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 “É a sistematização de conhecimentos, ou 

seja, um conjunto de proposições lógicas 

correlacionadas sobre um comportamento de 

certos fenômenos que se deseja estudar”. 

(LAKATOS & MARCONI, 2001, p. 80) 
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 “É uma investigação disciplinada, e não um 

conjunto de procedimentos não relacionados 

entre si; é realizada de forma sistemática e 

padronizada, ou seja, efetivada a partir de um 

método específico e controlado.” (THOMAS & 

NELSON, 2002). 
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 “É o estudo ou conhecimento dos métodos 

utilizados para a realização de pesquisas 

científicas ou acadêmicas, que resultou na 

denominação da disciplina, que compõe o 

currículo dos cursos superiores” 
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 A metodologia corresponde a um conjunto de 

procedimentos a serem utilizados na obtenção 

do conhecimento. É a aplicação do método, 

através de processos e técnicas, que garante a 

legitimidade do saber obtido. 
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Método: é o conjunto de 
etapas, ordenadamente 
dispostas, a serem 
vencidas na investigação 
da verdade, no estudo de 
uma ciência, ou para 
alcançar um determinado 
fim. 
 

Metodologia: é o estudo 
crítico dos métodos. 
 

Ciência: é o conjunto de 
conhecimentos precisos e 
metodologicamente 
ordenados em relação a 
um determinado domínio 
do saber. 

 Pesquisa: é a atividade de 

investigação capaz de 

produzir um 

conhecimento novo ou 

sintetizar o que já se sabe 

a respeito de um 

determinado assunto ou 

área. 
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 Para a realização da pesquisa necessidade de 

métodos; 

 

Metodologia ordena os métodos; 

 

 A pesquisa gera conhecimento; 

 

 Sistematização de conhecimentos gera 

ciência. 
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Do latim cognoscere, "ato de conhecer“; 

 

O tema "conhecimento" inclui, mas não está 

limitado a, descrições, hipóteses, conceitos, 

teorias, princípios e procedimentos que são 

úteis ou verdadeiros. 
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 Empírico (ou Popular); 

 

 Filosófico; 

 

 Religioso (ou Teológico); 

 

 Técnico-Científico. 
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 Pode possuir variados graus de certeza; 

 

 Permite a teorização e a conceituação, mas 

não deve ser utilizado para atribuir caráter 

de verdade à pesquisa; 

 

 Serve, na maioria das vezes, como ponto de 

partida para a pesquisa científica. 
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 “... resulta de repetidas experiências casuais de 

erro e acerto, sem observação metódica, nem 

verificação sistemática. Pode também resultar 

de simples transmissão de geração para geração 

e, assim, fazer parte das tradições de uma 

coletividade” (Galliano, 1986). 
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 É fruto do raciocínio e da reflexão humana;  

 

 É o conhecimento especulativo sobre fenômenos, 
gerando conceitos subjetivos. Busca dar sentido 
aos fenômenos gerais do universo, ultrapassando 
os limites formais da ciência. 
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 Conhecimento revelado pela fé divina ou crença 
religiosa; 

 

 Não pode, por sua origem, ser confirmado ou 
negado. Depende da formação moral e das 
crenças de cada indivíduo. 
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“É o conhecimento produzido pela 

investigação científica. Surge não apenas 

da necessidade de encontrar soluções 

para problemas de origem prática da vida 

diária, característica esta do 

conhecimento ordinário, mas do desejo 

de fornecer explicações sistemáticas que 

possam ser testadas e criticadas através 

de provas”. (KOCHE, 1984) 
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 A grande contribuição de Galileu 
Galilei foi ter dado o devido peso 
ao papel da observação 
experimental na ciência. Para ele, 
a experiência constitui a principal 
etapa do trabalho científico. Mas é 
necessário ir mais além, 
buscando, pelo raciocínio, o 
caminho que permitirá a 
generalização das leis empíricas. 
E foi a aquisição dessa nova 
maneira de interpretar os fatos 
que permitiu o nascimento da 
ciência moderna.   
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Verdade: resultado do desvelamento do 

ser e da essência das coisas. 

 

Por vezes, entretanto, levados pelas 

aparências e sem o auxílio de 

instrumentos adequados, pode-se emitir 

conclusões precipitadas que não 

correspondem aos fatos e à realidade: 

temos, então o erro. 
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 A pessoa só se apodera e conhece o aspecto 

objeto que se manifesta. Nunca conhecemos 

toda a verdade, a verdade absoluta e total. 
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Os nossos erros são ocasionados pela nossa 

ignorância e atitudes precipitadas. A verdade 

só se resulta quando há evidências, sendo 

que a evidência é uma transparência, é um 

desvelamento da essência das coisas, sendo 

estes os critérios para se chegar a verdade; 

 

 Evidência: manifestação clara e transparente 

do ser e da essência das coisas. 
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 Certeza: estado de espírito que consiste na 

adesão a uma verdade, sem temor de engano. 

Quando não houver evidência ou suficiente 

manifestação do objeto, fato ou fenômeno o  

sujeito estará em outros estados de espírito – 

como a ignorância, dúvida ou da opinião. 
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 Crítica; 

 

Objetividade; 

 

 Racionalidade. 
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 Crítica – leva ao aperfeiçoamento; 

 

O crítico só admite o que é susceptível de 

prova. 
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Qualidade do que é justo, de quem não toma 

partidos; 

 

 Condição básica da ciência. 
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 Particularidade ou característica do que é 

racional;  

Qualidade daquilo que se baseia na razão. 
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Honestidade; 

 

 Imparcialidade; 

 

 Liberdade Intelectual. 
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 Credibilidade; 

 

 Verificabilidade dos procedimentos; 

 

 Capacidade de replicar os resultados. 
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A preocupação do cientista é chegar a 
verdades que possam ser afirmadas com 

certeza. 
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“É um conjunto de atividades orientadas 
para a busca de um determinado 
conhecimento.” (RUDIO, 1999); 

 

O objetivo da pesquisa científica é 
explicar, prever e/ou controlar um 
determinado fato ou fenômeno.  
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 Experimental; 

 

 Exploratória; 

 

 Social; 

 

Histórica; 

 

 Teórica. 
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 É toda pesquisa que envolve algum tipo de 

experimento.  

Renato Fleury Cardoso - renatofleuryc@gmail.com 



 É toda pesquisa que busca constatar algo 

num organismo ou num fenômeno.  

 

 

Acupuntura: uma alternativa no tratamento 

da osteoporose: considerações sobre o 

mecanismo de ação  

 Cardoso, Maria de Fátima Landim.Rev. paul. 

acupunt; 3(1): 27-30, 1997. 
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 É toda pesquisa que busca respostas de um 

grupo social.  
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 É toda pesquisa que estuda o passado.  
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 É toda pesquisa que analisa uma determinada 

teoria. 

 

 Função psíquica na Medicina Tradicional 

Chinesa: teoria dos 7 espíritos (Shen), 7 

sentimentos e 5 emoções. 

 Yamamura, Ysao.Rev. paul. acupunt; 2(2): 

108-15, jul.-dez. 1996. tab 
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Interesse do pesquisador!!! 
 

Os temas podem surgir: 
 Da observação do aluno; 

 Da vida profissional; 

 De programas de pesquisa; 

 De contato e relacionamento com especialistas; 

 Do feedback de pesquisas já realizadas; 

 Do estudo de literatura especializada. 
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 Revisa e analisa literatura específica sobre um 

tópico, assunto ou área de conhecimento;  

 

 Formula hipóteses; 

 

 Desenvolve um plano de pesquisa 

(design/projeto); 

 

 Seleciona e define amostras; 

 

 Avalia e seleciona instrumentos de medida; 
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 Seleciona um desenho experimental e 

esquematiza procedimentos experimentais; 

 

 Analisa estatisticamente os dados; 

 

 Prepara o relatório de pesquisa; 

 

 Aplica as habilidades e conhecimentos 

adquiridos no processo científico. 
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  O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) pode 
ser elaborado na estrutura de monografia ou 
artigo. 

 

 Abaixo você encontrará todas as normas para 
uma apresenação de seu TCC respeitando as 
normas da ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas). 

 

 Os TCC's devem ser encaminhados à Secretaria 
Pedagógica do IPGU com uma cópia impressa e 
outra em CD. Trabalhos encaminhados fora das 
normas não serão corrigidos e não sendo 
corrigidos o aluno não poderá requerer seu 
certificado de Conclusão de Curso, pois o TCC 
(Trabalho de Conclusão do Curso) é uma 
disciplina do curso. 
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Monografia; 

 

 Artigo Científico; 

 

 Trabalho – Jouni. ORIENTAÇÕES PRÓPRIAS!!! 
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 A diferença clara entre eles é que a 

monografia é mais detalhada e o artigo 

científico é sintético;  

O artigo científico, é uma monografia, porém 

reduzida e mais objetiva;  

O artigo quando finalizado, já se encontra 

apresentável para um publicação em órgãos 

ou revistas especializadas no assunto 

abordado.  

No artigo, é apresentado o resultado da 

pesquisa realizada.  
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 Capa: proteção externa do trabalho, podendo 
ser padronizada pelos Departamentos, pelos 
Programas de Pós-Graduação ou pelas 
Universidades. 

  Folha de Rosto: folha que apresenta os 
elementos essenciais à identificação do trabalho. 
 Os elementos devem figurar na seguinte ordem: 
 a) nome(s) do(s) autor(es): responsável(is) intelectual(is) do 

trabalho apresentado; 
 b) título principal do trabalho: deve ser claro, objetivo e 

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

 c) subtítulo: quando existir, deve ser demonstrada a 
subordinação ao título principal, precedido de dois-pontos; 

 d) número de volumes (se houver mais de um volume, deve 
constar em cada folha de rosto a especificação do referente 
volume);  

 e) natureza acadêmica (tese, dissertação, trabalho de 
conclusão de curso e outros) e objetivo (aprovação em 
disciplina, grau pretendido e outros); nome da instituição; área 
de concentração; 

 f) nome do orientador e, se houver, do co-orientador; 
 g) local (cidade) da instituição; 
 h) ano de depósito (da entrega) do trabalho. 
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    INSTITUIÇÃO 

NOME DO AUTOR 

tamanho 14, maiúsculo, 

negrito, após a margem 

superior e centralizado 

TÍTULO DO TRABALHO 
tamanho 16, maiúsculo, 

negrito, digitado no centro 

da folha 

Uberlândia 

2006 

tamanho 14, maiúsculo, 

negrito, centralizado nas 

duas ultimas linhas 
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     INSTITUIÇÃO 

NOME DO AUTOR 

TÍTULO DO TRABALHO 

Uberlândia 

2006 

Monografia  apresentada     ao 

Instituto de Pós-Graduação 

Unisaúde - como requisito a  

conclusão do Curso de 

Formação de Especialista em 

Acupuntura . 

Orientada pelo(a) Prof(a).... 

tamanho 12, maiúsculo e 

minúsculo, alinhado a 1 cm 

da margem direita, iniciando 

no centro da folha, alinhado 

e em espaçamento simples. 
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 Verso da folha de rosto: Deve conter a ficha 
catalográfica, conforme o Código de Catalogação Anglo- 
Americano vigente. 

 

 Folha de Aprovação (opcional): esta folha deve conter 
data de aprovação, conceito e nome(s) completo(s) dos 
membros da banca examinadora e local para assinaturas 
dos mesmos. 

 

 Dedicatória (opcional): a critério do autor do trabalho. 

 

 Agradecimento (opcional): a critério do autor do trabalho. 
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Pereira,Ana Maria Silva.  

Treinamentos de velocidades resistida e assistida: verificação da 

utilização através de questionário aplicado aos técnicos dos 

nadadores juvenis do sexo masculino especialistas na prova de 50 

metros nado livre. 

Uberlândia, 2006. 

89p. 

 

Registro nº .............. 

 

Orientador: Marcus Vinícius Patente  

 

Monografia (graduação) Escola Superior de Educação Física de 

Uberlândia– Curso de Licenciatura em Educação Física. 

 

1 – Treinamento. 2 – Treinamento de velocidade. 3 - Natação 

Na ficha catalográfica 

devem constar:  

1) Sobrenome do autor, 

seguido do nome; 

2) Título da monografia;  

3) Cidade da Instituição, 

seguido do ano de entrega. 

4) número de páginas da 

monografia;  

5) Número da monografia 

(registro); 

6) Nome do orientador;  

7) Expressão “Monografia 

(pós-graduação), Instituição 

e o curso”;  

8) Palavras chave.  

Todos os itens descritos de 

acordo com modelo; em 

letra tamanho 12, não 

negrito, espaçamento 

simples. 

Inicia no centro da página 
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FOLHA DE APROVAÇÃO 

A monografia 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

Elaborada por 

...................................................................................................... 

Orientada  por 

...................................................................................................... 

(        ) aprovada                        (        ) reprovada 

pelos membros da Banca Examinadora do Instituto de Pós-

Graduação Unisaúde,  com conceito....................... 

Uberlândia  de......................... de 2006  

Nome:........................................................................................... 
 
Titulação:...................................................................................... 
 
Assinatura.................................................................................... 
 

Nome:........................................................................................... 
 
Titulação:...................................................................................... 
 
Assinatura.................................................................................... 
 

tamanho 14, maiúsculo, 

negrito, após a margem 

superior e centralizado 

tamanho 12, maiúsculo e 

minúsculo, justificado a 3 cm 

da margem esquerda e 2 cm 

da direita iniciando após 2 

enters da seção. letra tamanho 

12, espaçamento duplo 



tamanho 12, maiúsculo e 

minúsculo, negrito, iniciando 

após o centro da folha 

alinhado a 3 cm da margem 

esquerda e 1 cm da direita, 

em espaçamento simples e 

sem aspas 

Dedico   esta   Monografia      aos 

......................................................

...................................................... 
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tamanho 12, maiúsculo e 

minúsculo, negrito, iniciando 

após o centro da folha 

alinhado a 3 cm da margem 

esquerda e 1 cm da direita, 

em espaçamento simples e 

sem aspas 

Agradeço primeiramente a Deus 

......................................................

...................................................... 
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Resumo: apresentação sucinta, objetiva e 
clara do conteúdo do texto destacando-se os 
aspectos de maior interesse e importância. 
Deve ser redigido de forma impessoal, não 
excedendo 500 palavras. O resumo deve 
ressaltar o objetivo, o método, os resultados 
e as conclusões do trabalho. 

 
Lista de Ilustrações (opcional): relaciona 

figuras, esquemas, quadros, fotografias, 
mapas, gráficos etc., na ordem em que 
aparecem no texto, indicando o número, 
o título e a página onde se encontram. Se 
houver poucas ilustrações de cada tipo, 
todas podem ser colocadas em uma 
página apenas. 
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RESUMO 

tamanho 12, maiúsculo e 

minúsculo, espaçamento 

simples, apenas um 

parágrafo, utilizar no 

máximo 500 palavras. 

colocar palavras chave: 

2 enters espaçamento duplo 

Este    trabalho estuda o potencial de 

ação na  Koryo Sooji Chim..............  

......................................................... 

.................................................... 

................................ 

 

Palavras chave: acupuntura. 

Potencial de ação. 

Mecanorreceptores  

tamanho 14, maiúsculo, 

negrito, após a margem 

superior e centralizado 
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LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

         

 

 

 

 

 

 

tamanho 14, 

maiúsculo, negrito, 

após a margem 

superior e 

centralizado 

2 enters espaçamento duplo 

Na lista de ilustrações, as 

ilustrações recebem numeração 

própria, de acordo com que 

aparecem no texto, os elementos 

deverão ser alinhados entre si, 

obedecendo à margem da esquerda, 

a numeração alinhada à margem da 

direita e ligada à última palavra 

através de pontos. Utiliza-se letra 

tamanho 12 (não negrito), 

espaçamento duplo. 
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 Lista de Tabelas (opcional): elaborado de acordo 
com a ordem apresentada no texto, com cada 
item designado por seu nome específico, 
acompanhado do respectivo número da página. 

 

 Lista de Siglas, Abreviaturas e Símbolos 
(opcional): 
  Sigla é a representação de um nome composto por meio 

de suas iniciais. 

 Abreviatura é a representação escrita de uma palavra 
sem algumas das letras que a compõem 

 Símbolos são figuras, marcas, emblema etc., que 
tenham significado convencional: devem ser ordenadas 
alfabeticamente, seguidas de seus significados. 

 

 Sumário: é a relação das principais seções do 
trabalho na ordem em que se apresentam no 
texto acadêmico. 
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LISTA DE TABELAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tamanho 14, 

maiúsculo, negrito, 

após a margem 

superior e 

centralizado 

2 enters espaçamento duplo 

Na lista de tabelas, as tabelas 

recebem numeração própria, de 

acordo com que aparecem no texto, 

os elementos deverão ser alinhados 

entre si, obedecendo à margem da 

esquerda, a numeração alinhada à 

margem da direita e ligada à última 

palavra através de pontos. Utiliza-se 

letra tamanho 12 (não negrito), 

espaçamento duplo. 
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

            

             ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

             IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e estatística 

             ONU – Organização da Nações Unidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tamanho 14, 

maiúsculo, negrito, 

após a margem 

superior e 

centralizado 

2 enters espaçamento duplo 

Os elementos deverão ser alinhados 

entre si, obedecendo à margem da 

esquerda. Utiliza-se letra tamanho 

12 (não negrito), espaçamento 

duplo. Deve-se colocar em ordem 

alfabética. É a relação alfabética 

das abreviaturas e siglas utilizadas 

no texto, seguidas das palavras ou 

expressões correspondentes 

grafadas por extenso. 
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SUMÁRIO 

 

1 Introdução.......................................................................................................  01 

   1.1 Sist. Límbico............................................................................................ ..02 

   1.2 Mecanismo dor........................................................................................ ..03 

   1.3 Dor referida.................................................................... .........................  03 

   1.4Vias ascend e desc...................................................................                    04 
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3  Objetivos     ---------------------------------------                                                06 

4  Material e Métodos   ----------------------------------------------                         08 

5  Conclusão................................. .....................................................................  22 

Referências Bibliográficas................................................................................  23 

Anexos........................................................................................... ..................   25 

 

O sumário deve oferecer ao leitor uma 

visão global do estudo, inclui todos os 

títulos principais e suas subdivisões, que 

recebem numeração própria, os elementos 

deverão ser alinhados entre si, obedecendo 

à margem da esquerda, a numeração 

alinhada à margem da direita e ligada à 

última palavra através de pontos. Utiliza-se 

letra tamanho 12 (não negrito), 

espaçamento duplo. 

Obs.: Caso necessário, incluir  os anexos. O 

sumário inicia-se na introdução, não deve 

constar folha de rosto, dedicatória, 

agradecimento, lista de ilustrações, 

quadros e tabelas ( se houver) 

 

tamanho 14, 

maiúsculo, 

negrito, após a 

margem superior 

e centralizado 

2 enters espaçamento duplo 
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ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 

TEXTUAIS 

•INTRODUÇÃO 

•DESENVOLVIMENTO 

•CONCLUSÃO 
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INTRODUÇÃO 

Parte inicial do texto, onde deve mostrar a 

delimitação do assunto tratado 

•PROBLEMA 

•JUSTIFICATIVA 

•OBJETIVOS 

•METODOLOGIA 

•PROBLEMA 

•JUSTIFICATIVA 

•OBJETIVOS 

•HIPÓTESES 

PESQUISA  

INDIRETA 
Revisão de 

Literatura 

PESQUISA 

DIRETA 

PODE-SE REDIGIR:  

•FORMA DE TEXTO 

•FORMA DE TÓPICOS 
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DESENVOLVIMENTO 

PESQUISA 

DIRETA 

Parte principal do trabalho, que contém a exposição ordenada   e   

pormenorizada do assunto. Divide-se em seções e subseções, que variam 

de acordo com tema e método. 

•REVISÃO DE 

LITERATURA 

•REVISÃO DE LITERATURA 

•METODOLOGIA 

•RESULTADO 

•DISCUSSÃO 

PESQUISA  

INDIRETA 
Revisão de 

Literatura 
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CONCLUSÃO 

Parte final do trabalho, no qual se apresentam 

conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses 
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ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 

PÓS 

TEXTUAIS 

•REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

•ANEXO(S) – OPCIONAL 
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•Inicia-se na margem esquerda da 

página,  letra 12, espaçamento 

duplo entre obras diferentes e 

simples na mesma obra 

 

•As obras devem ser colocadas em 

ordem alfabética de acordo com o 

sobrenome do autor. 

 

•No caso de duas ou mais obras do 

mesmo autor, não há necessidade de 

repetir o autor, deve-se colocar um 

traço para substituir o mesmo.  

 

tamanho 12 

negrito e 

centralizado 

2 enters em espaçamento 

duplo  
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ANEXO A – Escala de......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamanho 12, maiúsculo e 

negrito para palavra 

“ANEXO”, seguido de um 

hífen e o nome do anexo. 

Centralizado iniciando no 

centro da folha. 

O(s) anexo(s) são 

identificados por letra 

maiúsculas consecutivas, 

travessão e pelos 

respectivos títulos. 
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FORMATAÇÃO 
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Formatação 

Os textos devem ser apresentados em papel branco, formato 

A-4 , fonte tamanho 12  para o texto e menor para citações 

longas e notas de rodapé. Todo parágrafo deve ter dois 

centímetros na sua margem esquerda, com exceção de 

parágrafos especiais de citações com mais de três linhas 

(4cm e justificado).  
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  Formatação 

MARGEM:   

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

PARÁGRAFO: 2 cm 

ESPAÇAMENTO:   

Todo o  texto com  espaço duplo entrelinhas;  

Citações longas e resumo com  um espaço simples.  

Nas referências, espaçamento simples dentro da mesma obra e 

duplo entre elas. 

Separar as os títulos das seções do texto que os precede ou que 

os sucede por entrelinha de 2 espaços duplos e as 

sub-seções com entrelinha de 1 espaço duplo. 



Formatação 

  INDICATIVOS DE SEÇÃO   

- o indicativo numérico de uma seção precede  seu  título,    centralizado, 

   separado por um espaço de caractere,    em   maiúsculo  e    minúsculo   

   e negrito. As sub-seções vem com indicativo numérico    que   precede  

   seu título, separando os números da seção com sub-seção por    ponto 

   e a indicação numérica do título separado por um caractere, deve  ficar 

   alinhado a margem esquerda, maiúsculo e minúsculo e não negrito. 

 

- os títulos sem  indicativo numérico como lista de ilustrações, sumário,  

   resumo,     e    outros,     devem    ser     centralizados.    Somente   em  

   maiúsculo   e    tamanho   14    e    negrito.   As    seção   “Referências  

   Bibliográficas” não é numerada e vem  centralizada e em maiúsculo e  

   minúsculo e negrito. 

  CITAÇÕES NO TEXTO 

- conforme ABNT/NBR-10520:2003 



Formatação 

 PAGINAÇÃO   

- todas as folhas do trabalho, a partir da folha de   rosto,     devem    ser     

  contadas sequencialmente, mas não numeradas;  

- a paginação é  numerada a partir  da primeira   folha   da   parte textual;  

- algarismos arábicos - canto superior direito, a 2  cm da borda superior, 

   ficando o último algarismo a  2 cm da borda direita da folha;    

- numeração contínua em todos os volumes, caso tenha mais de 1  

- havendo anexo, numerar na seqüência do texto principal. 
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NUMERAÇÃO PROGRESSIVA  

- adotar a numeração progressiva para as seções do documento.  

- os títulos das  seções primárias devem iniciar em folha distinta.  

- destacar gradativamente os títulos da seções utilizando negrito. 

Formatação 
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 ABREVIATURAS E SIGLAS   

- por extenso na 1ª  vez que aparecer no texto, acrescentando-se a  

abreviatura ou a sigla entre parênteses. 

Exemplo:  Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

 

Formatação 
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EQUAÇÕES E FÓRMULAS   

-  aparecem     destacadas    no      texto    para     facilitar      a     leitura.    

   É permitido o uso de uma    entrelinha    maior   que     comporte    os 

   expoentes,    índices   e outros   elementos.    Quando destacadas  no  

   parágrafo são centralizadas e, se necessário, deve-se enumerá-las.  

   Quando fragmentadas em mais de uma linha, por falta    de    espaço,  

   devem ser interrompidas antes do  sinal de igualdade ou depois dos 

   sinais de adição,subtração e etc. 

Formatação 
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ILUSTRAÇÕES - FIGURAS (quadros, lâminas, plantas, fotografias, gráficos,  

organogramas, fluxogramas, esquemas, desenhos e outros)  

 

- devem ser enumeradas  sequencialmente   em   algarismos   arábicos,         

   precedidos da palavra figura, com legendas breves  e  claras, sempre  

   abaixo da ilustração, colocadas o mais perto possível do trecho a que 

   se referem. Sugere-se utilizar letra tamanho 10 

 

Formatação 
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TABELAS-   elementos demonstrativos de síntese de informações 

tratadas estatisticamente conforme      as   Normas  de  

apresentação  tabular do IBGE, 1993 

- devem ter numeração independente e consecutiva - em algarismo arábicos. 

- colocar o título acima da tabela, precedido da palavra tabela.  

- inserir o mais próximo possível do trecho a que se referem. Se   não   couber   

  em uma folha, não fechá-la na parte inferior, continuar  na    seguinte,  repetir  

  título e  cabeçalho. 

- utilizar linhas horizontais e verticais para separar os títulos das  colunas   no 

  cabeçalho e fechá-las na parte inferior 

- evitar linhas verticais para separar colunas e linhas horizontais para  separar     

   as linhas. 

- Sugere-se utilizar letra tamanho 10 

Formatação 
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CITAÇÃO: 

 

 “menção, no texto, de uma informação 

extraída de outra fonte.”  (NBR-10520, 

2002, p.1)  

Norma NBR10520-2002 
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Dar credibilidade ao trabalho científico; 

 

 Fornecer informações a respeito dos 
trabalhos desenvolvidos na área de pesquisa; 

 

 Fornecer exemplos de pontos de vista 
semelhantes ou divergentes sobre o assunto 
objeto de sua pesquisa.  
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Quando usamos palavras ou idéias extraídas 
de:  
 Livros, revistas, relatórios, programas de  TV; 
 Filmes, cartas, páginas web, e-mail, listas de 

discussão etc;  

 Informações extraídas de entrevistas, 
palestras;  

 Cópia exata de um parágrafo, frases ou 
diagramas. 
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 Suas próprias palavras ou idéias;  

 

 Conhecimento Comum;  

 

 Informações contidas em  Enciclopédias, 
dicionários, etc;  

 

 Observações do senso comum;  

 

 Informações históricas de conhecimento público 
ou Noticias publicada em revistas ou jornais:  
 Ex: Getulio Vargas suicidou-se em 1954;  

 Ex: Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do 
Brasil.  
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Direta; 

 

 Indireta; 

 

 Citação de citação. 
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 “É a transcrição ou cópia de um parágrafo, 

uma frase ou uma expressão, usando 

exatamente as mesmas palavras usadas pelo 

autor do trabalho consultado. Nesse caso, 

repete-se palavra por palavra e estas devem 

vir, obrigatoriamente entre “aspas duplas”, 

ou com destaque gráfico, seguidas da 

indicação da fonte consultada.”  
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 É a transcrição das idéias de um autor 

usando suas próprias palavras. Ao contrário 

da citação direta, a citação indireta deve ser 

encorajada pois  é a maneira  que o 

pesquisador tem de ler,  compreender e 

gerar conhecimento a partir do 

conhecimento de  outros autores.   
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1. Leia e releia o texto original até que seja capaz de  
reescrevê-lo com suas próprias palavras; 

 

2. Não use aspas nas citações indiretas/paráfrases; 
 

3. Anote os dados referentes a fonte: sobrenome do 
autor seguido do ano de  publicação da obra; 
 

4. Confira a citação; 

 

5. Faça a referência no final do trabalho. 
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 Regras  Gerais para apresentação (NBR-10520, 2002). 

 

I. Citações com até três linhas: devem ser  inseridas 
entre “aspas duplas,” no texto.  As aspas simples são 
utilizadas para indicar citação dentro de citação.  

II. Citações com mais de três linhas:   devem ser 
destacadas com recuo de 4 cm ou vinte e oito toques 
da margem esquerda com um tipo de letra  menor do 
que a utilizada no texto,  sem as aspas e com 
espaçamento simples. (NBR 14724, 2002, p. 5). 
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Supressões: indicam interrupção ou omissão 
da citação sem alterar o sentido do texto. 
São indicadas  pelo uso de reticências entre 
colchetes, no início, meio ou final da 
citação. [...].  

 

Interpolações: acréscimos ou comentários 
inseridos em citações são indicados entre 
colchetes [ ], no inicio, meio ou final da 
citação. 
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Destaque:  As palavras ou expressões destacadas no texto, 
devem ser seguidas de uma das expressões: sem grifo no 
original, grifo meu ou grifo nosso, inseridas após a indicação 
da referência da citação.  

Incorreções e incoerências:  no texto são indicadas pela 
expressão [sic], imediatamente após a sua ocorrência. A 
expressão sic significa, assim mesmo, isto é, estava assim no 
texto original, no inicio, meio ou final da citação    

Dúvidas: Para  indicar dúvida usa-se  ponto de interrogação 
entre colchetes, após o que se deseja questionar. [?]  

Ênfase: Para dar ênfase (indicar espanto, admiração) usa-se 
ponto de exclamação entre colchetes, após o que se deseja 
enfatizar. [!]    
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  Citação de citação 

  Informação Oral  

  Trabalhos em fase de elaboração ou não 

publicados  

  Citação em língua estrangeira  

  Tradução 

Renato Fleury Cardoso - renatofleuryc@gmail.com 



 Leedy (1988 apud RICHARDSON, 1991, p. 417) 
compartilha deste ponto de vista ao afirmar 
“os estudantes estão enganados quando 
acreditam que eles estão fazendo pesquisa, 
quando de fato eles estão apenas 
transferindo informação factual [...]”. 

No rodapé:  Faz-se a referência do autor 
citado (opcional)    

Na lista de referências: Faz-se a referência 
do documento consultado, conforme  a NBR-
6023, 2002.  
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 Informação verbal: os dados obtidos por meio de 
palestras, entrevistas, debates etc, deve-se indicar, 
entre parênteses, no texto, a expressão (informação 
verbal). Dados disponíveis sobre a fonte deve-se 
mencionar apenas em nota de rodapé. (Não incluir a 
fonte em listas de referências).  

 

 Trabalhos em fase de elaboração ou não publicados: 
Usar a expressão (em fase de elaboração ou, no prelo 
ou, não publicada) entre parênteses no texto.  
Mencionar os dados disponíveis, sobre a fonte, apenas 
em nota de rodapé. (Não incluir a fonte em listas de 
referências).  
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  Citação em língua estrangeira: Quando 

fazemos uma citação em idioma estrangeiro, 

(original), faz-se uma citação direta. Nesse 

caso indica-se a tradução em nota de 

rodapé.  

  Tradução: Quando o texto citado for 

traduzido, faz-se uma citação indireta, 

seguido da expressão: tradução nossa. 

Exemplo: (BELKIN, 1982, tradução nossa).  
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 Sistema Numérico: as citações devem ter uma 
numeração única  e consecutiva, colocadas acima do 
texto, em expoente, ou entre parênteses.  

 

Exemplo:  

 No texto:  “fazendo um relatório com algumas notas de 
rodapé” 1  

 No texto: Segundo McGregor  “fazendo um relatório 
com algumas notas de rodapé” (1)  

 

 Em nota de rodapé:  1 McGregor, 1999, p. 9.  
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 indica-se a fonte, pelo sobrenome do autor, nome da 
instituição responsável ou pelo título, seguido da data 
de publicação do documento, separados por vírgula e 
entre parênteses. (citação indireta). Para as citações 
diretas, inclui-se a indicação de página (NBR10520, 
2002, p. 4.).  

Exemplo:    

a) Citação direta:  “fazendo um relatório com algumas 
notas de rodapé.”  (MCGREGOR, 1999, p. 1).  

 

b) Citação indireta: Neste texto, o papel do bibliotecário 
ganha importância como educador (DUDZIAK; GABRIEL; 
VILLELA, 2000).  
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As indicações de autoria incluídos no texto devem ser 
feitas em letras maiúsculas e minúsculas, indicando-se 
a data e páginas entre parênteses.  

 

 Um autor: Segundo Moraes (1993).  

 Dois autores: Segundo Moraes e Souza (1997).  

 Três autores: Dudziak, Gabriel e Villela (2000).  

 Mais de três autores:  Belkin et al. (1982, p. 76). 
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As indicações de autoria (entre parênteses) devem vir em 
letras maiúsculas, seguidas da data e páginas.  

 

 Um autor: (MCGREGOR, 1999, p. 1).  

 Dois autores: (MORAES; SOUZA, 1997).  

 Três autores: (DUDZIAK; GABRIEL; VILLELA, 2000). 

 Mais de três autores:  (BELKIN et al., 1982, p. 76). 

 Entrada pelo título: O DESENVOLVIMENTO... (1998) 

 Entidade: COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS 
(2002) 
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 Indicações de autores diferentes com o mesmo 
sobrenome e mesma data de publicação:   

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

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

 

 Diversos documentos de um mesmo autor,  publicados 
no mesmo ano, são diferenciados pelo acréscimo de 
letras minúsculas após a data, espaçamento:       
(REESIDE, 1927a)    (REESIDE, 1927b).  

 Diversos documentos de um mesmo autor, publicados 
em anos diferentes e mencionados simultaneamente, 
têm suas datas separadas por virgula. Exemplo: 
Kuhlthau (1988a, 1988b, 1988c, 1990, 1994, 1998).  
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Devem ser separados por ponto e virgula  em 

ordem alfabética (entre parênteses) ou por 

virgula e e na fórmula textual seguidos das 

respectivas data de publicação.  

 

Exemplos: (FONSECA, 1997; PAIVA, 1997; SILVA, 

1997)   

 

Fonseca (1997), Paiva (1997) e  Silva (1997)  
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Nota:  

 “Nas citações, as entradas pelo sobrenome do 
autor, pela Instituição responsável ou pelo título 
incluído no texto devem ser em letras maiúsculas 
e minúsculas e quando estiverem entre parêntese 
devem ser em letras maiúsculas.” (NBR 10520, 
2002,  p. 2).  

  No texto:  A Comissão das Comunidades 
Européias (1992)  

  Entre Parênteses: (COMISSÃO DAS 
COMUNIDADES EUROPÉIAS, 1992)  
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 Recomendações:   

 

 - A NBR-10520 (2002, p. 5), recomenda 

utilizar o sistema autor-data para as citações 

no texto e o sistema numérico para notas 

explicativas.  

 - O uso do ponto final após as citações deve 

atender às regras gramaticais (NBR 10520, 

2002, p. 2). 
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 Localizam-se na margem inferior da mesma página;  

 Separadas do texto por um traço contínuo de 3 cm;  

 Digitadas em espaço simples e fonte menor do que a usada 
para o texto;  

 Sua numeração é feita em algarismos arábicos e seqüencial 
para todo o documento;  

 As linhas subseqüentes devem ser alinhadas abaixo da primeira 
letra da primeira palavra, de modo a destacar o expoente. A 
primeira citação de uma obra, obrigatoriamente deve ter sua 
referência completa;  

 Nota de Referência: são utilizadas para indicar fontes 
bibliográficas consultadas;  

 Notas explicativa: são comentários e/ou observações pessoais 
que não podem ser incluídas no texto.  
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 Ibdem - ibd [ na mesma obra] - Usado 
quando se faz várias citações seguidas de um 
mesmo Documento.  

    5 Silva, 1980, p.120  

   6 Ibid, p. 132  

 Idem - Id [ do mesmo autor] - Obras 
diferentes do mesmo autor.  

  5Silva, 1980, p. 132                                                                              
 6 Id, 1992, p. 132  
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 Opus citatum - op. cit. [obra citada] - Refere-se à obra citada 
anteriormente “na mesma página”, quando houver 
intercalação de outras notas.  

 5 Silva, 1980, p. 23  

 6 Pereira, 1991, p. 213  

 7 Silva, op. cit., 93  

 Locus citatum - loc cit [lugar citado] - Refere-se a mesma 
página de uma obra citada anteriormente, quando houver 
intercalação de outras notas.  

  5 Silva, 1995, p120  

  6 Pereira, 1994, p.132  

  7 Silva, loc. Cit  
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Nota:  

 - As expressões latinas somente podem ser 

usadas em notas de rodapé.  

  - Das expressões latinas, a expressão 

apud é a única que pode ser usada no texto 

também.  
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Referências  
Bibliográficas 
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Segundo a ABNT-NBR 6023:2003 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

   Relação de obras citadas pelo autor: livros, artigos de 

periódicos, teses, relatórios técnicos, etc. utilizadas na  

elaboração do texto. 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

Relação de documentos consultados e não citados no texto. 

Geralmente relaciona Bases de Dados, informatizadas ou 

impressas,  que permitem recuperação por autor, data, 

assunto, etc., e outros tipos de publicações. 
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Sugestões importantes 

Ao consultar documentos impressos, retirar      preferencialmente  as   

informações da ficha catalográfica ou folha de rosto do documento. 

 

Anotar a referência completa após a consulta de qualquer documento  

para facilitar a construção da lista de referências. 

 

Anotar o endereço eletrônico (URL) e a data do acesso do documento  

em meio eletrônico (internet). 

 

Consultar os catálogos e/ou  bases de dados, caso não  tenha  dados  

completos e nem acesso  ao    documento   para   a   elaboração   das  

referências,  pois   são     fontes confiáveis   para   obtenção    dessas  

informações. 
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É importante ter uma padronização na elaboração de sua   lista  de  

referências. 

 

Adotar um único destaque para os títulos das publicações, ou  seja:  

negrito. 

 

Quando mais de três, ou utilizar a expressão   latina  et al.,   após  a  

indicação do primeiro autor.  

  

Optar entre colocar os prenomes   dos   autores    por    extenso   ou  

abreviados. 

 

Optar entre abreviar ou colocar por extenso os títulos de periódicos. 

 

Separar os autores por ponto e vírgula ( ; ).  

 

Sugestões importantes 
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Ao consultar periódicos, anotar o    local    de    publicação,   volume, 

número (ou fascículo), páginas e data.  

 

Usar a grafia em redondo quando escrever a expressão   latina   et al. 

Não a coloque em destaque (itálico ou negrito).  

 

Digitar as Referências em espaço simples deixando um espaço duplo 

entre uma e outra, para melhor visualização. 

 

Dar um espaço após o uso das pontuações,    para    separação    dos 

elementos. 

 

Alinhar no primeiro caracter à esquerda todas as    linhas    de    cada 

referência. 

 

Sugestões importantes 
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SOBRENOME DO AUTOR, abreviatura(s) do(s) nome(s). 

Título da obra em negrito: sub-título da obra. Cidade: 

Editora, ano. 

 

OBSERVAÇÕES: No Título da obra, apenas a primeira 

letra do título é  maiúscula, as demais  minúsculas. O 

sub-título também é minúsculo. Exceção para nomes 

próprios.  

Livro – com título e sub-título  

autor pessoal 
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SOBRENOME DO 1º AUTOR, abreviatura(s) do(s) 

nome(s) do 1º autor; SOBRENOME DO 2º AUTOR, 

abreviatura(s) do(s) nome(s) do 2º autor. Título da obra 

em negrito. Cidade: Editora, ano. 

 

Livro – com título e sub-título  

dois autores 
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SOBRENOME DO 1º AUTOR, abreviatura(s) do(s) nome(s) 

do 1º autor; SOBRENOME DO 2º AUTOR, abreviatura(s) 

do(s) nome(s) do 2º autor; SOBRENOME DO 3º AUTOR, 

abreviatura(s) do(s) nome(s) do 3º autor. Título da obra em 

negrito. Cidade: Editora, ano. 

 

Livro – com título e sub-título  

três autores 
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SOBRENOME DO 1º AUTOR, abreviatura(s) do(s) 

nome(s) do 1º autor. Expressão et al.. Título da obra em 

negrito. Cidade: Editora, ano. 

 

Livro – com título e sub-título  

mais de três autores 
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SOBRENOME DO AUTOR, abreviatura(s) do(s) nome(s). 

Expressão (Org.) entre parêntese. Título da obra em 

negrito. Cidade: Editora, ano. 

 

OBSERVAÇÃO: no caso do livro organizado por mais 

autores, utiliza-se o critério de livros simples. 

  

Livro – organizado 
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SOBRENOME DO AUTOR, abreviatura(s) do(s) nome(s). 

Título do trabalho em negrito. ano. nº folhas ( exemplo)  82 

f. Seguido da expressão Monografia (Especialização em........) 

– Curso de Formação de Especialista em Acupuntura,Cidade, 

ano. 

 

Trabalhos acadêmicos 
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SOBRENOME DO AUTOR, abreviatura(s) do(s) nome(s). 

Título do trabalho em negrito.. ano. nº folhas ( exemplo)  82 

f. Seguido da expressão Dissertação ( Mestrado em........) – 

Programa de Pós-Graduação, Faculdade de ............... da 

Universidade de São Paulo, Cidade, ano. 

 

Dissertações 
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SOBRENOME DO AUTOR, abreviatura(s) do(s) nome(s). 

Título do trabalho em negrito. ano.nº folhas (exemplo)  82 f. 

Seguido da expressão Tese ( Doutorado em........) – Programa 

de Pós-Graduação, Faculdade de............ da Universidade de 

São Paulo, Cidade, ano. 

 

Teses 
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SOBRENOME DO AUTOR, abreviatura(s) do(s) nome(s). 

Título do artigo. Título da revista em negrito, Cidade, 

volume (exemplo v.7), numero (exemplo n. 10), páginas do 

artigo           ( exemplo p. 52-70), data da revista ( exemplo 

jan. 2006 ou jan-mar. 2006). 

 

Artigos de revistas 
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SOBRENOME DO AUTOR, abreviatura(s) do(s) nome(s). 

Titulo da obra. Seguido da expressão In: NOME DO 

EVENTO ONDE FOI APRESENTADO O TRABALHO EM 

MAIÚSCULO, ano do evento, cidade do evento. Seguido da 

expressão Resumos, Atas, Anais ou Trabalhos 

Apresentado (em negrito). Cidade do evento: Instituição 

que realizou o evento, ano. Página onde se encontra a obra 

(exemplo p.52 ou p.15-31).  

 

Resumos,    atas,     anais     e       trabalhos 

apresentados em Congressos, Seminários, 

Jornadas e Encontros. 
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SOBRENOME DO AUTOR, abreviatura(s) do(s) nome(s). 

Título do documento em negrito. Seguido da expressão 

Disponível em: Logo após endereço completo da página          

( exemplo <http:www.npd.ufes.br/cursos/default.html>). Por 

ultimo, vem a expressão Acesso em: Seguido da data do 

acesso ( Exemplo 25 jun. 2003). 

 

OBSERVAÇÃO.  Sempre utilizar para abreviatura dos 

meses as três primeiras letras do respectivo.  

Documentos eletrônicos 

disponíveis na internet 

Renato Fleury Cardoso - renatofleuryc@gmail.com 



Utiliza-se os mesmos critérios dos meios convencionais, 

seguidos da expressão Disponível em: Logo após endereço 

completo da página (exemplo 

<http:www.npd.ufes.br/cursos/default.html>). Por ultimo, 

vem a expressão Acesso em: Seguido da data do acesso 

(exemplo 25 jun. 2004).  

 

Em  caso  de  livros,  trabalhos  acadêmicos, 

artigos,  resumos,  atas,  anais   e  trabalhos 

apresentados  disponíveis  na  internet 
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Sobrenomes que indicam parentesco, como Filho, Neto, 

Junior, estes devem estar junto do sobrenome do autor e em 

letra maiúscula. 

 

SOBRENOME DO AUTOR seguido do grau de parentesco 

em maiúsculo (exemplo FILHO) abreviatura(s) do(s) 

nome(s). Título da obra em negrito. Cidade: Editora, ano. 

Casos especiais 
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No caso de autores de nacionalidade espanhola, seguir os 

mesmos critérios, porém devem constar sobrenome e prenome 

do autor. 

Sobrenomes ligados por hífen: neste caso, os dois devem estar 

presentes no início da referência e em letra maiúscula. 

No caso de livros a partir da segunda edição, deve-se colocar 

a edição logo após o título do livro. Seguir padrão: 2ª edição  

Casos especiais 
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Casos especiais 

As referências devem ser elaboradas em ordem 

alfabética 

 

Publicações    com   autoria    desconhecida    ou      não 

assinadas, entra-se diretamente pelo título. Neste caso a  

primeira   palavra   do     título   escreve-se   sempre   em  

maiúscula  (CAIXA ALTA)  e sem destaque tipográfico. 
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Casos especiais – local de publicação 

No caso de locais homônimos acrescenta-se a unidade 

federativa de forma abreviada ou o nome do país. 

Quando houver mais de um local para uma  só   editora, 

indica-se o primeiro ou o mais destacado 
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Casos especiais – local de publicação 

Quando o local não aparece no documento, mas pode 

ser identificado, indica-se entre colchetes. 

SOBRENOME   DO   AUTOR,     abreviatura(s)     do(s) nome(s). Título 

da obra em negrito: sub-título da obra. [Cidade]: Editora, ano. 

Quando o local não pode   ser   identificado:   utilizar a 

expressão   sine loco,   de    forma     abreviada   entre 

colchetes [S.l.] 

SOBRENOME   DO   AUTOR,     abreviatura(s)     do(s) nome(s). Título 

da obra em negrito: sub-título da obra. [S.l.]: Editora, ano. 
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Casos especiais – editora 

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.    Utiliza-se    um     critério    para 

elaboração, utilizando Editora ou sua abreviatura Ed. 

Quando a   editora     não    é   identificada,   utiliza-se   a 

expressão sine nomine, abreviada, entre colchetes [s.n.].  

SOBRENOME   DO   AUTOR,     abreviatura(s)      do(s)      nome(s). 

Título da obra em negrito: sub-título da obra. Rio de Janeiro: [s.n.], 

ano. 
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Casos especiais – data 

Indica-se o ano de publicação em algarismos   arábicos 

sem ponto ou espaço entre eles. Considerado elemento 

essencial, se nenhuma   data    (ano)    de     publicação, 

impressão puder   ser     determinada,    indica-se   entre 

colchete: 
[1999?]  data provável 

[199-]  década certa 

[19--?]  século provável 

[1998]  data certa, não indicada 

[19--]  século certo 

[2001 ou 2002]  um ano ou outro 
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