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Apresenta ção de Trabalhos 
Acad êmicos

Apresenta ção de Trabalhos 
Acad êmicos



DISSERTAÇÃODISSERTADISSERTAÇÃÇÃOO

TESETESETESE

OUTROS TRABALHOS ACAD ÊMICOS
•Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação ou de 

Especialização (TCC) 
•Monografias
•Relatórios

OUTROS TRABALHOS ACADOUTROS TRABALHOS ACAD ÊÊMICOSMICOS
•Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação ou de 

Especialização (TCC) 
•Monografias
•Relatórios



# Capa# Capa

# Folha de rosto# Folha de rosto

* Errata* Errata

# Folha de aprova# Folha de aprovaçãçãoo

* Dedicat* Dedicatóóriaria

* Agradecimentos* Agradecimentos

* Ep* Epíígrafegrafe

# Resumo na l# Resumo na lííngua vernngua vernááculacula

# Resumo em l# Resumo em lííngua estrangeirangua estrangeira

* Listas (Tabelas, ilustra* Listas (Tabelas, ilustraçõções,  es,  

abreviaturas e siglas, sabreviaturas e siglas, síímbolos)mbolos)

# Sum# Sumááriorio

Elementos Elementos 
prpr éé--textuaistextuais

# obrigat# obrigat óóriosrios

* opcionais* opcionais



Elementos Elementos 
textuaistextuais

# obrigat# obrigat óóriosrios

# Introdu# Introduçãçãoo

# Desenvolvimento# Desenvolvimento

# Conclus# Conclusããoo



# Refer# Referêênciasncias

* Gloss* Glossááriorio

* Ap* Apêêndicendice

* Anexo* Anexo

* * ÍÍndicendice
Elementos Elementos 

ppóóss--textuaistextuais
# obrigat# obrigat óóriorio

* opcionais* opcionais



FORMAS DE APRESENTAFORMAS DE APRESENTAÇÃÇÃO O 

Os textos devem ser apresentados em:

• papel branco ou reciclado; 

• formato A4 (21,0 cm x 29,7 cm); 

• digitados ou datilografados na cor preta; 

•Recomenda-se tamanho 12 para todo o trabalho, inclu sive 
capa;

• Elementos pré-textuais: no anverso da folha  (exceto  a folha 
de rosto);

•Elementos textuais e pós-textuais: no verso e  anvers o das 
folhas (páginas).

Os textos devem ser apresentados em:

• papel branco ou reciclado; 

• formato A4 (21,0 cm x 29,7 cm); 

• digitados ou datilografados na cor preta; 

•Recomenda-se tamanho 12 para todo o trabalho, inclu sive 
capa;

• Elementos pré-textuais: no anverso da folha  (exceto  a folha 
de rosto);

•Elementos textuais e pós-textuais: no verso e  anvers o das 
folhas (páginas).



FORMAS DE APRESENTAFORMAS DE APRESENTAÇÃÇÃO O 

MARGEM  MARGEM  

-anverso : esquerda e superior de 3 cm e direita e 
inferior de 2 cm;

- verso : direita e inferior de 3 cm e esquerda e 
superior de 2 cm. 



FORMAS DE APRESENTAFORMAS DE APRESENTAÇÃÇÃO O 

ESPAESPAÇÇAMENTOAMENTO

- texto  =  espaço 1,5 entre as linhas;

- citações longas, notas de rodapé, referências, legend as, 

natureza do trabalho, resumo, abstract = espaço 1 (s imples);

- separar títulos das seções do texto que os precede ou  que 

os sucede por espaço 1,5 entre as linhas;



FORMAS DE APRESENTAFORMAS DE APRESENTAÇÃÇÃO O 

NOTAS DE RODAPNOTAS DE RODAP ÉÉ

Devem ser digitadas dentro das margens, separadas do t exto 

por um espaço simples  entre as linhas e  por um  tra ço de 5 cm,  

a partir da margem  esquerda, com fonte 10. Devem ser  

alinhadas, a partir da segunda linha da mesma nota,  abaixo da 

primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o 

expoente, sem espaço entre elas e com fonte menor. 



FORMAS DE APRESENTAFORMAS DE APRESENTAÇÃÇÃO O 

INDICATIVOS DE SEINDICATIVOS DE SEÇÃÇÃO E O E NUMERANUMERAÇÃÇÃO PROGRESSIVA O PROGRESSIVA 

•São numeradas apenas as seções que compõem a parte 

textual do trabalho; 

•Títulos sem indicativo num érico devem ser centralizados; 

• São empregados algarismos arábicos na numeração;

• Títulos devem ser alinhados na margem esquerda; 

• A numeração é separada do título por um espaço de 

caractere.



FORMAS DE APRESENTAFORMAS DE APRESENTAÇÃÇÃO O 

INDICATIVOS DE SEINDICATIVOS DE SEÇÃÇÃO  E O  E NUMERANUMERAÇÃÇÃO PROGRESSIVA O PROGRESSIVA 

• Deve-se limitar a numeração até a seção quinária;

• Não utilizar: ponto, hífen, travessão ou qualquer sin al após o 

indicativo de seção ou de seu título; 

•Os títulos das seções prim árias devem iniciar em folha distinta; 

• Destacar gradativamente os títulos da seções utiliza ndo negrito, 

itálico ou grifo, ou caixa alta.



FORMAS DE APRESENTAFORMAS DE APRESENTA ÇÃÇÃO O 

PAGINAÇÃO 

•Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de ros to, devem ser 
contadas seqüencialmente, mas numeradas conforme segu e: 

•Impressos no anverso: a paginação é colocada a partir da  primeira 
folha da parte textual (introdução) em algarismos ará bicos, no canto 
superior direito da folha. 

•Impresso no anverso e verso:  a numeração das páginas d eve ser 
colocada no anverso, no canto superior direito e, no v erso, no canto 
superior esquerdo. 

PAGINAPAGINA ÇÃÇÃO O 

•Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de ros to, devem ser 
contadas seqüencialmente, mas numeradas conforme segu e: 

•Impressos no anverso: a paginação é colocada a partir da  primeira 
folha da parte textual (introdução) em algarismos ará bicos, no canto 
superior direito da folha. 

•Impresso no anverso e verso:  a numeração das páginas d eve ser 
colocada no anverso, no canto superior direito e, no v erso, no canto 
superior esquerdo. 



FORMAS DE APRESENTAFORMAS DE APRESENTA ÇÃÇÃO O 

ABREVIATURAS E SIGLAS 

Por extenso na primeira  vez que aparecer no texto,  
acrescentando-se a abreviatura ou a sigla entre 
parênteses. 

Ex.:  ASSOCIA ÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS (ABNT)

ABREVIATURAS E SIGLAS ABREVIATURAS E SIGLAS 

Por extenso na primeira  vez que aparecer no texto,  
acrescentando-se a abreviatura ou a sigla entre 
parênteses. 

Ex.:  ASSOCIA ÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS (ABNT)



FORMAS DE APRESENTAFORMAS DE APRESENTA ÇÃÇÃOO

ILUSTRAÇÕES

(quadros, lâminas, plantas, fotografias, gráficos, 
organogramas, fluxogramas, esquemas, desenhos e out ros) 

• Na lista: devem ser enumeradas seqüencialmente em alg arismos 
arábicos, precedidas das palavras designativas, com  legendas 
breves  e claras composta por seu nome específico, trav essão, 
título e respectivo número da página; 

•No corpo do texto: qualquer que seja seu tipo, sua id entificação 
aparece na parte superior, precedida da palavra designa tiva;

•Após a ilustração, na parte inferior, indicar a fonte consultada, 
legenda, notas e outras informações necessárias à sua 
compreensão.

ILUSTRAILUSTRA ÇÕÇÕESES

(quadros, l(quadros, l ââminas, plantas, fotografias, grminas, plantas, fotografias, gr ááficos, ficos, 
organogramas, fluxogramas, esquemas, desenhos e out ros) organogramas, fluxogramas, esquemas, desenhos e out ros) 

• Na lista: devem ser enumeradas seqüencialmente em alg arismos 
arábicos, precedidas das palavras designativas, com  legendas 
breves  e claras composta por seu nome específico, trav essão, 
título e respectivo número da página; 

•No corpo do texto: qualquer que seja seu tipo, sua id entificação 
aparece na parte superior, precedida da palavra designa tiva;

•Após a ilustração, na parte inferior, indicar a fonte consultada, 
legenda, notas e outras informações necessárias à sua 
compreensão.



FORMAS DE APRESENTAFORMAS DE APRESENTA ÇÃÇÃOO

TABELAS 
(elemento demonstrativo de síntese de informações t ratadas 

estatisticamente) 

• devem ter numeração independente e consecutiva - em algarismos 
arábicos;

• colocar o título acima da tabela, precedido da pala vra tabela; 

• indicar fontes citadas  na construção das tabelas;

•inserir o mais próximo possível do trecho a que se referem;

• utilizar os modelos da norma tabular: 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA  [IBGE]. 
Normas de apresentação tabular. 3. ed. Rio de Janeiro, 1993.

TABELAS TABELAS 
(elemento demonstrativo de s(elemento demonstrativo de s ííntese de informantese de informa çõçõ es tratadas es tratadas 

estatisticamente) estatisticamente) 

• devem ter numeração independente e consecutiva - em algarismos 
arábicos;

• colocar o título acima da tabela, precedido da pala vra tabela; 

• indicar fontes citadas  na construção das tabelas;

•inserir o mais próximo possível do trecho a que se referem;

• utilizar os modelos da norma tabular: 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATINSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍÍSTICA  [IBGE]. STICA  [IBGE]. 
Normas de apresentaNormas de apresentaçãção tabularo tabular. 3. ed. Rio de Janeiro, 1993. 3. ed. Rio de Janeiro, 1993.



CITAÇÃO

NBR 10520 

2002

NBR 10520 

2002



CITAÇÃO

Menção, no texto, de uma informação 
extraída de um documento ou outra fonte.

A citação deve ser sempre acompanhada de 
uma chamada bibliográfica indicando a 

fonte 
(dar o devido crédito ao autor da idéia)

MenMençãção, no texto, de uma informao, no texto, de uma informaçãção o 
extraextraíída de um documento ou outra fonte.da de um documento ou outra fonte.

A citaA citaçãção deve ser sempre acompanhada de o deve ser sempre acompanhada de 
uma chamada bibliogruma chamada bibliográáfica indicando a fica indicando a 

fonte fonte 
(dar o devido cr(dar o devido créédito ao autor da iddito ao autor da idééia)ia)



DIRETA

INDIRETA

CITAÇÃO  DE  CITAÇÃO

DIRETADIRETA

INDIRETAINDIRETA

CITACITAÇÃÇÃO  DE  CITAO  DE  CITAÇÃÇÃOO

Tipos de citaTipos de citaçãçãoo

•• CITACITAÇÃÇÃO DIRETA COM MENOS DE 3 LINHAS O DIRETA COM MENOS DE 3 LINHAS 

•• CITACITAÇÃÇÃO DIRETA COM MAIS DE 3 LINHAS O DIRETA COM MAIS DE 3 LINHAS 



A citaA citaçãção podero poderáá ser feita :ser feita :

no corpo do trabalho no corpo do trabalho 

ou ou 

em notas de rodapem notas de rodapéé

ÉÉ obrigatobrigatóório apresentar a REFERrio apresentar a REFERÊÊNCIA NCIA 
completa da fonte de qualquer documento completa da fonte de qualquer documento 

citado direta ou indiretamente. citado direta ou indiretamente. 

No caso de citaNo caso de citaçãção de citao de citaçãção (apud) o (apud) 
referenciar  somente o documento referenciar  somente o documento 

consultado.consultado.



•Chamada no texto por numeração única e 
consecutiva para todo o capítulo ou parte. 

• Não iniciar a numeração para cada página.  

• Indicar a numeração entre parênteses ou colchetes, 
alinhada ao texto ou sobrescrita, após a pontuação 
que fecha a citação.

• Uso recomendado para notas explicativas.

Sistema numSistema numééricorico



Chamadas no texto: 

• Entre parênteses = pelo SOBRENOME do autor, INSTITUIÇÃO  
ou primeira PALAVRA do título, seguido da data da publicação  
do  documento e da(s) página(s), separadas por vírgulas. 

(ALVES, 2012, p.22).

• Dentro da frase = pelo Sobrenome do autor, Instituição ou 
primeira palavra do título em minúsculas - colocar somente a 

data  e página(s) entre parênteses.  Uso recomendado para o texto.

Segundo Alves (2012, p.22)...

Sistema autorSistema autor--datadata



•• SupressSupressõões  [...];es  [...];

•• InterpolaInterpolaçõções, Comentes, Comentáários [   ];rios [   ];

•• Destaques ou Destaques ou ÊÊnfases: negrito, itnfases: negrito, itáálico ou   sublinhado para lico ou   sublinhado para 
manuscrito;manuscrito;

•• LLííngua estrangeira e tngua estrangeira e tíítulos no corpo do texto:  ittulos no corpo do texto:  itáálico;lico;

•• Partes de obras (tPartes de obras (tíítulos de captulos de capíítulos, contos, poemas....): tulos, contos, poemas....): 
aspas duplas;aspas duplas;

•• InformaInformaçãção oral ou verbal;o oral ou verbal;

•• CitaCitaçãção de trabalhos em fase de elaborao de trabalhos em fase de elaboraçãção (o (mimeomimeo, no , no 
prelo, nprelo, nãão publicado, ino publicado, inéédito).dito).

Casos importantesCasos importantes



ApudApud

IdemIdem

Id.Id.

IbidemIbidem

IbidIbid..

op.op. citcit..

passimpassim

locloc.. citcit..

etet.. seqseq..

Cf.Cf.

ExpressExpress õões es 
LatinasLatinas

utilizadas noutilizadas no

Sistema Sistema 
numnum ééricorico



apudapud

(citado por, conforme, segundo)        (citado por, conforme, segundo)        

ÚÚNICA expressNICA express ãão latina que pode ser usada  tanto o latina que pode ser usada  tanto 
no texto como em notas de rodapno texto como em notas de rodap éé

(QUEIROZ, 1999  apud  SANCHEZ, 2000, p. 2-3)       

Segundo Queiroz (apud SANCHEZ, 2000, p. 2-3) diz ser [...]

Lefebvre (1983) citado por  Coelho (2000, p. 178) 
propunha em seu método: “.........................”.

Exemplos:Exemplos:



CITACITAÇÃÇÃO DE UM DOCUMENTO DE DIVERSOS AUTORES, ENTRE O DE UM DOCUMENTO DE DIVERSOS AUTORES, ENTRE 
PARPARÊÊNTESESNTESES separá-los por ponto e vírgula
(CAMPELLO; MAGALHÃES; POWELL; PEBERDY, 1999, v.1, p. 68-90)
(BACCAN; SMITH; ORWELL apud TAKAKI, 2001, p. 165)

Algumas regras para citaAlgumas regras para citaçãção do autoro do autor

COINCIDCOINCIDÊÊNCIA DE SOBRENOMES NCIA DE SOBRENOMES -- diferenciar pelas letras iniciais 
dos prenomes

(ROQUETE, C., 1998)                     (VARGAS, J., 2001)
(ROQUETE, D., 1998)                     (VARGAS, L., 2001)

CITACITAÇÃÇÃO DE O DE DIVERSOSDIVERSOS DOCUMENTOS DE UM MESMO AUTOR E DOCUMENTOS DE UM MESMO AUTOR E 
DA MESMA DATADA MESMA DATA diferenciar pelo acréscimo de letras minúsculas 
após a data e sem espacejamento

(OLIVEIRA, 2000a)                     (SOARES, 2001a)
(OLIVEIRA, 2000b)                     (SOARES, 2001b)



CITACITAÇÃÇÃO DE UM DOCUMENTO DE DIVERSOS AUTORES, DENTRO DE O DE UM DOCUMENTO DE DIVERSOS AUTORES, DENTRO DE 
UMA FRASEUMA FRASE

separá-los por  vírgula, colocando um “e “ entre o pe núltimo e o último

Baccan, Smith  e Orwell (1999 apud TAKAKI, 2001, p. 165) discutiram  a 
questão.

CITACITAÇÃÇÃO DE DOCUMENTOS DIFERENTES, DE DATAS DIFERENTES E O DE DOCUMENTOS DIFERENTES, DE DATAS DIFERENTES E 
DOS MESMOS AUTORES DOS MESMOS AUTORES 

Citar autores separados por ponto e vírgula – coloca r datas na ordem 
cronológica, separadas por vírgulas e seguidas das páginas

(BACCAN; SMITH; ORWELL, 1998, 1999, 2001)
(BARBOSA; CLEMENTE; SOUZA, 1980, p.20, 2010, p.89, 2012, p.56)

Algumas regras para citaAlgumas regras para citaçãção do autoro do autor



Casos especiaisCasos especiais

CITACITAÇÃÇÃO DE OBRAS CLO DE OBRAS CLÁÁSSICASSSICAS



“Turno, agitada el alma de amor, clavando en la muchacha la mirada arde 
cada vez más em ânsias de pelea.” (VIRGILIO, Eneida, XII, 70).

VIRGILIO. Eneida. Traducción y notas de Javier de Echave-Sustaeta. Madrid: 
Editorial Gredos, 1997. (Biblioteca Clásica Gredos, 166). 

Ao perguntar o porquê da preferência pelo canto acompanhado do
aulós ao canto acompanhado da lýra, Aristóteles (Problemas, XIX, 43) nos dá
uma pista sobre o motivo da escolha do primeiro no acompanhamento da 
atividades físicas.

ARISTÓTELES. Problemas. Introducción traducción y notas de Ester Sánchez
Millán. Madrid: Editorial Gredos, 2004. (Biblioteca Clásica Gredos, 320).  

ExemplosExemplos



Casos especiaisCasos especiais

CITACITAÇÃÇÃO DA BO DA BÍÍBLIABLIA



“Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden 
para cultivá-lo e guardá-lo; [...] Depois disse o Senhor Deus: 
Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma auxiliar igual a ele. 
[...] Depois, da costela do homem, o Senhor Deus formou uma 
mulher, e apresentou-a ao homem [...]” (BÍBLIA, Gênesis, 2, 15-22).

REFERREFERÊÊNCIANCIA

BÍBLIA. A. T. Gênesis. In: BÍBLIA. Português. Bíblia sagrada: 
contendo o antigo e o novo testamento. Tradução de João 
Ferreira de Almeida. Rio de Janeiro: Sociedade Bíblica do 
Brasil, 1966. p.678-686.

ExemplosExemplos



ReferênciasReferências

NBR 6023 

2002

NBR 6023 

2002



Elementos da referElementos da referêência ncia 

A referência é constituída de elementos essenciais e, 
quando necessário, acrescida de elementos 
complementares.

Elementos essenciais

São as informações indispensáveis à identificação 
do documento e estão estritamente vinculadas ao 
suporte documental e variam, portanto, conforme o tipo.



Elementos complementares

São as informações que, acrescentadas aos elementos 
essenciais, permitem melhor caracterizar os documentos. Em 
determinados tipos de documentos, de acordo com o suporte 
físico, alguns elementos indicados como complementares 
podem tornar-se essenciais.

NOTA - Os elementos essenciais e 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.



APRESENTAAPRESENTAÇÃÇÃO DOS ELEMENTOS O DOS ELEMENTOS 
DE REFERDE REFERÊÊNCIA NCIA 

AutoriaAutoria

Autor  é o responsável intelectual pela criação do conteúdo intelectual 
ou artístico de um documento. Ele pode ser:

Autor pessoalAutor pessoal

Inicia-se a entrada pelo último sobrenome, em letras maiúsculas, 
seguido  pelo(s) prenome(s) abreviado(s) ou não. Emprega-se vírgula 
entre o  sobrenome(s) e o(s) prenome(s).

Ex: RIBEIRO, D. Maíra. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978. 



Documento elaborado por até 3 autores, faz-se a 
referência de todos, separados com ponto e vírgula (;).

EIGA, R. A. A.; CATÂNEO, A.; BRASIL, M. A. A. Elaboração 
de um  sistema integrado de computação para quantificação 
da biomassa  florestal. Científica, São Paulo, v. 17, n. 2, 
p.231-236, 1989.

Até 3 autores



Mais de 3 autores

Documento elaborado por mais de 3 autores, indica-s e apenas o 
primeiro, acrescentando a expressão et al.

COOK-GUMPERZ, J. et al. A construção social da alfabetização . 
Tradução de D. Batista. Revisão Técnica de R. M. H. Silveira. Porto Alegre: 
Artes  Médicas, 1991. 283 p.

BARBEDO, C. J.; NAKAGAWA, J.; BARBEDO, A. S. C.; ZANIN, A. C. W. 
Qualidade fisiológica de sementes de pepino cv. Pérola, em função da 

idade e do tempo de repouso pós-colheita de frutos. Pesquisa 
Agropecuária  Brasileira , Brasília, v. 32, p.905-13, 1997.

NOTA: Quando a menção de todos os nomes for indispensável para 
certificar a autoria, é facultado indicar todos (projetos de pesquisa científica, 
indicação de produção científica em relatórios etc) separados por ponto e 
vírgula (;).



Sobrenome(s) composto(s)Sobrenome(s) composto(s)

Sobrenomes que indicam parentesco (Júnior, Filho, Neto, 
Sobrinho) não são considerados como entrada e devem aparecer 
após o sobrenome do autor.

PELCZAR JÚNIOR, J.  M. Microbiologia: conceitos e aplicações. 2. 
ed. Tradução de S. F. Yamada. São Paulo: Makron Books, 1996. 2 v.

VENTURINI FILHO, W. G. Tecnologia de cerveja. Jaboticabal: 
Funep, 2000.  

Nota: Conservar o grau de parentesco conforme o uso no idioma do
documento.

Em Português: FERREIRA JÚNIOR, S. L.
Em Inglês: SLOAN, E. D. Jr.



•Sobrenome chinês - o nome chinês já é formado com o 
sobrenome antecedendo o prenome

LIN, C.T. Neural fuzzy systems : a neuro-fuzzy synergism to 
intelligent systems. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1996. 797 p.

•Sobrenome espanhol: adota-se a entrada pelo penúltim o 
sobrenome

GARCÍA   MÁRQUEZ, G. El general em su laberinto. Habana: 
Casa de las Americas, 1989. 286 p.

Sobrenome(s) composto(s)Sobrenome(s) composto(s)



•Sobrenome composto de um substantivo+ adjetivo

CASTELO BRANCO, C. Amor de perdição . 11. ed. São Paulo: 
Ática, 1988. 118 p.

•Sobrenome inglês precedido de Mac, Mc

McLAUGHLIN, G. Prótese fixa adesiva: alternativa avançada. 
Tradução de Bruno Monjardim. São Paulo: Roca, 1991. 320 p.

Sobrenome(s) composto(s)Sobrenome(s) composto(s)



•Pseudônimo
Malba Tahan
TAHAN, M. O homem que calculava . 28. ed. Rio de Janeiro: 
Record, 1984. 218 p. 

•Sobrenome ligados por hífen

ROQUETE-PINTO, E. Rondônia . 6. ed. São Paulo: Ed. Nacional, 
1975. (Coleção Brasiliana, v.39).

JIMÉNEZ-LÓPEZ, V. Oral rehabilitation with implant-supported 
prosthesis . Chicago: Quintessence, 1999. 350 p.

SAINT-EXUPÉURY, A. O pequeno príncipe. 41. ed. Rio de Janeiro: 
Agir, 1992. 95 p. 

Sobrenome(s) composto(s)Sobrenome(s) composto(s)



Autor desconhecido

Publicações com autoria desconhecida ou não assinadas a entrada é
diretamente pelo título.

Neste caso  a primeira palavra do título sempre em maiúscula (CAIXA   
ALTA).

INSETICIDA com efeito prolongado. Dirigente Rural , São Paulo, v. 31, n. 
1, p. 46-50, 1992.

Responsável intelectual

Indica-se a entrada pelo nome do responsável do conjunto da obra 
(organizador, compilador, editor, coordenador, etc.) seguida da abreviatura 
entre parênteses no singular.

CARVALHO, N. M.; NAGAKAWA, J. (Org.). Sementes: ciência, tecnologia 
e 
produção. 3. ed. rev. Campinas: Fundação Cargill, 1988. 424 p.



Autor entidade

Obras de responsabilidade de entidade coletivas, 
indica-se: 

Órgãos da administração governamental direta (ministérios, secretarias, 
etc.): entra-se pelo nome do lugar que indica a esfera de subordinação (em letra 
maiúscula) - PAÍS, ESTADO ou MUNICÍPIO.

BRASIL. Congresso. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para Examinar  
a Situação da Mulher em Todos os Setores de Atividade. Relatório, 
conclusões e recomendações. Relator Lygia Lessa Bastos. Brasília: Câmara 
dos Deputados, 1978. 327 p.

SÃO PAULO (Estado). Lei orgânica do Estado de São Paulo. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 1986. 167 p. 



Entidades independentes: entrada pelo nome da entidade, escrito em 
maiúscula.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Anuário estatístico 2001. 
São Paulo, 2001. 205 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: 
informação e documentação, referências, elaboração. Rio de Janeiro, 2000. 
22 p.

Autor entidade

Obras de responsabilidade de entidade coletivas, 
indica-se: 



TTíítulo e subttulo e subt íítulotulo

Monografia

Devem ser reproduzidos tal como aparecem no documento, 
separados por dois pontos. A primeira letra deve ser escrita em 
maiúscula, as demais em minúsculas, com exceção dos nomes 
próprios ou científicos.

GOTO, R. ; TIVELLI, S. W. (Org.). Produção de hortaliças em  
ambiente protegido : condições subtropicais. São Paulo: Ed. da 
UNESP, 1998. 319 p.



- Periódico no todo : indica-se o nome completo do título do periódico, 
em abreviatura em maiúscula.

REVISTA DE ENGENHARIA E CIÊNCIAS APLICADAS. São Paulo: 
Ed. da  UNESP, 1993-. Anual. ISSN 0104-6314.

- Artigo de periódico: deve-se escrever o título do artigo em redondo, 
usando-se  apenas a primeira letra em maiúscula, com exceção dos 
nomes próprios ou científicos. Palavras estrangeiras ou latinas são 
indicadas em itálico. 

MECKE, K. R. A imagem da literatura na física. Gazeta de Física , 
Lisboa, v.27, n.4, p.4-14, out. 2004.

TTíítulo e subttulo e subt íítulotulo



Indica-se edição, a partir da segunda, quando mencionada na obra, em          
algarismo(s) arábico(s) seguido de ponto e abreviatura da palavra edição no 
idioma da publicação.

2. ed.
2. aufl.
2nd ed.
3rd ed.
4th ed.

Nota : indicam-se emendas e acréscimos à edição de forma abreviada.
rev. – revisada; aum. – aumentada;

Ex.: 3. ed. rev. e aum.(terceira edição revisada e aumentada)

GRECO FILHO, V. Tóxicos : prevenção-repressão, comentários à Lei n. 
6.368, de 21.10.1976. 5. ed. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 1987. 348 p.

EdiEdiçãçãoo



Local de publicaLocal de publicaçãçãoo

Mais de um local
Quando houver mais de um local para uma só editora, indica-se o 
primeiro ou o mais destacado.

Locais homônimos
No caso de locais homônimos acrescenta-se a unidade federativa de 
forma abreviada ou o nome do país.

Viçosa, MG         Viçosa, RJ              Viçosa, AL

O nome do local(cidade) deve ser indicado tal como aparece na publicação  
referenciada.



Local subentendido
Quando o local não aparece no documento, mas pode ser 
identificado,  indica-se entre colchetes.

Ex:  LESSA, O. O índio cor de rosa: evocação de Noel Nutels. [Rio 
de   Janeiro]:Codecri, 1978. 159 p.

Sem local 
Utilizar a expressão sine loco, de forma abreviada entre colchetes [S.l.], 
quando não localizar o local de publicação.

HOMEM, H. Neste e noutro natais. 2. ed. [S.l.]: Edições Salmo & 
Cordel, 1986. 15 p.

Local de publicaLocal de publicaçãçãoo



Indica-se o nome da editora tal como aparece na publicação referenciada, 
suprimindo-se palavras que designam a natureza comercial, desde que 
dispensáveis à sua identificação.

Kosmos e não Editora ou Livraria Kosmos
Ed. UNESP e não UNESP

Academic Press e não Academic

FALDINI, G. (Org.) Manual de catalogação: exemplos ilustrativos do AACR2. 
São Paulo: Nobel, 1987. 479 p. 

Notas
1.Quando houver mais de uma editora, indica-se a mais destacada ou a que 
aparecer em primeiro lugar. 
2.Não se indica o nome do editor quando é também o autor.
3.Quando a editora não é identificada, utiliza-se a expressão sine nomine, 
abreviada e entre colchetes [s.n.]. 

EditoraEditora



Indica-se o ano de publicação em algarismos arábicos sem 
ponto ou espaço entre eles. Considerado elemento 
essencial, se nenhuma data (ano) de publicação, 

distribuição, copirraite, impressão puder ser determinada, 
indica-se entre colchete:

[1985?]  data provável
[199-]  década certa
[19--?]  século provável
[1985]  data certa, não indicada

[ca. 1985]  data aproximada
[19--]  século certo

[1985 ou 1986]  um ano ou outro

DataData



Referências de vários volumes
- Indicam-se as datas do primeiro e do último volume utilizados, 
separadas por hífen.

LEHNINGER, A. L. Bioquímica. 2. ed. Tradução de J. R. Magalhães. 
São Paulo: Edgard Blücher, 1976 - 1977. 4 v.

MARQUES, B. Os grandes teólogos do século vinte. São Paulo: 
Paulinas, 1979 – 1981. 3 v.

Duas datas
Ambas podem ser indicadas, desde que mencionadas a relação 
entre elas..

DataData



Paginação de monografia
Indica-se o número da última página ou folha, seguido da 
abreviatura “p” ou “f”,.respeitando-se a forma utilizada 
(algarismo romano e arábico), quando  utilizou-se a obra toda.
Ex:   320 p. ou  86 f.

Notas:
1. Indica-se “f” para documentos impressos apenas no anverso.

2. Só se indicam as páginas prefaciais numeradas em algarismos  
romanos  quando contém matéria relevante, escrevendo-se em inúscula. 
Ex: xxvi, 239 p.

DescriDescriçãção fo fíísicasica



Monografia em 1 volume
Quando o documento possui apenas um volume, indica-se o número 
total de páginas ou folhas seguido da abreviatura “p” ou “f”.

Ex:   120 p.               120 f.

Monografia em de mais de um volume
Quando o documento for publicado em mais de um volume, indica-
se a quantidade de volumes, seguida da abreviatura “v”.

Ex:   5 v.

DescriDescriçãção fo fíísicasica



Parte de documento
Quando referenciar parte de publicações indica-se os números das páginas 
inicial e final, precedidos da abreviatura “p”, ou indica-se o número do 
volume, precedido da abreviatura “v”.

Ex:   p.135-148  (seqüência de páginas utilizadas)
v. 2  (apenas este volume foi utilizado)

v. 3, p.58-65  (apenas este volume e estas páginas)

Publicações periódicas
No caso das publicações periódicas é importante colocar as páginas iniciais e    
finais do artigo, se não fica subentendido que a que foi usada foi somente a 

que  está referenciada.

Ex:   p.1245-1259 (utilizado o artigo todo: página inicial e final)
p.1245 (utilizado apenas a primeira página do artigo)

DescriDescriçãção fo fíísicasica



Monografia sem paginação
Quando a publicação não for paginada ou for paginada 
irregularmente, indica-se da seguinte forma: 

Não paginado
KUNTZ, R.A. Marketing político: manual de campanha 
eleitoral. 2. ed. São Paulo: Global, 1988. Não paginado.

Paginação irregular
PICANÇO, A. T. Arbítrio e liberdade. Niteroi: [s.n.],1982. 
Paginação irregular.

DescriDescriçãção fo fíísicasica



Indica-se entre parênteses, ao final da referência.

CHAUI, M. S. O que é ideologia. 25. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1987. 125 p. (Primeiros passos, 13).

GADOTTI, M.; TORRES, C. A. Estado e educação popular 
na América Latina. Campinas: Papirus, 1992. 122 p. (Educação 
Internacional do Instituto Paulo Freire).

SSééries e coleries e coleçõçõeses



Sempre que necessário, incluem-se notas com informações complementares ao 
final da referência.

Documentos em fase de publicação

PAULA, F. C. E. et al. Incinerador de resíduos líquidos e pastosos. Revista 
Engenharia e Ciências Aplicadas, São Paulo, v. 5, 2001. No Prelo.

Documentos traduzidos
Pode-se indicar o título no idioma original, quando mencionado.

LANCASTER, F.W. Avaliação de serviços de bibliotecas. Tradução de 
A.A.B. Lemos. Brasília, DF: Briquet Lemos, 1996. 356 p. Título original: If 
you want to evaluate your library.

NotasNotas



-Separatas, reimpressões, etc. devem ser transcritas como 
figuram na publicação.

KUMOTO, E.T.; COSTANZO JUNIOR, J. ; MONTICELI, J.J. Minerais 
energéticos: carvão, turfa e rochas oleígenas. Separata de: GLOBAL  
WORKSHOP ON END-USE ORIENTED ENERGY STRATEGY: "Country 
Study-Brazil : a study on end-use energy strategy", 1984, São Paulo. São 
Paulo: CESP, 1985. 58 p. (Série Pesquisa e Desenvolvimento, 14).

NotasNotas



As referências são alinhadas na margem  
esquerda.

Os recursos tipográficos (negrito, grifo
ou itálico ) utilizados para destacar o 
título, devem ser uniformes em todas as 
referências de um mesmo documento. .

Regras de apresentaRegras de apresentaçãçãoo



EXEMPLOS



ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Adaptação de ocupações e o 
emprego do portador de deficiência . Tradução de E. A. da Cunha. Brasília, DF: 
CORDE, 1997. 182 p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e documentação -
referências - elaboração: NBR 6023.   Rio de Janeiro, 2000. 22p.

Livro Livro impressoimpresso

NOME GEOGRÁFICO. Nome do Órgão. Título . Edição. Local de publicação: Editora,  
Data de publicação. Nº de volume ou total de  páginas da parte.  (Indicação de série)
NOME GEOGRÁFICO. Nome do Órgão. Título . Edição. Local de publicação: Editora,  
Data de publicação. Nº de volume ou total de  páginas da parte.  (Indicação de série)

SÃO PAULO (Cidade). Departamento de Obras Sociais.  A  fome  no prato . São 
Paulo, 1990.   53p.

Órgãos da administração governamental direta 
(Ministérios, Secretarias, etc.)

Entidades independentes

NOME DA ENTIDADE. Título . Edição. Local de publicação: Editora,  Data de 
publicação. Nº de volume ou total de páginas da parte. (Indicação de  série)
NOME DA ENTIDADE. Título . Edição. Local de publicação: Editora,  Data de 
publicação. Nº de volume ou total de páginas da parte. (Indicação de  série)



AUTOR. Título: subtítulo. data de depósito. Número de volumes ou folhas. Monografia 
(Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em...) (ou) Monografia (Especialização 
em...) (ou) Dissertação (Mestrado em...) (ou) Tese (Doutorado em...) - Faculdade de... 
(ou) Instituto de..., Universidade, Cidade da defesa, ano da defesa.

ModeloModelo

DissertaDisserta çõçõ es, es, 
Teses, Teses, 

MonografiasMonografias

SILVA JUNIOR, C. A. A escola pública como local de trabalho . 1990. 136 f. Tese  
(Livre – Docência) – Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, 
Marília, 1990.

SENNE JUNIOR, M. Instrumentação sísmica para centrais nucleares. 1988.   126 f.     
Dissertação  (Mestrado em  Ciência e Tecnologia)  - Escola de Engenharia, Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1989.

PIZZOLITTO, E. L. Contribuição ao estudo in vitro da corrosão induzida  por 
microrganismos sobre liga metálica a base de cobre,  de uso na Odontologia: modelo 
experimental com cepas cariogênicas Streptococcus mutans e Streptococcus sobrinus. 
1997.  118 f.  Tese  (Doutorado em Biotecnologia) - Instituto de Química, Universidade 
Estadual Paulista, Araraquara, 1997.

CRUZ, I.C.  Bibliotecas eletrônicas digitais ou virtuais? 2000.  63 f.  Monografia 
(Trabalho de Conclusão do Curso de Biblioteconomia) - Faculdade de Filosofia e 
Ciências, Universidade Estadual Paulista, Marília, 2000.

ExemplosExemplos



ConstituiConstitui çãçãoo

Leis e Decretos Leis e Decretos 

ReferRefer êência Legislativa:ncia Legislativa:

NOME DO PAÍS. Constituição (ano de promulgação). Título: subtítulo. Cidade 
de publicação: Editora, Data. Descrição física. (Série ou Coleção). Notas.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 
Brasil : promulgada em 5 de outubro de 1988. Organização do texto por Juarez 
de Oliveira. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1990. 168 p. (Série Legislação 
Brasileira).

ConstituiConstitui çãçãoo

NOME DO PAÍS, ESTADO ou MUNICÍPIO. (Estado) ou (Cidade) se 
homônimos. Lei ou Decreto n., dia mês por extenso e ano. Descrição 
da Lei ou decreto. Título da publicação: subtítulo, Cidade de 
publicação, v., p., ano. (Série ou Coleção). Notas..

BRASIL. Decreto n.89.271, de 4 de janeiro de 1984. Dispõe sobre documentos 
e procedimentos para despacho de aeronave em serviço internacional. Lex : 
Coletânea de Legislação e Jurisprudência, São Paulo, v. 48, p.3-4, jan./mar. 
1984.

Leis e Decretos Leis e Decretos ModeloModeloModelo

ModeloModeloModelo

ExemploExemplo

ExemploExemplo



COMPOSITOR, EXECUTOR ou INTÉRPRETE (do disco, fita, CD, etc.) Título do 
disco, fita, CD, etc. Cidade de gravação: Gravadora, ano. Especificação do suporte 
com características físicas e duração. (Série ou Coleção). Notas.

COMPOSITOR, EXECUTOR ou INTÉRPRETE (do disco, fita, CD, etc.) Título do 
disco, fita, CD, etc. Cidade de gravação: Gravadora, ano. Especificação do suporte 
com características físicas e duração. (Série ou Coleção). Notas.

• GERSHWIN, G. Rhapsody in blue. Los Angeles Philarmonic Orquestra. Leonard Bernstein, 
regente. [S.l.]: Deutsche  Grammophon, 2532082, 1984. 1 fita-cassete, estéreo. 

• BEETHOVEN, L. V. Beethoven piano sonatas . São Paulo: [s.n.], 1985. 1 fita cassete (60 min), 3 
3/4 pps, estéreo

• VILLA-LOBOS, H. Antologia para piano . Arthur Moreira Lima, piano. São Paulo: Banco 
Sudameris, 1988. 3 discos, 33 rpm, mono, 12 pol..

• NEPOMUCENO, A.; FRANCESCHINI, F. Música brasileira para piano a quatro mãos. Yara
Ferraz; Amaral Vieira. [Intérprete]. São Paulo: Scorpius, p1988. 1 disco sonoro (45 min),  33 1/3
rpm, estéreo, 12 pol.. 

• BACH. J. S. O cravo bem temperado . Wanda Landowska. [Intérprete]. São Paulo: RCA Victor, 
p1965. 1 disco sonoro (45 min), 33 1/3 rpm, mono, 12 pol. 

• COMPOSITORES brasileiros: orquestra de sopros. Direção artística: Magno Bissoli. São Paulo:
Audiomobile - DAS, 1995. 1 CD-ROM (ca.50 min). 

• LISZT, F. Sinfonia “Fausto”. János Ferencsik.[Regente]. São Paulo: Paulus, 1994. 1 CD-ROM (64 
min 85 s).

• RAÇA Negra. Direção artística: Antonio Carlos de Carvalho. São Paulo: RGE, 1997. 1 CD-ROM (ca 
50 min). 

• MENDELSSOHN, F. Elijah : Op. 70. Direção artística: Rafael Fuhbeck de Burgos. [S.l.]: EMI-
Records, p.1995. 2 CD-ROM (ca.138, 94 min.) Remasterizado em digital. 

• BARTOLONI, G. Eliptica : für solo-guitarre. Karlsruhe: Musikverlag H. Burger & M. Müller, 1998. 1 
partitura. (3 p.). Violão. 

Discos     Fitas CassetesDiscos     Fitas Cassetes
CdCd ´́s     Partiturass     Partituras

etc.etc.ModeloModeloModelo

ExemplosExemplosExemplos



NASCIMENTO, S. M.; LINS, C. C. N.; SOARES, M. M. Saúde da mulher : 
profissionais avaliam o atendimento neste dia de luta das mulheres. [maio, 2001]. 
Entrevistador: E. Elias. Voz da Terra, Assis, v. 37, n. 9.435, 29 maio 2001. Seção 
Saúde, p. 16. 

PRESTES, L. C. Realidade social, revolução, capitalismo, política e constituição . 
[jan. 1986]. São Paulo: TV Cultura, 1986. 1 Fita de vídeo (30 min), VHS, son., duração 
1:58 min. Programa Roda Viva. 

FERREIRA, M.; ELTZ, A; SOUZA, A. C. M. Literatura, colonização, cultura: 
Universidade, pesquisas, antropologia; romantismo, liberdade de escolha, classicismo 
e literatura. [jan. 1988]. Entrevistador: F.M. Mendonça. Assis: Seção de Audiovisual, 
Faculdade de Ciências e Letras, UNESP, 1988. 1 Fita de vídeo (30 min), VHS, son., 
duração 5:12 min. 

PECKMANN, C.P   A Empresa frente aos desafios da AIDS.   Araraquara, Jornal 
Regional, 4 mar. 1990.  Saúde.   Entrevista a Victor José Pratta

NOME DO ENTREVISTADO. Título da entrevista: subtítulo. [mês abreviado. 
Ano da entrevista]. Entrevistadores: ..... e ...... (Em ordem direta dos nomes) 
Local da publicação: Editora/Produtora/Gravadora, data da publicação. 
Descrição física do suporte. (Série ou Coleção). Notas.

NOME DO ENTREVISTADO. Título da entrevista: subtítulo. [mês abreviado. 
Ano da entrevista]. Entrevistadores: ..... e ...... (Em ordem direta dos nomes) 
Local da publicação: Editora/Produtora/Gravadora, data da publicação. 
Descrição física do suporte. (Série ou Coleção). Notas.

EntrevistasEntrevistas

ModeloModeloModelo

ExemploExemplo



NOME DO EVENTO, n.(número do evento em algarismo arábico), ano, Cidade onde se 
realizou o evento. Título da publicação do evento... Cidade de publicação: Editora, 
data de publicação. Descrição física. Notas.

CONGRESSO SOJA BRASILEIRA – REALIDADE E PERSPECTIVAS, 1976, Porto 
Alegre. Soja brasileira : realidade e perspectivas: produção, comercialização, 
industrialização, consumo: anais. Porto Alegre: FECOTRIGO, [1976?]. 178 p.

AUTOR. Título de trabalho. In: NOME DO EVENTO, n. (número do evento em algarismo 
arábico), ano, Cidade onde se realizou o evento. Título da publicação do evento ... 
Cidade de publicação: Editora, ano de publicação. Descrição física. Notas. 

AUTOR. Título de trabalho. In: NOME DO EVENTO, n. (número do evento em algarismo 
arábico), ano, Cidade onde se realizou o evento. Título da publicação do evento ... 
Cidade de publicação: Editora, ano de publicação. Descrição física. Notas. 

Eventos considerados no todoEventos considerados no todo

Trabalhos publicados em eventos cientTrabalhos publicados em eventos cient ííficosficos

Eventos:Eventos:
•• CongressoCongresso

•• EncontrosEncontros

•• ConferConfer êênciasncias

GARCIA M.O. Formación, actividades y perspectivas de las profesionales en nutrición. 
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRICIONISTAS, 3.; ENCONTRO LATINO-
AMERICANO DE NUTRICIONISTAS, 1., 1965, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: 
Associação Brasileira de Nutricionistas, 1968. p. 283-292.

ASSUMPÇÃO, P. R.; OLIVEIRA, L. M. B.  Anteprojeto de construção da nova  sede 
para a Biblioteca Central da UNIFOR.  In: SEMINÁRIO NACIONAL DE  BIBLIOTECAS 
UNIVERSITÁRIAS, 8., 1989, Belém,   Anais... Belém : Universidade Federal do Pará, 
1989.  v.2, p.139-156.

ModeloModeloModelo

ModeloModeloModelo



Fitas e FilmesFitas e Filmes

VVíídeo  e  DVDdeo  e  DVD

TÍTULO completo. Direção:.... Produção:....... Roteiro:..... Intérpretes:........ Música:........ 
(indicação de responsabilidades relevantes, todos os nomes na ordem direta: Diretor, 
Produtor, Realizador, Roteirista, outros.) Coordenação: (se houver). Cidade: Produtora, 
Distribuidora, ano. Especificação do suporte com detalhes, características físicas, duração 
em minutos, sonoro ou mudo, legendas e gravação. (Série ou Coleção). Notas. 

TÍTULO completo. Direção:.... Produção:....... Roteiro:..... Intérpretes:........ Música:........ 
(indicação de responsabilidades relevantes, todos os nomes na ordem direta: Diretor, 
Produtor, Realizador, Roteirista, outros.) Coordenação: (se houver). Cidade: Produtora, 
Distribuidora, ano. Especificação do suporte com detalhes, características físicas, duração 
em minutos, sonoro ou mudo, legendas e gravação. (Série ou Coleção). Notas. 

• OS GIRASSÓIS da Rússia. Direção de Vittorio de Sica. Rio de Janeiro: Globo Vídeo, 1969. 1 
fita de vídeo (102 min), son., color., VHS, v.o. italiana, leg. português.

• COMO reduzir o custo de energia elétrica na indústria. Direção de Marcos Orlando de Oliveira. 
Produção do Centro de Produção Técnica - CPT. Coordenação de Nelson Fernandes Maciel. 
Viçosa: CPT, [199?]. 1 fita de vídeo (58 min), son., color. (Agroindústria). Filmes técnicos. 

• NOIVA em fuga: agarre-a se puder. Direção: Garrv Marshall. Produção de Teo Field ; Scott 
Kroopf ; Robert Cort. Intérpretes: Julia Roberts ; Richard Gere. Música: James Newton Howard. 
Local: Manaus: Videolar, 1999. 1 DVD (117 min), son. , color. Produzido no Pólo Industrial de 
Manaus. 

• DIÁRIO de um adolescente. Intérpretes: Leonardo DiCaprio; Lorraine Branco; Bruno Kirby;
Mark Wahlberg. Manaus: Flashstar Home Video, 1995. 1 DVD (101 min), son., color. (Coleção 
Caras. Grandes Filmes em DVD). Produzido no Pólo Industrial de Manaus por Videolar, sob 
licença de Flashstar Home Video. 

• O QUARTO poder. Produção: Arnold Kopelson; Anne Kopelson. Roteiro: Tom Matthews. 
Intérpretes: Dustin Hoffman; John Travolta. Música: Thomas Newman. [S.l.] : Warner Home 
Video do Brasil, 1998. 1 DVD (115 min), son. , color. História de Tom Mathews; Eric Willians. 
Trilha sonora disponível pela Varèse Saraband. 

ModeloModeloModelo

ExemplosExemplosExemplos



AUTOR. Título da monografia: subtítulo. Edição na língua do texto. Cidade de 
publicação: Editora, ano. Descrição física. (Série ou Coleção). Notas.
AUTOR. Título da monografia: subtítulo. Edição na língua do texto. Cidade de 
publicação: Editora, ano. Descrição física. (Série ou Coleção). Notas.

Monografia no TodoMonografia no Todo

Livro Livro impressoimpresso

• ALLEN, C. L. A psiquiatria de Deus : fórmulas seguras para se conseguir e manter a saúde mental 
e espiritual.    5. ed. Venda Nova: Bethânia, 1981. 163 p.

• FALDINI, G. (Org.). Manual d e catalogação : exemplos ilustrativos do AACR2. São Paulo: Nobel, 
1987. 479 p.

• QUINE, W. V. O. Methods of logic. Rev. ed. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1967. 197 p.

• COOK-GUMPERZ, J. et al. A construção social da alfabetização . Porto Alegre: Artes Médicas, 
1991. 283 p.

• GONZÁLEZ-BONORINO, F. Introduccion a la geoquimica . Washington, DC: Organización de los
Estados Americanos, 1972. 140 p.

• TROPICA color encyclopedia of exotic plants and trees from the tropics and subtropics. East
Rutherford: Roehrs, 1978. 1119 p.

• POLICONTROL INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO. 
Manual turbidímetro Ap1000/II . Diadema, [199?]. 21 p.

ModeloModeloModelo

ExemplosExemplosExemplos



Livro Livro impressoimpresso

DOIS AUTORESDOIS AUTORES

GADOTTI, M.; TORRES, C. A. Estado e educação popular na  América Latina . 
Campinas: Papirus, 1992. 122 p. (Educação Internacional do Instituto Paulo Freire).

TRTRÊÊS AUTORESS AUTORES

POWELL, K. A. ; RENWICK, A. ; PEBERDY, J. F. The genus aspergillus: from 
taxonomy and genetics to industrial application. New York: Plenum, 1994.   380p.    
(FEMS Symposium, nº 69)   

UM AUTORUM AUTOR
RUDIO, F. V.   Introdução ao projeto de pesquisa científica . 25. ed. Petrópolis: 
Vozes, 1999.  144p. 

MAIS DE TRMAIS DE TRÊÊS AUTORESS AUTORES
É opcional citar todos ou indicar somente o primeiro seguido de et al.

BACCAN, N. et al.
BACCAN, N.; ALEIXO, L. M. et al.
BACCAN, N.; ALEIXO, L. M.; STEIN,  E. et al. Ou
TODOS, separados entre si  por  ponto e vírgula (;)

BENJAMIN, W.; HORKHEIMER, M.; ADORNO, T. W.; HABERMAS, J. Textos 
escolhidos . Seleção de Z. Loparié e O. B. F. Arantes. São Paulo: Abril Cultural, 1975. 
(Os Pensadores).



Livro Livro impressoimpresso

ResponsResponsáável Intelectualvel Intelectual
Compilador, Editor, Coordenador, OrganizadorCompilador, Editor, Coordenador, Organizador

Ex:

• HOLLANDA, H. B. (Comp.)   26 poetas hoje . Rio de Janeiro:  Ed. Labor  do  
Brasil, 1976. 206p.   (Coleção de Bolso Labor, 1)

• JENNINGS, D. H. (Ed.) Stress tolerance of fungi . New York:  Marcel Dekker, 
1993.  352p.

• MUÑOZ CREGO, A. , LÓPEZ CRUZ, A.  (Coord.)   Drogas del   mar : sustancias
biomédicas de algas marinas.   Santiago de Compostela :  Ed. Servicios 
Publicacións Científico. Univ.   Santiago de Compostela, 1992.  186p.   
(Publicacións en Ciencias Médicas,39).

• GALEAZZI, M. A. M.  (Org.)   Segurança alimentar e cidadania : a  contribuição 
das Universidades Paulistas.   Campinas, SP :  Mercado de Letras, 1996.  359p.



COLLINS, C. H. Escherichia, Citrobacter, Klebsiella and Enterobacter.  In:_________ . Collins 
and Lyne’s microbiological  methods . 7. ed.  Oxford: Butterworth-Heinemann, 1995.  p.305-
312.

LESER, W. et al.  Variações na ocorrência de doenças no espaço e  no tempo. In: ________. 
Elementos de epidemiologia geral . Rio de Janeiro: Atheneu, 1988.  p.77 : Gráfico 6-1. 
Incidência  de Poliomielite no Município de São Paulo.

Livro impressoLivro impresso

CAPCAPÍÍTULOTULO

AUTOR do capítulo. Título do capítulo. In: AUTOR da monografia. Título . Edição. Local de 
publicação: Editora, Data de publicação. Nº de volume, capítulo, página inicial e final da parte. 
AUTOR do capítulo. Título do capítulo. In: AUTOR da monografia. Título .. Edição. Local de 
publicação: Editora, Data de publicação. Nº de volume, capítulo, página inicial e final da parte. . 

LARINI, L.  Praguicidas.   In:  OGA, S.  Fundamentos de Toxicologia . São Paulo: Atheneu, 
1996.   P.475-496.

Bucci, E. Sociedade de consumo: ou o consumo de preconceitos. In: LERNER, J. (Ed.).  O  
preconceito . São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1996/1997.  Cap. 2, P. 33-55.

Autor do capitulo Autor do capitulo éé diferente diferente do autor da obrado autor da obra

Autor do capitulo Autor do capitulo éé o mesmo o mesmo autor da obraautor da obra

AUTOR do capítulo. Título do Capítulo.  In: ______.  Título da monografia. Edição. Local de 
publicação: Editora, Data de Publicação. N. de volumes ou  páginas inicial-final da parte.  
(Indicação de série)

AUTOR do capítulo. Título do Capítulo.  In: ______.  Título da monografia. Edição. Local de 
publicação: Editora, Data de Publicação. N. de volumes ou  páginas inicial-final da parte.  
(Indicação de série)



PalestraPalestra

NOME DO PALESTRISTA. Título da palestra: subtítulo. [Local, dia mês 
abreviado. Ano da palestra].  Local da publicação: Editora/ Produtora/ 
Gravadora, data da publicação. Descrição física do suporte. (Série ou 
Coleção). Notas.

NOME DO PALESTRISTA. Título da palestra: subtítulo. [Local, dia mês 
abreviado. Ano da palestra].  Local da publicação: Editora/ Produtora/ 
Gravadora, data da publicação. Descrição física do suporte. (Série ou 
Coleção). Notas.

MENDONÇA, C. P.  Doenças sexualmente transmissíveis : orientação e
prevenção.   Araraquara, SP. 10 fev. 1992.   Palestra ministrada aos
funcionários da  CITROSUCO.

OKU, P.H. Tecnologias de  informação .  In: SEMINÁRIO DE GESTÃO 
DO CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO, 1., 2002, Campinas.  Palestra.

MEDINA, M.B. Bases de Dados on-line. In: CICLO DE PALESTRAS DA 
BIBLIOTECA DO CÂMPUS DE RIO CLARO, UNESP, 1., 2001,  Rio Claro. 
Palestra ministrada a docentes, graduandos e pós-graduandos inscritos.

ModeloModeloModelo

ExemplosExemplosExemplos



AUTOR do artigo. Título do artigo. Título do periódico , (abreviado ou não), cidade 
de publicação, v. seguido do número do volume, n. seguido do número do fascículo, 
p. seguido dos números da página inicial e final, separados entre si por hífen, mês 
abreviado(se houver). Ano. 

AUTOR do artigo. Título do artigo. Título do periódico , (abreviado ou não), cidade 
de publicação, v. seguido do número do volume, n. seguido do número do fascículo, 
p. seguido dos números da página inicial e final, separados entre si por hífen, mês 
abreviado(se houver). Ano. 

ASSIS, M. N. B.; NAHAS, M. V.   Aspectos motivacionais em programas de mudança 
de comportamento alimentar.  Rev. Nutr ., Campinas, v.12, n.1, p. 33-41, 1999.

HOOD, D. W. The utility of complete genome sequences in the study of pathogenic 
bacteria. Parasitology , Cambridge,  v.118, suppl, p. S3-S9, 1999.

AUTOR do artigo. Título do artigo. Título do jornal, cidade de publicação, dia, 
mês abreviado. Ano. Número ou Título do Caderno, Seção ou Suplemento, p. 
seguido dos números da página inicial e final, separados entre si por hífen. 

AUTOR do artigo. Título do artigo. Título do jornal, cidade de publicação, dia, 
mês abreviado. Ano. Número ou Título do Caderno, Seção ou Suplemento, p. 
seguido dos números da página inicial e final, separados entre si por hífen. 

LEITE, F. Ovelhas nascem de ovários congelados. Folha de S. Paulo, São 
Paulo, 30 jun. 2001. Folha Ciência, p. 10. 

DÓLAR tem alta de 0,52% e bolsa sobe 1,17%. O Estado  de S. Paulo,
São Paulo, 30 jun. 2001. Caderno B, p. 13.

Artigos em PeriódicosArtigos em PeriArtigos em Peri óódicosdicos

PeriPeri óódico considerado em partesdico considerado em partes
Revistas, Jornais,etc.Revistas, Jornais,etc.

ArtigosArtigos

Artigos em JornaisArtigos em JornaisArtigos em Jornais



TÍTULO DA PUBLICACÃO. Local (cidade): Editora, ano  do primeiro volume. 
Periodicidade.

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA.   Rio de Janeiro : IBGE, 1939- .   
- Trimestral.   Absorveu: Boletim Geográfico do IBGE. Índice acumulado, 
1939-1983.   ISSN  0034-723X.  

ColeCole çãção completao completa

CONJUNTURA ECONÔMICA. As 500 maiores empresas do Brasil.   
Rio de Janeiro:  FGV, v. 38, n. 9, set. 1984.   135 p.   Edição Especial.

CIRCULATION.   Mental stress as a Trigger of cardiovascular events. Dallas 
: American Heart Association, v. 83, n. 2, apr. 1991. Supplement.

TÍTULO DA COLEÇÃO.   Título do fascículo.   Local : Editora, volume, 
número e data. Nº de páginas. Tipo de fascículo.

FascFasc íículos  e   Suplementosculos  e   Suplementos

PeriPeri óódico considerado no tododico considerado no todo

Revistas, Jornais,.Revistas, Jornais,.



TEMA. Nome do Programa, Cidade: nome da TV ou Rádio, data 
da apresentação do programa.  Nota especificando o tipo de 
programa de TV ou Rádio.

TEMA. Nome do Programa, Cidade: nome da TV ou Rádio, data 
da apresentação do programa.  Nota especificando o tipo de 
programa de TV ou Rádio.

FLORA ENCANTADA.  Angel MIX. Rio de Janeiro:  Rede Globo, 
4 de fev. 2000.   Programa de TV.

Programa de RPrograma de R áádio e Televisdio e Televis ããoo

ModeloModeloModelo

ExemploExemploExemplo



AUTOR. Título da publicação resenhada . Local: Editora, data. Resenhado 
por  AUTOR da resenha. Dados da publicação que trouxe a resenha.
AUTOR. Título da publicação resenhada . Local: Editora, data. Resenhado 
por  AUTOR da resenha. Dados da publicação que trouxe a resenha.

• sem título próprio 
NIETZSCHE, F. Cinco prefácios para cinco   livros não escritos. Tradução 
de Pedro Sussekind. São Paulo: Sette Letras,1996.Resenha de FONSECA, 
T. L. Transformação: Revista de Filosofia, São Paulo, v. 21/22, p. 195-
200, 1998/1999. 

• com título próprio 
KOZULIN, A. La psicologia de Vygotsky: biografia de suas idéias.
Madrid: Alianza, 1994. Resenha de FARIA, E. T.  A psicologia de Vygotsky: 
biografia de suas idéias.  Educação , Porto Alegre, v. 24, n. 43, p. 153-164, 
abr. 2001 

• título da resenha é o mesmo do livro 
NOGUEIRA, M. A.; CATANI, A. (Org.). Escritos de educação. Petrópolis:  
Vozes, 1998. Resenha de MUZZETI, L. R. Escritos de educação. 
Educação & Sociedade , Campinas, ano 21, n. 73, p. 257-261, dez. 2000. 

ResenhaResenha
ModeloModeloModelo

ExemplosExemplosExemplos



AMORIM, S. Paciente da primeira angioplastia recebe alta em menos
de 24 horas.   O Jornal de Hoje,  Natal, n. 672, 4 fev. 2000. Disponível 
em:<http://www.jornaldehoje.com.br/cidade.htm>.Acesso em: 5 fev. 2000.

ACM se recusa a depor sobre fraudes na SUDAM.  Diário do Nordeste
On-line , Fortaleza, 5 jun. 2001. Disponível em: 
<http://www.diariodonordeste.com.br>. Acesso em: 5 jun. 2001. 

AUTOR do artigo. Título do artigo. Título do jornal , cidade de 
publicação, dia, mês abreviado. Ano. Número ou Título do 
Caderno, Seção ou Suplemento, p. seguido dos números da 
página inicial e final, separados entre si por hífen. Número de CD-
ROM (ou) Número de disquete (ou) Disponível em: <endereço 
eletrônico>. Acesso em: dia mês abreviado. Ano. 

AUTOR do artigo. Título do artigo. Título do jornal , cidade de 
publicação, dia, mês abreviado. Ano. Número ou Título do 
Caderno, Seção ou Suplemento, p. seguido dos números da 
página inicial e final, separados entre si por hífen. Número de CD-
ROM (ou) Número de disquete (ou) Disponível em: <endereço 
eletrônico>. Acesso em: dia mês abreviado. Ano. 

Documento Eletrônico

Artigos de Artigos de 
JornaisJornais

ModeloModeloModelo

ExemplosExemplosExemplos



AUTOR do artigo. Título do artigo. Título do periódico, (abreviado ou 
não), cidade de publicação, v. seguido do número do volume, n. 
seguido do número do fascículo, p. seguido dos números da página 
inicial e final, separados entre si por hífen, mês abreviado(se houver). 
Ano. Número de CD-ROM (ou) Número de disquete (ou) Disponível 
em: <endereço eletrônico>. Acesso em: dia mês abreviado. Ano. 

SOUZA, A. E. De penhora e avaliação. Dataveni@, Campina Grande, v. 4, n. 33, 
jun. 2000. Disponível em:<www.datavenia.inf.br/frame-artig.html>. Acesso em: 31 
jul.2000. 

SOUZA, F.C. Formação de bibliotecários para uma sociedade livre = University 
education or librarians for a free society. Encontros BIBLI. Revista de 
Biblioteconomia e Ciência da Informação, Florianópolis, n. 11, p. 1-13, jun., 2001. 
Disponível em: <http://www.encontros-bibli.ufsc.br>. Acesso em: 30 jun. 2001. 

MAGALHÃES SOBRINHO, P. et al. Analysis of aluminum plates under heating in
electrical and natural gas furnaces. Energy , Oxford, v. 25, p. 975-987, 2000. 
Disponível em: <http://e5500.fapesp.br/cgi-bin/sciserv.pl? collection= journals&
journal=03605442&issue=25i0010&article=075aopuhieangf&form=pdf&file=file.pdf>.  
Acesso em: 29 jun. 2001. 

Documento Eletrônico

Artigo de Artigo de 
PeriPeri óódicodico

Revista, Jornal...Revista, Jornal...

ModeloModeloModelo

ExemplosExemplosExemplos



Lei ordinária

BRASIL. Lei n. 10.228, de 29 de maio de 2001. Acrescenta artigo a Lei 8.171 de 17 
de janeiro de 1991, que dispõe sobre política agrícola, a fim de estabelecer 
procedimentos relativos ao cadastramento e recuperação de áreas desertificadas. 
Diário Oficial da União : República Federativa do Brasil: Poder Legislativo, Brasília, 
DF , 30 maio 2001. Col. 1, p. 7. Disponível em: <http://www.apriori.com.br >. 
Acesso em: 3 jun. 2001. 

Projeto de lei

SÃO PAULO. (Estado). Projeto de lei nº 277, de 18 de maio de 2001. Dispõe sobre 
a obrigatoriedade de discriminar todos os componentes utilizados na produção de 
ração ou compostos que possam servir para alimentação ou complemento 
alimentar para animais, e a devida classificação " Ração-Carnívora" ou "Ração-
Vegetariana" de forma clara e objetiva. Diário Oficial do Estado de São Paulo : 
Poder Legislativo, São Paulo, v.111, n.93, 18 maio 2001. Disponível em: 
<http://www.imesp.com.br >. Acesso em: 5 jun. 2001. 

NOME DO PAÍS, ESTADO ou MUNICÍPIO. (Estado) ou 
(Cidade) se homônimos. Lei ou Decreto n. , dia mês por extenso 
e ano. Descrição da Lei ou decreto. Título da publicação: 
subtítulo, Cidade de publicação, v. , p. , ano. (Série ou Coleção). 
Notas. . Disponível em: < endereço eletrônico >.     Acesso em: 
dia mês abreviado. Ano.

ModeloModeloModelo

ExemplosExemplosExemplos

Documento Eletrônico

Documentos Documentos 
JurJur íídicosdicos

LeisLeis
DecretosDecretos



AUTOR do e-mail. Título. (é o assunto tal como está no campo 
assunto) [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <e-mail(s) 
do(s) destinatário(s) separados por (;) se for mais de 1> em dia mês 
abreviado ano.

MADEIRA, N. G. Lâmpadas e economia [mensagem pessoal]. 
Mensagem recebida por <celiainoue@fca.unesp.br> em 8 maio 2001. 

SOARES, S. B. C. Normalização documentária. [mensagem pessoal]. 
Mensagem recebida por <celiainoue@fca.unesp.br>; 
<vnovelli@iq.unesp.br>; <msouto@marilia.unesp.br>; 
<joao@adm.feis.unesp.br>; <natalina@fcfar.unesp.br>; 
<luzibib@marilia.unesp.br>; <coluccim@fclar.unesp.br> 
em 15 jun. 2001. . 

Documento Eletrônico

EE--mailmail
ModeloModeloModelo

ExemplosExemplosExemplos



NOME DO ENTREVISTADO. Título da entrevista: subtítulo.   [mês 
abreviado. Ano da entrevista]. Entrevistadores: ..... e ...... (Em ordem 
direta dos nomes). Cidade da publicação: Editora / Produtora / 
Gravadora, data da publicação. Disponível em: <endereço 
eletrônico>. Acesso em: dia mês abreviado. Ano. 

LÉVY, P.  Em defesa da inteligência coletiva: o filósofo mais importante do 
ciberespaço fala de Napster, Open Source e budismo, e encara com 
esperança um futuro melhor para a humanidade, em entrevista exclusiva para 
o Nova-E. [maio 2001]. Entrevistador: Fabio Fernandes. Disponível em: 
<http://www.nova-e.inf.br/exclusivas/ pierrelevy.htm>.  Acesso em: 13 jun. 
2001.

SOARES, S. B. C. Entrevista concedida no lançamento do CD-ROM 
STRAUD-2000: manual de serviços aos usuários. [27 abr. 2000]. 
Florianópolis: Estande da USP/UNESP/UNICAMP, 2000. Disponível em: 
<http://www.bibliotecarias.com.br/sueli.htm>. Acesso em: 1 nov. 2000. 

Documento Eletrônico

EntrevistaEntrevista
OnlineOnline

ModeloModeloModelo

ExemplosExemplosExemplos



AUTOR.  Título: sub-título. Lugar: Editora, data. Dados 
complementares e/ou Créditos  (Responsáveis pela produção, 
coordenação, desenvolvimento, apresentação, etc., quando 
houver).  Disponível em: 
< endereço eletrônico >.  Acesso em: dia mês abreviado. Ano.

AUTOR.  Título: sub-título. Lugar: Editora, data. Dados 
complementares e/ou Créditos  (Responsáveis pela produção, 
coordenação, desenvolvimento, apresentação, etc., quando 
houver).  Disponível em: 
< endereço eletrônico >.  Acesso em: dia mês abreviado. Ano.

VASCONCELOS, J.L.M. Influência da nutrição sobre performance 
reprodutiva em gado leiteiro (energia, 2ª parte). Piracicaba: Agripoint,
2001.  Apresenta textos sobre pecuária de leite no Brasil. Disponível em: 
< http://www.milkpoint.com.br > . Acesso em: 4 jun. 2001.

TENDÊNCIA do mercado de café. São Paulo: FNP online, 2001. 
Apresenta informações especializadas em agronegócios.  Disponível em:

< http://www.fnp.com.br >. Acesso em: 14 jun. 2001.

CUNHA, E. Os sertões. São Paulo: Três, 1984. Disponível em: 
< http://users.cmg.com.br/~secult/ >. Acesso em: 4 jun. 2001.

ITAÚ CULTURAL. Enciclopédia Itaú Cultural de artes visuais.
Coordenado por Ricardo Ribenboim. São Paulo, 2000. Disponível em:
< http://www.itaucultural.org.br >. Acesso em: 4 jun. 2001.

ModeloModeloModelo

ExemplosExemplosExemplos

Documento Eletrônico

HOMEPAGEHOMEPAGE



Mensagem

MAFFIA, S. Comunicado CCN/Comut . Comut-on-line. Mensagem disponível
em:<comut-on-line@ibict.br>. Acesso em: 1 jun. 2001. 

Lista de discussão

COMUT-on-line. Lista de discussão mantida pelo IBICT para a discus são 
do Programa Comut . Disponível em: <listserver@ibict.br>. Acesso em: 4 
jun. 2001.

Documento Eletrônico

•• MensagemMensagem

•• Lista de Lista de 
DiscussDiscuss ããooAUTOR do e-mail original (mesmo que seja resposta). Título. (é

o assunto tal como está no campo assunto) Nome da lista de 
discussão. (se houver) Mensagem disponível em: <endereço 
eletrônico da lista>. Acesso em: dia mês abreviado ano.

AUTOR do e-mail original (mesmo que seja resposta). Título. (é
o assunto tal como está no campo assunto) Nome da lista de 
discussão. (se houver) Mensagem disponível em: <endereço 
eletrônico da lista>. Acesso em: dia mês abreviado ano.

ModeloModeloModelo

ExemplosExemplosExemplos



AUTOR. Título da monografia .  Edição. Local: Editora, data de 
publicação. < endereço eletrônico >. Data de acesso .
AUTOR. Título da monografia .  Edição. Local: Editora, data de 
publicação. < endereço eletrônico >. Data de acesso .

Documento Eletrônico

Monografia Monografia 
no no 

TodoTodo

OnlineOnline

Livros, Folhetos, Livros, Folhetos, 
RelatRelat óórios...rios...

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. 
Entendendo o meio ambiente . São Paulo, 1999.v.l.  Disponível em: 

<http://www.bdt.org.br/sma/entendendo/atual.htm>.Acesso em: 8 
mar.1999

ModeloModeloModelo

ExemploExemploExemplo



AUTOR(es). Título : subtítulo.  Edição. Local de publicação:  
Editora, Data de publicação. Tipo de mídia. Notas.
AUTOR(es). Título : subtítulo.  Edição. Local de publicação:  
Editora, Data de publicação. Tipo de mídia. Notas.

NETTER, F. Atherosclerosis and coronary heart diseases : coronary 
anatomy, atherosclerosis and myocardial infarction. Whashington,DC:
Novartis, 1998.  1  CD-ROM.

BRISTOL- MYERS SQUIB BRASIL. Capoten : hipertensão arterial, 
conceitos, classificações e aspectos clínicos epidemiológicos.  São
Paulo, 1998.  1  CD-ROM..

Documento Eletrônico

MonografiaMonografia
nono

TodoTodo

CDCD--ROMROM

Livros, Folhetos, Livros, Folhetos, 
RelatRelat óórios...rios...

ModeloModeloModelo

ExemplosExemplosExemplos



AUTOR do capítulo. Título do capítulo. In: AUTOR da monografia. 
Título da monografia : subtítulo. Edição. Cidade de publicação: 
Editora, ano. Número do volume, capítulo, página inicial e final da 
parte. (Série ou Coleção). Notas. Disponibilidade e acesso.

AUTOR do capítulo. Título do capítulo. In: AUTOR da monografia. 
Título da monografia : subtítulo. Edição. Cidade de publicação: 
Editora, ano. Número do volume, capítulo, página inicial e final da 
parte. (Série ou Coleção). Notas. Disponibilidade e acesso.

Documento Eletrônico

MonografiaMonografia
Livros, Folhetos, Livros, Folhetos, 

RelatRelat óórios...rios...

CapCapíítulotulo

ModeloModeloModelo

Parte de monografia 

MITCHELL, K. J. et al. (Ed.). Testing and licensing beginning teachers. 
In:______ Testing teacher candidates : the role of licensure tests in
improving teacher quality. Washington: National Academic Press, 2001. 
p.34-69. Disponível em: <http://www.nap.edu/books/0309074207/html>. 
Acesso em: 26 nov. 2001

ExemplosExemplosExemplos



AUTOR. Título: subtítulo. Edição. Cidade de publicação: Editora, 
ano. Número de CD-ROM (ou) Número de DVD (ou) disquete . 
(Série ou Coleção). Notas.

AUTOR. Título: subtítulo. Edição. Cidade de publicação: Editora, 
ano. Número de CD-ROM (ou) Número de DVD (ou) disquete . 
(Série ou Coleção). Notas.

Documento Eletrônico

Programa de Programa de 
computadorcomputador

CD-ROM

MICROSOFT office 2000 professional. [S.l.]: Microsoft Corporation, 2000. 1 
CD-ROM.

ADOBE acrobat 4.0. San Jose: Adobe Systems, 1999. 1 CD-ROM. Windows 
95.

Disquete 

ARIEL VERSION 2.2. Disk 1 full version. [Moutain View: Research Libraries 
Group, 1994-1997]. 2 disquetes

ModeloModeloModelo

ExemplosExemplosExemplos



Figura 1 - Reprodução completa da reportagem Amigos, amigos... Sexo faz parte!

Fonte: Solves (2009, p.24-25).

Problemas encontrados



Questões legais, 
éticas, propriedade intelectual, 

direito autoral e plágio em 
trabalhos científicos. 



Qual é o problema? 

� A internet é uma terra sem lei?

� Copiar e colar? Eis a questão? 

� Não citar ou referenciar uma fonte; 

� Em nome da lei: Plágio e Contrafação; 

� Comércio ilegal de trabalhos acadêmicos

� Propriedade intelectual. 



O quO quêê estestáá sendo feito?sendo feito?

� LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO 
DE 1998; 
� Capítulo I: Das Obras Protegidas; 
� Capítulo IV: Das Limitações aos Direitos 

Autorais; 
� Capítulo II: Das Sanções Civis.



Lei de Direito Autoral e Código 
Penal 

� Depositar trabalho que não seja de autoria própria configura apresentação 
de documento falso: 

� Pena: reprovação na instituição, e sanções civis, como multa e reclusão 
de dois a seis anos em média; 

� Código penal: Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: 

� Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

� § 1o Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito 
de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra 
intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização 
expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, 
conforme o caso, ou de quem os represente:

� Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.



� Detectores de plágio 
� É um software que analisa por completo os 

documentos em busca de ocorrências de 
suspeita de plágio. É uma ferramenta que 
veio para contribuir e melhorar o nível dos 
trabalhos acadêmicos, legitimando a autoria 
e o uso adequado de citações e referências 
nos trabalhos mediante a análise realizada 
pelo software. 

O quê está sendo feito? 



Relatório de Originalidade



Assim que um documento é submetido, o 
Turnitin inicia o processo de avaliação de sua 
originalidade.
Dependendo de como tenha sido definido no 
ato da criação da tarefa, o relatório é
apresentado ao instrutor e ao aluno, assim 
que tenha sido gerado.

Introdução



Relatório de Originalidade

Página da tarefa mostrando os dados do aluno, do documento submetido, 
e os relatórios de originalidade, notas,  e acesso ao documento original.



Relatório de Originalidade

Em frente ao nome do aluno, na coluna REPORT, a numeração indica 
a porcentagem de plágio. Os 2 traços cinzas indicam que o relatório 
ainda não foi gerado (quanto maior o documento, mais demora)



Relatório de Originalidade

1

2

34



Relatório de Originalidade

1

2

3

4

Abas de ferramentas

Fontes consultadas

Display e filtros das fontes

Dados sobre o 
documento em questão



As cores do texto ao lado esquerdo, correspondem às referencias citadas ao lado 
direito.
Ao colocar o mouse sobre uma referência, aparece a opção  VIEW ADITTIONAL 
SOURCES (fontes secundárias que citam o mesmo texto). Clicando nesse link, as 
fontes são listadas.



Para visualizar qualquer das fontes de seu interesse,  simplesmente coloque o 
mouse sobre a fonte, e clique em VIEW SOURCE. O programa abrirá a página 
original da referência.

Relatório de Originalidade



Neste nosso exemplo, a referência selecionada é um artigo da revista Science.



Para a referência 2 do nosso exemplo, ao clicar para visualizar ADITTIONAL 
SOURCES,  são abertas 02 fontes secundárias, cada uma delas com 17% de 
similaridade (plágio) .

Relatório de Originalidade



Além disso se observa que a referência 
tem 05 ocorrências . É possivel navegar 
pelas ocorrências.

Clicando em SELECT SOURCES TO BE 
EXCLUDED,  é possível selecionar fontes 
da comparação de originalidade para 
posterior exclusão



Selecionando as fontes de interesse, e clicando 
em EXCLUDE, estas fontes são removidas da 
comparação, e o percentual de plágio é
recalculado.

Tínhamos 100% de plágio. Excluindo a fonte de 
17% (como descrito), a porcentagem de plágio 
é recalculada, e o novo valor é de 83%



“O n ível de um país também se 
mede pela qualidade de sua 

produção intelectual.”

Ricardo Bacelar Paiva

(2010)
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