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APRESENTAÇÃO 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma exigência do Currículo 

do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFMA-Campus Mangabeiras.  

Segundo o art. 1 da Resolução n. 088, de 24 de Abril de 2017 do IFMA o 

Trabalho de Conclusão de Curso é uma produção textual, caracterizado como uma 

atividade de integração curricular e de comprovação do saber adquirido pelo 

acadêmico, observando as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) e a forma culta na língua portuguesa, bem como abordagem de temas 

relacionados à área de atuação do Curso definido nos termos de cada Projeto 

Pedagógico de Curso de Graduação dos Campi do IFMA.  

Visando a construção dos trabalhos que serão apresentados no final de 

cada Curso de Graduação desta Instituição de Ensino foi elaborado um manual 

prático para orientar os alunos quanto á normalização e padronização dos mesmos. 

As normas aqui citadas estão de acordo com a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas. (ABNT) 
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1 A IMPORTANCIA DA NORMALIZAÇÃO EM TRABALHOS ACADÊMICOS 

 

As Instituições de Ensino Superior (IES) atuam nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. Sendo, por tanto, uma incentivadora da pesquisa científica e 

das atividades acadêmicas. A divulgação destas atividades se dá por meios de 

artigos científicos, relatórios técnicos, teses, dissertações e trabalhos de conclusão 

de curso.  

Sabe-se, que a divulgação das atividades de pesquisa, no meio 

acadêmico, é de suma importância tanto para o pesquisador e o discente, quanto 

para a instituição no qual estes estão inseridos, pois confirma autoria das atividades 

pelos mesmos, nesta perspectiva, a disseminação de tais pesquisas devem ser 

feitas de forma padronizada, adotando-se as devidas normas para garantir qualidade 

e uniformidade na apresentação gráfica do trabalho. 

A normalização de documentos é uma atividade que tem como finalidade 

tornar eficaz a comunicação no meio acadêmico, conforme enfatiza Condurú e 

Moreira (2007, não paginado): 

 

[...] a normalização de trabalhos científicos, no âmbito de uma Instituição de 
Ensino Superior (IES), vem facilitar o entendimento dos textos e propiciar o 

intercâmbio de informação, uma vez que as normas são ferramentas que 
valorizam o conteúdo destes trabalhos, tornado-os tecnicamente mais 

proveitosos a comunidade acadêmica. 

 

Desta forma, considera-se de fundamental importância, que os 

acadêmicos tenham conhecimento das normas técnicas propostas pela ABNT, para 

que a difusão e a produção de conhecimento produzida no âmbito das IES sejam de 

qualidade. 
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2 REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO 

2.1 APRESENTAÇÃO GRAFICA DOS ATRABALHOS ACADÊMICOS 

 

Conforme o art. 9 da resolução n. 088/2017 a monografia a ser 

apresentada à Instituição, quando não estiver previsto no PPC, deverá conter um 

mínimo de 35 (trinta e cinco) laudas de elementos textuais.  

A versão preliminar do TCC deverá ser encadernada em espiral e 

entregue a Coordenação do Curso em 3 (três) vias para que a mesma encaminhe os 

trabalhos aos examinadores da banca.  

A versão definitiva do trabalho deverá ser encadernada em capa dura na 

cor verde escuro com letras grafadas na cor dourada.  

Junto com a versão definitiva, o aluno terá que salvar uma versão em pdf 

do TCC e gravar em CD-ROM/DVD, ambas devem ser entregues a Coordenação do 

Curso para posterior encaminhamento a biblioteca da Instituição. 

 

2.2 ASPECTOS TIPOGRAFICOS 

 

O trabalho deve ser impresso em cor preta, podendo utilizar outras cores 

somente para ilustrações. Usar papel branco no tamanho A4. 

 

2.3 MARGENS 

 

Usar no trabalho as configurações:  

 superior, esquerda: 3 cm; 

 inferior, direita: 2 cm . 

 

2.4 FONTE (tipo e tamanho) 

 

 fonte arial ou times new roman; 

 tamanho 12 em todo o trabalho com exceção das citações com 

mais de três linhas, notas de rodapé, paginação, legendas, fontes 

das ilustrações e tabelas, ficha catalográfica e natureza do 

trabalho. (tamanho 10) 
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2.5 ALINHAMENTO 

 

 texto: justificado 

 parágrafo: primeira linha com recuo de 2 cm.  

 

2.6 ESPAÇAMENTO 

 

Todo texto deve ser digitado com espaçamento 1,5 entre linhas. O 

espaçamento entre parágrafos é igual ao espaçamento entre linhas. 

 

 as citações de mais de três linhas, notas de rodapé, referências, 

resumos, as legendas das ilustrações e tabelas, a ficha 

catalográfica, a natureza do trabalho, devem ser digitados em 

espaço simples; 

 as referências, ao final do trabalho, devem ser separadas entre si 

por um espaço simples em branco; 

 os títulos das seções primárias devem iniciar no inicio da página, 

na parte superior da mancha gráfica e ser separados do texto que 

os sucede por um espaço entre as linhas de 1,5; 

 os títulos das subseções devem ser separados do texto que os 

precede ou que os sucede por um espaço 1,5 linha. 

 os títulos, sem indicativo numérico (listas de ilustrações, sumários, 

resumos, referências, agradecimentos, lista de abreviaturas e 

siglas, lista de símbolos, apêndices, anexos) todos estes títulos 

devem aparecer centralizados na página.  

 

2.7 PAGINAÇÃO 

 

 as folhas pré-textuais (a partir da folha de rosto) devem ser 

contadas, mas não numeradas;  

 a numeração é impressa a partir da primeira folha da parte textual 

(introdução) em algarismos arábicos até a última folha do trabalho, 

incluindo os apêndices e anexos; 

 a numeração deve ser no canto superior direito da folha. 
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Figura 1 – Apresentação gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LOUREIRO, 2015. 
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Primeira linha de cada 

parágrafo o recuo é de 2 cm. 

No texto, espaço de 1,5 cm 

entre linhas, justificado, fonte 

Arial ou Times New Roman, 

tamanho 12. 

Citação direta com mais 

de três linhas: 

 
Recuo de 4 cm, espaço 
simples entre linhas,  
fonte Arial ou Times New 

Roman, tamanho 10. 

(ABNT, 2002). 
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3 ELEMENTOS ESTRUTURAIS DO TRABALHO ACADÊMICO 

 

Segundo a NBR 14724 (2011), os trabalhos acadêmicos são constituídos 

por vários elementos e seguem a ordem conforme o quadro abaixo: 

Quadro 1 – Estrutura do trabalho 

ESTRUTURA ELEMENTO OBSERVAÇÕES 

P
R

É
-T

E
X

T
U

A
IS

 

Capa Obrigatório 

Folha de rosto Obrigatório 

Ficha Catalográfica Obrigatório 

Folha de aprovação Obrigatório 

Dedicatória Opcional 

Agradecimentos Opcional 

Epígrafe  Opcional 

Resumo Obrigatório 

Abstract Obrigatório 

Lista de ilustrações Opcional 

Lista de tabelas Opcional 

Lista de abreviaturas e sigla Opcional 

Lista de símbolos Opcional 

Sumário Obrigatório 

T
E

X
T

U
A

IS
 Introdução Obrigatório 

Desenvolvimento Obrigatório 

Considerações finais Obrigatório 

P
Ó

S
-T

E
X

T
U

A
IS

 Referências Obrigatório 

Glossário Opcional 

Apêndice(s) Opcional 

Anexo(s) Opcional 

Índice(s) Opcional 

Fonte: LOUREIRO, 2015. 
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3.1 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

 

São elementos que antecedem o texto dos trabalhos acadêmicos, 

auxiliando na identificação e utilização do mesmo. (NBR 14724, 2011) 

 

3.1.1 Capa  

 

Elemento obrigatório a qual se imprime as informações indispensáveis a 

sua identificação.  

Na capa devem constar as seguintes informações: a) nome da instituição 

(opcional); b) nome do autor; c) título; d) subtítulo (se houver, deve ser evidenciada 

sua subordinação ao título, precedido de dois pontos); e) local (cidade) da instituição 

onde deve ser apresentado; f) ano de deposito (da entrega). 

Figura 2 – Capa 

 

Fonte: LOUREIRO, 2015. 
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3.1.2 Folha de rosto  

 

Elemento obrigatório que deve conter os seguintes elementos: a) nome 

do autor; b) título; c) subtítulo (se houver, deve ser evidenciada sua subordinação ao 

título, precedido de dois pontos); d) natureza: tipo do trabalho (dissertação, 

mestrado, trabalho de conclusão de curso e outros); e) nome do orientador e, se 

houver, do coorientador; f) local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado; 

g) ano de deposito (da entrega). 

Figura 3 – Folha de Rosto 

 

Fonte: LOUREIRO, 2016 
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No verso da folha de rosto deve conter os dados de catalogação na 

publicação (Ficha catalográfica), conforme o Código de Catalogação Anglo-

Americano (AACR2) vigente.  

A ficha catalográfica deve ser elaborada por um bibliotecário com registro 

ativo no Conselho Regional de Biblioteconomia.   

 

3.1.3 Folha de aprovação 

 

Elemento obrigatório inserido após a folha de rosto e deve conter: a) 

nome do autor; b) título; c) subtítulo (se houver); d) natureza do trabalho; e) nome 

do orientador e, se houver, do coorientador; f) data de aprovação e assinaturas dos 

membros da banca examinadora e instituições a que pertencem.  
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Figura 4 – Folha de aprovação 

 

Fonte: LOUREIRO, 2015 

 

3.1.4 Dedicatória 

 

Elemento opcional. Texto, geralmente curto, no qual o autor dedica seu 

trabalho a alguém.  

Se houver, o texto respectivo deve figurar à direita, na parte inferior da 

folha. 

Não escrever o termo Dedicatória na página, veja a figura abaixo. 

(fonte arial ou times; tamanho 12; letras maiúsculas; negrito; 

centralizado) 

(fonte arial ou times; tamanho 14; letras maiúsculas; negrito; 

centralizado) 

 

TÍTULO: SUBTÍTULO 

(fonte arial ou times; tamanho 10; 

espaço simples, alinhar do meio da 
mancha gráfica para a margem direita) 

(fonte arial ou times; tamanho 12; centralizado) 
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Figura 5 – Dedicatória 

Fonte: LOUREIRO, 2015. 

 

3.1.5 Agradecimentos 

 

Elemento opcional onde o autor registra os agradecimentos a pessoas 

e/ou instituições que contribuíram de forma relevante, para a elaboração do trabalho. 

A palavra Agradecimentos deve ser mencionada na parte superior da 

página.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais que sempre 
lutaram para que seus filhos 
pudessem realizar seus 
sonhos. 
(arial ou times; tamanho 12; 

espaçamento entre linhas simples) 
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Figura 6 – Agradecimentos 

 

Fonte: LOUREIRO, 2015. 

 

3.1.6 Epígrafe 

 

Folha opcional onde o autor faz alguma citação relacionada com o 

assunto tratado no trabalho.  

Não utilizar na epígrafe citação que não tenha relação com o conteúdo do 

trabalho.  

A epígrafe deve ser transcrita sem aspas, com a indicação da fonte na 

parte inferior da folha. 
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Figura 7 – Epígrafe 

Fonte: LOUREIRO, 2015. 

 

3.1.7 Resumo e Abstract 

 

O resumo é um elemento obrigatório que consiste na apresentação 

concisa dos pontos relevantes do trabalho.  

Segundo a NBR 6028 (2003) “O resumo deve ressaltar o objetivo, o 

método, os resultados e as conclusões”. O texto deve ser redigido em paragrafo,  

com verbo na terceira pessoa do singular e na voz ativa. 

Para trabalhos acadêmicos (teses, dissertações e outros) e relatórios 

técnico-científicos a NBR 6028 (2003) orienta que o resume deve ter entre 150 a 500 

palavras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se, na verdade, não estou no mundo para 
simplesmente a ele me adaptar, mas para 
transformá-lo; se não é possível mudá-lo 
sem um certo sonho ou projeto de 
mundo, devo usar toda possibilidade que 
tenho para não apenas falar de minha 
utopia, mas participar de práticas com ela 
coerente.  

(Paulo Freire, 2000) 

(arial ou times; tamanho 12, espaçamento entre linhas simples) 
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O Abstract segue as mesmas regras de apresentação do resumo em 

português, sendo que cada um deve ser apresentado em páginas distintas.  

As Palavras-chave são inseridas logo abaixo do resumo separadas entre 

si por ponto e finalizada por ponto e deve conter 3 (três) palavras. 

 

 

Figura 8 – Resumo 

 

Fonte: LOUREIRO, 2015. 

 

3.1.8 Listas de ilustrações/ tabelas/ abreviaturas e siglas/ símbolos 

 

As Listas de ilustrações/ tabelas/ abreviaturas e siglas/ símbolos são 

elementos opcionais. Elaboradas de acordo com a ordem apresentadas no texto. 

Todas as ilustrações/figuras (gráficos, quadros, fórmulas lâminas, desenhos, 

gravuras, mapas, organogramas, fluxogramas, retratos e outros) e tabelas devem 

ser identificadas com título e com o numero de página.  
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Os títulos das tabelas e das ilustrações/figuras devem ser descritos em 

fonte 12, negrito, centralizados na parte superior. Na parte inferior das 

ilustrações/figuras e tabelas indicar a fonte consultada (mesmo que seja produção 

do próprio autor). 

Essas listas só podem ser elaboradas a partir de 10 (dez) itens, caso 

contrário não há necessidade. 

Ao mencionar as tabelas no corpo do texto, as mesmas devem ser 

escritas com a primeira letra em maiúsculo e negritada, conforme exemplo abaixo: 

  Ex:  Na Tabela - 1  

 

Figura 9 – Listas 

 

Fonte: LOUREIRO, 2015. 
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3.1.9 Sumário 

 

Elemento obrigatório e ultimo item pré-textual.  

O sumário consiste na relação das principais divisões do documento 

(capítulos, seções e subseções) na ordem em que aparecem no texto, com a 

indicação do número da página inicial da localização no corpo do trabalho. 

Recomenda-se adotar a numeração progressiva, em números arábicos.  

 

Figura 10 - Sumário 

 

Fonte: LOUREIRO, 2015. 

 

3.2 ELEMENTOS TEXTUAIS 

 

Parte do texto em que é exposto todo o trabalho e contem 3 (três) partes: 

introdução, desenvolvimento e considerações finais/e ou conclusões. 

 A Introdução é a parte inicial do trabalho, onde deve conter a 

delimitação do tema, os objetivos, justificativa, problemáticas, e metodologia 

(métodos utilizados).  
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A introdução é a apresentação de todas as sessões do trabalho, a 

mesma deve ser escrita de forma sucinta e objetiva e sem citações. 

O Desenvolvimento ou o Corpo do trabalho é a parte principal do 

trabalho onde se desenvolve a(s) ideia(s) de forma ordenada e detalhada. O 

desenvolvimento divide-se em seções e subseções de acordo com a abordagem do 

tema e método definido pelo autor do trabalho, nele consta o referencial teórico, 

metodologia, analise e discussão dos dados.   

As Considerações finais/ e ou Conclusões é a parte final do trabalho 

onde o autor apresenta as reflexões e ponderações correspondentes aos objetivos 

ou hipóteses do trabalho e as lições aprendidas. 

 

3.3 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

 

São elementos que completam o trabalha. Sendo eles na seguinte ordem: 

referências, apêndice e anexo. 

 

3.3.1 Referências 

 

Elemento obrigatório. Elaborada conforme a NBR 6023 (2002). 

A lista de referências devem conter exclusivamente os autores e obras 

efetivamente citadas no trabalho e/ou parafraseadas e ser apresentadas no final do 

texto, em ordem alfabética. 

Aspectos gráficos da lista de referências: 

 

 Espaçamento: as referências devem ser digitadas, usando espaço simples 

entre as linhas e separadas entre si por um espaço simples.  

 Fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12.  

 Margem: As referências são alinhadas somente à margem esquerda.  
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Figura 11 – Referências 

 

Fonte: LOUREIRO, 2015. 

 

3.3.2 Apêndices 

 

Elemento opcional inserido no final do trabalho que recebe paginação 

sequencial do corpo do trabalho. 

O apêndice é um documento elaborado pelo próprio autor que serve para 

complementar sua argumentação, como por exemplo, questionários, formulários, 

entrevistas, etc. 

A palavra APÊNDICE deve ser identificada por letras maiúsculas 

(negritar) e travessão, seguido do título (sem negrito) e centralizado. 

Sugere-se utilizar uma folha em branco com o termo APÊNDICE, 

centralizado, em fonte 16 e negrito. 
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Figura 12 – Apêndice 

 

Fonte: LOUREIRO, 2015. 

 

3.3.3 Anexos 

 

Elemento opcional inserido no final do trabalho que recebe paginação 

sequencial do corpo do trabalho. 

O anexo é um documento não elaborado pelo autor que serve para 

fundamentar, comprovar ou ilustrar o trabalho, como por exemplo, mapas, leis, 

estatutos, etc. 

A palavra ANEXO deve ser identificada por letras maiúsculas (negritar) e 

travessão, seguido do título (sem negrito) e centralizado. 

Sugere-se utilizar uma folha em branco com o termo ANEXO, 

centralizado, em fonte 16 e negrito. 
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Figura 13 – Anexo 

 

Fonte: LOUREIRO, 2015 
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4 CITAÇÕES DE ACORDO COM A ABNT 

 

A NBR 10520 (2002) diz que a citação é a menção, no texto, de uma 

informação extraída de outra fonte que tem objetivo de esclarecer, reforçar ou 

ilustrar as ideias afirmadas no trabalho.  

A autoria poderá ser: pessoal e institucional. No caso de documentos sem 

indicação do autor, poderá ocorrer a indicação pelo título do documento utilizado. 

As entradas das autorias deverão ser em letras MAÍÚSCULAS, se estiver 

entre parênteses, seguida do ano e página, separados por vírgula; em letras 

minúsculas se estiver fora dos parênteses, devendo aparecer entre parênteses 

somente a data e página do documento citado. 

 

4.1 TIPOS DE CITAÇÕES 

 

As citações podem ser de 3 tipos: direta, indireta e citação de citação 

 

4.1.1 Citação direta 

 

Transcrição textual, ou seja, palavra por palavra de parte da obra 

consultada, portanto, sem alteração por parte de quem elabora o trabalho 

acadêmico. 

Citações até 3 linhas devem ser inseridas no parágrafos entre aspas 

duplas, mesma fonte e espaçamento. 

 

Para Barbosa (2004, p. 23) “pesquisar é elaborar um conhecimento novo, que tenha 

relevância social e científica”. 

 

“Todas as pesquisas tem como objetivo produzirem conhecimentos novos.” 

(CARVALHO et al., p. 15). 

 

Citações com mais de 3 linhas devem ser destacadas com recuo de 4 

cm da margem esquerda, fonte 10 e sem as aspas. 
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Edvinsson e Malone exemplificam, através do desenho de uma árvore, o 

Capital Intelectual, onde explica em sentido figurado que: 

 

As partes visíveis da árvore, tronco, galhos e folhas, representam a empresa 

conforme é conhecida pelo mercado. O fruto produzido por essa árvore 
representa os lucros e os produtos da empresa. As raízes, massa que está 

abaixo da superfície, representa o valor oculto. Para que a árvore floresça e 
produza bons frutos, ela precisa ser alimentada por raízes fortes e sadias. 
(EDVINSSON; MALONE, 1998, p. 28) 

 

 

4.1.2 Citação indireta 

 

Por não se tratar de uma transcrição literal essa citação não precisa de 

aspas e a indicação do número da página é opcional. 

 

Para Santos (2004) o perfil do novo administrador precisa conjugar a 

curiosidade de aprender com os conhecimentos do campo de estudo. 

 

O perfil do novo administrador precisa conjugar a curiosidade de aprender 

com os conhecimentos do campo de estudo. (SANTOS, 2004).  

 

4.1.3 Citação de citação 

 

Citação de citação é a informação retirada de uma obra consultada a qual 

não se teve acesso ao documento original. 

Na lista de referências somente deve constar a obra consultada. 

No texto indica-se o autor citado seguido da expressão latina “apud” que 

significa “citado por” e em seguida o nome do autor consultado, a data e pagina 

onde consta a citação. 

 

Hirschman apud Abranches, Santos e Coimbra (1987, p.23) afirma que “a 

explicação para essa tolerância pode estar no ‘efeito túnel’ de que fala.”. 

 

Referência: 
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ABRANCHES, S. H.; SANTOS, W. G.; COIMBRA, M. A. Política social e combate 

à pobreza. Rio de Janeiro: Zahar, 1987. 

 

Neste sentido, “tragicamente, sabe-se que a aplicação consistente de 

qualquer desses princípios termina por justificar políticas tirânicas.” (FISHKIN apud 

ABRANCHES; SANTOS; COIMBRA, 1987, p.38). 

Referência: 

ABRANCHES, S. H.; SANTOS, W. G.; COIMBRA, M. A. Política social e combate 

à pobreza. Rio de Janeiro: Zahar, 1987. 

 

4.2 MODELOS DE CITAÇÕES 

 

a) citação de um autor: 

(LOUREIRO FILHO, 1990)  

Loureiro Filho (1990) 

 

b) Citação de dois autores 

(FERREIRA; GOMES, 2005) 

Ferreira e Gomes (2005) 

 

c) Citação de 3 autores: 

(TORRES; SANTOS; SILVA, 2000) 

Torres, Santos e Silva (2000) 

 

d) Mais de 3 autores: 

(LEAL et al., 2015) 

Leal et al. (2015) 

 

e) Citação de autores com sobrenomes iguais: quando e houver coincidência de 

autores com o mesmo sobrenome e datas, acrescentar as iniciais do 

prenome.  

(NOBRE, C, 1991) 

(NOBRE, F, 1991) 
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f) Citação do mesmo autor e mesmo ano:  

(MASSALINO, 2013a) 

(MASSALINO, 2013b) 
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5 ELABORAÇÃO DE REFÊRENCIAS 

 

Referências são: “conjunto padronizado de elementos descritivos, 

retirados de um documento, que permite sua identificação individual”. 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002, p.3). 

As referências devem ser alinhadas somente à margem esquerda do texto, em 

espaço simples e separadas entre si por espaço simples e organizadas em ordem 

alfabética. 

 

5.1 ELEMENTOS ESSENCIAIS DA REFERÊNCIA 

 

Os elementos essenciais das referências são informações indispensáveis 

à identificação do documento. São eles: a) Autor(es); b) Título e subtítulo (se 

houver); c) Edição (se houver); d) Local; e) Editora; f) Data; g) Número de paginas; 

h) Série/Coleção (se houver) 

A estrutura da referência segue a seguinte ordem: 

 

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. Edição. Local: Editora, ano. nº de páginas. 

(Séries). 

 

FONSECA, Fernanda. Educação rural: contexto histórico. 2.ed. São Paulo: Edusp, 

2009. 77p. (Educação no Campo; 2). 

 

5.2 FORMAS DE ENTRADA 

 

As referências são elaboradas segunda a NBR 6023. 

 

5.2.1 Livro no todo 

Elementos essenciais são: autor (es), título, edição, local, editora e data 

de publicação. 

 

a) Um autor: 
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SANTOS, Felipe dos. Filosofia: um breve comentário. 3. ed. São Paulo: Cortez, 

2010. 100 p. 

 

b) Mais de um autor: 

RABELLO, Antônio; SILVA, Maria. Crianças no Pará. Belém: EDUFPA, 2005. 65 p. 

 

c) Mais de 3 autores: 

FERREIRA, Eliton Jânio Araújo et al. A formação do pedagogo. Belém: EDUEPA, 

2010. 70 p 

 

d) Autoria desconhecida: a primeira palavra do título deve ser em letras 

maiúsculas.   

DIAGNÓSTICO do setor editorial brasileiro. São Paulo: Câmara Brasileira do Livro, 

1993. 64 p. 

 

e) Responsabilidade pelo conjunto da obra: 

GRAÇA, Maria da Penha (Org.). Gramática. Rio de Janeiro: Vozes, 2005. 200 p. 

 

f) Entidades (órgãos governamentais, empresas, associações, congressos, 

etc.): os nomes das entidades em letras maiúsculas.  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

MARANHÃO. Relatório de atividades, 2000. São Luis, 2001. 300 p. 

BANCO DA AMAZÔNIA. A Amazônia e o seu Banco. Belém, 2000. 21 p. 

 

g) Entidades com denominação genérica: nome precedido pelo órgão superior 

ou pela jurisdição geográfica à qual pertence. 

BRASIL. Ministério da Justiça. Relatório de atividades. Brasília, DF, 1993. 28p. 

AMAZONAS. Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral. Programa de 

Relacionalização da População de Várzea. Manaus, 1990. 20 p. 
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5.2.1.1 Notas especiais 

 

a) Local de publicação: quando o local não aparecer explicitamente, mas 

puder ser identificado, usar entre colchetes. Quando o local não for 

identificado usar a expressão Sine loco, abreviada, entre colchetes [S.l]. 

SILVA, Alexandre. O Lúdico: teoria. [São Paulo]: Saraiva, 2010. 65 p. 

CONCEIÇÃO, Ricardo. Matemática. [S.l]: Cortez, 2003. 267 p.  

 

b) Editora: Quando a editora não for identificada usar a expressão sine 

nomine, abreviada, entre colchetes [s.n.]. mas quando o local e a editora 

não puderem ser identificados na publicação, utilizam-se ambas as 

expressões, abreviadas e entre colchetes [S.l.: s.n.]. 

FRANCO, I. Discurso Direto. Brasília, DF: [s.n.], 1993. 107 p. 

GONÇALVES, F. B. A história de Mirador. [S.l.: s.n.], 1993. 99 p 

 

c) Data de publicação: data aproximada em colchetes caso não esteja 

visível:  

[1981 ou 1982] um ano ou outro / [1995?] data provável; 

[1995] data certa não indicada na obra / [entre 1990 e 1998] use intervalos menores 

de 20 anos; 

[ca.1978] data aproximada / [199-] década certa; 

[199?] década provável / [19--] para século certo; 

[19--?] para século provável. 

 

d) Paginação: Quando a publicação não for paginada ou a numeração de 

páginas for irregular, indica-se esta característica. 

MARQUES, M. P.; LANZELOTTE, R. G. Banco de dados. Rio de Janeiro: EDPUC, 

1993. Paginação irregular. 

FERREIRA, Célio A. Açaí. Belém: EMBRAPA, 1998. Não paginado. (Coleção 

Amazônia). 

 

 



31 
 

5.2.2 Capitulo de livros 

 

Elementos essenciais: 

SOBRENOME, Nome. Título da parte. In: Referência completa da obra no todo.  

 

a) Sem autoria própria: 

MOREIRA, Clara A. A questão florestal. In: ______. Amazônia Brasileira. Belém: 

CEJUP, 1997, p. 155-211. 

 

b) Com autoria própria: 

ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI, G.; 

SCHMIDT, J. (Org.). História dos jovens 2. São Paulo: Companhia das Letras, 

1996. p. 7-16. 

 

5.2.3 Periódicos  

 

Elementos essências: 

TÍTULO, Local: Editor, data de início e de encerramento da publicação.  

 

a) Periódicos no todo (coleção): 

BOLETIM DA QUALIDADE, Belém: Banco da Amazônia, 1993-1999. 

 

b) Periódicos considerados em partes: 

REVISTA AGROPECUÁRIA. Belém: EMBRAPA, n. 148, 28 jun. 2000. 

  

c) Artigos: 

AMORIM JUNIOR, Roberto. Educação no Campo. Presença Pedagógica, São 

Paulo, v. 18, n. 50, p. 18-23, set. 2008. 
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d) Artigos de jornais: 

SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título do Jornal, Local, Data mês. Ano. 

Caderno/Seção, página. 

MENDES, Lucival. Açaí exporta tradição. O Liberal, Belém, 07 abr. 2008. 

Atualidades, p. 5. 

 

5.2.4 Trabalhos acadêmicos 

 

Elementos essenciais: 

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. Ano. nº de fol. Tipo de Doc. (O grau) – 

Vinculação Acadêmica, Local, Ano da defesa. 

LIMA, Flávia G. F.; SOUZA, Josilene da S. Educação no campo: desafios. 2010. 52 

f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) – Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Maracanã/MA, 2010. 

 

5.2.5 Trabalhos apresentados em eventos 

a) Trabalhos considerados no todo 

NOME DO EVENTO, Numeração., Ano, Local. Título do documento, local de 

publicação: Editora, data da publicação. 

REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA, 20., 1997, Poços 

de Caldas. Química: academia, indústria, sociedade: livro de resumos. São Paulo: 

Sociedade Brasileira de Química, 1997. 

 

b)Trabalhos considerados em parte 

SOBRENOME, Nome. Título do Trabalho. In: NOME DO EVENTO, Numeração., 

Ano, Local. Título do documento, local de publicação: Editora, data da publicação. 

AZEVEDO, André. Esgotamento sanitário de Mosqueiro. In: SIMPÓSIO DA 

AMAZÔNIA, 5., 2002, Belém. Resumos... Belém: UFPA, 2002. p. 60.   
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5.2.6 Documentos em meio eletrônico 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Conheça a ABNT. 

Disponível em: <http://www.abnt.org.br/default.asp?resolucao=1245>. Acesso em: 

18 set. 2011. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. Centros. Disponível 

em:<http://www.ufpe.br/>. Acesso em: 2 jun. 2010. 

POLÍTICA. In: DICIONÁRIO da língua portuguesa. Lisboa: Priberam Informática. 

Disponível em: <http://www.priberam.pt/dlDLPO>. Acesso em: 8 mar. 1999. 

PARÁ. Secretaria Especial de Infra-Estrutura. Sistema de Informações 

Georreferenciais do Estado do Pará (SIGIEP). Belém, 2001. 1 CD-ROM. 
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