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1  TRABALHOS ACADÊMICOS 

 

O contexto da formação acadêmica implica em uma série de atividades de 

cunho prático e teórico, as quais possibilitam ao estudante de nível superior 

aprofundar e aprimorar os conhecimentos necessários para que o mesmo 

desempenhe com excelência sua futura profissão.  Para tal, docentes fazem uso de 

uma prática frequente no contexto de sala de aula, que é a solicitação de trabalhos 

acadêmicos. Tais trabalhos podem ser desenvolvidos em grupos ou mesmo de forma 

individual, podem ter o tema definido e delimitado pelo professor, ou ser de livre 

escolha dos alunos (ex.: a monografia, projetos, artigos, notas científicas, trabalhos 

de pesquisa acadêmicos, etc.).   

Independente da restrição temática do trabalho, todos devem estar de acordo 

com as normas da instituição quanto ao uso correto de citações, de estrutura e 

organização do texto e de formatação.  

O presente manual tem por objetivo apresentar as normas de formatação 

exigidas pelo Centro Universitário Redentor, sendo o mesmo recomendado tanto para 

trabalhos solicitados em disciplinas curriculares, como também para a formatação do 

Trabalho de Conclusão de Curso. Tais normas foram selecionadas a partir da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) de 2002, sendo feita a opção 

sempre pelo modelo mais simplificado no que se refere à quantidade de elementos. 

 



4 

 

MANUAL DE FORMATAÇÃO DE TEXTOS ACADÊMICOS 

 

 
 

2  REDAÇÃO DO TEXTO 

 

Os textos científicos são caracterizados por apresentarem os resultados de 

uma investigação científica, sendo sua construção uma difícil etapa da pesquisa, pois 

consiste na elaboração de um texto pensado, que envolve a exposição dos raciocínios 

e reflexões elaboradas com base na literatura selecionada e na análise dos dados 

coletados.  

As ideias a serem expostas no texto devem ser organizadas de acordo com 

os objetivos propostos, sendo necessária uma sequência lógica para o bom 

entendimento das informações contidas no trabalho. Os textos científicos têm como 

pressuposto básico a clareza de ideias, não dando possibilidades de equívocos nem 

de duplo sentido.   

O uso de citações bibliográficas diversificadas e atualizadas é de extrema 

importância para o texto acadêmico-científico, pois direciona o leitor aos meios de 

acesso às informações utilizadas pelo autor, para que possa, a partir delas, fazer suas 

avaliações. 

 

2.1 Passos para redação de textos científicos 

 

Todo texto científico deve seguir uma série de passos para garantir a fidelidade 

das informações apresentadas, bem como a qualidade da produção textual. 

 

2.1.1 Seleção e organização das informações 

 

Em uma atividade de pesquisa, é comum o levantamento de dados que não 

serão diretamente utilizados na construção do texto, sendo que sua coleta muitas 

vezes é realizada por disponibilidade ou para produção de um trabalho posterior. 

Desta forma devem ser selecionados para a construção dos textos, os dados que 

realmente são significativos tendo como base os objetivos a serem alcançados, 

tornando a redação mais específica e clara.  

 Os dados (informações) já selecionados devem ser organizados em “bloco de 

ideias”, isto é, um agrupamento das ideias sob um mesmo contexto, sendo assim, as 
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informações que estão correlacionadas virão em uma sequência lógica e organizada, 

com uma linha de raciocínio delineada, o que facilita o entendimento pelo leitor do 

texto.   

A organização do texto deve sempre que necessário ser subdividida em tópicos 

(capítulos) e subtópicos (subcapítulos), sendo a cada divisão atribuído um título 

condizente com os conteúdos abordados.  

 Em seguida, deve-se organizar tais tópicos (capítulos) em uma sequência 

lógica que obedeça a uma hierarquia de ideias dentro de cada bloco, seguindo sempre 

o critério de que as informações mais básicas devem vir antes das mais complexas, 

servindo de base para sua compreensão. Normalmente, os raciocínios partem sempre 

de um contexto geral para um contexto restrito ou de informações básicas 

(conceituais) para informações mais específicas (aplicadas). 

 

2.1.2 Formulação do texto 

 

A construção dos parágrafos do texto deve considerar a relação entre ideias 

principais e ideias secundárias. As ideias consideradas mais importantes serão as 

ideias principais dos parágrafos, que serão complementadas por ideias secundárias 

que visam a melhorar o entendimento ou a contextualizar as ideias centrais, 

esclarecendo, explicando, exemplificando e detalhando tais informações.  

A sequência ideal colocada em um parágrafo não estabelece uma regra 

fechada, normalmente inicia-se o parágrafo com a ideia central, sendo esta 

complementada pelas ideias secundárias; porém, se a frase ficar melhor formulada 

de outra forma, deve-se permanecer a melhor construção gramatical.  

As frases que compõem os parágrafos devem expressar informações da forma 

mais clara possível, sendo preferíveis frases curtas; porém, se para o bom 

desenvolvimento de um raciocínio for necessária uma frase maior, essa deve ser 

formulada. 
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3  CITAÇÕES E NOTAS 

 

Todos os trabalhos apresentados por estudantes de graduação e pós-

graduação, normalmente, são elaborados a partir da leitura de diversas obras, tanto 

escritas (livros, periódicos), quanto virtuais (sites e artigos de revistas eletrônicas). 

Desta forma, todo o material lido, utilizado para composição do corpo do texto, deverá 

obrigatoriamente ter sua fonte de consulta mencionada. Primeiramente, a menção 

se dá na forma de citação bibliográfica, na qual o autor é mencionado após a própria 

citação ou precedendo sua informação. Em um segundo momento, listam-se todas as 

obras utilizadas na pesquisa na seção Referências, que encerra o texto.   

 Vale ressaltar que o uso inadequado de quaisquer informações, dados, 

imagens ou tabelas sem a correta citação bibliográfica denota a prática de PLÁGIO, 

condenada pelas legislações vigentes, sendo que, quando comprovada, pode 

condicionar à reprovação do trabalho.  

  

3.1 Formas de citação  

 

A ABNT NBR 10520:2002 orienta e especifica quanto às características 

exigíveis para a apresentação de citações em documentos. 

    

3.1.1 Citação Indireta (Livre):   

 

Reprodução da IDEIA do autor, sem o uso de suas palavras na íntegra. Pode 

constituir uma síntese ou resumo sem alterar a ideia original do autor, utilizando-se de 

palavras próprias. É escrita sem aspas, com o mesmo espaçamento e tipo de letra do 

texto acadêmico.  

  

3.1.2 Citação Direta (Textual):   

 

Trata-se da reprodução exata do texto lido (literal), sendo expressa de duas formas:  
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a) Citações curtas (até 3 linhas) 

As citações que não excedem três linhas são inseridas no texto, entre aspas e 

acompanhadas da fonte bibliográfica. Utilizam-se a mesma fonte e o tamanho do texto 

geral (Arial, ou Times new Roman 12). Em situações em que a frase a ser reproduzida 

encontra-se situada no meio de uma sentença mais longa, ao ser citada, a frase deve 

ser iniciada e/ou finalizada com reticências entre colchetes. 

 

 b) Citações longas (mais de 3 linhas) 

Devem constituir um parágrafo independente, recuado a 4 cm da margem esquerda, 

com fonte do texto em tamanho 11 e espaçamento simples.  

 

3.2 Formas de referências das citações  

  

As citações curtas ou longas, diretas ou indiretas, devem ser referenciadas no 

texto produzido pelo acadêmico. O sistema adotado será o autor/data, proposto pela 

ABNT, que é compartilhado pelo sistema internacional de citações. 

    

3.2.1 Sistema autor/data 

 

É uma técnica de referência simples e bem utilizada. Após o trecho citado, nos 

formatos já mencionados, escreve-se, entre parênteses, o sobrenome do autor em 

letras maiúsculas, depois a vírgula, o ano de publicação, a vírgula, novamente, e a 

página da qual a citação foi extraída, em casos de citação literal.  

Esses elementos são separados por vírgula e o número da página é precedido 

da letra “p.”. Se no contexto da frase desenvolvida for mencionado o autor, coloca-se 

somente o ano e página entre parênteses.  

Exemplos:  

Citação indireta  

 ... produtor de conhecimento (SANTOS, 2001)      ou  

   Segundo Santos (2001), .... produtor de conhecimento.  

 

Citação direta curta  
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        “[...] produtor de conhecimento” (SANTOS, 2001, p.31)   ou  

   Segundo Santos (2001, p. 31), “[...] produtor de conhecimento”.  

  

3.2.2 Citação de textos com dois ou mais autores 

 

Em textos com até três autores, devem ser citados todos os autores 

intercalados com ponto e vírgula, vírgula e o ano de publicação, se não estiverem 

inseridos no texto. Ou se citarão todos os autores, intercalados com vírgula, sendo 

inserido e entre o último e penúltimo autor, e colocado entre parênteses o ano de 

publicação, vírgula e ‘p.’ que é o número da página) 

 

Exemplo:  

Autores não inseridos no texto 

“O aumento do nível do mar é uma ameaça, particularmente para as áreas úmidas do 

Atlântico Sul.” (ALFREDINI; ARASAKI, 2018, p. 221). 

  

Autores inseridos no texto 

Segundo Alfredini e Arasaki (2018, p. 221), “o aumento do nível do mar é uma ameaça, 

particularmente para as áreas úmidas do Atlântico Sul.”  

 

Em casos de quatro autores ou mais, convém indicar todos; contudo a norma 

permite indicar o primeiro e a expressão et al., em itálico, que significa “e 

colaboradores”, seguida de vírgula e o ano de publicação.  

Exemplo:  

[...] (SANTOS et al., 2005)  ou,  

Segundo Santos et al. (2005), [...].  

  

3.2.3 Citação de citação 

 

Refere-se a casos nos quais se deseja citar um trecho já citado em outra obra. 

Neste caso, deve-se primeiro referenciar a obra indiretamente citada, a expressão 

apud, em itálico, e depois a obra lida.  
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Exemplo:  

(SANTOS, 1990 apud RIBEIRO, 2001).  

Nas referências bibliográficas, deve-se fazer a citação completa da primeira, 

intercalar com o termo apud e citar a referência completa da obra lida.  Este recurso 

só deve ser utilizado em casos restritos nos quais não há o acesso à obra original, 

seja de difícil acesso ou não esteja disponível para aquisição.  

 

3.3 Notas de rodapé 

 

 São citações, sugestões, análises ou esclarecimentos que não devem ser 

incluídos no texto, para não interromper a sequência lógica da leitura, sendo inseridas 

na parte inferior da página, dentro da margem, ficando separadas do texto por um 

espaço simples e por filete de 3 cm a partir da margem esquerda (fonte Arial, ou Times 

New Roman, tamanho 11).  

Atenção: Não fazer citações em outros idiomas, mesmo que o original seja em 

outra língua. Deve-se traduzir o texto. Evitar o uso de siglas. Caso necessite, deve-se 

colocar seu significado na primeira vez em que ela aparece no texto. 
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4  ESTRUTURA E FORMATAÇÃO DO TEXTO 

 

A estrutura de um trabalho acadêmico deve apresentar-se de forma 

padronizada e organizada. 

A ABNT NBR 14724:2011, divide a estrutura do trabalho da seguinte forma:  

 

Parte externa 
Capa (obrigatório) 

Lombada (opcional) 

  

Parte interna 

Elementos pré-textuais 

Elementos Textuais 

Elementos Pós-textuais 

 

De forma mais detalhada, o quadro a seguir apresenta todas as partes 

constituintes do caderno, sendo obrigatórias ou opcionais: 
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ESTRUTURA ELEMENTO 

Parte externa  
Capa (obrigatório)    

Lombada (opcional)* 

Parte 
interna 

Pré-textuais  

Folha de rosto (obrigatório)  
Errata (opcional)* 
Folha de aprovação (obrigatório)  
Dedicatória(s) (opcional)  
Agradecimento (s) (opcional)  
Epígrafe (opcional)  
Resumo na língua vernácula (obrigatório)  
Resumo na língua estrangeira (obrigatório)  
Lista de ilustrações (opcional)  
Lista de tabelas (opcional)  
Lista de abreviaturas e siglas (opcional)  
Lista de símbolos (opcional)  
Sumário (obrigatório)  

Textuais  

Área de Ciências 
Exatas 

Área de Ciências  
da Saúde 

Área de Ciências 
Humanas, 
Sociais e 
Jurídicas 

 

Introdução 
Revisão da 
Literatura  
Materiais e 
Métodos  
Resultados e 
Discussão  
Conclusões  
 

Seção I: 
REVISÃO DA 
LITERATURA  
Introdução  
Títulos dos 
capítulos  
Referências da 
Revisão da 
Literatura  
Seção II: 
ARTIGO 
CIENTÍFICO 
Introdução;   
Materiais e 
Métodos;   
Resultados e 
Discussão;   
Conclusões   
 

TCC 
Introdução: 
apresentação dos 
objetivos, 
métodos da 
pesquisa, 
relevância, 
síntese dos 
capítulos/seções 
 
Desenvolvimento: 
capítulos ou 
seções teóricas – 
abordagem 
sequencial da 
revisão de 
literatura 
 
Conclusões 
 
ARTIGO 
CIENTÍFICO 
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(modelo 
REINPEC) 

Pós-textuais 

Referências (obrigatório)    
Glossário (opcional)  
Apêndice(s) (opcional)  
Anexo(s) (opcional)  

* Não aplicado em nossos trabalhos. 

 

 

4.1 Capa 

 

A capa é a primeira apresentação e proteção externa do trabalho, sendo 

obrigatória em todos os trabalhos científicos. Deve ser redigida em fonte Arial ou 

Times New Roman, centralizado e espaçamento entre linhas 1,5 cm.  

Apresentam-se na capa dados identificadores da obra, tais como:   

Logo da Instituição ou nome da instituição: tamanho 12, letras maiúsculas e em 

negrito (1ª linha da folha);   

Curso: tamanho 12, letras maiúsculas e em negrito (2ª linha);   

Nome(s) do(s) autor(es): tamanho 12, sem negrito, todas as letras maiúsculas 

(aproximadamente 7ª linha)   
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Título: tamanho 12, em negrito e letra maiúsculas (aproximadamente 16ª linha; se o 

título tiver mais de uma linha iniciar na 15ª) O título deve ser colocado no centro da 

página;   

Local onde deve ser apresentado: tamanho 12, só primeira letra em maiúsculo, sem 

negrito (penúltima linha);   

Ano: tamanho 12, sem negrito (última linha).  

O espaçamento dos termos contidos na capa deve ser de 1,5 e devem estar 

centralizados. A disposição dos elementos deve respeitar uma harmonia visual, 

podendo ser alteradas a numeração das linhas na redação da capa.  

A seguir, apresentamos um modelo de capa: 

 

 



 

1 
 

 

ENGENHARIA CIVIL 

 

 

 

 

 

MARCO AURELIO ANTONIO AUGUSTO 

CAIO JÚLIO CÉSAR AUGUSTO GERMÂNICO 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE COMPUTACIONAL DO SISTEMA DE CONTRAVENTO DE UM 

EDÍFICIO DE 20 PAVIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itaperuna 

2020 

Margem superior: 3,0cm 

Margem inferior: 2,0cm 

Margem 
direita: 
2,0cm 

Margem 
esquerda: 

3,0cm 

Tamanho 12, e letras 
maiúsculas. (Sem negrito) 

Tamanho 12, negrito e 
letras maiúsculas. 

Localizado no centro da 
página 

Tamanho 12, e letras 
minúsculas, somente a 
primeira letra maiúscula 

(sem negrito) 

Tamanho 12, negrito e 
letras maiúsculas 
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4.2 Folha de rosto 

 

A folha de rosto apresenta elementos essenciais à identificação dos trabalhos, 

sendo obrigatória em todas as formas de trabalhos acadêmicos. Os elementos da 

folha de rosto devem ser apresentados na seguinte ordem:   

Autor: fonte tamanho 12, sem negrito, centralizado, todas em maiúsculas (1ª linha);    

Título: tamanho 12, letras maiúsculas, em negrito (mesma disposição da capa);   

Natureza: consiste na apresentação do trabalho e explicita de que se trata a obra 

(trabalho, relatório, projeto, trabalho de conclusão de curso, etc.), a quem é 

apresentada e para quê. Deve vir no canto inferior direito e ser escrita em fonte Arial 

ou Times New Roman, tamanho 11, espaçamento simples e em quadro justificado 

sem linha (borda). O quadro deve se localizar a 2 cm da borda direita e a 13 cm (3 da 

margem, mais 10 cm) da borda esquerda.  

Orientador: tamanho 12, só iniciais em maiúsculo, sem negrito e centralizado 

(necessário somente nos trabalhos de titulação – trabalhos de conclusão de curso, 

dissertações e teses), deve estar localizado duas linhas abaixo da natureza do texto. 

A palavra “orientador” deve vir em negrito.  

Local (cidade): tamanho 12, só iniciais em maiúsculo, centralizado, sem negrito 

(penúltima linha).   

Ano: tamanho 12, centralizado, sem negrito (última linha). 

A seguir, o modelo de folha de rosto: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 MARCO AURELIO ANTONIO AUGUSTO 

 CAIO JÚLIO CÉSAR AUGUSTO GERMÂNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE COMPUTACIONAL DO SISTEMA DE CONTRAVENTO DE UM 

EDÍFICIO DE 20 PAVIMENTOS 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado como requisito parcial 
para a obtenção do título de 
Bacharel em Engenharia Civil ao 
Centro Universitário Redentor. 

 

 

Orientador: Agostinho de Hipona 

 

 

 

 

 

Itaperuna 

2020

Margem superior: 3,0cm 

Margem inferior: 2,0cm 

Margem 
direita: 
2,0cm 

Margem 
esquerda: 

3,0cm 

Tamanho 12, negrito e letras maiúsculas 
Localizado no centro da página 

Tamanho 12, e letras 
minúsculas, somente as 

primeiras letras maiúsculas 
(sem negrito) 

Tamanho 12, e letras 
maiúsculas (sem negrito) 

Distância até a borda esquerda: 13,0 cm 

Tamanho 11, e letras 
minúsculas, espaçamento 

simples (sem negrito) Tamanho 12, e letras 
minúsculas, somente as 

primeiras letras maiúsculas. 
Em negrito. 
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4.3 Folha de Aprovação 

 

A folha de aprovação vem logo em seguida de folha de rosto, redigida em 

espaçamento 1,5, fonte Arial ou Times New Roman, sendo constituída por:  

Autor do trabalho: letras maiúsculas, tamanho 12 sem negrito, justificado;  

Título do trabalho: letras maiúsculas, sem negrito, tamanho 12, justificado;  

Natureza do trabalho: caracteriza se o trabalho como Trabalho de Conclusão de 

Curso. Deve ser escrito sem negrito, tamanho 12, justificado;  

Objetivo: Título obtido com o trabalho (Bacharel ou Licenciatura). Escrito sem negrito, 

tamanho 12, justificado;  

Nome da instituição a que é submetido: só inicial da frase em maiúscula, sem 

negrito, tamanho 12, justificado;  

Área de concentração: Curso de graduação e área de concentração. Só inicial da 

frase em maiúscula, sem negrito, tamanho 12, justificado;  

Data de aprovação: sem negrito, tamanho 12, justificado;  

Banca Examinadora: Nome dos membros que irão compor a banca, sua titulação e 

instituição pela qual respondem.  Deve ser redigido de forma centralizada, abaixo de 

linha para assinatura, tamanho 12, sem negrito, só iniciais em maiúsculas. 
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AUGUSTO GERMÂNICO 
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Natureza: Trabalho de Conclusão de Curso   

Objetivo: Título de Bacharel em Engenharia Civil  
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Profª. 
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Instituição: 
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Profª. 
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4.4 Dedicatória  

 

A dedicatória é opcional e usada somente em trabalhos de titulação (Trabalhos 

de Conclusão de Curso, dissertação e tese). Trata-se do oferecimento do trabalho a 

uma ou mais pessoas de relevância para o autor. Na dedicatória, a fonte (e o seu 

tamanho) é opcional e deve ser alocada no canto inferior direito. 

 

4.5 Agradecimentos 

 

Como a dedicatória, este item também é opcional e restrito aos mesmos tipos 

de trabalhos. Nos agradecimentos, referenciam-se as pessoas que contribuíram de 

alguma forma para a realização do trabalho em questão. Fonte escolhida para o texto, 

tamanho 12, espaçamento 1,5 cm. Organizado na forma de parágrafos justificados. 

 

4.6 Epígrafe 

 

Trata-se de um trecho de pensamento, música ou poema seguido da citação 

do autor. A epígrafe é opcional e serve para ilustrar o espírito do autor no período de 

realização do trabalho, normalmente usada em trabalhos nos níveis de graduação e 

nas titulações superiores. Deve ser apresentada em fonte e tamanho de preferência 

do autor, localizada no canto inferior direito da folha. 

 

4.7 Resumo  

 

Elemento obrigatório nos trabalhos acadêmicos de titulação. Deve ser 

apresentado em parágrafo único, constituído de frases concisas e objetivas e não uma 

simples enumeração de tópicos. O texto deve conter entre 150 a 500 palavras.  

O resumo deve constar de uma organização semelhante ao texto, constando 

de introdução, desenvolvimento e conclusão, porém sem subtítulos ou subdivisões. 

Deve ser seguido de 3 a 5 palavras que representem o conteúdo do texto (palavras-

chave). A fonte utilizada é a mesma do restante do texto, tamanho 12 e espaçamento 

1,5 cm. 
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4.8 Resumo em língua estrangeira (Abstract) 

 

Elemento obrigatório em trabalhos de titulação. Apresenta as mesmas 

características do resumo, porém deve ser digitado em página separada. O texto deve 

conter entre 150 a 500 palavras. Como no resumo, deve vir seguido das palavras 

representativas do texto (palavras-chave). Fonte semelhante ao texto, tamanho 12 e 

espaçamento 1,5 cm.   

 

4.9 Sumário 

 

O sumário só se faz obrigatório em trabalhos com número de páginas de texto 

superior a 10. É composto pela enumeração dos títulos (tópicos) e subtítulos do 

trabalho e suas respectivas páginas. Conforme apresentado pela ABNT NBR 

6027:2012, destacam-se os títulos gradativamente, utilizando-se a mesma 

apresentação tipográfica nas seções do documento, sendo que os títulos principais, 

subtítulos e demais seções devem estar alinhados à esquerda. O sumário deve ser 

escrito na fonte escolhida para o texto, na mesma tipografia de cada seção, e 

espaçamento 1,5 cm. A seguir, é apresentado um exemplo de sumário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SUMÁRIO 

  

RESUMO............................................. ............................................................... 6 

ABSTRACT......................................... ............................................................... 7 

1 INTRODUÇÃO................................. ............................................................... 8 

1.1 Objetivo Geral.............................. ............................................................... 12 

1.2 Objetivos Específicos................. ............................................................... 13 

1.3 Justificativa.................................. ............................................................... 14 
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3.2.1 Coleta de Material em Campo ... ............................................................... 24 
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6 CONCLUSÃO..................................................... ............................................ 37 
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4.10 Lista de ilustrações, tabelas, abreviaturas e siglas e símbolos 

 

As listas de ilustrações, tabelas e demais itens devem vir em folhas separadas, 

sem negrito. Seguem o mesmo padrão do sumário, no qual as ilustrações e/ou tabelas 

são numeradas de acordo com sua ordem no texto, seguidos do título da 

ilustração/tabela e o número da página na qual se encontram (tamanho 12, 

espaçamento 1,5 cm). 

 



23 

 

MANUAL DE FORMATAÇÃO DE TEXTOS ACADÊMICOS 

 

 
 

5  ELEMENTOS FÍSICOS DO TRABALHO 

 

Esta seção destina-se a apresentar as regras e características dos elementos 

físicos do trabalho acadêmico. 

 

5.1 Formato 

 

Os textos devem ser apresentados em papel branco, formato A4 (21cm x 

29cm), digitados na cor preta, exceto ilustrações, quando for o caso.  

Os elementos pré-textuais devem iniciar no anverso da folha. A ABNT NBR 

14724:2011 recomenda que os elementos textuais e pós-textuais devem ser digitados 

no anverso e verso das folhas. 

 

5.2 Tamanho e tipo de fonte 

 

A fonte utilizada para redação deve ser Arial ou Times New Roman, tamanho 

12 para o texto e 11 para citações longas (mais de 3 linhas), legenda de figuras e 

tabelas e para notas de rodapé. Parágrafo: espaço de 1,25 cm a partir da margem 

esquerda. 

Os padrões buscam respeitar a recomendação trazida pela ABNT NBR 

14724:2011 (grifo nosso): 

Recomenda-se, quando digitado, a fonte [de] tamanho 12 para todo o 
trabalho, inclusive capa, excetuando-se citações com mais de três 
linhas, notas de rodapé, paginação, dados internacionais de 
catalogação na publicação, legendas e fontes das ilustrações e das 
tabelas, que devem ser em tamanho menor e uniforme. 

 

5.3 Margens  

 

As folhas dos trabalhos devem ter as margens superior e esquerda com 3 cm, 

inferior e direita com 2 cm, para o anverso. Já para o verso, as margens direita e 

superior serão de 3 cm; esquerda e inferior, de 2 cm.  
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5.4 Indicativos de Seção ou Capítulos (Títulos)   

 

Os indicativos de seção numerados (Introdução, Materiais e Métodos, 

Resultados e Discussão e Conclusão) devem vir alinhados à margem esquerda da 

folha, sem o uso de tabulação para indicativo de subseções, ou seja, os títulos das 

seções, desde a primária até a quinária, devem ser colocados após o indicativo da 

seção (número), alinhados à margem esquerda, separados por um espaço. Logo, 

entre o número e a letra inicial do título, não deve haver ponto, mas um espaço (Ex.: 

4.4 Indicativos).  

Segundo a ABNT NBR 6024:2012, deve-se limitar a numeração progressiva 

até a seção quinária. Todas as seções devem conter um texto relacionado a elas. 

O indicativo das seções primárias deve ser grafado em números inteiros a partir de 1. 

Ainda conforme a mesma norma, “o indicativo de uma seção secundária é 

constituído pelo número da seção primária a que pertence, seguido do número que 

lhe for atribuído na sequência do assunto e separado por ponto.” (ABNT, 2012). 

Repete-se o mesmo processo em relação às demais seções. Como exemplo, é 

apresentada a mesma sequência trazida pela NBR 6024: 

 

Seção  
primária 

Seção  
Secundária 

Seção  
terciária 

Seção 
Quaternária 

Seção 
quinária 

1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 

 1.2 1.1.2 1.1.1.2 1.1.1.1.2 

 1.3 1.1.3 1.1.1.3 1.1.1.1.3 

2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.1 

 2.2 2.1.2 2.1.1.2 2.1.1.1.2 

 2.3 2.1.3 2.1.1.3 2.1.1.1.3 

3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.1 

 3.2 3.1.2 3.1.1.2 3.1.1.1.2 

 3.3 3.1.3 3.1.1.3 3.1.1.1.3 
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Já os indicativos não numerados, como é o caso de resumo, abstract, sumário, 

lista de ilustrações e figuras, apêndices e anexos, devem vir centralizados (em 

tamanho 12, negrito e letras maiúsculas para todos os indicativos).  

Antes do título de cada seção, deve-se pular uma linha, bem como depois dele 

antes dos textos da seção. 

Os títulos das seções devem ser destacados tipograficamente, de forma 

hierárquica, da primária até a quinária. São apresentadas, a seguir, as regras de 

formatação de cada título de seção: 

 

5.4.1 Títulos Principais: Seção primária 

 

Alinhados à margem superior esquerda, escritos em tamanho 12, em negrito e 

letras maiúsculas, na primeira linha da folha. São numerados (1, 2, 3, ...). Entre o título 

e o início do texto, deve-se pular uma linha.   

Exemplo: 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

(Tamanho 12 + MAIÚSCULA + Negrito) 

  

5.4.2 Subtítulos: Seção secundária 

 

Alinhados à margem esquerda, tamanho 12, em negrito e só letras iniciais em 

maiúsculas. São numerados com dois números (1.1, 1.2, 1.3). Entre o título e o início 

do texto, deve-se pular uma linha.   

Exemplo: 

2.1 Projeto de Engenharia Civil  

(Tamanho 12 + Minúsculas + Negrito) 

 

5.4.3 Sub-subtítulos: Seções terciárias, quaternárias e quinárias 

 

Alinhados à margem esquerda, tamanho 12, só letras iniciais em maiúsculas. 

Entre o título e o início do texto, deve-se pular uma linha.   
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Exemplos: 

2.1.1 Legislações Urbanas Municipais  

(Tamanho 12 + Minúsculas) 

2.1.1.1 Plano Diretor  

(Tamanho 12 + Minúsculas) 

2.1.1.1.1 Coeficientes urbanísticos  

(Tamanho 12 + Minúsculas) 

 

5.5 Alíneas 

 

Sempre que dentro de uma mesma seção, existam assuntos que necessitem ser 

subdivididos, contudo não tenham título próprio, esses devem ser subdivididos em 

alíneas. 

O texto da alínea deve começar por letra minúscula e terminar em ponto e vírgula, 

exceto quando: 

a) se tratar da última alínea, essa terá que terminar em ponto;  

b) se houver subalínea, daí o texto deve também terminar em dois pontos. 

Por regra, o texto que antecede as alíneas deve terminar em dois pontos.  

 

5.6 Subalíneas 

 

As subalíneas devem começar por travessão seguido de espaço. Devem 

possuir, também, recuo em relação à alínea. Assim como as alíneas, devem começar 

com letras minúsculas e terminar em ponto e vírgula, exceto se for a última subalínea 

e não houver mais alíneas; nesse caso, deve terminar com ponto. 

 

5.7 Indicativos 

 

Sempre que necessário indicar no texto alguma parte, seção ou qualquer 

conteúdo já mencionado em outro ponto do trabalho. Segundo a ABNT NBR 

6024:2012, essas citações devem acontecer conforme os exemplos a seguir: 
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Exemplo 1 ... na seção 3 ... 

Exemplo 2 ... ver 3.3 ... 

Exemplo 3 ... em 2.2.1.2, § 1º ou ... 1º parágrafo de 2.2.1.2 ... 

Exemplo 4 Na alínea a, da seção 3.2 .... 

Exemplo 5 Na primeira subalínea, da alínea c .... 

 

5.8 Espaçamento entrelinhas 

 

Todo o texto do trabalho deve ter espaçamento de 1,5 cm, exceto citações 

longas (mais de 03 linhas), notas de rodapé, legenda de tabelas e figuras e as 

referências, que devem ser escritas em espaçamento simples.  

Nas Referências Bibliográficas, os itens devem ser separados por uma linha 

entre si. 

 

5.9 Paginação 

 

A capa NÃO deve ser numerada, nem conter bordas. A paginação começa a 

ser contada progressivamente a partir da folha de rosto, porém a numeração (na forma 

algébrica) das páginas só tem início no primeiro capítulo e segue todo o texto, inclusive 

os anexos e os apêndices, ou seja, mesmo que os elementos pré-textuais 

contabilizem numeração de páginas, essa numeração é exibida apenas a partir dos 

elementos textuais, logo a partir da Seção 1. Os números devem ser inseridos no 

canto superior direito, a 2 cm da borda da folha, tanto da superior quanto da direita.  

Quando o trabalho for digitado em anverso e verso, a numeração das páginas 

deve ser colocada no anverso da folha, no canto superior direito; e no verso, no canto 

superior esquerdo. 

 

5.10 Ilustrações 

 

Todas as ilustrações (fotos, desenhos, gráficos e outros) expostas nos textos 

devem apresentar sua identificação (título) na parte superior, precedida da palavra 
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designativa “Figura”, seu sequencial numérico (que deve ser único para todo o 

trabalho) e travessão.  

Após a ilustração, devem ser apresentadas a fonte consultada, legenda (se 

necessário), notas e outras informações necessárias para entendimento.  

As figuras devem ser numeradas algebricamente de acordo com sua sequência 

no texto. O título, a legenda e demais elementos da figura devem ser escritos com 

tamanho 11 e espaçamento simples, todos centralizados.  

A ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais rápido possível do trecho 

a que se refere.  

A disposição da figura do texto deve ser centralizada, bem como seu título, 

fonte e legenda. 

Todos os tipos de ilustrações (desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, 

gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos, figuras, imagens, etc.) 

devem possuir sua própria identificação e palavra designada. 

 

Exemplo: 

Figura 1 – Escada de formato em “U” 

 
Fonte: Gurgacz (2009). 

 

 

5.11 Tabelas 

 

As tabelas apresentam sua identificação (título e legenda) na porção superior, 

precedida de palavra designativa “tabela”, numeradas algebricamente de acordo com 
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a sequência no texto. A legenda deve ser escrita em tamanho 11 e espaçamento 

simples. A tabela e a legenda devem ser centralizadas.   

Quando a tabela é do próprio autor, a mesma não deve apresentar fonte. Todas 

as tabelas (quadros), provenientes de outro autor, devem, obrigatoriamente, 

apresentar fonte que deve ficar na parte inferior da tabela. 

Exemplo: 

 

Tabela 1 – Quantidade produzida por área plantada nos municípios da Bahia em 2001  

Municípios Área Plantada (ha) Quantidade Produzida (t) 

Abaira 140 41 
Baixa Grande 1.000 840 
Barra da Estiva 50 30 

 

Fonte: adaptada de IBGE – Produção Agrícola Municipal (2002) 

 

Quando uma tabela, por excessiva altura, tiver de ocupar mais de uma página, 

não deve ser delimitada na parte inferior, repetindo-se o cabeçalho na página 

seguinte. Neste caso, deve-se usar, no alto do cabeçalho ou dentro da coluna 

indicadora, a designação Continua ou Conclusão, conforme o caso. 

 

5.12 Equações 

 

As equações devem ser apresentadas digitadas, centralizadas e numeradas 

entre parênteses alinhadas à margem direita da folha. A fonte das equações deve 

seguir o mesmo tamanho do texto, podendo variar no tamanho desde que mantenham 

o mesmo tipo de fonte. O número indicativo da equação deve ser escrito na mesma 

fonte do texto, em tamanho 11. 

A numeração deve seguir uma sequência única para todo o trabalho. 

 

Exemplo: 

 𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 (1) 

 

 lim
𝑛→∞

(1 +
1

𝑛
)
𝑛

= 𝑒 (2) 
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6  FORMAS DE APRESENTAÇÃO DE REFERÊNCIAS 

 

A ABNT NBR 6023:2018 orienta a preparação e compilação de referências de 

material utilizado para a produção de documentos, para a inclusão em bibliografias e 

outros textos. 

De acordo com essa mesma norma técnica, as referências devem ser 

elaboradas em espaçamento simples, alinhadas à margem esquerda do texto e 

separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples. A pontuação deve 

ser uniforme para todas as referências. 

Se aparecerem em notas de rodapé, devem ser alinhadas à margem esquerda 

do texto e, a partir da segunda linha da mesma referência, abaixo da primeira letra da 

primeira palavra, de forma a destacar o expoente e sem espaço entre elas. 

Para documentos on-line, além dos elementos essenciais e complementares, 

deve-se registrar o endereço eletrônico, precedido da expressão Disponível em:, e a 

data de acesso, precedida da expressão Acesso em:. Lembrando que se usa a 

simbologia <> para os endereços eletrônico. Esse modelo de referência não se aplica 

a documentos nem mensagens eletrônicas que não estejam disponíveis para acesso. 

 

6.1 Modelos de Referências 

 

As referências devem seguir os modelos a seguir. Esses modelos foram 

retirados da ABNT NBR 6023:2018. 

 

6.1.1 Monografia completa 

 

O que inclui? 

Inclui livro e/ou folheto (manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário, entre 

outros) e trabalho acadêmico (tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, entre 

outros). 

Quais os elementos essenciais? 

Os elementos essenciais para livro e/ou folheto são: autor, título, subtítulo (se 

houver), edição (se houver), local, editora e data de publicação. Quando necessário, 
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acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor identificar o 

documento. 

Exemplos: 

 Elementos essenciais: 

LUCK, Heloisa. Liderança em gestão escolar. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 

 

 Elementos complementares: 

LUCK, Heloisa. Liderança em gestão escolar. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 165 
p., 18 cm. (Cadernos de gestão, v. 4). Bibliografia: p. 149-155. ISBN 978-85-3263-62-
01. 
 
 
6.1.1.1 Trabalhos acadêmicos 

 

Os elementos essenciais para trabalho acadêmico são: autor, título, subtítulo 

(se houver), ano de depósito, tipo do trabalho (tese, dissertação, trabalho de 

conclusão de curso e outros), grau (especialização, doutorado, entre outros) e curso 

entre parênteses, vinculação acadêmica, local e data de apresentação ou defesa.  

Exemplos: 

 Elementos essenciais: 

ALVES, Daian Péricles. Implementação de conceitos de manufatura colaborativa: 
um projeto virtual. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em 
Engenharia Industrial Mecânica) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 
Curitiba, 2008. 
 
* O autor pode vir com o nome e prenome abreviados: 
 
ALVES, D. P. Implementação de conceitos de manufatura colaborativa: um 
projeto virtual. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia 
Industrial Mecânica) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2008. 
 
 

 Elementos complementares: 

RODRIGUES, Ana Lúcia Aquilas. Impacto de um programa de exercícios no local 
de trabalho sobre o nível de atividade física e o estágio de prontidão para a 
mudança de comportamento. Orientador: Mario Ferreira Junior. 2009. 82 f. 
Dissertação (Mestrado em Fisiopatologia Experimental) – Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
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6.1.2 Monografia em meio eletrônico  

 

O que inclui? 

Inclui livros e/ou folhetos e trabalhos acadêmicos em meio digital ou eletrônico 

(disquetes, CD-ROM, DVD, online e outros). 

Quais as diferenças da seção anterior? 

Para documentos em meio eletrônico, as referências devem obedecer aos 

padrões indicados para os documentos monográficos completos (ex integra), 

acrescidas da descrição física do suporte (CD, DVD, pen drive, e-book, blu-ray disc e 

outros). 

Exemplos: 

 Elementos essenciais: 

GODINHO, Thais. Vida organizada: como definir prioridades e transformar seus 
sonhos em objetivos. São Paulo: Gente, 2014. E-book. 
 

 Elementos complementares: 

BAVARESCO, Agemir; BARBOSA, Evandro; ETCHEVERRY, Katia Martin (org.). 
Projetos de filosofia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011. E-book (213 p.). (Coleção 
Filosofia). ISBN 978-85-397-0073-8. Disponível em: 
http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/projetosdefilosofia.pdf. Acesso em: 21 ago. 2011. 
 
SUPER size me – A dieta do Palhaço. Direção de Morgan Spurlock. EUA: The Con, 
2004. 1 DVD (98 min.) 

 

 

6.1.3 Parte de monografia  

 

O que inclui? 

Inclui seção, capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma obra, com 

autor e/ou título próprios. 

Quais os elementos essenciais? 
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Os elementos essenciais são: autor e título da parte, seguidos da expressão In: 

ou Separata de:, e da referência completa da monografia no todo. No final da 

referência, deve-se informar a descrição física da parte. 

Exemplos: 

 Elementos essenciais: 

RODRIGUES, Ana Lúcia Aquilas. Aspectos éticos. In: RODRIGUES, Ana Lúcia 
Aquilas. Impacto de um programa de exercícios no local de trabalho sobre o nível 
de atividade física e o estágio de prontidão para a mudança de comportamento. 
2009. Dissertação (Mestrado em Fisiopatologia Experimental) – Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. f. 19-20. 
 

 Elementos complementares: 

ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI, G.; SCHMIDT, 
J. (org.). História dos jovens 2: a época contemporânea. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1996. p. 7-16. ISBN 85-7164-555-8. 
 
6.1.4 Parte de monografia em meio eletrônico 
 

As referências obedecem aos mesmos padrões indicados. 
Exemplos: 

 Elementos essenciais: 

MORFOLOGIA dos artrópodes. In: ENCICLOPÉDIA multimídia dos seres vivos. [S. l.]: 
Planeta De Agostini, c1998. CD-ROM 9. 
 

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

6.1.5 Publicação periódica  

Inclui o todo ou partes de: coleção, fascículo ou número de revista, jornal, entre 

outros. 

a) Coleção de publicação periódica 

— Elementos essenciais 

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939- . ISSN 
0034-723X. 
 

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

 

b) Coleção de publicação periódica em meio eletrônico 

— Elementos essenciais 

ACTA CIRÚRGICA BRASILEIRA. São Paulo: Sociedade Brasileira para o 
Desenvolvimento da Pesquisa em Cirurgia, 1997- . ISSN 1678-2674 versão 
online. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-
8650&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 22 ago. 2013. 
 

— Elementos complementares 

ACTA CIRÚRGICA BRASILEIRA. São Paulo: Sociedade Brasileira para o 
Desenvolvimento da Pesquisa em Cirurgia, 1997- . ISSN 1678-2674 versão 
online. Bimestral. A versão impressa iniciou em 1986. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-
8650&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 22 ago. 2013. 
 

c) Parte de coleção de publicação periódica 

— Elementos essenciais 

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939- . 1982-
1992. ISSN 0034-723X. 

 

d) Artigo, seção e/ou matéria de publicação periódica 

Inclui partes de publicação periódica, artigo, comunicação, editorial, entrevista, 

recensão, reportagem, resenha e outros. Os elementos essenciais são: autor, 

título do artigo ou da matéria, subtítulo (se houver), título do periódico, subtítulo 

(se houver), local de publicação, numeração do ano e/ou volume, número e/ou 

edição, tomo (se houver), páginas inicial e final, e data ou período de 

publicação. 

— Elementos essenciais 

TEICH, D. H. A solução veio dos emergentes. Exame, São Paulo, ano 43, n. 9, 
ed. 943, p. 66-67, 20 maio 2009. 
 

— Elementos complementares 

MENDONÇA, Lenny; SUTTON, Robert. Como obter sucesso na era do código 
aberto. Entrevistado: Mitchekk Baker. HSM Management, São Paulo, ano 12, 
v. 5, n. 70, p. 102-106, set./out. 2008. 
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e) Artigo, seção e/ou matéria de publicação periódica em meio eletrônico 

Neste caso, aplicam-se os mesmos dados, acrescidos do DOI (se houver) e de 

informações relativas à descrição física do meio eletrônico (CD-ROM, online e 

outros). 

 

— Elementos essenciais 

DANTAS, José Alves et al. Regulação da auditoria em sistemas bancários: 
análise do cenário internacional e fatores determinantes. Revista 
Contabilidade & Finanças, São Paulo, v. 25, n. 64, p. 7-18, jan./abr. 2014. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1519-70772014000100002. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-
70772014000100002&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 20 maio 2014. 

 

f) Documento de acesso exclusivo em meio eletrônico 

Incluem-se, aqui, as bases de dados, listas de discussão, programas de 

computador, redes sociais, mensagens eletrônicas, entre outros. 

— Elementos essenciais 

APPLE. OS X El Capitan. Versão 10.11.6. [Cupertino]: Apple, c2017. 
 

— Elementos complementares 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Biblioteca Central. Normas.doc: 
normas para apresentação de trabalhos. Curitiba, 1998. 5 disquetes, 3 ½ pol. 
Word for Windows 7.0. 

 

Outras situações não apresentadas nesse manual podem ser acessadas na 

ABNT NBR 60:2018. 

 

6.1.6 Referência de textos da área jurídica 

 

a) Legislação: 

 

SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 42.822, de 20 de janeiro de 1998. Lex: 

coletânea de legislação e jurisprudência, São Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 

1998. 
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BRASIL. Constituição (1988). Emenda constitucional nº 9, de 9 de novembro 

de 1995. Lex: legislação federal e marginália, São Paulo, v. 59, p. 1966, 

out./dez. 1995. 

 

BRASIL. Medida provisória nº 1.569-9, de 11 de dezembro de 1997. Diário 

Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 

14 dez. 1997. Seção 1, p. 29514. 

 

b) Jurisprudência: 

 

BRASIL. Tribunal Regional Federal (5. Região). Apelação cível nº 42.441-PE 

(94.05.01629-6). Apelante: Edilemos Mamede dos Santos e outros. Apelada: 

Escola Técnica Federal de Pernambuco. Relator: Juiz Nereu Santos. Recife, 4 

de março de 1997. Lex: jurisprudência do STJ e Tribunais Regionais Federais, 

São Paulo, v. 10, n. 103, p. 558-562, mar. 1998. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula n° 14. In: _____. Súmulas. São 

Paulo: Associação dos Advogados do Brasil, 1994. p. 16. 

 

c) Doutrina: 

 

BARROS, Raimundo Gomes de. Ministério Público: sua legitimação frente ao 

Código do Consumidor. Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, 

São Paulo, v. 19, n. 139, p. 53-72, ago. 1995. 

 

d) Legislação on-line: 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 

Brasil. Texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as 

alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais nos 1/1992 a 76/2013, 

pelo Decreto Legislativo nº 186/2008 e pelas Emendas Constitucionais de 

Revisão nºs 1 a 6/1994. 40.ed. com índice. Brasília: Centro de Documentação 
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e Informação (CEDI), 2013. 464 p. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao1988.html>. 

Acesso em: 10 jun. 2014. 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos 

Jurídicos. Lei n° 12.773, de 28 de dezembro de 2012. Altera a Lei nº 11.415, 

de 15 de dezembro de 2006, que dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do 

Ministério Público da União, fixa os valores de sua remuneração e dá outras 

providências. Portal da Legislação, Brasília, dez. 2012. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12773.htm>. 

Acesso em: 10 jun. 2014. 

 

e) Jurisprudência on-line: 

 

BRASIL. Superior Tribunal Militar. Súmula nº 5. In: ______. Regimento interno 

e súmulas. 6.ed. cons. e atual. Brasília, 2013. p. 246. ISBN 85-7256-002-5. 

Disponível em: <http://www.stm.jus.br/legislacoes>. Acesso em: 10 jun. 2014. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade nº 

3510/DF – Distrito Federal. Relator: Ministro Ayres Britto. Pesquisa de 

Jurisprudência, Acórdãos, 29 maio 2008. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp>. 

Acesso em: 10 jun. 2014. 

 

f) Doutrina on-line: 

 

CAMPOS, Hélio Sílvio Ourém. Economia versus democracia: o princípio da 

legalidade em um Brasil globalizado. Recife, 2010. Disponível em: 

<http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/31153>. Acesso em: 10 jun. 2014. 

 

6.2 Abreviaturas e significados 
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atual. - atualizado 

aum. - aumentada 

cap. - capítulo 

color. - colorido 

comp. - compilador 

coord. - coordenador 

ed. - edição, editor 

Ed. - editora 

Ed. fac-sim. - Edição fac-similar 

et al. - et alii 

f. - folha 

il. - ilustração 

n. - número 

org. - organizador, organizadores 

p. - página 

p & b - preto & branco 

pt. - parte 

rev. - revisada 

s. l. - sine loco 

s. n. - sine nomine 

son. - sonoro 

Supl. - suplemento 

t. - tomo 

v. - volume 
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REGRAS PARA FORMATAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO – UNIREDENTOR 

 

O artigo científico, que é parte da produção na pesquisa do Trabalho de 

Conclusão de Curso, deve obedecer às normas do modelo de elaboração de artigos 

da Revista Interdisciplinar do Pensamento Científico (REINPEC), disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1RelXO96zgRhLIjLfio1k1u5ai8xu7Rrs/view 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1RelXO96zgRhLIjLfio1k1u5ai8xu7Rrs/view

