; o desenvolvimento, 
que detalha a pesquisa ou estudo realizado e as considerações finais”.

É importante observar que a apresentação gráfica e a organização da estrutura do 
relatório de estágio devem respeitar as normas de elaboração do trabalho acadêmico e 
seguir as especificidades do Estágio Supervisionado Obrigatório de cada curso.
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APÊNDICE A – Apresentação de 
ilustrações no corpo do trabalho 

acadêmico

A NBR 14724:2011 define que as ilustrações (desenho, esquema, fluxograma, 
fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, entre 
outros) devem ser inseridas com a maior proximidade possível do texto a que se referem. 
Sua identificação aparece na parte superior, precedida da palavra designativa, seguida 
de seu número de ordem de ocorrência no texto em algarismos arábicos, travessão e do 
respectivo título.

Exemplos de apresentação de ilustrações no corpo do trabalho acadêmico

Mapa 1 – Região Sudeste do Brasil

Fotografia 1 – Sala de aula da EMEB Carlos Fausto

Fotografia 2 – Assembléia Geral Ordinária ABNT

Gráfico 1 – Número de estagiários do curso de Pedagogia em 2011

Gráfico 2 – Número de estagiários do curso de Letras em 2011

De acordo com a NBR 14724:2011, após a ilustração, na parte inferior, é preciso 
indicar a fonte consultada, legenda, notas e outras informações necessárias à sua 
compreensão.

No texto, com exceção de tabelas, todas as demais ilustrações podem ser referidas 
por figura ou sua denominação específica como quadro, gráfico, mapa etc.

Todo gráfico deve apresentar título e escala. O título pode ser colocado tanto acima 
como abaixo do gráfico. As escalas devem crescer da esquerda para a direita, e de baixo 
para cima. As legendas explicativas devem ser colocadas, de preferência, à direita do 
gráfico.
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APÊNDICE B – Apresentação de 
tabelas no corpo do trabalho 

acadêmico
As tabelas apresentam informações em forma de linhas e colunas, com títulos 

para as colunas e, eventualmente, também para as linhas, sintetizando a apresentação 
de dados. Trabalhos técnicos e científicos apresentam, geralmente, tabelas com dados 
estatísticos.

A apresentação das tabelas tem numeração independente e consecutiva. O título 
é colocado na parte superior, precedido da palavra Tabela e de seu número de ordem 
em algarismos arábicos. Notas devem ser colocadas na parte inferior, assim como as 
fontes (pesquisador ou entidade que tenha produzido a tabela, ou fornecido e publicado 
os dados para sua construção), caso essa tabela não tenha sido elaborada pelo próprio 
pesquisador.

Importa ressaltar, conforme Silveira (2004, p. 183), “[...] que quadros são ilustrações 
com informações qualitativas, normalmente textuais, dispostas em linhas ou colunas e, 
diferentemente das tabelas, caracterizam-se, graficamente, por terem os quatro lados 
fechados”.
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APÊNDICE C – Apresentação de 
abreviaturas e siglas no corpo do

trabalho acadêmico
A abreviatura é a representação de um nome por meio de sua redução, e a sigla é a 

representação de um nome composto por meio de suas iniciais. Ressalta-se que quando 
a abreviatura (ou a sigla) aparece pela primeira vez no texto, a forma completa do nome 
precede a abreviatura (ou a sigla), que deverá ser colocada entre parênteses. A partir da 
segunda ocorrência, utiliza-se apenas a abreviatura (ou a sigla).

Exemplo de acordo com a NBR 14724:2011:

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
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