
Normas para elaboração e formatação de TCC

1. APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS - NBR 14724:2011
Para a elaboração de trabalhos acadêmicos de grau diferenciado, utiliza-se a norma NBR 14724

(teses,  dissertações,  MBA,  trabalhos  de  conclusão  de  curso  de  especialização/e  ou

aperfeiçoamento, trabalhos de conclusão de curso de graduação, e outros). (ABNT, 2011b).

2. ELEMENTO PRÉ-TEXTUAL
Constitui  parte  que  antecede  o  texto,  com  informações  que  ajudam  na  identificação  e  na

utilização do trabalho.
2.1 Capa
A capa  é  a  proteção  externa  do  trabalho.  Deve  apresentar  dados  que  permitam  a  correta

identificação do trabalho:
a) instituição (nome da Universidade, Unidade Acadêmica e Curso);
b) nome do autor;
c) título do trabalho: subtítulo (se houver);
d) número de volumes (se houver mais de um, deve constar na capa a identificação do respectivo

volume);
e) local (cidade da Universidade);
f) data (ano da entrega).

2.2 Lombada (elemento opcional) 
Lombada ou dorso é a parte da capa que reúne as folhas do trabalho (coladas, costuradas ou

mantidas juntas, de outra maneira).
As informações devem ser impressas, conforme a NBR 12225:2004.
O nome do autor deve ser impresso longitudinalmente, do alto para o pé da lombada; o título do

trabalho deve ser impresso da mesma forma que a do nome do autor .

2.3 Folha de Rosto
- Anverso da folha de rosto a) nome do autor;b) título do trabalho: subtítulo (se houver);
A ABNT (2011b, p. 6) informa que, para os títulos e os subtítulos: “[...] título: deve ser claro e

preciso, identificando o seu conteúdo e possibilitando a indexação e recuperação da informação

[...] subtítulo: se houver, deve ser precedido de dois pontos, evidenciando a sua subordinação ao

título [...]”.
c)  número  de  volumes  (se  houver  mais  de  um,  deve  constar,  na  capa,  a  identificação  do

respectivo volume);
d)  natureza  (trabalho  de  conclusão  de  curso)  e  objetivo  (aprovação  em  disciplina,  grau

pretendido e outros); nome da instituição a que é submetido; área de concentração;
e) Orientador(a): Prof.(a) e titulação (Dr., MS. ou Esp.) e nome completo;
f) Coorientador(a) (se houver): Prof.(a) e titulação (Dr., MS. ou Esp.) e
nome completo;
g) local (cidade da Universidade);
h) data (ano  da entrega).
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2.4 Errata
É elemento opcional. Apresentada em folha avulsa, acompanhada da referência do trabalho e do

texto da errata. Deve ser entregue no dia da banca. Vale destacar que a errata deve ser elaborada

para informações erradas e não para informações que não foram incluídas no corpo do texto.
ERRATA
SOBRENOME, Nome do aluno. Título do trabalho. Local, ano. Número total de folhas (xxx f.).

Tipo do trabalho (grau pretendido) - Curso, Local, ano.

2.5 Dedicatória
Elemento  opcional,  é  uma  homenagem  que  o  autor  presta  às  pessoas  (uma  ou  mais)  que

colaboraram com a pesquisa. Deve ser escrita com a mesma fonte e espaçamento do trabalho.

Não se escreve a palavra dedicatória.

2.6 Agradecimentos
Os agradecimentos devem ser dirigidos a quem realmente contribuiu, de maneira relevante, à

elaboração do trabalho (empresas ou organizações que fizeram parte da pesquisa) ou pessoas

(família, amigos, profissionais, pesquisadores, orientador, bolsistas e outros) que colaboraram

efetivamente  para  sua  construção.  Colocam-se  os  agradecimentos  em  ordem hierárquica  de

importância (elemento opcional). Devem ser redigidos com a mesma fonte e espaçamento do

trabalho.

2.7 Resumo em Português
Segundo a norma para apresentação de resumos - NBR 6028:2003, o resumo deve apresentar o

objetivo,  o  método,  os  resultados  e  as  conclusões  do  trabalho  (ABNT,  2003c).  Deve  ser

composto por uma sequência de frases concisas, afirmativas e não de enumeração de tópicos.

Recomenda-se o uso de parágrafo único. A primeira frase deve ser significativa, explicando o

tema principal do documento (deve-se indicar qual é a categoria do documento, como: memória,

estudo de caso, análise da situação). Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do

singular. O resumo deve conter de 150 a 500 palavras para os trabalhos acadêmicos (trabalho e

relatórios técnico-científicos). As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo.
Palavras-chave: separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto (no máximo, cinco

palavras).
O resumo deve conter:
a) 150 a 500 palavras para os trabalhos acadêmicos (trabalhos de conclusão);
O resumo deve ser iniciado com parágrafo,  em texto único e com espaçamento de 1,5 entre

linhas  para  os  trabalhos  acadêmicos  (teses,  dissertações,  trabalhos  de  conclusão e  relatórios

técnico-científicos) e com espaçamento simples entre linhas para artigos.

2.8 Resumo em Língua Estrangeira (opcional)
Segue as mesmas características do resumo em português.
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2.9 Lista de Ilustrações
Elemento opcional, deve ser elaborado de acordo com a ordem em que as ilustrações aparecem

no texto (figuras, quadros, gráficos, desenhos, fotografias, organogramas, gravuras e outros).
Os itens da lista devem ser identificados pela palavra designativa (Quadro 1, Gráfico 1, Figura

1), conforme o tipo de ilustração, e acompanhados do respectivo número de página.
A norma não menciona a colocação de listas de ilustrações em página separada e não determina

um número mínimo de ilustrações para que seja elaborada.
Nesse  caso,  sugere-se  que  uma  lista  seja  estruturada  para  cada  tipo  de  ilustração  (figuras,

quadros, gráficos, desenhos, fotografias, organogramas, gravuras e outros), com a utilização de,

no mínimo, três elementos.

2.10 Lista de Quadros
Quadro 1 - Comparação de resultados 2010 ............................................................ 10 
Quadro 2 - Comparação de resultados 2011 ............................................................ 18 
Quadro 3 - Comparação de resultados 2013 ............................................................ 26

2.11 Lista de Tabelas
A lista de tabelas deve ser elaborada de acordo com a ordem em que as tabelas aparecem no

texto.
Os itens da lista devem ser acompanhados do respectivo número de página.

2.12 Lista de Abreviaturas e Siglas
Deve  conter  a  relação  alfabética  das  abreviaturas  e  siglas  utilizadas  no  texto,  seguidas  das

palavras ou expressões escritas por extenso. Indica-se a elaboração de lista própria para cada

tipo.

2.13 Lista de Símbolos
Deve ser elaborada conforme a ordem em que os símbolos aparecem no texto, acompanhados do

devido significado.

2.15 Sumário
Elemento obrigatório, elaborado conforme a NBR 6027:2003.
Trata-se da enumeração das principais seções e subseções, na mesma ordem e grafia em que

aparecem no trabalho.

3. ELEMENTOS PRESENTES NO TEXTO

Parte em que é exposto o conteúdo do trabalho. “O texto é composto de uma parte introdutória,

que apresenta os objetivos do trabalho e as razões de sua elaboração; o desenvolvimento, que

detalha a pesquisa ou estudo realizado; e uma parte conclusiva”. (ABNT, 2011b, p. 8).
Para efeito desse manual, apresenta-se o que deve constar na introdução, no desenvolvimento e

na conclusão.

3.1 Introdução
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Parte inicial do trabalho que fornece uma visão global da pesquisa realizada, apresentando o

tema,  a  delimitação  do  assunto  abordado  e  a  justificativa.  Deve  incluir  a  apresentação  do

problema específico da pesquisa, seus objetivos e a(s) hipótese(s) e outros elementos necessários

para situar o tema do trabalho.

3.2 Desenvolvimento
O desenvolvimento ou corpo do trabalho é a parte mais extensa e visa apresentar os resultados da

pesquisa. Divide-se, geralmente, em seções e subseções, que variam em função da natureza do

conteúdo. O número de seções varia conforme a pesquisa, sendo de responsabilidade do autor

(aluno). Deve conter a revisão de literatura sobre o assunto, resumindo os resultados de estudos

feitos por outros autores (as obras citadas devem constar na lista de referências, e obras apenas

consultadas e não citadas podem também ser incluídas em apêndice). O método da pesquisa deve

apresentar os procedimentos usados para realizar cientificamente o estudo, ou seja, o propósito

do trabalho, o método de delineamento, as técnicas de coleta de dados e os métodos de análise.
Alguns cursos utilizam em seção à parte, após o referencial teórico:
a) os materiais e métodos que presentam e descrevem os métodos, as técnicas e os instrumentos

de coleta de dados;
b) os resultados que apresentam os dados encontrados na programa experimental;
c) discussão que comenta o que foi quantificado confrontando com os dados encontrados na

literatura.
Atenção:
Trabalhos que envolvam pesquisa com seres humanos devem estar de acordo com a Resolução

196/96 do Ministério da Saúde, que criou os Comitês de Ética e Pesquisa (CEPs) para analisar e

autorizar os projetos de pesquisa que envolva seres humanos. Deve-se apresentar a termo de

consentimento  livre  e  esclarecido  dos  sujeitos,  indivíduos  ou  grupos  que  participaram  da

pesquisa.
Durante o desenvolvimento do referencial teórico, podem ocorrer várias formas de apresentação

de ilustrações. Recomenda-se verificar com cada orientador.
3.2.1 Ilustrações
A apresentação gráfica das ilustrações (figuras, quadros, mapas, gráficos, tabelas e outros) é de

responsabilidade do autor do trabalho (podendo o aluno optar pela disposição do leiaute). Tais

elementos contribuem para o enriquecimento da pesquisa.
A legenda das ilustrações deve aparecer abaixo das mesmas;  O alinhamento das legendas é de

escolha do autor (alinhados à esquerda ou centralizado), devendo o mesmo seguir um padrão.
A legenda das ilustrações deve ser em fonte tamanho11.
A legenda  e  as  ilustrações  podem ser  alinhadas  à  esquerda  ou  centralizadas,  mantendo  um

padrão.

3.2.2 Tabelas
A ABNT não possui norma para apresentação de tabelas. Indica-se o uso da obra:
Regras gerais de apresentação das tabelas:
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a) apresentam dados numéricos ou informações tratadas estatisticamente;
b) as tabelas devem ser inseridas o mais próximo possível do trecho a que se
referem;
c) as fontes consultadas, na construção de tabelas, e notas eventuais aparecem
após a tabela na parte inferior e em fonte tamanho 11;
d) utilizam-se traços horizontais e verticais para separar os títulos das colunas
no cabeçalho e fechá-las na parte inferior;
e) a moldura de uma tabela NÃO deve ter traços verticais que a delimitem à
esquerda e à direita;
f) deve-se evitar o uso de traços verticais para separar as colunas;
g) não se utiliza fios horizontais para separar as linhas;
h) recomenda-se que uma tabela seja elaborada de forma que possa ser
apresentada em uma única folha;
i) se a tabela não couber em uma folha, deve-se continuar na folha seguinte e,
nesse  caso,  não  é  delimitada  por  traço  horizontal  na  parte  inferior,  repetindo  o  título  e  o

cabeçalho na próxima folha; cada página deve apresentar uma das seguintes indicações: continua

(para primeira página), continuação (entre a segunda e penúltima página) e conclusão (para a

última página).

3.2.3 Conclusão
A conclusão apresenta, de forma sintética, os resultados do trabalho, salientando a extensão de

sua contribuição e os méritos alcançados. Deve basear-se em dados comprovados e fundamentar-

se nos resultados e na discussão do texto, com deduções lógicas correspondentes aos objetivos

do trabalho.
Em alguns cursos,  são utilizadas recomendações  e  sugestões  (aconselha-se,  nesta  situação,  a

consulta ao orientador).

4. ELEMENTOS PÓS-TEXTO

É  a  parte  que  sucede  o  texto  e  complementa  o  trabalho.  Os  elementos  pós-textuais  são:

referências (obrigatório),  glossário (opcional),  apêndice (opcional),  anexo (opcional)  e índice

(não deve ser utilizado para trabalhos acadêmicos).

4.1 Referências
Para se elaborar as referências, deve-se consultar a norma NBR 6023:2002. Independentemente

do suporte  físico  em que esteja  o  documento  (livro,  artigo de  periódico,  eslaide,  CD-ROM,

DVD, fotografia, entrevista gravada, documentos históricos, site, dissertação e tese, entre outros)

deve estar em uma lista única. Sugere-se colocar em apêndice as obras consultadas e não citadas

no texto; tal informação deve constar na introdução.

4.2 Glossário
É elemento opcional. É elaborado em ordem alfabética. Deve ser incluída a fonte e a mesma

deve constar na lista de referências.
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4.3 Apêndice(s)
Este  item  é  elaborado  pelo  próprio  autor  do  trabalho  e  serve  para  complementar  sua

argumentação. 

4.4 Anexo(s)
Este  item é  constituído  por  documentos  complementares  ao  texto  do  trabalho,  que  não  são

elaborados pelo autor do mesmo; servem para fundamentação, comprovação e ilustração. É um

elemento opcional e deve ser identificado por:
a) palavra designativa ANEXO (identificada por letras maiúsculas, sequenciais e seguidas de

travessão) e do título do apêndice, com o mesmo destaque tipográfico das seções primárias;
b) utilizam-se letras maiúsculas dobradas, quando as letras do alfabeto forem esgotadas.

4.5 Índice
É elemento opcional. É elaborado conforme a norma NBR 6034:2005. Não deve ser utilizado em

trabalhos acadêmicos.

5. REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO

A ABNT  NBR  14724:2011  estabelece  algumas  regras  para  a  apresentação  gráfica  de  um

trabalho.
1. A ABNT NBR 14724:2011 prevê a impressão dos trabalhos acadêmicos da seguinte forma: no

caso  de  impressão,  ANVERSO  e  VERSO  das  folhas,  recomenda-se  que  os  elementos  pré-

textuais sejam impressos somente no ANVERSO e os elementos textuais e pós-textuais sejam

impressos  no anverso e  no verso das  folhas  (as  seções,  obrigatoriamente,  devem iniciar  em

página ímpar, ou seja, no anverso da folha).
2. Para a impressão no anverso, as margens devem ser: superior e esquerda: 3,00 cm e inferior e

direita: 2,00 cm; para impressão no verso: direita e superior: 3,00 cm e esquerda e inferior: 2,00

cm.

5.1 PAPEL E FORMATO
- branco ou reciclado;
- em formato A4 (21cm x 29,7cm);
- a impressão1 e 2 pode ser no anverso e no verso das folhas 
-  a  impressão  do  texto  deve  ficar  em cor  preta,  podendo-se  utilizar  cores  somente  para  as

ilustrações.
5.1.1MARGENS, FONTE E TEXTO
- superior e esquerda: 3,00 cm; - inferior e direita: 2,00 cm.
- arial ou times new roman;
- texto: tamanho 12;
- citação com mais de três linhas: tamanho 10 ou 11
- legenda: tamanho 12
- fonte das ilustrações: tamanho 11;
- notas de rodapé: tamanho 10.
- O texto deve ser digitado com espaço 1,5 entre as linhas;
- recuo do parágrafo: a norma NÃO especifica;
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sugere-se 1,25 cm (1 tab.);
- SEM espaço entre parágrafos.

5.1.1.1 TÍTULO DAS SEÇÕES
- é indicado por número arábico, a partir do 1 (um) e seguido de seu título;
- obrigatoriamente o capítulo 1 deve ser a introdução;
Exemplo:
1 INTRODUÇÃO
- alinhado à esquerda, separado por espaço de um caractere;
- seções são sempre iniciadas em uma nova folha (no caso de monografia);
- títulos devem iniciar na parte superior da página e ser separados dos textos que os sucedem por

um espaço de 1,5 entre linhas.
TÍTULO DAS SUBSEÇÕES
- indicado por número arábico;
- o alinhamento de títulos das subseções à esquerda éseparado por espaço de um caractere;
- separado do texto que o precede ou que o sucede por um espaço de 1,5 entre linhas. Exemplo:
2.1 Partidos Políticos
Texto
2.1.1 Plataforma de Governo
Texto
2.1.2 Candidato
Texto
TÍTULO SEM INDICATIVO DE SEÇÃO
- errata, agradecimentos, listas de ilustrações, lista de abreviaturas e siglas, resumos, sumário,

referências,  glossário,  apêndices,  anexos:  digitados  centralizados,  em letras  maiúsculas  e  em

negrito.

OBSERVAÇÃO:
Quando uma seção terminar próxima ao fim de uma página, coloca-se o título da seção na página

seguinte.
SEM TÍTULO E SEM INDICATIVO NUMÉRICO
- folha de aprovação (somente para tese e dissertação);
- dedicatória;
- epígrafe.
Obs:  fonte  12  e  espaçamento  1,5  entre  linhas,  exceto  a  natureza  do  trabalho  na  folha  de

aprovação.
RESUMO
- digitar em espaço 1,5 entre linhas (monografia);
- digitar em espaço simples (artigos);
- fonte 12;
- somente parágrafo inicial;
- texto único;
- TCC deve conter entre 150 e 500 palavras;
- deve ser inserido antes do sumário;
- deixa-se um espaço de 1,5 entre linhas, entre o
resumo e as palavras-chave;
- palavras-chave: devem aparecer logo abaixo do
resumo, separadas entre si, por ponto e finalizadas, também, por ponto. Sugere-se entre três e

cinco palavras-chave.
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5.1.1.2 PAGINAÇÃO
- Atenção: a CAPA é apenas a proteção do trabalho. Não deve ser contada;
-  todas  as folhas,  a  partir  da folha de rosto,  devem ser  contadas sequencialmente,  mas,  não

numeradas;
- a numeração é impressa a partir da introdução, em algarismos arábicos, até a última folha do

trabalho, incluindo-se os apêndices e os anexos;
- o número deve ser colocado no canto superior direito da folha, a 2 cm da borda superior.
NUMERAÇÃO PROGRESSIVA
- adota-se a numeração progressiva para as seções e subseções de um documento, visando à

exposição lógica do tema e à rápida localização das partes que o compõem, conforme a Seção 4

deste documento.
CITAÇÃO COM MAIS DE TRÊS LINHAS
- recuo de parágrafo para citação direta longa: 4 cm da margem esquerda;
- espaçamento simples;
- texto justificado;
- sem parágrafo;
- sem aspas;
- um espaço de 1,5 entre linhas antes e depois da citação.
FALAS DE ENTREVISTAS/RELATOS
- sugere-se recuo de parágrafo de 2cm da margem esquerda;
- devem ser digitadas em itálico, fonte 12 e com espaço simples entrelinhas;
- e um espaço de 1,5 entrelinhas, antes e depois das falas;
- devem aparecer entre “aspas”.
NATUREZA DO TRABALHO
-  a  natureza  do  trabalho  confere  o  tipo  de  documento:  trabalho  de  conclusão  de  curso

d(aprovação em disciplina, projeto ou grau pretendido); o nome da instituição a que é submetido

e a área de concentração;
- deve ser incluída na folha de rosto e na folha de aprovação, logo abaixo do título;
- alinhada a 8 cm da página para a margem direita, digitada em espaço simples e justificada;
- fonte 12.

5.1.1.3 REFERÊNCIAS
- digitadas em espaço simples e separadas, entre si, por um (1) espaço simples;
- ordenadas, alfabeticamente, por sobrenome de autor ou título;
- no título não deve ser negritado os dois pontos e o ponto final;
- usa-se ponto após o nome do autor/autores, título, edição e no final da referência;
- letras maiúsculas só são usadas na inicial da primeira palavra e em nomes próprios;
- os dois pontos são empregados antes do subtítulo, antes da editora e depois do termo In:;
- a vírgula é inserida após o sobrenome dos autores, após a editora, entre o volume, número,

páginas da revista e após o título da revista;
- o ponto e vírgula, seguido de espaço, é usado para separar mais de um autor;
- o hífen é utilizado entre páginas (ex.: p. 10-15) e, entre datas de fascículos sequenciais (ex.:

1998- 2001);
- a barra transversal é digitada para fascículo referenciado (ex.: v. 9/11, n. 7/9, 1979/1981);
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-  o  parêntese  é  usado  para  indicar  série,  grau  (nas  monografias  de  conclusão  de  curso  e

especialização,  teses  e  dissertações)  e  para  o  título  que  caracteriza  a  função  e/ou

responsabilidade, de forma abreviada (Coord., Org., Comp., Ed.). Ex.: BOSI, Alfredo (Org.);
- as reticências indicam supressão de títulos;
-  sugere-se  colocar  em  apêndice  as  obras  apenas  consultadas  e  não  citadas  no  texto  -  tal

informação
pode constar na introdução;
5.1.1.4 EQUAÇÕES E FÓRMULAS
- aparecem destacadas no texto, a fim de facilitar sua leitura.
- na sequência normal do texto, é permitido o uso de uma entrelinha maior, que comporte seus

elementos (expoentes, índice e outros).
- se necessário, deve-se numerá-las com algarismos arábicos, entre parênteses, alinhados à direita

(elemento opcional). Exemplo:
x2 + y2 = z2 (1)
(x2 + y2)/5 = n (2)
ILUSTRAÇÕES
- as ilustrações compreendem imagens visuais (gráficos, fotografias, mapas, quadros, plantas,

organogramas e outros), que servem para a complementação de um texto;
- sua identificação sempre fica na PARTE SUPERIOR, precedida da palavra designativa, sem

negrito  (gráficos,  fotografias,  mapas,  quadros,  plantas,  organogramas  e  outros),  seguida  do

número de ordem da ocorrência no texto (em algarismos arábicos) e do respectivo título em fonte

12;
- após a ilustração, na parte inferior, indica-se a fonte consultada (elemento obrigatório, mesmo

que elaborado pelo próprio autor) em fonte 11;
- legendas, notas e outras informações necessárias à sua compreensão (se houver) devem ser

inseridas após a fonte, com 1 espaço simples entrelinhas e fonte 11;
- devem ser incluídas próximas ao trecho a que se referem;
- o leiaute é de responsabilidade do autor do trabalho, sendo possível utilizar cores somente nas

ilustrações.
5.1.1.5 TABELAS
A ABNT NÃO POSSUI norma para apresentação de tabelas. Indica-se o uso da obra:
FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Normas

de  apresentação  tabular.  3.  ed.  Rio  de  Janeiro,  1993.  Disponível  em:

<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao  /monografias/GEBIS%20-%20RJ/normas

tabular.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2013.
- as tabelas apresentam, basicamente, dados numéricos ou informações tratadas estatisticamente;
- são abertas nas laterais e sem linhas na horizontal;
- sua identificação sempre fica no topo; o título é precedido pela palavra “Tabela”, sem negrito,

seguido do seu número de ordem (em algarismos arábicos em
fonte 12);
- a fonte deve situar-se logo abaixo da tabela e indicar a
obra consultada (elemento obrigatório, mesmo que
elaborada pelo próprio autor) em fonte 11;
- legendas, notas e outras informações necessárias à
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sua  compreensão  (se  houver)  devem ser  inseridas  após  a  fonte,  com 1  espaço  entre  linhas

simples e fonte 11;
- quando a tabela ficar dividida em mais de uma página, devem-se usar os seguintes termos:

continua (para primeira página), continuação (entre a segunda e penúltima página) e conclusão

(para a última página), na sequência da tabela; o cabeçalho deve constar em todas as páginas,

sempre no topo.
￼￼￼
5.1.1.6 NUMERAÇÃO PROGRESSIVA - NBR 6024:2012
Estabelece as seções e subdivisões do trabalho, a fim de expor, com clareza, a sequência e a

importância do tema e permitir a rápida localização de cada parte.
Conforme ABNT (2012, p. 1-2, grifo nosso), define-se por:
[...] alínea: cada uma das subdivisões de uma seção documento [...] indicativo de seção: número

ou grupo numérico que antecede cada seção do documento [...] seção: parte em que se divide o

texto de um documento, que contém as matérias consideradas afins na exposição ordenada de

assunto [...] seção primária: principal divisão do texto de um documento [...] seção secundária,

terciária,  quaternária,  quinária:  divisão do texto de uma seção primária,  secundária,  terciária,

quaternária, respectivamente [...] subalínea: subdivisão de uma alínea.
Deve-se limitar a numeração progressiva ATÉ, NO MÁXIMO, a seção quinária, de acordo com o

quadro abaixo:
5.1.1.7 REGRAS DE APRESENTAÇÃO DA NUMERAÇÃO PROGRESSIVA
a) são empregados algarismos arábicos na numeração;
b) o indicativo de uma seção primária deve ser grafado em números inteiros,
a partir de um (1), obrigatoriamente, 1 INTRODUÇÃO;
c) o indicativo de seção é alinhado na margem esquerda, precedendo o título,
dele separado por espaço de um caractere;
d) deve-se limitar a numeração progressiva até a seção quinária;
e) não se utilizam ponto, hífen, travessão ou qualquer sinal após o indicativo
de seção ou de seu título;
f) destacam-se,gradativamente,ostítulosdasseções,utilizando-serecursos
gráficos de maiúscula, negrito, itálico ou sublinhado;
g) todas as seções devem conter um texto relacionado a elas;
SEÇÃO PRIMÁRIA
SEÇÃO SECUNDÁRIA
Seção Terciária
Seção Quaternária
Seção Quinária
Corresponde à principal divisão do texto
Divisão do texto de uma seção primária
Divisão do texto de uma seção secundária
Divisão do texto de uma seção terciária
Divisão do texto de uma seção quaternária
Todo título com letra maiúscula e negrito
Todo título com letra maiúscula e sem negrito
As letras iniciais do título em letra maiúscula e em negrito
As letras iniciais do título em letra maiúscula e sem negrito
As letras iniciais do título em letra maiúscula e em itálico
1
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1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
h) errata, agradecimentos, listas de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista

de  símbolos,  resumo,  sumário,  referências,  glossário,  apêndice,  anexo  e  índice,  devem  ser

centralizados, NÃO numerados e com a mesma grafia das seções primárias;
i) títulos que ocupem mais de uma linha, devem ser alinhados a partir da segunda linha, abaixo

da primeira letra da primeira palavra do título.

6 REFERÊNCIAS - NBR6023:2002

É um conjunto padronizado de elementos que permitem a identificação de um documento, no

todo ou em parte, nos diversos tipos de formato (livro, artigo de periódico, CD, DVD, fotografia,

mapa, documento on-line, e-books, entre outros).

6.1 REGRAS GERAIS

A referência pode aparecer: no rodapé, no fim de texto ou de capítulo, em lista de referências e

antecedendo resumos, resenhas e recensões.
Os elementos da referência são retirados, normalmente, da folha de rosto (verso e anverso) e da

capa do documento. Inclui-se, entre colchetes, a informação tirada fora das fontes prescritas.
A pontuação deve ser uniforme para todas as referências. A separação das várias áreas deve ser

com ponto final, seguido de um espaço, representado nos exemplos pelo símbolo Ø (1 espaço em

branco).
- Título
O  título  deve  ser  destacado,  de  forma  uniforme,  em  todas  as  referências  de  um  mesmo

documento, utilizando-se os recursos tipográficos (negrito ou itálico). O subtítulo não deve ser

destacado.
Quando a obra possuir dois ou três títulos, deve-se destacar apenas o título principal.

6.1.1 MODELOS DE REFERÊNCIAS
Incluem modelos de referências, exemplificados de acordo com o tipo de suporte documental

(livro,  periódico,  artigo  de  periódico,  tese,  CD-ROM,  DVD,  filme,  mapa,  música,  recursos

eletrônicos).
6.1.1.1 Livro, Folhetos, Guias, Catálogos, Dicionários e Monografias
Refere-se  a  livros,  folhetos,  guias,  catálogos,  dicionários,  trabalhos  acadêmicos  (teses,

dissertações, entre outros).
- Elementos Essenciais
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Os elementos essenciais são: autor, título, edição, local, editora e data de publicação, que devem

constar, obrigatoriamente, na referência.
MARKETING  político  no  Brasil.  Niterói,  2008.  Disponível  em:  <http://www.marketing.

com.br/informações>. Acesso em: 22 abr. 2010.
CANOTILHO,  José  Joaquim  Gomes.  Direito  constitucional  e  teoria  da  constituição.  7.  ed.

Coimbra: Almedina, 2003.
- Elementos Complementares
Os  elementos  complementares  não  são  obrigatórios,  mas,  permitem  identificar  melhor  o

documento. Podem-se incluir: tradutor, revisor, ilustrador, descrição física (número de páginas,

volume, tomo ou capítulo), dimensão, série, notas especiais, ISBN ou ISSN.
Importante: se somente um dos volumes for referenciado, coloca-se a abreviatura “v.” antes do

número do volume, como por exemplo, v. 5.

- Trabalhos Acadêmicos
GENTILLI, Victor. Democracia de massa: jornalismo e cidadania: estudo sobre as sociedades

contemporâneas  e  o  direito  dos  cidadãos  à  informação.  Porto  Alegre:  EDIPUCRS,  2005.

(Comunicação, 32).
Atenção:
ULLER, Reginaldo. Profissionalização na empresa familiar: o caso da Perdigão agroindustrial

S/A. 2002. 99 f. Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização (Especialista em Engenharia

de Produção) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Universidade de Santa Catarina,

Florianópolis, 2002. Disponível em: <http://teses.eps.ufsc.br/defesa/pdf/8569.pdf>. Acesso em: 9

maio 2013.
Acesso em: 4 mar. 2013.
LARENTIS, Milton. Confiança midiática: estudo em jornais do interior do Rio Grande do Sul.

2008. 162 f. Tese (Doutorado em Ciências da Comunicação) - Programa de Pós-Graduação em

Ciências da Comunicação, Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo,

2008.

- Documentos Históricos
Para documentos históricos, utilizou-se o Código de Catalogação Anglo- Americano.
Quando não existir título em documentos históricos, atribui-se uma palavra ou uma frase, que

identifique o conteúdo do documento, entre colchetes, em destaque (negrito ou itálico).

- Entrevista
Neste caso, mesmo quando a entrada for feita pelo nome do entrevistado, deve ser registrado, em

nota, que se trata de uma entrevista.
Nota: A entrada é feita pelo entrevistado quando este aparecer em destaque.
Nota: A entrada é feita pela primeira palavra do título quando o entrevistado não aparecer em

destaque.
- Capítulo de Livro
Parte de Coletânea (Obra em Vários Volumes)
Verbete (Palavra ou Expressão de Dicionário ou Enciclopédia) - documento eletrônico:
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- documento impresso:
ALVARENGA,  Lídia.  Organização  da  informação  nas  bibliotecas  digitais.  In:  NAVES,

Madalena Martins Lopes; KURAMOTO, Hélio (Org.). Organização da informação: princípios e

tendências. Brasília, DF: Briquet de Lemos, 2006. p. 76-98.
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