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Prof. Dr. Anderson Antonio Mattos Martins
Reitor da UNIARP

APRESENTAÇÃO

 A	produção	acadêmica	tem	implícita	formas	de	organização	definidas	
pela	Associação	Brasileira	de	Normas	Técnicas	(ABNT).		O	padrão	adotado	
padroniza	 a	 laboração	 dos	 trabalhos	 no	 contexto	 brasileiro,	 com	 base	 em	
critérios	 relacionados	 à	 estrutura,	 elaboração	 de	 citações	 e	 de	 referências,	
além	de	outros	elementos	utilizados	na	sistematização	de	projetos,	relatos	de	
experiência e de pesquisas concluídas ou em andamento.
	 Este	 documento	 tem	 como	 objetivo	 delimitar	 a	 padronização	 das	
produções	vinculadas	aos	cursos	de	graduação	e	pós-graduação	da	UNIARP	
como	forma	de	assegurar	condições	que	facilitem	sua	elaboração,	análise	e	
veiculação.	Por	isso,	incorpora	indicações	da	ABNT,	entre	elas,	as	das	NBR	
14724:2011,	NBR	6022:2018,	NBR	10520:2002	e		NBR	6023:2018,	além	de	
demandas	específicas	da	UNIARP.
	 Sua	 estrutura	 é	 composta	 por	 normas	 gerais	 para	 formatação	 de	
trabalhos	 acadêmicos,	 seguidas	 da	 apresentação	 de	 especificidades	
relacionadas aos projetos de pesquisa, Trabalhos de Conclusão de Curso 
(TCC),	monografias,	dissertações,	artigos	científicos,	citações	e	referências.	
Para facilitar seu uso, o documento apresenta as normas de forma objetiva e 
incorpora	exemplos	que	podem	ser	utilizados	para	facilitar	a	elaboração	dos	
trabalhos acadêmicos.



8

1 FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS ACADÊMICOS

 O Quadro 1 apresenta o conjunto de elementos gerais para apresentação 
de	 trabalhos	 acadêmicos.	 São	 orientações	 sobre	 tipo	 e	 tamanho	 da	 fonte,	
espaçamento, uso de termos estrangeiros e outros aspectos implicados na 
redação	de	Artigos	Científicos,	Trabalhos	de	Conclusão	de	Curso	(TCC)	e	demais	
documentos acadêmicos. 

Quadro 1 - Normas gerais para formatação dos Trabalhos Acadêmicos

Item                               Indicativos de uso

Papel

Fonte

Texto

Margem

Espacejamento

Nota de rodapé

Utilizar	papel	branco	ou	reciclado,	formato	A4	(210mm	X	297mm).

Texto: digitado somente na cor preta (outras cores somente nas 
ilustrações),	fonte	Arial,	tamanho	12,	inclusive	capa.
Citações	com	mais	de	três	linhas:	fonte	Arial,	tamanho	10.
Notas	de	rodapé:	fonte	Arial,	tamanho	10.
Legenda: fonte Arial, tamanho 10.

Parágrafos e alíneas devem iniciar a 1,25 cm da margem esquerda.
Alinhamento	 deve	 ser	 justificado,	 exceto	 nas	 referências,	 onde	 é	 à	
esquerda.
Cada seção primária deve ser iniciada em nova página.
Os	 títulos	 e	 subtítulos	 das	 seções	 não	 devem	 aparecer	 sozinhos,	
devendo sempre estar seguidos de, no mínimo, duas linhas de texto.

Esquerda e superior de 3 cm; direita e inferior de 2 cm.

Texto: espaço 1,5 entrelinhas. Não usar espaçamento entre parágrafos.
Citações	com	mais	de	três	linhas:	espaço	simples	e	um	espaço	de	6	pt	
antes e espaço de 12 pt depois.
Notas de rodapé e legendas: espaço simples.
Referências: espaço simples entrelinhas e 12 pt depois.
Títulos: depois de títulos deve existir um espaço de 12 pt.
Subtítulos: antes: 18 pt; e depois: 6 pt.
Tabelas, gráficos, figuras e outros elementos: espaço 1,5cm com 
fonte 12 pt entre o título e o texto anterior. 

Espaço simples, separada do texto por linha iniciada na margem 
esquerda.
OBS:	Para	inserir	notas	de	rodapé	com	Microsoft	Word,	usar	o	comando	
ALT+CTRL+F	ou	o	menu	Referências->Inserir	nota	de	rodapé.

São os enunciados de cada seção do texto e devem ser claros e 
concisos.

Títulos e subtítulos

As	seções	da	parte	textual	do	trabalho	(títulos	e	subtítulos)	devem	ser	
numeradas de forma progressiva.
Títulos	 de	 seções	 primárias	 devem	 iniciar	 em	 uma	 nova	 folha,	 na	
primeira	 linha,	 com	 letras	 maiúsculas,	 em	 negrito	 e	 alinhados	 à	

Numeração 
progressiva dos  
Títulos
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Equações e fórmulas

Para facilitar a leitura, devem ser destacadas no texto e, se necessário, 
numeradas com algarismos arábicos entre parênteses, alinhados 
à	 direita.	 Na	 sequência	 normal	 do	 texto,	 é	 permitido	 o	 uso	 de	 uma	
entrelinha maior que comporte seus elementos (expoentes, índices, 
entre outros).
Exemplo:
x²	+	y²	=	z²																																																																													(1)																																																																								
(x² + y²)/5 = n                                                                         (2) 

Ilustrações

A	identificação	aparece	na	parte	superior	e	deve	conter	a	designação	
(figura,	quadro,	mapa,	organograma,	desenho,	esquema,	fluxograma,	
diagrama,	fotografia,	gráfico,	planta)	seguida	do	número	de	ordem	de	
ocorrência no texto em algarismos arábicos, travessão e do respectivo 
título. 
A designação e o número de ordem devem ser em negrito.
Ex: Figura 1 – Imagem
Após	a	ilustração,	na	parte	inferior,	indicar	fonte	consultada	
(elemento	obrigatório	mesmo	que	seja	produção	do	próprio	autor).
Ex: Fonte: Silva (2018).
No	título	e	na	fonte	das	ilustrações,	empregar	fonte	10.	O	registro	das	
figuras	e	dos	outros	elementos	no	decorrer	do	texto	deve	iniciar	com	
letra maiúscula.

Tabelas 

A	identificação	aparece	na	parte	superior	e	deve	conter	a	designação	
(Tabela) seguida do número de ordem de ocorrência no texto em 
algarismos arábicos, travessão e respectivo título. 
A designação e o número de ordem devem ser em negrito.
Ex: Tabela 1 – Título da tabela
Após	a	tabela,	na	parte	inferior,	indicar	fonte	consultada	
(elemento	obrigatório	mesmo	que	seja	produção	do	próprio	autor).
Ex: Fonte: Silva (2018).
No título e na fonte das tabelas empregar fonte 10.
Observação: Não usar bordas laterais nas tabelas.

Paginação
Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser 
contadas	 sequencialmente,	 mas	 não	 numeradas.	 A	 numeração	 é	
inserida a partir da primeira folha da parte textual (introdução), em 
algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, a 2 cm da borda 
superior e 2 cm da borda direita da folha.

Siglas
Na	primeira	vez	em	que	aparecer	no	texto,	a	sigla	deve	ser	registrada	
entre	parênteses,	após	o	nome	completo.	Exemplo:	Universidade	Alto	
Vale do Rio do Peixe (UNIARP). A partir da segunda ocorrência, pode-
se	usar	somente	a	sigla,	mesmo	disponibilizando	as	listas	de	siglas	ou	
abreviaturas.

esquerda. 
Subtítulos de seções secundárias devem ser em letras maiúsculas, 
sem negrito.
Subtítulos de seções terciárias devem ser em negrito e com a 
primeira letra de cada palavra em maiúscula.
Subtítulos de seções quaternárias e quinárias devem ser sem 
negrito e apenas com a primeira letra da primeira palavra em maiúscula.

Termos estrangeiros 
e Nomes científicos

Devem aparecer em itálico. Por exemplo: business, Drosophyla 
melanogaster, National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Fonte: Os autores (2018).
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2 ESTRUTURA DOS TRABALHOS ACADÊMICOS

 Nesta	 seção,	 são	 apresentadas	 informações	 sobre	 a	 estrutura	 dos	
trabalhos	acadêmicos.	A	 intenção	desta	 parte	 do	documento	é	 demonstrar,	
por	 meio	 de	 modelos,	 a	 forma	 de	 apresentação	 gráfi	ca	 dos	 Projetos	 de	
Pesquisa,	Trabalhos	de	Conclusão	de	Curso	(TCC)	(Graduação),	Monografi	a	
(Especialização)	 e	 Dissertação	 (Mestrado),	 Artigos	 Científi	cos	 e	 Relatórios	
Acadêmicos. 

2.1 ESTRUTURA DO PROJETO DE PESQUISA

 A	 estrutura	 do	 Projeto	 de	 Pesquisa	 é	 composta	 pelos	 elementos	
obrigatórios	apresentados	na	Figura	1:	capa,	folha	de	rosto,	sumário,	introdução,	
fundamentação	 teórica,	 metodologia	 da	 pesquisa,	 recursos,	 cronograma	 e	
referências. 
 Antes do sumário podem ser incluídas as listas dos seguintes elementos 
optativos:	 fi	guras,	 quadros,	 siglas,	 abreviaturas,	 mapas,	 organogramas,	
desenhos,	esquemas,	fl	uxogramas,	diagramas,	 fotografi	as,	gráfi	cos,	plantas	
e	outros	elementos	específi	cos.	Depois	das	referências,	podem	ser	incluídos:	
apêndices e anexos.

Figura 1 - Estrutura do Projeto de PesquisaEstrutura do Projeto de Pesquisa

Fonte: Os autores (2018).

 Para	 a	 elaboração	 do	 Projeto	 de	 Pesquisa	 indica-se	 a	 utilização	 do	
template disponível na página da UNIARP (https://www.uniarp.edu.br/home/).
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2.2 ESTRUTURA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) E 
MONOGRAFIA

	 A	estrutura	do	Trabalho	de	Conclusão	de	Curso	(TCC)	e	da	Monografi	a	
é	 composta	 pelos	 elementos	 obrigatórios	 apresentados	 na	 Figura	 2:	 capa,	
folha de rosto, termo de isenção de responsabilidade, folha de aprovação, 
resumo,	 abstract,	 sumário,	 introdução,	 fundamentação	 teórica,	metodologia	
da	 pesquisa,	 resultados	 e	 discussão,	 conclusão	 ou	 considerações	 fi	nais	 e	
referências. 
 O capítulo dos resultados e da discussão pode ser dividido em dois, 
desde	que	esteja	de	acordo	com	as	orientações	do	curso	de	graduação	ou	de	
pós-graduação.

Figura 2 - Estrutura	do	Trabalho	de	Conclusão	de	Curso	(TCC)	e	da	Monografi	a

Fonte: Os autores (2018).

	 Além	dos	elementos	obrigatórios,	também	podem	ser	incluídos:	
	 a)	depois	da	folha	de	aprovação:	dedicatória,	agradecimentos	e	epígrafe;	
 b) depois do abstract:	 listas	de	fi	guras,	quadros,	siglas,	abreviaturas,	
mapas,	 organogramas,	 desenhos,	 esquemas,	 fl	uxogramas,	 diagramas,	
fotografi	as,	gráfi	cos,	plantas	e	outros	elementos	específi	cos;	
 c) depois das referências: apêndices e anexos. 
 Para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e da 
Monografi	a	indica-se	a	utilização	do	template disponível na página da UNIARP 
(https://www.uniarp.edu.br/home/). 
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Fonte: Os autores (2018).

2.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

	 A	 estrutura	 da	Dissertação	 é	 composta	 pelos	 elementos	 obrigatórios	
apresentados	na	Figura	3:	capa,	folha	de	rosto,	fi	cha	catalográfi	ca	elaborada	
pela Biblioteca, folha de aprovação, resumo, abstract, sumário, introdução, 
fundamentação	 teórica,	 metodologia	 da	 pesquisa,	 resultados	 e	 discussão,	
conclusão	ou	considerações	fi	nais	e	referências.	
 O capítulo dos resultados e da discussão pode ser dividido em dois, 
desde	que	esteja	de	acordo	com	as	orientações	da	pesquisa.

Figura 3 - Estrutura da Dissertação

	 Além	dos	elementos	obrigatórios,	também	podem	ser	incluídos:	
	 a)	depois	da	folha	de	aprovação:	dedicatória,	agradecimentos	e	epígrafe;	
 b) depois do abstract:	 lista	 de	 fi	guras,	 quadros,	 siglas,	 abreviaturas,	
mapas,	 organogramas,	 desenhos,	 esquemas,	 fl	uxogramas,	 diagramas,	
fotografi	as,	gráfi	cos,	plantas	e	outros	elementos	específi	cos;	
 c) depois das referências: apêndices e anexos. 

	 Para	 a	 elaboração	da	Dissertação	 indica-se	a	 utilização	do	 template 
disponível na página da UNIARP (https://www.uniarp.edu.br/home/).
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2.4	ESTRUTURA	DO	ARTIGO	CIENTÍFICO

	 A	estrutura	do	Artigo	Científico,	apresentada	na	Figura	4,	é	formada	por:	
título em língua portuguesa (e em inglês quando solicitado), autoria, instituição 
de	vínculo	e	localização,	resumo,	seguido	de	três	a	cinco	palavras-chave	(e	
em	inglês	quando	solicitado),	introdução,	fundamentação	teórica,	metodologia	
(caso se trate de uma pesquisa) ou descrição da experiência (caso se trate de 
um	relato),	resultados,	considerações	finais	e	referências.	A	NBR	6022	(ABNT,	
2018)	também	permite	a	inclusão	de	agradecimentos,	anexos	e	apêndices.	

Figura 4 - Estrutura	do	Artigo	Científico

Fonte: Os autores (2018).

 Para	a	elaboração	do	Artigo	Científico	indica-se	a	utilização	do	template 
disponível na página da UNIARP (https://www.uniarp.edu.br/home/).

TÍTULO: SUBTÍTULO (o subtítulo é opcional)
Título e subtítulo em outro idioma (opcionais)

Autor
Instituição de vínculo – Sigla. Cidade, País 

Autor
Instituição de vínculo – Sigla. Cidade, País

Resumo: 
Palavras-chave: 

Abstract: (opcional)
Keywords: (opcional)
 
Introdução

Fundamentação teórica

Metodologia da pesquisa (quando se trata de uma pesquisa)

Apresentação da experiência (quando se trata de um relato)

Resultados e discussão

Considerações finais

Referências
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Fonte: Os autores (2018).

2.5 ESTRUTURA DO RELATÓRIO ACADÊMICO

	 A	estrutura	do	Relatório	Acadêmico,	apresentada	na	Figura	5,	é	formada	
por:	capa,	folha	de	rosto,	sumário,	introdução,	fundamentação	teórica,	relato	
da	atividade,	considerações	fi	nais	e	referências.	

Figura 5 - Estrutura	do	Relatório	Acadêmico

Os autores (2018).

	 Além	 dos	 elementos	 obrigatórios,	 também	 podem	 ser	 incluídos:	 a)	
depois	da	folha	de	rosto:	lista	de	fi	guras,	quadros,	siglas,	abreviatura,	mapas,	
organogramas,	 desenhos,	 esquemas,	 fl	uxogramas,	 diagramas,	 fotografi	as,	
gráfi	cos,	plantas	e	outros	elementos	específi	cos;	b)	depois	das	 referências:	
apêndices e anexos. 
	 Para	 a	 elaboração	 do	Relatório	Acadêmico	 indica-se	 a	 utilização	 do	
template disponível na página da UNIARP (https://www.uniarp.edu.br/home/).

2.6 ELABORAÇÃO DE CITAÇÕES

 Toda produção acadêmica se fundamenta, em menor ou maior grau, 
na	produção	científi	ca	que	a	antecede.	Na	produção	textual,	cabe	aos	autores	
a menção dos conhecimentos que serviram de base para a elaboração do 
trabalho,	registrando-os	em	forma	de	citações.	
	 As	citações	são	 informações	que	se	extraem	de	outras	 fontes	e	seu	
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objetivo	é	aprofundar	a	elaboração	de	um	texto	de	natureza	técnica	ou	científica	
(ABNT,	2002).	Sua	utilização	tem	relação	com	a	razão	científica	e	ética:	a)	a	
razão	científica	se	deve	à	sustentação	do	texto	com	argumentos	que	oferecem	
condições	 para	 superar	 o	 senso	 comum,	 substituindo-o	 por	 resultados	 de	
pesquisas	precedentes;	b)	a	razão	ética	para	o	uso	de	citações	tem	relação	
com o reconhecimento do trabalho que antecedeu a produção atual. 
	 A	 elaboração	 de	 citações	 em	 um	 trabalho	 acadêmico	 segue	 regras	
específicas,	de	modo	que	a	comunidade	científica	possa	compreender,	falando	
a	mesma	linguagem	e	permitindo	a	verificação	da	veracidade	das	afirmações,	
o	que	é	requisito	de	cientificidade.	A	NBR	10520	(ABNT,	2002)	define	a	forma	
de	registro	de	citações,	dividindo-as	em	três	formatos:	direta,	indireta	e	citação	
de citação.

	 É	 a	 transcrição	 ou	 cópia	 absoluta	 de	 um	 parágrafo	 completo,	 de	
uma frase ou de uma expressão, usando exatamente as mesmas palavras 
empregadas pelo autor do trabalho consultado. Neste caso, repete-se palavra 
por	palavra,	registrando	também	a	fonte	consultada:	autor,	ano	e	página.
	 Como	 a	 transcrição	 deve	 ser	 integral,	 caso	 apareçam	 incorreções	
ortográficas	ou	gramaticais,	as	mesmas	devem	ser	mantidas	com	a	indicação,	
entre colchetes, da expressão latina “sic” (por extenso: sic erat scriptum, “assim 
estava	escrito”),	que	significa,	portanto,	“assim”,	“dessa	forma”.
	 Exemplo:	“[...]	as	instituições	locais	cada	vez	com	mais	freqüência	[sic]	
se lançam numa batalha que não podem vencer” (BAUMAN, 2001, p. 175).
 - Citações diretas com até três linhas: devem ser inseridas entre 
“aspas duplas” no texto. Quando se omite parte do texto citado, a parte 
suprimida deve ser substituída por reticências entre colchetes: [...].
 - Citações diretas com até três linhas: devem ser inseridas entre 
“aspas duplas” no texto. Quando se omite parte do texto citado, a parte 
suprimida deve ser substituída por reticências entre colchetes: [...].

 Exemplos:

2.6.1 Citação direta

	 Ao	analisar	as	mudanças	deste	século	XXI,	Vaz	(2008,	p.	63)	anuncia	
que	“[...]	não	saber	usar	a	Internet	em	um	futuro	próximo	será	como	não	saber	
abrir um livro ou acender um fogão, não sabermos algo que nos permita viver 
a cidadania na sua completitude”.
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	 “[...]	Não	saber	usar	a	 Internet	em	um	futuro	próximo	será	como	não	
saber abrir um livro ou acender um fogão, não sabermos algo que nos permita 
viver a cidadania na sua completitude” (VAZ, 2008, p. 63).

	 -	Citações	diretas	com	mais	de	três	linhas:	devem	ser	destacadas	com	
recuo esquerdo de 4 cm, em letra Arial, tamanho 10, sem as aspas e com 
espaçamento simples entre linhas (ABNT, 2002). Usar espaçamento conforme 
definido	na	Figura	6.

Figura 6 - Espaçamento de citação direta longa

Fonte: Os autores (2018).

Exemplo:

A	aprovação	da	Lei	no	12.764,	em	dezembro	de	2012,	também	conhecida	
como	Lei	Berenice	Piana	ou	Lei	do	Autismo,	representou	uma	vitória	do	
ativismo político de familiares de autistas por todo o Brasil. A lei, que 
reconhece	 os	 autistas	 como	 pessoas	 com	 deficiência	 para	 todos	 os	
efeitos	 legais,	 marca	 também	 a	 aliança	 dos	 familiares	 de	 autistas	 com	
um movimento social e político mais amplo e já consolidado no Brasil, o 
movimento	das	pessoas	com	deficiência	(RIOS,	2017,	p.	214).
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2.6.2 Citação indireta 

	 São	as	citações	em	que	são	apresentadas	interpretações	de	um	texto	
sem	alterar	as	ideias	do	autor	consultado.	Também	conhecida	como	paráfrase,	
não	há	uma	transcrição	idêntica	à	contida	na	obra.	Neste	caso,	não	se	deve	
apresentar	o	texto	entre	aspas	duplas,	porém	deverá	ser	informado	o	nome	
do autor e o ano de publicação. Ainda que a ABNT ofereça a possibilidade da 
opção, pelas normas da UNIARP, a página não deve ser incluída.
 Exemplos:

 Apesar da adoção de políticas voltadas para a formação docente com 
o	objetivo	de	qualificar	a	educação	no	país,	o	Brasil	não	é	país	membro	da	
Organização	 para	 a	 Cooperação	 e	 Desenvolvimento	 Económico	 (OCDE)	
(GEGLIO, 2015).

 Geglio (2015) destaca que, apesar da adoção de políticas voltadas para 
a	formação	docente	com	o	objetivo	de	qualificar	a	educação	no	país,	o	Brasil	
não	é	país	membro	da	Organização	para	a	Cooperação	e	Desenvolvimento	
Económico	(OCDE).

2.6.3 Citação de citação

	 É	a	citação	de	um	texto	acessada		a	partir	de	outra	fonte.	Ao	fazer	a	
citação deve ser indicada a autoria original e o autor do texto ao qual se teve 
acesso.	Para	isso,	é	usada	a	expressão	–	apud	(que	significa	“citado	por”).	O	
ano	e	a	página,	indicados	ao	final	da	citação,	sempre	estão	relacionados	com	
o autor do livro ao qual se teve acesso. No caso de citação indireta, a página 
não	é	incluída.

Exemplos: 

 Baumeister e Leary (1995 apud GASTAL; PILATI, 2016, p. 285) 
“[...] alegam que os seres humanos possuem uma necessidade básica 
por	 pertencimento,	 o	 que	motiva	 a	 busca	 por	 relações	 sociais	 profundas	 e	
positivas”.

 Em função da necessidade de pertencimento, os seres humanos 
buscam	estabelecer	relações	sociais	consideradas	mais	profundas	e	positivas	
(BAUMEISTER; LEARY, 1995 apud GASTAL; PILATI, 2016).
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2.6.4 Normas específicas para apresentação das fontes das citações

 Além	 das	 normais	 apresentadas,	 outros	 aspectos	 precisam	 ser	
observados	no	registro	das	fontes	utilizadas	na	elaboração	das	citações.	São	
eles:

- Um autor

Citações	indiretas

Ex. 1: Silva (2013) alega que a saúde...
Ex. 2: A saúde merece ... (SILVA, 2013).

Citações	diretas

Ex. 1: Silva (2013, p. 999) alega que “a saúde...
Ex. 2: “A saúde merece [...]” (SILVA, 2013, p. 999).

Citação de citação

Ex. 1: Santos (2017 apud SILVA, 2013) alega que a saúde...

Ex. 2: A saúde merece ... (SILVA, 2013 apud SANTOS, 2017).

Ex. 3: Silva (2013, p. 999 apud SOUZA, 2017, p. 36) alega que “[...] a saúde...

Ex. 4: “A saúde merece [...]” (SILVA, 2013, p. 999 apud SOUZA, 2017, p. 36).

- Até três autores

	 Caso	existam	até	três	autores,	todos	devem	ser	mencionados	e	seus	
sobrenomes devem estar separados por ponto e vírgula, como no exemplo a 
seguir:
 Exemplo:

	 “[...]	 é	 influenciado	 por	 fatores	 culturais,	 sociais,	 pessoais	 e	
psicológicos”	(COVEY;	KOTLER;	KELLER,	2006,	p.	172).

- Quatro ou mais autores

 Caso existam mais de três autores, inclui-se somente o sobrenome do 
primeiro	autor,	seguido	pela	expressão	et	al.	(que	significa	“e	outros”).
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- Sistemas de chamada

 Apesar da existência de outras formas de chamada, a UNIARP adota 
como padrão o sistema de chamada denominado autor-data. Este formato 
precisa ser seguido consistentemente ao longo do trabalho, permitindo sua 
correlação	na	lista	de	referência	ou	em	notas	de	rodapé.
 No registro, indica-se a fonte - sobrenome do autor, nome da 
instituição responsável ou primeira palavra do título seguida de reticências 
-, acrescentando a data de publicação do documento, separado-a por vírgula. 
A	página	é	acrescentada		no	uso	de	citações	diretas.	

- Sobrenome do autor

	 “Nas	últimas	décadas,	mudanças	nos	setores	produtivos,	econômicos	
e sociais têm levantado questionamentos sobre o que se entende por espaços 
rural e urbano e como estes se constituem” (RODRIGUES et al. 2017, p. 708).

- Nome do sistema ou órgão

	 “Há	outros	componentes	que	vêm	se	juntar	à	escola	nessa	tarefa	[...],	
mas	os	padrões	de	comportamento	da	 família	e	as	 informações	veiculadas	
pela	mídia	exercem	influência	sobre	as	crianças”	(BRASIL,	2001,	p.	29).

- Nome da instituição

 A	UNIARP	é	uma	instituição	mantida	pela	Fundação	Universidade	Alto	
Vale	do	Rio	do	Peixe	(FUNIARP),	que	oferece	diferentes	cursos	de	graduação	
e	 estimula	 o	 aperfeiçoamento	 profissional,	 por	 meio	 de	 cursos	 de	 Pós-
Graduação e de programas de extensão e pesquisa (UNIARP, 2017).

	 “Inúmeras	pesquisas	 já	 foram	 realizadas	 com	o	 intuito	 de	detectar	 o	
efeito que o comportamento do professor exerce sobre os alunos e sobre o 
próprio	processo	de	aprendizagem”	(SOUZA	et	al.,	2001,	p.	76).

- Título da obra

 “As IES implementarão mecanismos democráticos, legítimos e 
transparentes de avaliação sistemática das suas atividades, levando em conta 
seus objetivos institucionais e seus compromissos para com a sociedade” 
(ANTEPROJETO..., 1987, p. 55).
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- Início do título por artigo

	 E	 eles	 disseram	 “globalização”,	 e	 soubemos	 que	 era	 assim	 que	
chamavam	a	ordem	absurda	em	que	dinheiro	é	a	única	pátria	à	qual	se	serve	
e as fronteiras se diluem, não pela fraternidade, mas pelo sangramento que 
engorda	poderosos	sem	nacionalidade	(A	FLOR...,	1995,	p.	4).

- Autor com várias publicações no mesmo ano

	 As	citações	de	diversos	documentos	de	um	mesmo	autor,	publicados	
no	mesmo	ano,	são	diferenciados	pelo	acréscimo	de	letras	minúsculas	após	
a	 data.	 Essa	 diferenciação	 deve	 estar	 contemplada	 também	 na	 lista	 de	
referência.   
 Exemplo: 

(VEIGA, 2005a) e (VEIGA, 2005b).

- Autor com várias publicações em anos diferentes

	 As	 citações	 indiretas	 de	 diversos	 documentos	 de	 um	 mesmo	 autor,	
publicados em anos diferentes e mencionados simultaneamente, têm suas 
datas,	em	ordem	cronológica	crescente,	separadas	por	vírgula.
 Exemplo: 

 Bebber (1989, 1996, 2000, 2001, 2002, 2002).

- Diversos documentos de autores diferentes

 Diversos documentos de autores diferentes são separados por ponto 
e	vírgula,	em	ordem	alfabética	(entre	parênteses),	seguidos	das	respectivas	
datas	de	publicação.	O	ano	das	publicações	deve	ser	registrado	pela	ordem	
cronológica	e	os	autores	por	ordem	alfabética.
 Exemplos: 

	 (FONSECA,	2004,	2008;	PAIVA,	2009;	SILVA,	2008,	2017).		

	 Fonseca	(2004,	2008),	Paiva	(2009)	e	Silva	(2008,	2017).

- Nomes de autores coincidentes

 Quando os sobrenomes dos autores forem coincidentes, acrescentam-
se as iniciais dos prenomes, e, se ainda houver coincidência, indicam-se os 
pronomes por extenso. 
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 Exemplos: 

 (BARBOSA, C., 2017)                 (BARBOSA, Cássio, 2017) 

(BARBOSA, O., 2017)                 (BARBOSA, Celso, 2017)

2.7	 ELABORAÇÃO	DE	REFERÊNCIAS

 As referências de um trabalho acadêmico estão diretamente relacionadas 
com	as	 citações	 apresentadas	 ao	 longo	 do	 texto.	Para	ABNT	 (2002,	 p.	 2),	
referência	é	um	“[...]	conjunto	padronizado	de	elementos	descritivos,	retirados	
de	um	documento,	que	permite	sua	identificação	individual”.	
	 A		referida	ABNT	define	regras	gerais	de	apresentação	para	a	elaboração	
de referências, indicando que elas podem variar de acordo com os tipos de 
documentos apresentados na sequência:
	 São	livros,	folhetos,	catálogos,	manuais,	guias,	enciclopédias,	trabalhos	
acadêmicos,	dissertações	e	teses.	Os	formatos	para	registro	das	referências	
relativas a estes documentos são:

 Exemplos de livros:

-	Até	três	autores

LÜDKE,	Menga;	ANDRÉ,	Marli	Eliza	Dalmazo	Afonso	de.	Pesquisa em 
educação: abordagens qualitativas.  2. ed. São Paulo: EPU, 2014. 

- Mais de três autores

DRAKE, Richard L. et al. Gray´s: atlas de anatomia. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2009.

- Elaborado coletivamente

LÜDKE, Menga (Coord.). O professor e a pesquisa. 7. ed. Campinas: 
Papirus, 2014.
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- Publicação periódica

	 Fazem	parte	desta	classificação	as	revistas,	revistas	científicas,	jornais.	
Também	constituem	esta	classificação	os	artigos	científicos.	

	 Exemplos	de	artigos	científicos:

PETARNELLA,	Leandro;	SILVEIRA,	Amélia.	Programas	de	Mestrado	
Profissional	em	Educação	e	a	intervenção	na	prática	da	ação.	Dialogia, São 
Paulo,	n.	22,	p.	243-262,	jul./dez.,	2015.	

IZA,	Dijnane	Fernanda	Vedovatto	et	al.	Identidade	docente:	as	várias	faces	
da constituição do ser professor. Revista Eletrônica de Educação, v. 8, n. 
2, p. 273-292, 2014. Disponível em: http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/
reveduc/article/viewFile/978/339.	Acesso	em:	20	mai.	2017.

- Eventos e seus resultados

	 Fazem	 parte	 desta	 classificação:	 anais,	 atas,	proceedings, resumos, 
entre outros documentos.

	 Exemplos	de	artigo	científico	publicado	em	anais	de	evento:

Exemplo completo de artigo publicado em CD-ROM: 
DUTRA,	 Fabio	 Marcelo.	 Produção	 de	 alimentos	 orgânicos.	 In:	 SIMPÓSIO	
BRASILEIRO DE PRODUTOS ORGÂNICOS, 3., 2007, Porto Alegre. Anais 
[...]. Porto Alegre: Atenas, 2007, p. 74-92. CD-ROM.

- Trabalhos de Conclusão de Curso, Teses e Dissertações

OLIVEIRA,	José	Ibraim	de.	Gestão de competências: impactos no 
desempenho	de	gestores	de	uma	organização	pública.	2012.	Dissertação	
(Mestrado	em	Administração)	-	Faculdade	Novos	Horizontes,	Belo	Horizonte,	
2012.

 Exemplos de capítulos de livro:

TORRE, Saturnino de la; ZWIEREWICZ, Marlene. Projetos Criativos 
Ecoformadores. In: ZWIEREWICZ, Marlene; TORRE, Saturnino de la (Org.). 
Uma escola para o século XXI: escolas criativas e resiliência na educação. 
Florianópolis:	Insular,	2009.	p.	153-176.
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- Registro de patentes

 Exemplo:

NOME e endereço do depositante, do inventor e do titular. Título da 
invenção	na	língua	original.	Classificação	internacional	de	patentes.	Sigla	
do	país	e	n.	do	depósito.	Data	do	depósito,	data	da	publicação	do	pedido	de	
privilégio.		Indicação	da	publicação	onde	foi	publicada	a	patente.	Notas.

SANTOS, Abreu. Reservatório de produtos químicos com compartimentos. 
Depositante	 Abreu	 Santos.	 MU72102281-1U2.	 Depósito:	 14	 dez.	 2014.	
Concessão: 27 jul. 2015.

- Documentos jurídicos

	 Fazem	parte	desta	classificação:	legislação	em	geral,	jurisprudência	e	
doutrina.

 Exemplo:

BRASIL. Decreto-lei no 5.452, de 1 de maio de 1943. Lex:	coletânea	de	
legislação: edição federal, São Paulo, v. 7, 1943. Suplemento.

BRASIL. Constituição (1988). Emenda constitucional no 9, de 9 de novembro 
de 1995. Lex: legislação federal e marginália, São Paulo, v. 59, p. 1966, out./
dez.	1995.

 Exemplo completo de artigo publicado online: 

DAMO, Claudemir et al. Implantação da cultura physalis (physalis angulata) 
no oeste catarinense. In:	MOSTRA	DE	INICIAÇÃO	CIENTÍFICA	E	
TECNOLÓGICA INTERDISCIPLINAR, 2., 2007, Camboriú. Anais 
eletrônicos ...	Camboriú:	Colégio	Agrícola	de	Camboriú/UFSC,	2007.	
Disponível em: 
http://www.cac.ufsc.br/micti/anais/Trabalhos%20em%20PDF/04.pdf.	Acesso	
em: 20 out. 2007.

- Imagem em movimento

	 Fazem	 parte	 desta	 classificação:	 filmes,	 vídeos,	 DVD	 e	 outros	 do	
gênero.
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OS	PERIGOS	do	uso	de	tóxicos.	Produção	de	Jorge	Ramos	de	Andrade.	
Coordenação	de	Maria	Izabel	Azevedo.	São	Paulo:	CERAVI,	1983.	1	
videocassete (30 min), VHS, son., color.

MATERIAL	bruto.	Direção:	Ricardo	Alves	Jr.	Fotografia:	Byron	O’Neil.	17	min,	
p&b.	Disponível	em:	<https://vimeo.com/25416534&gt>.	Acesso	em:	7	dez.	
2016.

- Documento iconográfico

	 Fazem	 parte	 desta	 classificação:	 pinturas,	 gravuras,	 ilustrações,	
fotografias,	 desenhos	 técnicos,	 diapositivos	 (slide),	 filmes,	 materiais	
estereográficos,	transparências,	cartazes,	etc.

 Exemplos:

O	DESCOBRIMENTO	do	Brasil.	Fotografia	de	Carmem	Souza.	Gravação	
de Marcos Lourenço. São Paulo: CERAVI, 1985. 31 dispositivos, color. + 1 
cassete sonoro (15 min), mono.

MATTOS, M. D. Paisagem-Quatro Barras.	1987.	1	original	de	arte,	óleo	
sobre tela, 40 cm x 50 cm. Coleção particular

- Documento cartográfico

	 Fazem	 parte	 desta	 classificação:	 atlas,	 mapas,	 globos,	 fotografias	
aéreas,	etc.

 Exemplo:

INSTITUTO	GEOGRÁFICO	E	CARTOGRÁFICO	(São	Paulo,	SP).	Regiões 
de governo do Estado de São Paulo. São Paulo, 1994. 1 atlas. Escala 
1:2.000.

Exemplos:

CENTRAL do Brasil. Direção: Walter Salles Júnior. Produção: Martire de 
Clermont-Tonnerre	e	Arthur	Cohn.	Intérpretes:	Fernanda	Montenegro;	Marilia	
Pera; Vinicius de Oliveira; Sônia Lira; Othon Bastos; Matheus Nachtergaele 
e outros. Roteiro: Marcos Bernstein, João Emanuel Carneiro e Walter Salles 
Júnior.	[S.l.]:	Le	Studio	Canal;	Riofilme;	MACT	Productions,	1998.	1	bobina	
cinematográfica	(106	min),	son.,	color.,	35	mm.
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- Documento sonoro

Fazem	parte	desta	classificação:	disco,	CD,	cassete,	rolo,	etc..
Exemplo:
SIMONE. Face a face. [S.l.]: Emi-Odeon Brasil, p1977. 1 CD (ca. 40 min). 
Remasterizado	em	digital.

MOZART,	W.	A.	Mozart	Requiem	Mass	in	D	Minor	VI:	Confutatis	
and Lacrimosa [1971]. Disponível em: <http:www. youtube.com/ 
watch?v=CQUFQ_N0JI8&NR=1>.	Acesso	em:	12	abr.	2008.

- Partitura

Exemplo:

BARTÓK,	Béla.	O mandarim maravilhoso. Wien: Universal, 1952. 1 
partitura. Orquestra.

- Documento tridimensional 

	 Fazem	 parte	 desta	 classificação:	 esculturas,	 maquetes,	 fósseis,	
esqueletos, objetos de museu, animais empalhados, monumentos, etc.

Exemplo:

DUCHAMP, Marcel. Escultura para viajar. 1918. 1 escultura variável

2.8	 REGISTRO	 DE	 TABELAS,	 GRÁFICOS,	 QUADROS	 E	 OUTRAS	
INFORMAÇÕES	COMPLEMENTARES

  As	tabelas	possuem	normas	próprias	para	apresentação,	editadas	pelo	
Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	(IBGE).	Neste	documento,	serão	
apresentadas	 apenas	 as	 indicações	 sobre	 diagramação.	 Para	 informações	
mais	específicas,	a	normalização	do	IBGE	deverá	ser	consultada.	
	 Também	 são	 apresentados	 exemplos	 de	 quadro,	 gráfico	 e	 outros	
elementos	que	complementam	as	informações	sistematizadas	na	elaboração	
de	um	texto.	Para	distinguir	tabela	de	quadro,	lembre-se	que:	a	tabela	contém	
dados	 numéricos,	 tais	 como	 percentuais	 e	 valores	 monetários;	 o	 quadro	
contém	informações	mais	subjetivas.
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Fonte:	Zwierewicz	et	al.	(2018).

- Exemplo de gráfico

Gráfico 1 - Distribuição	de	depósitos	de	documentos	de	patentes	correlacionados	a	tecnologias	
verdes	por	Unidade	de	Federação

Fonte: Vieira (2017, p. 7).

Tabela 1 - Prevalência de DM e incapacidade funcional em docentes da Educação Infantil e 

do	Ensino	Fundamental
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- Exemplo de figura

Figura 1 - 	Fases	da	emulsão

Fonte: Messami e Shimokomaki (2006).

- Exemplo de quadro

Quadro 1 - Aspectos que constituem a competência

Fonte:	Zwierewicz,	Cruz	e	Garrote	(2018).
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