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EXEMPLO DAS NORMAS PRODUZIDAS PELA ABNT



TRABALHOSTRABALHOS

ACADÊMICOSACADÊMICOS

CITACITACITACITACITACITACITACITAÇÇÇÇÇÇÇÇÃOÃOÃOÃOÃOÃOÃOÃO

Formas deFormas deFormas deFormas deFormas deFormas deFormas deFormas de

apresentaapresentaapresentaapresentaapresentaapresentaapresentaapresentaççççççççãoãoãoãoãoãoãoão

EstruturaEstruturaEstruturaEstruturaEstruturaEstruturaEstruturaEstrutura

DefiniDefiniDefiniDefiniDefiniDefiniDefiniDefiniççççççççõesõesõesõesõesõesõesões
(segundo a ABNT)(segundo a ABNT)(segundo a ABNT)(segundo a ABNT)(segundo a ABNT)(segundo a ABNT)(segundo a ABNT)(segundo a ABNT)



... DISSERTA... DISSERTAÇÇÃO (MESTRADO)ÃO (MESTRADO)

Documento que representa o resultado de um Documento que representa o resultado de um 
trabalho experimental ou expositrabalho experimental ou exposiçção de um ão de um 
estudo cientestudo cientíífico.fico.

Deve evidenciar o conhecimento da literatura Deve evidenciar o conhecimento da literatura 
existente sobre o assunto e a capacidade de existente sobre o assunto e a capacidade de 
sistematizasistematizaçção do candidato.ão do candidato.

ÉÉ feito sob a coordenafeito sob a coordenaçção de um orientador ão de um orientador 
(doutor), visando a obten(doutor), visando a obtençção do tão do tíítulo de tulo de 
MESTREMESTRE



... TESE (DOUTORADO)... TESE (DOUTORADO)

Deve ser elaborado com base em Deve ser elaborado com base em 
investigainvestigaçção original, constituindoão original, constituindo--se em real se em real 
contribuicontribuiçção para a especialidade em ão para a especialidade em 
questão. questão. 

ÉÉ feito sob a coordenafeito sob a coordenaçção de um orientador ão de um orientador 
(doutor), visando a obten(doutor), visando a obtençção do tão do tíítulo de tulo de 
DOUTOR ou similar.DOUTOR ou similar.



...Outros Trabalhos Acadêmicos...Outros Trabalhos Acadêmicos

Trabalho de Curso de GraduaTrabalho de Curso de Graduaçção (TCG) ou de ão (TCG) ou de 
EspecializaEspecializaçção (TCE) , Trabalho de Conclusão de ão (TCE) , Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC), Trabalho de Curso (TC), Trabalho de Curso (TCC), Trabalho de Curso (TC), Trabalho de 
GraduaGraduaçção (TG), Trabalho de Graduaão (TG), Trabalho de Graduaçção ão 
InterdisciplinasInterdisciplinas (TI), Projetos de Pesquisa, entre (TI), Projetos de Pesquisa, entre 
outros.outros.

Documento que representa o resultado de estudo, Documento que representa o resultado de estudo, 
devendo expressar conhecimento do assunto devendo expressar conhecimento do assunto 
escolhido, que deve ser feito sob a coordenaescolhido, que deve ser feito sob a coordenaçção de ão de 
um orientador.um orientador.



PRPRÉÉ--TEXTUAISTEXTUAIS

TEXTUAISTEXTUAIS

PPÓÓSS--TEXTUAISTEXTUAIS

ESTRUTURAESTRUTURA

TRABALHOSTRABALHOS

ACADÊMICOSACADÊMICOS





# Capa# Capa

*Lombada*Lombada

# Folha de rosto# Folha de rosto

* Errata* Errata

# Folha de aprova# Folha de aprovaççãoão

* Dedicat* Dedicatóóriaria

* Agradecimentos* Agradecimentos

* Ep* Epíígrafegrafe

# Resumo na l# Resumo na lííngua vernngua vernááculacula

# Resumo em l# Resumo em lííngua estrangeirangua estrangeira

* Lista de Ilustra* Lista de Ilustraççõesões

* Lista de Tabelas* Lista de Tabelas

* Lista de Abreviaturas e Siglas* Lista de Abreviaturas e Siglas

* Lista de S* Lista de Síímbolosmbolos

# Sum# Sumááriorio

ESTRUTURAESTRUTURA

Elementos Elementos 
prpréé--textuaistextuais

# obrigat# obrigatóóriosrios

* opcionais* opcionais



ELEMENTOS PRELEMENTOS PRÉÉ--TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005

a) nome da instituição (opcional);

b) nome completo do(s) autor(es);

c) subtítulo separado do título por dois pontos (:);

d) número do volume (se houver mais de um);

e) local (cidade) da instituição;

f) ano de depósito (ano de entrega do trabalho).

CAPA,CAPA, ABNT NBR ABNT NBR 14724:200514724:2005



FACULDADE CAMPO REALFACULDADE CAMPO REAL
AUTOR DO TRABALHOAUTOR DO TRABALHO

TTÍÍTULO:TULO:
subtsubtíítulo se houvertulo se houver

GUARAPUAVAGUARAPUAVA
20122012

ELEMENTOS PRELEMENTOS PRÉÉ--TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005

CAPA,CAPA, ABNT NBR ABNT NBR 14724:200514724:2005



Opcional. Deve conter os seguintes elementos:

a) nome(s) do(s) autor(es), quando houver; 

b) título; 

c) elementos alfanuméricos de identificação 
de volume, fascículo e data, se houver; 

d) logomarca da editora.

ELEMENTOS PRELEMENTOS PRÉÉ--TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005

LOMBADA, ABNT NBR 12225:2004LOMBADA, ABNT NBR 12225:2004



ELEMENTOS PRELEMENTOS PRÉÉ--TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005

LOMBADA

LOMBADA, ABNT NBR 12225:2004LOMBADA, ABNT NBR 12225:2004



a) nome completo do(s) autor(es);

b) título;

c) subtítulo separado do título por dois pontos (:);

d) número do volume (se houver mais de um);

e) natureza (tese, dissertação, TCC, etc.) e objetivos;

f) nome do orientador (o-orientador, se houver);

g) local (cidade) da instituição;

h) ano de depósito (ano de entrega do trabalho).

ELEMENTOS PRELEMENTOS PRÉÉ--TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005

FOLHA DE ROSTO,FOLHA DE ROSTO, ABNT NBR ABNT NBR 14724:200514724:2005



NOME DO AUTORNOME DO AUTOR

TTÍÍTULO:TULO:
subtsubtíítulo se houvertulo se houver

Trabalho de Conclusão de Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC) apresentado  Curso (TCC) apresentado  àà
Faculdade Campo Real na Faculdade Campo Real na 
Conclusão do Curso de (NOME Conclusão do Curso de (NOME 
DO CURSO) .DO CURSO) .

Orientador: Fulano de TalOrientador: Fulano de Tal

CIDADECIDADE
ANOANO

ELEMENTOS PRELEMENTOS PRÉÉ--TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005

FOLHA DE ROSTO,FOLHA DE ROSTO, ABNT NBR ABNT NBR 14724:200514724:2005



FICHA CATALOGRFICHA CATALOGRÁÁFICAFICA

Deve ser elaborada por um bibliotecário e é
impressa na parte inferior do verso da folha de rosto.

ELEMENTOS PRELEMENTOS PRÉÉ--TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005



ELEMENTOS PRELEMENTOS PRÉÉ--TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005

ERRATA,ERRATA, ABNT NBR ABNT NBR 14724:200414724:2004



a) autor(res);

b) título por extenso e subtítulo separados por dois 
pontos(:);

c) natureza, objetivo, nome da instituição a que é
submetido o  trabalho acadêmico, área de 
concentração;

d) data de aprovação;

e) nome, titulação, assinatura e instituição dos membros 
da banca  examinadora.

ELEMENTOS PRELEMENTOS PRÉÉ--TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005

FOLHA DE APROVAFOLHA DE APROVAÇÇÃO,ÃO, ABNT NBR 14724:2005ABNT NBR 14724:2005



ELEMENTOS PRELEMENTOS PRÉÉ--TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005

FOLHA DE APROVAFOLHA DE APROVAÇÇÃO,ÃO, ABNT NBR 14724:2005ABNT NBR 14724:2005



DEDICATDEDICATÓÓRIA (opcional)RIA (opcional)

Texto onde o autor homenageia ou dedica seu trabalho a 
uma pessoa ou grupo de pessoas. A palavra DEDICATÓRIA 

não aparece no topo da folha.

AGRADECIMENTOS (opcional) AGRADECIMENTOS (opcional) 

Texto onde o autor faz seus agradecimentos às pessoas e/ou 
instituições que colaboraram de maneira significativa à
elaboração do trabalho. Deve aparecer a palavra 
AGRADECIMENTOS no topo da folha centralizada.

EPEPÍÍGRAFE (opcional)GRAFE (opcional)

Citação, pensamento, provérbio, seguido da indicação de 
sua autoria, de preferência relacionado com o assunto 

tratado no corpo do trabalho. 

ELEMENTOS PRELEMENTOS PRÉÉ--TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005

DEDICATDEDICATÓÓRIA, AGRADECIMENTOS E EPRIA, AGRADECIMENTOS E EPÍÍGRAFEGRAFE



Segundo a ABNT NBR 14724:2005, 
o resumo é a “apresentação concisa 
dos pontos relevantes do texto, 

fornecendo uma visão rápida e clara 
do conteúdo e das conclusões do 

trabalho”.

RESUMOS, ABNT NBR 6028:2003RESUMOS, ABNT NBR 6028:2003

ELEMENTOS PRELEMENTOS PRÉÉ--TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005



QUANTIDADE DE PALAVRAS DOS RESUMOS

a) de 150 a 500 palavras os de trabalhos 
acadêmicos (teses, dissertações e outros) e 
relatórios técnico-cientifícos;

b) de 100 a 250 palavras os de artigos de 
periódicos;

c) de 50 a 100 palavras os destinados a 
indicações breves.

RESUMOS, ABNT NBR 6028:2003RESUMOS, ABNT NBR 6028:2003

ELEMENTOS PRELEMENTOS PRÉÉ--TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005



RESUMO NA LRESUMO NA LÍÍNGUA VERNNGUA VERNÁÁCULACULA

a) Não deve ter parágrafo;

b) deve ser escrito em espaçamento simples,  
Fonte 12;

c) abaixo do resumo devem vir as palavras-
chave;

d) as palavras-chave são de 3 a 5, separadas 
entre si por ponto e finalizadas também por 
ponto.

RESUMOS, ABNT NBR 6028:2003RESUMOS, ABNT NBR 6028:2003

ELEMENTOS PRELEMENTOS PRÉÉ--TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005



RESUMOS, NBR 6028:2003RESUMOS, NBR 6028:2003

ELEMENTOS PRELEMENTOS PRÉÉ--TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005



RESUMO EM LRESUMO EM LÍÍNGUA ESTRANGEIRANGUA ESTRANGEIRA

Versão do resumo em  idioma de divulgação internacional.

Inglês: Abstract;

Castelhano: Resumen;

Francês: Résumé.

SEGUE O MESMO PADRÃO DO RESUMO NA LÍNGUA 
VERNÁCULA, PORÉM NO IDIOMA RECOMENDADO PELA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 

RESUMOS, NBR 6028(2003)RESUMOS, NBR 6028(2003)

ELEMENTOS PRELEMENTOS PRÉÉ--TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005



LISTA DE ILUSTRALISTA DE ILUSTRAÇÇÕESÕES

(opcional)(opcional)

Deve ser elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com 
cada item acompanhado do respectivo número da página. É

recomendada a elaboração de uma lista para cada tipo de ilustração 
(quadros, lâminas, plantas, fotografias, gráficos, organogramas, 

fluxogramas, esquemas, desenhos e outros), seguido do respectivo
número da página.

LISTA DE TABELAS LISTA DE TABELAS 

(opcional)(opcional)

Deve ser elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com   
cada item designado por seu nome específico, seguido do respectivo 

número da página.

ELEMENTOS PRELEMENTOS PRÉÉ--TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

(opcional) (opcional) 

Relação alfabética das abreviaturas e siglas usadas no 
texto, seguidas das palavras ou expressões 
correspondentes, por extenso. Fazer uma relação para 
cada tipo.

LISTA DE SLISTA DE SÍÍMBOLOS MBOLOS 

(opcional)(opcional)

Deve ser elaborada de acordo com a ordem apresentada 
no texto, com  o devido significado.

ELEMENTOS PRELEMENTOS PRÉÉ--TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005



Sumário é a “enumeração das principais 
divisões, seções e outras partes do trabalho, 
na mesma ordem e grafia em que a matéria 
nele se sucede”. Deve ser seguido do 

respectivo número da página. Havendo mais 
de um volume, em cada um deve constar o 

sumário completo do trabalho.

SUMSUMÁÁRIO, ABNT NBR 6027:2003RIO, ABNT NBR 6027:2003

ELEMENTOS PRELEMENTOS PRÉÉ--TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005



ELEMENTOS PRELEMENTOS PRÉÉ--TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005

SUMSUMÁÁRIO, ABNT NBR 6027:2003RIO, ABNT NBR 6027:2003



# INTRODU# INTRODUÇÇÃOÃO

# DESENVOLVIMENTO# DESENVOLVIMENTO

# CONCLUSÃO# CONCLUSÃO

ESTRUTURAESTRUTURA

Elementos Elementos 
textuaistextuais

# obrigat# obrigatóóriosrios



ELEMENTOS TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005ELEMENTOS TEXTUAIS, ABNT NBR 14724:2005

INTRODUINTRODUÇÇÃOÃO
Parte inicial do texto, onde devem constar:
- a delimitação do assunto tratado,
- objetivos da pesquisa, 
- outros elementos necessários para situar o tema do trabalho.

DESENVOLVIMENTODESENVOLVIMENTO
Parte principal do texto, que contém a exposição ordenada e 
pormenorizada do assunto. Divide-se em seções e subseções, 
que variam em função da abordagem do tema e do método.

CONCLUSÃOCONCLUSÃO
Parte final do texto  na qual se apresentam conclusões 
correspondentes aos objetivos ou hipóteses. É opcional apresentar os 
desdobramentos relativos à importância, projeção, repercussão, 
encaminhamento e outros.

INTRODUINTRODUÇÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CONCLUSÃOÃO, DESENVOLVIMENTO E CONCLUSÃO



# Referências# Referências

* Gloss* Glossáário     rio     
* Apêndice (s)* Apêndice (s)
* Anexo (s)* Anexo (s)
* * ÍÍndice (s)ndice (s)

ESTRUTURAESTRUTURA

Elementos Elementos 
ppóóss--textuaistextuais

# obrigat# obrigatóóriosrios
* opcionais* opcionais



Conjunto padronizado de elementos 
descritivos retirados de um documento, que 
permite sua identificação individual, 
conforme a ABNT NBR 6023:2002.

Ordenado em ordem alfabética, alinhado à
esquerda, digitado em espaço simples, 
separadas por 2 espaços simples.

REFERÊNCIAS REFERÊNCIAS 
ABNT NBR 6023:2002ABNT NBR 6023:2002



REFERÊNCIAS REFERÊNCIAS 
ABNT NBR 6023:2002ABNT NBR 6023:2002



Para o catálogo gerar a REFERÊNCIA: acesse o site da biblioteca 
e escolha a opção catálogo. Faça a pesquisa, selecione a obra, 

clique em detalhes e depois em clique em “Ref. Bib”.



REFERÊNCIAS REFERÊNCIAS 
ABNT NBR 6023:2002ABNT NBR 6023:2002



Autores iguais, na mesma folha, substituir o nome por 
traço de 6 toques:

MARTINS, R. Dramatizando o texto. Curitiba: Juruá, 2006.

______ . Elementos de redação. Curitiba: Juruá, 2007.

Mesmo autor, com mesmo ano, colocar letras para 
diferenciar a notação de citação:

MARTINS, R. Dramatizando o texto. Curitiba: Juruá, 2006a.

_____ . Estudando o texto. Curitiba: Juruá, 2006b.

Exemplo no texto:
A citação, conforme Martins (2006b, p.30) “o importante é argumentar”.

REFERÊNCIAS REFERÊNCIAS 
ABNT NBR 6023:2002ABNT NBR 6023:2002



Fórmula básica da referência:

SOBRENOME, Nome. Título. Edição. Local: Editora, Ano.

Ou com elementos opcionais:

SOBRENOME, Nome. Título. Edição. Local: Editora, Ano. Páginas. 
(Coleção ou Série) Informações de Imprenta. ISBN

Exemplos:

GOMES, L. G. F. F. Novela e sociedade no Brasil. Niterói: EdUFF, 
1998.

MAXIMIANO, Adolfo. Perfil da administração pública paulista. 6.ed. 
São Paulo: FUNDAP, 1994. 317 p. Inclui índice. ISBN 85-7285-026-0.

REFERÊNCIAS REFERÊNCIAS 
ABNT NBR 6023:2002ABNT NBR 6023:2002



Com um autor:

FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 3.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2002.

Até três autores:

FERREIRA, Antônio; FREIRE, J. Augusto; PRADO, Emílio. 
Métodos de pesquisa nas ciências sociais. São Paulo: 
Pioneira,1999.

Mais de três autores:

MARTINS SOBRINHO, Fabio et al. Os jogos na educação 
infantil. Campinas: Papirus, 2003.

REFERÊNCIAS REFERÊNCIAS 
ABNT NBR 6023:2002ABNT NBR 6023:2002



Artigos de revista:

AS MAIORES empresas do Brasil. Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro. 
v.38, n. 9, set.1984. Edição Especial.

TOURINHO NETO, F. C. Dano ambiental. Consulex, Brasília, DF, ano 1, n. 1, 
p. 18-23, fev. 1997.

Material da internet:

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Tratados e organizações 
ambientais. In: PRADO, Lucas. Entendendo o meio ambiente. São Paulo, 
Atlas, 1999. v. 1. Disponível em: <http://www.bdt.org.br/sma/atual.htm>. Acesso 
em: 8 mar. 1999.

SILVA, M.M.L. Crimes da era digital. NET, Rio de Janeiro, nov.1998. Seção 
Ponto de Vista. Disponível em <http://www.bnet.com.btas.htm>. Acesso em: 28 
nov. 1998.

TOURINHO NETO, F. C. Dano ambiental. Consulex, Brasília, DF, ano 1, n. 1, 
p. 18-23, fev. 1997. Disponível em: <http://www.consulex.com.br/1>. Acesso 
em: 8 mar. 1999.

REFERÊNCIAS REFERÊNCIAS 
ABNT NBR 6023:2002ABNT NBR 6023:2002



REFERÊNCIAS REFERÊNCIAS 
ABNT NBR 6023:2002ABNT NBR 6023:2002



ORGANIZADORES, EDITORES, ADAPTADORES...:

A entrada da obra é feita pelo sobrenome, seguido das abreviaturas 
correspondentes entre parênteses.

BOSI, Alfredo (Org.). O conto brasileiro. 3.ed. São Paulo: Cultrix, 1978. 293p. 

AUTOR ENTIDADE COLETIVA (ASSOCIAÇÕES, EMPRESAS...):

Diretamente pelo nome da entidade, em caixa alta, por extenso, considerando a 
subordinação hierárquica, quando houver .

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Instituto Astronômico e Geográfico. Anuário 
astronômico. São Paulo, 1988. 279 p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM. Centro de Estudos em 
Enfermagem. Informações pesquisas e pesquisadores em Enfermagem. São 
Paulo, s.n., 1916. 124 p.

BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil). Bibliografia do folclore brasileiro. Rio de 
Janeiro: Divisão de Publicações, [s.n.], 1971.

REFERÊNCIAS REFERÊNCIAS 
ABNT NBR 6023:2002ABNT NBR 6023:2002



ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 

Entrar pelo nome geográfico em caixa alta (país, estado ou município), 
considerando a subordinação hierárquica, quando houver. 

BRASIL. Ministério do Trabalho. Secretaria de Formação e Desenvolvimento 
Profissional. Educação profissional: um projeto para o desenvolvimento 
sustentado. Brasília: SEFOR, 1995. 24 p. 

TRADUTOR, PREFACIADOR, ILUSTRADOR, ETC. 

Quando necessário, acrescenta-se informações referentes à outros tipos de 
responsabilidade logo após o título, conforme aparece no documento. 

SZPERKOWICZ, Jerzy. Nicolás Copérnico: 1473-1973. Tradução de Victor 
M. Ferreras Tascón, Carlos H. de León Aragón. Varsóvia: Editorial Científica 
Polaca, 1972. 82p.

REFERÊNCIAS REFERÊNCIAS 
ABNT NBR 6023:2002ABNT NBR 6023:2002



Nas teses, dissertações ou outros trabalhos acadêmicos devem ser 
indicados em nota o tipo de documento (tese, dissertação, trabalho 
de conclusão de curso etc.), o grau, a vinculação acadêmica, o local 
e a data da defesa, mencionada na folha de aprovação (se houver).

Exemplos:

MORGADO, M. L. C. MORGADO, M. L. C. ReimplanteReimplante dentdentáário. rio. 1990. 51 f. Trabalho de 1990. 51 f. Trabalho de 
conclusão de curso (Especializaconclusão de curso (Especializaçção) ão) –– Faculdade de Odontologia, Faculdade de Odontologia, 
Universidade Camilo Castelo Branco, São Paulo, 1990.Universidade Camilo Castelo Branco, São Paulo, 1990.

ARAUJO, U. A M. ARAUJO, U. A M. MMááscaras scaras inteiricasinteiricas TukTukúúnana: : possibilidades de possibilidades de 
artefatos de museu para o conhecimento do universo indartefatos de museu para o conhecimento do universo indíígena. 1985. gena. 1985. 
102 f. Disserta102 f. Dissertaçção (Mestrado em Ciências Sociais) ão (Mestrado em Ciências Sociais) –– FundaFundaçção ão 
Escola de Sociologia e PolEscola de Sociologia e Políítica de São Paulo, São Paulo, 1986.tica de São Paulo, São Paulo, 1986.

REFERÊNCIAS REFERÊNCIAS 
ABNT NBR 6023:2002ABNT NBR 6023:2002



REFERÊNCIAS REFERÊNCIAS 
ABNT NBR 6023:2002ABNT NBR 6023:2002



Acesse este serviço no link 
“Elaboração de Referências”
no site da Biblioteca.

REFERÊNCIAS REFERÊNCIAS 
ABNT NBR 6023:2002ABNT NBR 6023:2002

SISTEMA MORE
MORE é uma ferramenta que produz automaticamente 
citações no texto e referências no formato ABNT, para 
quinze (15) tipos de documentos. Desenvolvido pela 
Faculdade Federal de Santa Catarina (UFSC).



DATAS
Caso não seja possível identificá-lo, no 
documento, colocar das seguintes formas: 

[1988 ou 1989]   um ano ou outro
[2002?] data provável
[2001] data certa, não indicada na fonte
[197-] década certa
[197-?] década provável
[ca. 1980] data aproximada
[19--] século certo
[19-?] século provável

REFERÊNCIAS REFERÊNCIAS 
ABNT NBR 6023:2002ABNT NBR 6023:2002



GLOSSGLOSSÁÁRIORIO
ABNT NBR 14724:2005

Deve ser impresso com paginação consecutiva.

Lista em ordem alfabética de palavras ou 
expressões técnicas de uso restrito ou de 
sentido obscuro, utilizadas no texto, 
acompanhadas das definições.



APÊNDICE(s)APÊNDICE(s)
ABNT NBR 14724:2005

Documento  elaborado  pelo  autor que complementa 
sua argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do 
trabalho. 

São identificados por letras maiúsculas consecutivas, 
travessão e pelos respectivos títulos.

APÊNDICE A - Avaliação numérica de células
APÊNDICE B - Avaliação de células musculares

Poderão ser utilizadas letras maiúsculas dobradas*
quando o número de apêndices esgotar as 23 letras do 
alfabeto.

*Exemplo: AA, AB, AC etc.

Deve ser impresso com paginação consecutiva.



ANEXO(s)ANEXO(s)
ABNT NBR 14724:2005

Documento  NÃO  ELABORADO  PELO  AUTOR que 
serve de fundamentação, comprovação e ilustração. Os 
anexos são identificados por letras maiúsculas 
consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos.

ANEXO A – Representação gráfica da contagem de 
células inflamatórias - Grupo I

ANEXO B – Representação gráfica da contagem de
células inflamatórias - Grupo II

Poderão ser utilizadas letras maiúsculas dobradas*
quando o número de anexos esgotar as 23 letras do 
alfabeto.

*Exemplo: AA, AB, AC etc.

Deve ser impresso com paginação consecutiva.



ÍÍNDICE(s)NDICE(s)
ABNT NBR 6034:2004

Relação de palavras ou frases, ordenadas segundo 
determinado critério, que localiza e remete para as 
informações contidas num texto. 

Deve ser impresso com paginação consecutiva.



TRABALHO TRABALHO 
COMPLETOCOMPLETO

Com os elementos Com os elementos 
opcionais e obrigatopcionais e obrigatóórios.rios.



TRABALHO TRABALHO 
BBÁÁSICOSICO

Com os elementos Com os elementos 
obrigatobrigatóórios.rios.



Os textos devem ser apresentados em:

a) papel branco, formato A-4; 

b) letra: fonte 12. Para números de páginas, 
citações longas, indicação de ilustrações e 
notas de rodapé, usar a fonte 10.

Os textos devem ser apresentados em:Os textos devem ser apresentados em:

a)a) papel branco, formato Apapel branco, formato A--4; 4; 

b)b) letra: fonte 12. Para nletra: fonte 12. Para núúmeros de pmeros de pááginas, ginas, 
citacitaçções longas, indicaões longas, indicaçção de ilustraão de ilustraçções e ões e 
notas de rodapnotas de rodapéé, usar a fonte 10., usar a fonte 10.

REGRAS GERAIS DE APRESENTAREGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÇÃO, ABNT NBR 14724:2005ÃO, ABNT NBR 14724:2005

FORMATO, ABNT NBR 14724:2005FORMATO, ABNT NBR 14724:2005



A ABNT 
RECOMENDA QUE A 
IMPRESSÃO SEJA 
SOMENTE NO 
ANVERSO DA 
FOLHA, MAS, A 
FACULDADE 

CAMPO REAL, AFIM 
DE AJUDAR E 

CONSCIENTIZAR NA 
PRESERVAÇÃO DA 

NATUREZA, 
ORIENTA QUE SEJA 

UTILIZADO O 
ANVERSO E VERSO 
DA FOLHA PARA 
IMPRESSÃO. 

PROCEDIMENTO 
OPCIONAL.



MARGEM

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

MARGEM, ABNT NBR 14724:2005MARGEM, ABNT NBR 14724:2005

REGRAS GERAIS DE APRESENTAREGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÇÃO, ABNT NBR 14724:2005ÃO, ABNT NBR 14724:2005



Texto* com  espaço 1,5 entrelinhas.

OBSERVAÇÕES
* Citações longas, notas de rodapé, referências, resumo, abstract,
legendas de ilustrações, ficha catalográfica, natureza do trabalho e
nomes do(s) autor(es) e das instituições são digitados em espaço 
simples.

* Referências bibliográficas são digitadas em espaço simples e
separadas com dois espaços simples.

* Os títulos das seções e subseções dever ser separados do texto 
que os precede e os sucede com dois espaços 1,5.

ESPACEJAMENTO, ABNT NBR 14724:2005ESPACEJAMENTO, ABNT NBR 14724:2005

REGRAS GERAIS DE APRESENTAREGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÇÃO, ABNT NBR 14724:2005ÃO, ABNT NBR 14724:2005



• Devem ser digitadas dentro das margens, 
separadas do texto por um espaço simples de 
entrelinhas  e por um traço de 3 cm  a partir da 
margem  esquerda com  alinhamento à esquerda. 

• 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; 

• As linhas subseqüentes devem ser alinhadas 
abaixo da primeira letra da primeira palavra, de 
modo a destacar o expoente.

NOTAS DE RODAPNOTAS DE RODAPÉÉ, ABNT NBR 14724:2005, ABNT NBR 14724:2005

REGRAS GERAIS DE APRESENTAREGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÇÃO, ABNT NBR 14724:2005ÃO, ABNT NBR 14724:2005



INDICATIVOS DE SEINDICATIVOS DE SEÇÇÃO, ABNT NBR 14724:2005ÃO, ABNT NBR 14724:2005

O indicativo numérico de uma seção precede seu título, 
alinhado à esquerda, separado por um espaço de 

caractere (sem pontos, traços, etc.). 

Os títulos sem  indicativo numérico e centralizados
são: errata, agradecimentos, lista de ilustrações, lista de 

abreviaturas e siglas, lista de símbolos,resumos, 
sumário, referências, glossário, apêndice(s),anexo(s) e 

índices. 

Os itens: folha de aprovação, dedicatória e epígrafe 
aparecem sem título e sem indicativo numérico.

REGRAS GERAIS DE APRESENTAREGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÇÃO, ABNT NBR 14724:2005ÃO, ABNT NBR 14724:2005



Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, 
devem ser contadas seqüencialmente, mas não 

numeradas.

A numeração deve ser colocada a partir da primeira folha 
textual (introdução).

A paginação deve ser feita em algarismos arábicos, e 
localizada no canto superior e direito da folha, a 2 cm da borda

superior e direita, com fonte tamanho 10.

Havendo apêndice(s) e/ou anexo(s), deve-se numerar na 
seqüência do texto principal.

PAGINAPAGINAÇÇÃO, ABNT NBR 14724:2005ÃO, ABNT NBR 14724:2005

REGRAS GERAIS DE APRESENTAREGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÇÃO, ABNT NBR 14724:2005ÃO, ABNT NBR 14724:2005



REGRAS GERAIS DE APRESENTAREGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÇÃO, ABNT NBR 14724:2005ÃO, ABNT NBR 14724:2005

PAGINAPAGINAÇÇÃO, ABNT NBR 14724:2005ÃO, ABNT NBR 14724:2005



REGRAS GERAIS DE APRESENTAREGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÇÃO, ABNT NBR 14724:2005ÃO, ABNT NBR 14724:2005

PAGINAPAGINAÇÇÃO, ABNT NBR 14724:2005ÃO, ABNT NBR 14724:2005



APRESENTAÇÃO

a) são empregados algarismos arábicos na 
numeração;

b) o indicativo de seção é alinhado na margem 
esquerda, precedendo o título, dele separado por 
um espaço;

c) deve-se limitar a numeração progressiva até a 
seção quinária;

d) o indicativo das seções primárias deve ser 
grafado em números inteiros a partir de 1.

REGRAS GERAIS DE APRESENTAREGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÇÃO, ABNT NBR 14724:2005ÃO, ABNT NBR 14724:2005

NUMERANUMERAÇÇÃO PROGRESSIVA, ABNT NBR 6024:2003ÃO PROGRESSIVA, ABNT NBR 6024:2003



ATENATENÇÇÃOÃO
Todas as seTodas as seçções devem conter um texto relacionado com elas! Não ões devem conter um texto relacionado com elas! Não 
se utilizam ponto, hse utilizam ponto, híífen, travessão ou qualquer sinal apfen, travessão ou qualquer sinal apóós o indicativo s o indicativo 
de sede seçção ou de seu tão ou de seu tíítulo. Deve estar no texto, como aparecem no tulo. Deve estar no texto, como aparecem no 
sumsumáário.rio.

Sugerimos:Sugerimos:

1 INTRODU1 INTRODUÇÇÃO ÃO 
2 DIREITO ADMINISTRATIVO2 DIREITO ADMINISTRATIVO
2.1 HIST2.1 HISTÓÓRIA DO DIREITO ADMINISTRATIVO RIA DO DIREITO ADMINISTRATIVO 
2.1.1 Direito Administrativo no Brasil2.1.1 Direito Administrativo no Brasil
2.1.1.1 O direito administrativo estadual2.1.1.1 O direito administrativo estadual
2.1.1.1.1 Direito administrativo municipal2.1.1.1.1 Direito administrativo municipal

REGRAS GERAIS DE APRESENTAREGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÇÃO, ABNT NBR 14724:2005ÃO, ABNT NBR 14724:2005

NUMERANUMERAÇÇÃO PROGRESSIVA, ABNT NBR 6024:2003ÃO PROGRESSIVA, ABNT NBR 6024:2003



Quando aparece sigla pela primeira vez no texto, 
a forma completa do nome precede a sigla, 

colocada entre parênteses. 

Exemplo:

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
Código de Processo Penal (CPP)

SIGLAS, ABNT NBR 14724:2005SIGLAS, ABNT NBR 14724:2005

REGRAS GERAIS DE APRESENTAREGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÇÃO, ABNT NBR 14724:2005ÃO, ABNT NBR 14724:2005



As equações e fórmulas aparecem destacadas no texto para 
facilitar a  leitura. Caso necessário, deve-se enumerá-las com 
algarismo arábicos entre parênteses, alinhados à direita. 

Na seqüência normal do texto, é permitido o uso de uma 
entrelinha maior que comporte seus elementos (expoentes, 
índices e outros).

EQUAEQUAÇÇÕES E FÕES E FÓÓRMULAS, ABNT NBR 14724:2005RMULAS, ABNT NBR 14724:2005

REGRAS GERAIS DE APRESENTAREGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÇÃO, ABNT NBR 14724:2005ÃO, ABNT NBR 14724:2005



ILUSTRAILUSTRAÇÇÕES, ABNT NBR 14724:2005ÕES, ABNT NBR 14724:2005

São ilustrações: desenhos, esquemas, fluxogramas, 
fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, 

quadros, retratos e outros.

Sua identificação aparece na parte inferior, precedida da 
palavra designativa, seguida de seu número de ordem de 
ocorrência no texto, em algarismos arábicos, do respectivo 
título e/ou legenda explicativa de forma breve e clara. Para 

melhor localização deve-se colocar a fonte
apesar da norma não ser específica em relação a isto.

A ilustração deve ser inserida o mais próximo possível do 
trecho a que se refere, conforme o projeto gráfico.

REGRAS GERAIS DE APRESENTAREGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÇÃO, ABNT NBR 14724:2005ÃO, ABNT NBR 14724:2005



Figura 1: Site da Faculdade Campo Real desenvolvido pelo Núcleo  de Tecnologia de Informação (NTI)

REGRAS GERAIS DE APRESENTAREGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÇÃO, ABNT NBR 14724:2005ÃO, ABNT NBR 14724:2005

ILUSTRAILUSTRAÇÇÕES, ABNT NBR 14724:2005ÕES, ABNT NBR 14724:2005



REGRAS GERAIS DE APRESENTAREGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÇÃO, ABNT NBR 14724:2005ÃO, ABNT NBR 14724:2005

ILUSTRAILUSTRAÇÇÕES, ABNT NBR 14724:2005ÕES, ABNT NBR 14724:2005



REGRAS GERAIS DE APRESENTAREGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÇÃO, ABNT NBR 14724:2005ÃO, ABNT NBR 14724:2005

GRGRÁÁFICOS, ABNT NBR 14724:2005FICOS, ABNT NBR 14724:2005



a) deve ter numeração independente e 
consecutiva - em algarismos arábicos;

b) colocar o título acima da tabela, precedido 
da palavra tabela;

c) indicar fontes citadas  na construção das 
tabelas;

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

e) evitar linhas verticais para separar colunas 
e linhas horizontais para separar as linhas.

TABELAS, ABNT NBR 14724:2005TABELAS, ABNT NBR 14724:2005

REGRAS GERAIS DE APRESENTAREGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÇÃO, ABNT NBR 14724:2005ÃO, ABNT NBR 14724:2005



TABELAS, ABNT NBR 14724:2005TABELAS, ABNT NBR 14724:2005

REGRAS GERAIS DE APRESENTAREGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÇÃO, ABNT NBR 14724:2005ÃO, ABNT NBR 14724:2005



QUADROS, ABNT NBR 14724:2005QUADROS, ABNT NBR 14724:2005

REGRAS GERAIS DE APRESENTAREGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÇÃO, ABNT NBR 14724:2005ÃO, ABNT NBR 14724:2005



ALALÍÍNEAS, ABNT NBR 6024:2003NEAS, ABNT NBR 6024:2003

Cada uma das 
subdivisões de um 

documento, indicada por 
uma letra minúscula e 
seguida de parênteses.



ALALÍÍNEAS, ABNT NBR 6024:2003NEAS, ABNT NBR 6024:2003

A disposição gráfica das alíneas obedece às 
seguintes regras:

a) o trecho final do texto correspondente, anterior às 
alíneas, termina em dois pontos;

b) as alíneas são ordenadas alfabeticamente;
c) as letras indicativas das alíneas são reentradas 
em relação à margem esquerda;

d) o texto da alínea começa por letra minúscula e 
termina em ponto-e-vírgula, exceto a última que 
termina em ponto; e, nos casos em que se 
seguem subalíneas, estas terminam em vírgula;

e) a segunda e as seguintes linhas do texto da alínea 
começam sob a primeira letra do texto da própria 
alínea;

f) As alíneas devem ficar no mesmo alinhamento do 
parágrafo.



ALALÍÍNEAS, ABNT NBR 6024:2003NEAS, ABNT NBR 6024:2003

Quando a exposição da idéia assim o exigir, a alínea pode ser 
subdividida em subalíneas. As subalíneas devem começar por 
um hífen, colocado sob a primeira letra do texto da alínea 
correspondente, dele separadas por um espaço.

As linhas seguintes do texto da subalínea começam sob a 
primeira letra do próprio texto.

Os indicativos devem ser citados no texto de acordo com os 
seguintes exemplos:

... na seção 4

... ver 2.2

... em 1.1.2.2, § 3° ou ... 3° parágrafo de 1.1.2.2



O parágrafo sugerido é de no mínimo  2cm e no 
máximo 3 cm a partir da margem esquerda e 
justificado. 

Lembrando que o único caso que o 
parágrafo não é justificado são nas 
REFERÊNCIAS e nas NOTAS DE RODAPÉ
que o alinhamento é a esquerda.

O parO paráágrafo sugerido grafo sugerido éé de no mde no míínimo  2cm e no nimo  2cm e no 
mmááximo 3 cm a partir da margem esquerda e ximo 3 cm a partir da margem esquerda e 
justificado. justificado. 

Lembrando que o Lembrando que o úúnico caso que o nico caso que o 
parparáágrafo não grafo não éé justificado são nas justificado são nas 
REFERÊNCIAS e nas NOTAS DE RODAPREFERÊNCIAS e nas NOTAS DE RODAPÉÉ
que o alinhamento que o alinhamento éé a esquerda.a esquerda.

PARPARÁÁGRAFOGRAFO



Espaço 1,5 entre 
linhas para o texto.

Recuo de 4cm,   
espaço simples e 
fonte 10 para citações 
longas

2 A PESQUISA DISCENTE COMO ATO EDUCATIVO

As profundas mudanças decorrentes das transformações  econômicas, a 
necessidade da população por educação e informação de qualidade, o avanço das tecnologias 
de informação e comunicação, a responsabilidade do Estado com as políticas públicas,  o 
mercado de trabalho cada vez mais competitivo têm exigido das Instituições de Ensino 
Superior  revisitarem suas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Nesse novo cenário, a educação, em especial a superior, possui uma 
relevância maior do que tinha em outras épocas, como integrar, de modo concreto e 
sistemático, o ensino de graduação e o ensino/pesquisa da pós-graduação e, principalmente, 
(re) significar o seu papel e sua influência na produção /disseminação do conhecimento 
científico. 

Este aluno-pesquisador, assim orientado, ao concluir sua vivência universitária não procurará
obter respostas para os problemas - base de qualquer investigação - que enfrentará no cotidiano 
profissional sem recorrer aos procedimentos e metodologias de pesquisa. Assegura-se assim a 
necessidade da educação continuada - formal e informal - que é um dos meios mais adequados 
para garantir a relação mercado de trabalho, competência e sociedade. (CASTRO, 2000, p. 5)

Texto, texto, texto, texto, texto, texto.....

2.1 PRODUÇÃO DISCENTE NO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
PROCESSAMENTO DE DADOS

A monografia de conclusão da graduação do Curso de Tecnologia e 
Processamento de Dados, como anteriormente evidenciado, tornou-se atividade obrigatória a 
partir de XXXX. Através da tabela A, podemos verificar que a maior incidência de trabalhos 
defendidos ocorreu na segunda metade dos anos XX1, notadamente. 

__________
1 Em 1997, 1998 e 1999, com 14,4%, 9,3%  e 9,0% respectivamente.

Indicativo de seção 
e título separado 
por um espaço de 
caracteres.

Parágrafo com 
recuo de 3 cm. 

2 espaços de 1,5 entre 
as subseções e o 
texto.

Nota de rodapé
alinhada à margem 
esquerda,
Fonte 10, espaço 
simples

12

Número da página no canto superior da folha a 2cm da borda 
direita com fonte Arial 10.

Margem inferior e direita com 2 cm
Margem esquerda e superior com 3 cm



“menção, no texto, 

de uma informação 

extraída de outra fonte”

(ABNT NBR 10520, 2002, p.1)

CITACITAÇÇÃO, ABNT NBR 10520:2002ÃO, ABNT NBR 10520:2002



Para que usá-las?

• 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.

CITACITAÇÇÃO, ABNT NBR 10520:2002ÃO, ABNT NBR 10520:2002



ESCOLHA DO SISTEMA DE CHAMADA PARA CITAÇÃO

• As citações devem ser indicadas no texto por um sistema de 
chamada: numérico ou autor-data.

• Qualquer que seja o método adotado, deve ser seguido
consistentemente ao longo de todo o trabalho, permitindo sua
correlação na lista de referências ou em notas de rodapé.

IMPORTANTE

• Deve-se utilizar o sistema AUTOR-DATA para as citações no 
texto e o númerico para notas explicativas.

• O sistema NUMÉRICO não deve ser utilizado quando há
notas de rodapé.

• No uso do sistema NUMÉRICO para referência a indicação
da fonte é feita por numeração única e consecutiva para todo
trabalho.

• No uso do sistema NUMÉRICO para referência em nota de 
rodapé, a numeração é única e consecutiva para cada
capítulo ou parte.

CITACITAÇÇÃO, ABNT NBR 10520:2002ÃO, ABNT NBR 10520:2002



CITACITAÇÇÃO, ABNT NBR 10520:2002ÃO, ABNT NBR 10520:2002

Neste sistema, a indicação da fonte é feita por uma 
numeração única e consecutiva, em algarismos arábicos, 
remetendo à lista de referências ao final do trabalho, do 
capítulo ou da parte, na mesma ordem em que aparecem no 
texto. 

A indicação da numeração pode ser feita entre parênteses, 
alinhada ao texto, ou situada pouco acima da linha do texto 
em expoente à linha do mesmo, após a pontuação que fecha 
a citação.

INDICAINDICAÇÇÃO DE AUTORIA SISTEMA ÃO DE AUTORIA SISTEMA NUMNUMÉÉRICORICO

ATENATENÇÇÃOÃO
O SISTEMA NUMÉRICO NÃO DEVE SER 

UTILIZADO QUANDO HÁ NOTAS DE RODAPÉ.



CITACITAÇÇÃO, ABNT NBR 10520:2002ÃO, ABNT NBR 10520:2002

Se for utilizado o sistema numérico no texto, a lista de referências deve 
seguir a mesma ordem numérica crescente.
O sistema numérico não pode ser usado simultaneamente para notas de 
referência e notas explicativas.

EXEMPLOS NO TEXTO

De acordo com as novas tendências da jurisprudência brasileira¹, é facultado 
ao magistrado decidir sobre a matéria.

Todos os índices coletados para a região escolhida foram analisados 
minuciosamente².

NA LISTA DE REFERÊNCIAS

1 CRETELLA JÚNIOR, José. Do impeachment no direito brasileiro. [São 
Paulo]: R. dos Tribunais, 1992. p. 107.
2 BOLETIM ESTATÍSTICO [da] Rede Ferroviária Federal. Rio de Janeiro, 
1965. p. 20.

INDICAINDICAÇÇÃO DE AUTORIA SISTEMA ÃO DE AUTORIA SISTEMA NUMNUMÉÉRICORICO



CITACITAÇÇÃO, ABNT NBR 10520:2002ÃO, ABNT NBR 10520:2002

No sistema numérico em notas de referência no rodapé a numeração 
é única e consecutiva para cada capítulo ou parte.

EXEMPLOS DA NOTAÇÃO NO TEXTO

[...]  “fazendo um relatório com algumas notas de rodapé” ¹

Segundo McGregor  “fazendo um relatório com algumas notas de rodapé” (1)

EXEMPLO DE COMO FICARÁ EM NOTA DE RODAPÉ

_______
¹ MCGREGOR, João. As notas de rodapé. São Paulo: Atlas, 1999, p. 9. 
² Id., 2007, p. 19.
³ Ibid., p. 50.

INDICAINDICAÇÇÃO DE AUTORIA SISTEMA ÃO DE AUTORIA SISTEMA NUMNUMÉÉRICORICO



CITACITAÇÇÃO, ABNT NBR 10520:2002ÃO, ABNT NBR 10520:2002

Ibdem - ibd [ na mesma obra]: 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 

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

INDICAINDICAÇÇÃO DE AUTORIA SISTEMA ÃO DE AUTORIA SISTEMA NUMNUMÉÉRICORICO



CITACITAÇÇÃO, ABNT NBR 10520:2002ÃO, ABNT NBR 10520:2002

O SISTEMA 
INDICADO PELA 

FACULDADE CAMPO 
REAL É O AUTOR 

DATA



CITACITAÇÇÃO, ABNT NBR 10520:2002ÃO, ABNT NBR 10520:2002

INDICAINDICAÇÇÃO DE AUTORIA SISTEMA ÃO DE AUTORIA SISTEMA AUTORAUTOR--DATADATA

UM AUTOR
(MCGREGOR, 1999, p. 1).

DOIS AUTORES
(MORAES; SOUZA, 1997)

TRÊS AUTORES
(DUDZIAK; GABRIEL; VILLELA, 2000)

MAIS DE TRÊS AUTORES
(BELKIN et al., 2002)

No texto somente as notaNo texto somente as notaçções das obras. A referência ões das obras. A referência 
completa aparece apenas nas REFERÊNCIAS no final do texto.completa aparece apenas nas REFERÊNCIAS no final do texto.
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INDICAINDICAÇÇÃO DE AUTORIA SISTEMA ÃO DE AUTORIA SISTEMA AUTORAUTOR--DATADATA

ENTRADA PELO TÍTULO
(O DESENVOLVIMENTO..., 2002)

ENTIDADES
(COMISSÃO DAS COMUNIDADES  EUROPÉIAS, 2002).

SITE
Nome do autor do artigo on-line, nome da instituição, etc.

No texto somente as notaNo texto somente as notaçções das obras. A referência ões das obras. A referência 
completa aparece apenas nas REFERÊNCIAS no final do texto.completa aparece apenas nas REFERÊNCIAS no final do texto.



NOTAS, ABNT NBR 10520:2002NOTAS, ABNT NBR 10520:2002

As Notas de Rodapé podem ser usadas como: 

• Notas de referência – Deve indicar fontes consultadas 
ou remeter a outras partes da obra em que o assunto foi 
abordado. É feita por algarismos arábicos, devendo ter 
numeração única e consecutiva para cada capitulo ou 
parte. Não se inicia a numeração a cada página.

• Notas explicativas – São usadas para a apresentação 
de comentários, explanações ou traduções que não 
podem ser incluídas no texto, por interromper a linha de 
pensamento. É feita por algarismos arábicos, devendo ter 
numeração única e consecutiva para cada capitulo ou 
parte. Não se inicia a numeração a cada página.

As Notas de Rodapé podem ser usadas como: 

• Notas de referência – Deve indicar fontes consultadas 
ou remeter a outras partes da obra em que o assunto foi 
abordado. É feita por algarismos arábicos, devendo ter 
numeração única e consecutiva para cada capitulo ou 
parte. Não se inicia a numeração a cada página.

• Notas explicativas – São usadas para a apresentação 
de comentários, explanações ou traduções que não 
podem ser incluídas no texto, por interromper a linha de 
pensamento. É feita por algarismos arábicos, devendo ter 
numeração única e consecutiva para cada capitulo ou 
parte. Não se inicia a numeração a cada página.



CITACITAÇÇÃOÃO

DIRETADIRETA
TranscriTranscriçção textual de parte ão textual de parte 
da obra do autor consultado.da obra do autor consultado.

INDIRETA OU PARINDIRETA OU PARÁÁFRASEFRASE
Texto baseado na obra do Texto baseado na obra do 

autor consultado.autor consultado.

CITACITAÇÇÃO DE CITAÃO DE CITAÇÇÃOÃO
CitaCitaçção direta ou indireta de um texto em ão direta ou indireta de um texto em 
que não se teve acesso ao original.que não se teve acesso ao original.
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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.

DIRETADIRETA
TranscriTranscriçção textual de parte ão textual de parte 
da obra do autor consultado.da obra do autor consultado.
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As citações diretas, no texto, de até três linhas, devem estar 
contidas entre aspas duplas. As aspas simples são utilizadas 
para indicar citação no interior da citação.

Exemplos: 

Barbour (1971, p. 35) descreve: “O estudo da morfologia dos 
terrenos [...] ativos [...]”

“Não se mova, faça de conta que está morta.” (CLARAC; BONNIN, 
1985, p. 72).

Segundo Sá (1995, p. 27): “[...] por meio da mesma ‘arte de 
conversação’ que abrange tão extensa e significativa parte da nossa 
existência cotidiana [...]”

DIRETADIRETA
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As citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem ser 
destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra 
menor que a do texto utilizado, sem aspas e em espaço simples. No 
caso de documentos datilografados, deve-se observar apenas o 
recuo.

Exemplo: 

Veja o conceito de teleconferência:

A teleconferência permite ao indivíduo participar de um encontro 
nacional ou regional sem a necessidade de deixar seu local de 
origem. Tipos comuns de teleconferência incluem o uso da 
televisão, telefone, e computador. Através de áudio-conferência, 
utilizando a companhia local de telefone, um sinal de áudio pode 
ser emitido em um salão de qualquer dimensão. (NICHOLS, 
1993, p. 181).

Margem

4cm

Fonte 10

DIRETADIRETA
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DIRETADIRETA
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DIRETADIRETA

Os colchetes são usados para indicar:

Interrupções ou supressões do texto [...], 

Acréscimos ou comentários [  ], 

Dúvidas [?] 

Ou destaque [sem grifo no original, grifo meu, etc].

Exemplo
Assim como a psicanálise empresta seus conceitos [para auxiliar] a 
biblioteconomia a desvendar  caminhos que a levarão ao 
entendimento da dinâmica [...], produzir mudanças benéficas [?]
instrumentalizando seus profissionais na tarefa impossível de educar, 
de formar sujeitos capazes de se auto suprirem de saber. (MENDES; 
CRUZ; CURTY, 2005, p. 18, sem grifo no original).

Os colchetes são usados para indicar:

Interrupções ou supressões do texto [...], 

Acréscimos ou comentários [  ], 

Dúvidas [?] 

Ou destaque [sem grifo no original, grifo meu, etc].

Exemplo
Assim como a psicanálise empresta seus conceitos [para auxiliar] a 
biblioteconomia a desvendar  caminhos que a levarão ao 
entendimento da dinâmica [...], produzir mudanças benéficas [?]
instrumentalizando seus profissionais na tarefa impossível de educar, 
de formar sujeitos capazes de se auto suprirem de saber. (MENDES; 
CRUZ; CURTY, 2005, p. 18, sem grifo no original).



ÉÉ a a transcritranscriççãoão dasdas ididééiasias de um de um documentodocumento
organizadasorganizadas conformeconforme o o prpróóprioprio entendimentoentendimento. . 

AoAo contrcontrááriorio dada citacitaççãoão diretadireta, a  , a  citacitaççãoão indiretaindireta
devedeve ser ser encorajadaencorajada, , poispois éé a a maneiramaneira queque o o 
pesquisadorpesquisador tem de tem de lerler, , compreendercompreender e e gerargerar
conhecimentoconhecimento a a partirpartir do do conhecimentoconhecimento de de 
outrosoutros autoresautores. . 

DeveDeve--se se sempresempre citarcitar a a fontefonte..
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INDIRETA OU PARINDIRETA OU PARÁÁFRASEFRASE
Texto baseado na obra do Texto baseado na obra do 

autor consultado.autor consultado.
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DICAS PARA UM CITAÇÃO INDIRETA

a) leia e releia o texto original até que seja capaz de  
reescrevê-lo com suas próprias palavras;

b) não use aspas nas citações indiretas / paráfrases;
c) anote os dados referentes a fonte: sobrenome do 
autor seguido do ano de publicação da obra e página, 
no texto;

d) faça a referência no final do trabalho.

INDIRETA OU PARINDIRETA OU PARÁÁFRASEFRASE
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Exemplo 1: 

Barras (1979) ressalta que, apesar da importância da 
arte de escrever para a ciência, inúmeros cientistas 
não têm recebido treinamento neste sentido.

Exemplo 2:

Diversos autores salientam a importância do 
“acontecimento desencadeador” no inicio de um 
processo de aprendizagem (CROSS, l984; 
MEZIROW, 1991).

INDIRETA OU PARINDIRETA OU PARÁÁFRASEFRASE
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TextoTexto queque se se teveteve
acessoacesso a a partirpartir de de 
outrooutro documentodocumento.

CITACITAÇÇÃO DE CITAÃO DE CITAÇÇÃOÃO
CitaCitaçção direta ou indireta de um texto em ão direta ou indireta de um texto em 
que não se teve acesso ao original.que não se teve acesso ao original.
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CITACITAÇÇÃO DE CITAÃO DE CITAÇÇÃOÃO
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CITACITAÇÇÃO DE TEXTO TRADUZIDOÃO DE TEXTO TRADUZIDO

Quando a citação incluir texto traduzido pelo autor,
devemos citar após a chamada da citação, a expressão
“tradução nossa”, entre parênteses.

““A ansiedade de biblioteca A ansiedade de biblioteca éé caracterizada como um sentimento negativo, caracterizada como um sentimento negativo, 
uma incerteza que causa uma desordem mental nos estudantes, quanuma incerteza que causa uma desordem mental nos estudantes, quando do 
estes usam a biblioteca, desconhecendo a organizaestes usam a biblioteca, desconhecendo a organizaçção de seus recursosão de seus recursos””
(MELLON, 1986, p. 163, tradução nossa).

Na referência ficarNa referência ficaráá assim:assim:
MELLON, MELLON, ConstanceConstance A. A. LibraryLibrary anxietyanxiety: a : a groundedgrounded theorytheory
andand itsits developmentdevelopment. . CollegeCollege & & ResearchResearch LibrariesLibraries, v.47, , v.47, 
p. 161p. 161--165, mar. 1986.165, mar. 1986.
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CITACITAÇÇÃO DE FALASÃO DE FALAS



ARTIGO CIENTARTIGO CIENTÍÍFICO, ABNT NBR 6022:2003FICO, ABNT NBR 6022:2003
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ELEMENTOS 
PRÉ-TEXTUAIS 
E TEXTUAIS.

ELEMENTOS 
PRÉ-TEXTUAIS 
E TEXTUAIS.
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ELEMENTOS 
PÓS-TEXTUAIS

ELEMENTOS 
PÓS-TEXTUAIS
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Em caso de dúvidas em 

relação às normas da ABNT,   

busque ajuda do  

Bibliotecário.

biblioteca@camporeal.edu.br

Em caso de dEm caso de dúúvidas em vidas em 

relarelaçção ão ààs normas da ABNT,   s normas da ABNT,   

busque ajuda do  busque ajuda do  

BibliotecBibliotecáário.rio.

biblioteca@camporeal.edu.brbiblioteca@camporeal.edu.br


