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APRESENTAÇÃO 

A Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) apresenta o 

Manual de orientação para trabalhos acadêmicos de graduação e pós-graduação.  

Esse manual orienta a elaboração de trabalhos acadêmicos apresentados à FESPSP 

como exigência parcial para conclusão de curso. 

A normalização dos elementos segue o padrão de apresentação estabelecido pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

Apresentam-se também as regras gerais de citações e referências e incluem-se 

ilustrações para facilitar a formatação dos elementos estruturais.  

Em apêndice, para complementar, são sugeridas algumas referências bibliográficas 

de metodologia científica para ajudar os alunos e professores nas etapas de 

desenvolvimento de trabalhos acadêmicos. 

A FESPSP espera que este documento possa auxiliar o corpo docente e discente na 

condução dos trabalhos de pesquisa e divulgação científica, contribuindo de forma positiva 

para o desenvolvimento acadêmico. 
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1 MODALIDADES DE TRABALHOS ACADÊMICOS FESPSP 

As modalidades de trabalhos acadêmicos FESPSP estão prescritas em regulamento 

e cada curso estabelece a categoria. Confira as modalidades e cursos no quadro 1:  

Quadro 1 – Modalidades e cursos FESPSP 

Modalidade Graduação 
Biblioteconomia 

Graduação 
Sociologia 

Pós-graduação 

Monografia X X X 

Artigo   X X 

Projeto de pesquisa 
aplicada 

  X X 

Projeto de pesquisa 
científico 

  X X 

Fonte: dados extraídos dos regulamentos do TCC FaBCI/ESP da FESPSP 

 

Ressalta-se que a estrutura das modalidades dos trabalhos acadêmicos 

apresentados neste manual deve seguir os elementos e a ordenação estabelecida pela 

ABNT NBR 14724:2011.  A estrutura basicamente se divide em duas partes: a parte externa 

(capa e lombada) e a parte interna (pré-textuais, textuais e pós-textuais). 

Entretanto, com relação à parte externa, em adequação às novas exigências de 

depósito institucional do trabalho de conclusão de curso (TCC), todas as modalidades ficam 

dispensadas de sua forma impressa encadernada para armazenamento na Biblioteca 

FESPSP. Tornando-se obrigatória, portanto, apenas a versão digital, em PDF único, 

gravado em CD-R para a entrega final do trabalho.  

Não obstante, a versão impressa do trabalho a ser encadernada em espiral, poderá 

ser exigida no processo de apresentação à banca examinadora/parecerista, visando à 

avaliação parcial e melhorias no trabalho. 

Independentemente da modalidade escolhida, os elementos pré-textuais e pós-

textuais, neste manual, são os mesmos para todas as modalidades. Havendo apenas 

algumas diferenças na parte textual.  

Confira a parte textual de cada modalidade e os elementos pré e pós em 1.1 Projeto 

de pesquisa científico, 1.2 Projeto de pesquisa aplicada, 1.3 Artigo científico e 1.4 

Monografia. Para normalização e formatação dos elementos pré-textuais e pós-textuais ver 

a seção 2. E para as regras gerais ver a seção 3. 

1.1 Projeto de pesquisa científico 

O projeto de pesquisa científico consiste em um texto onde o(a) pesquisador(a) 

apresenta as diretrizes de sua pesquisa, mostrando aos leitores o assunto, as perguntas a 

serem respondidas, os objetivos a serem alcançados e quais os caminhos que deverão ser 

percorridos.  
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Essa modalidade de trabalho acadêmico tem por objetivo expor a proposta de uma 

pesquisa que visa à resolução de um problema científico, para o qual não se propõe a 

resolução prática ou intervenção. 

O projeto de pesquisa científico pode ser utilizado em diversos momentos. Os dois 

principais são: para o aluno pleitear uma bolsa de iniciação científica, ou, para participar, ao 

final do curso, de um processo seletivo de pós-graduação stricto sensu. Contudo, 

independente de qual momento se encontre, o projeto de pesquisa científico guarda a 

mesma estrutura, apresentada conforme o quadro 2: 

 
Quadro 2 – Estrutura do projeto de pesquisa científico 
 

 
Fonte: Elaborado pela Biblioteca FESPSP. 
 
 

O objetivo de um projeto de pesquisa científico é resolver um problema de 

ordem científica, cuja resolução poderá corresponder à abertura de um novo campo da 

ciência, ao entendimento de um tema pouco explorado, à validação de novos conceitos e 

teorias ou ao preenchimento de lacunas em estudos anteriores. Seu objetivo é sempre 

da ordem do conhecimento, não prevendo a intervenção ou aplicabilidade do conhecimento 

produzido. 

Pré-textuais Textuais Pós-textuais 

  

Capa (obrigatório) Introdução ou apresentação do tema/objeto 
Referências 
(obrigatório) 

Folha de rosto (obrigatório) 
Problematização do tema/objeto e 
 justificativa 

Glossário 
(opcional) 

Verso da folha de rosto: ficha catalográfica 
(obrigatório) Objetivos 

Apêndice 
(opcional) 

Errata (opcional) Procedimentos de pesquisa Anexo (opcional) 

Folha de aprovação (obrigatório) Cronograma de atividades Índice (opcional) 

Dedicatória (opcional)   

Agradecimentos (opcional)       

Epígrafe (opcional)     

Resumo em língua vernácula (obrigatório)     

Resumo em língua estrangeira (obrigatório)     

Lista de ilustrações (opcional)     

Lista de tabelas (opcional)     

Lista de abreviaturas (opcional)     

Lista de siglas (opcional)     

Lista de símbolos (opcional)     

Sumário (obrigatório)     



 
 
 

10 

 

 

 

1.1.1 Introdução ou apresentação do tema/objeto 

A introdução apresenta de forma objetiva e sucinta qual o tema e objeto da 

pesquisa, incluindo o recorte espacial e temporal. 

1.1.2 Problematização e justificativa 

Por problematização entende-se o enunciado da pergunta de pesquisa que se 

pretende responder. A sua exposição é feita em relação com a literatura sobre o tema e o 

objeto do trabalho, apresentando em qual local do campo científico situa-se a sua pesquisa 

ao mesmo tempo em que se justifica a importância científica do seu estudo. 

Junto à problematização é apresentado o referencial teórico que será utilizado no 

momento da análise dos dados.  

Independentemente de a pesquisa ser de natureza teórica ou empírica há sempre 

um conjunto de dados (que podem ser os dados bibliográficos) a serem analisados, os quais 

serão feitos pela perspectiva teórica apresentada na problematização. 

Além do problema, nesta parte do projeto são enunciadas as hipóteses de pesquisa, 

ou seja, as possíveis respostas para as questões de pesquisa. As hipóteses são 

constantemente rememoradas pelo pesquisador, dado que se busca, ao final de uma 

pesquisa, validar a hipótese, ou seja, responder à pergunta conforme enunciado 

anteriormente. 

Assim, uma pesquisa objetiva responder a pergunta conforme a hipótese enunciada. 

Desta forma, tanto o problema quanto a hipótese de pesquisa têm importância fundamental 

em um projeto, sendo eles os norteadores dos objetivos e dos procedimentos de pesquisa 

apresentados. 

1.1.3 Objetivos 

Os objetivos devem definir o que se pretende alcançar com a realização da pesquisa 

e devem estar em consonância com o problema de pesquisa. Podem ser divididos em 

objetivos geral e específicos. No momento de elaboração do projeto, devem-se evitar 

objetivos excessivamente amplos ou vagos e preferir o uso de verbos como: caracterizar, 

identificar, avaliar, investigar, compreender, mensurar, explicar, etc. Os objetivos aparecem 

em consonância com os procedimentos de pesquisa, sendo estes as formas práticas de 

alcançar os objetivos apresentados. 

1.1.4 Procedimentos de pesquisa (metodologia) 

Os procedimentos de pesquisa apresentam as estratégias para resolver o problema 

proposto e validar a hipótese enunciada. Deve ser bem detalhado, pois é por meio dele que 

será possível conhecer exatamente como se pretende realizar a pesquisa. 
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Devem-se expor quais tipos de dados serão utilizados: bibliográficos, estatísticos, 

documentais ou entrevistas. Esses dados podem ser divididos em dados primários e 

secundários. 

Dados primários são aqueles produzidos pelo pesquisador e que terão o primeiro uso 

na pesquisa realizada. São considerados dados primários: dados de pesquisa de survey 

(questionários estruturados) e dados de entrevistas. 

Dados secundários são aqueles produzidos por terceiros e que serão utilizados pelo 

pesquisador em seu trabalho. São considerados dados secundários: dados estatísticos 

produzidos por institutos de pesquisa (IBGE, SEADE, Brasil Leitor, entre outros), dados 

bibliográficos, dados de entrevistas feitas por terceiros, dados documentais. 

No caso de utilização de dados primários, devem-se explicitar quais técnicas de 

pesquisa serão utilizadas e as estratégias de pesquisa. Em caso de produção de dados 

quantitativos, deve-se definir a técnica de amostragem, perfil dos entrevistados e campo de 

realização do estudo. No caso de produção de dados qualitativos, define- se a técnica a ser 

empregada (grupos focais, história de vida, entrevistas), qual a quantidade provável de 

entrevistados e o perfil dos entrevistados. 

Se a pesquisa for utilizar dados secundários, deve-se dizer quais serão as fontes 

desses dados (sites de Institutos de Pesquisa, arquivos, bibliotecas) e qual o objetivo da 

utilização desses dados. 

Deve-se lembrar de que o uso de dados primários não invalida o uso de dados 

secundários em um mesmo trabalho. É cada vez mais recomendada a utilização de 

métodos mistos (relação entre diferentes métodos de pesquisa) e a reunião de um número 

de dados válidos e fidedignos, de diversas fontes e tipos, para auxiliar no desenvolvimento 

da pesquisa, no cumprimento dos objetivos e na resolução do problema de pesquisa. Para 

saber mais sobre o uso de métodos mistos, veja bibliografia recomendada no Apêndice A. 

1.1.5 Cronograma de atividades 

O cronograma de atividades de um projeto de pesquisa apresenta todas as 

atividades a serem desenvolvidas para o período em que se desenvolverá a pesquisa. Se 

você for um aluno de graduação e está elaborando um projeto de iniciação cientifica, o 

cronograma de seu trabalho deve ter 12 meses. Se você for um aluno de graduação ou de 

pós-graduação elaborando um projeto em nível de mestrado como modalidade de TCC, o 

cronograma de seu trabalho deve contar 24 meses. Apresente os meses sem nomeá-los 

(coloque Mês 1, Mês 2, etc.). 

 O cronograma deve indicar as diferentes etapas da pesquisa, incluindo leitura, 

trabalho de campo, tratamento de dados, interpretação de dados, elaboração de relatórios, 
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exame de qualificação, elaboração de dissertação, redação de artigo e outras atividades 

pertinentes a um projeto de pesquisa de iniciação científica ou de mestrado (Quadros 3 e 4). 

 

Quadro 3 – Modelo de cronograma para projeto de iniciação científica 

 
 
Fonte: Coordenação de pesquisa FESPSP. 

 

 

Quadro 4 – Modelo de cronograma para projeto de mestrado 

 

Fonte: Coordenação de pesquisa FESPSP. 
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1.1.6 Bibliografia 

A bibliografia de um projeto de pesquisa pode ser dividida em duas partes: 

 

 Referências: textos (livros, capítulos de livro, artigos científicos  
             e outros textos) lidos e citados no projeto; 
 

 Pesquisa bibliográfica: textos (livros, capítulos de livro, 
             artigos científicos e outros textos) já levantados, mas que   
           não foram lidos e serão posterior objeto de leitura e consulta. 
 

Filmes e outras mídias utilizadas na elaboração do projeto também são dispostos 

nas referências do projeto. A apresentação da bibliografia deve seguir o padrão da ABNT 

NBR 6023:2002 (informação e documentação – referências – elaboração), conforme 

exposta neste documento, na parte dedicada a normalização. 

1.2 Projeto de pesquisa aplicada 

Diferente do projeto de pesquisa científico, o projeto de pesquisa aplicada tem a 

finalidade de resolver um problema prático, por meio de uma intervenção, uma política ou 

qualquer outra aplicabilidade do conhecimento produzido. Devido a essa característica, o 

projeto de pesquisa aplicada possui outra estrutura textual, apresentada conforme o 

quadro 5: 

 
Quadro 5 – Estrutura do projeto de pesquisa aplicada 

 
Fonte: Elaborado pela Biblioteca FESPSP. 

Pré-textuais Textuais Pós-textuais 

  

Capa (obrigatório) 
Introdução: Indicação de um problema 
relevante Referências (obrigatório) 

Folha de rosto (obrigatório) 
Problema: justificativa, descrição e 
explicação Glossário (opcional) 

Verso da folha de rosto: Ficha catalográfica 
(obrigatório) Marco de referência conceitual Apêndice (opcional) 

Errata (opcional) Metodologia de intervenção/aplicação Anexo (opcional) 

Folha de aprovação (obrigatório) Objetivos e/ou resultados esperados Índice (opcional) 

Dedicatória (opcional) Cronograma de realização do projeto  

Agradecimentos (opcional)    

Epígrafe (opcional)     

Resumo em língua vernácula (obrigatório)     

Resumo em língua estrangeira (obrigatório)     

Lista de ilustrações (opcional)     

Lista de tabelas (opcional)     

Lista de abreviaturas (opcional)     

Lista de siglas (opcional)     

Lista de símbolos (opcional)     

Sumário (obrigatório)     
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1.2.1 Introdução: identificação de um problema relevante 

Nessa parte identifica-se o problema que será trabalhado no projeto. Os temas 

podem ser muito abrangentes e genéricos ou restritos a aspectos do setor no qual se 

propõe a pesquisa. Será preciso a especificação e desenvolvimento com maior 

profundidade da opção/tema escolhido. Deve-se procurar escolher um problema importante, 

presente no âmbito de trabalho cotidiano e que motive a trabalhar durante o curso. 

1.2.2 Problema: justificativa, descrição e explicação 

Aqui se discorre sobre a importância do problema selecionado. Por que ele é 

importante? Que consequências o problema apresenta? Nessa parte deve-se apresentar a 

justificativa não apenas teórica, mas prática do projeto. Em que ele poderá auxiliar e quais 

os impactos positivos ele poderá ter com sua resolução e aplicabilidade. 

Um problema só se torna um problema se aparece como tal. Como ocorre o 

problema selecionado? Com que frequência? É preciso então descrevê-lo, mostrando como 

ele ocorre, com que frequência e porque se constitui como problema prático de pesquisa. 

Pode-se fazer uso de indicadores ou evidências (qualitativas e quantitativas) concretas para 

apresentar como o problema se expressa. Também é preciso mostrar em que contexto ele 

se manifesta, como ele surge e quais são as suas limitações. 

1.2.3 Marco de referência conceitual 

Mesmo sendo um projeto de pesquisa aplicada, ele não prescinde da teoria ou de 

alguns conceitos e/ou categorias científicas, que auxiliam a identificar e tratar o problema. 

Tendo em vista os temas trabalhados ao longo do curso, deve-se explicitar com que teoria 

ou elementos conceituais propõe-se efetuar a análise do problema. 

1.2.4 Metodologia de intervenção/aplicação 

A metodologia de intervenção/aplicação pode assemelhar-se à metodologia de 

pesquisa científica, dado que para identificação do problema pode ser feito um diagnóstico 

ou uma avaliação, na qual poderão ser utilizados métodos de pesquisa qualitativos e 

quantitativos. 

Contudo, a realização da intervenção/aplicação varia conforme o objeto e o problema 

proposto. Assim, nessa parte do trabalho deve-se expor detalhadamente qual será a 

metodologia de intervenção/aplicação empregada para obtenção dos resultados esperados, 

com os devidos procedimentos e público envolvido. 
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1.2.5 Objetivos e/ou resultados esperados 

Espera-se que a metodologia de intervenção/aplicação proporcione a resolução do 

problema. Mas qual a resolução esperada? Que resposta espera-se obter depois de 

implementado o projeto? Que indicadores poderão ser utilizados para mensurar os 

resultados? 

Nesta parte enunciam-se os resultados esperados com a metodologia de 

intervenção/aplicação e as formas de mensuração desses resultados. 

1.2.6 Cronograma de realização do projeto 

O cronograma apresenta como será desenvolvido o projeto em um determinado 

período de tempo. Sugere-se que um projeto de pesquisa aplicada não supere o período de 

dois anos (vinte e quatro meses) e que, para melhor visualização, seja feito, em conjunto 

com o cronograma, um plano de ação para realização do projeto (ações, atividades, período 

de realização, resultados esperados). Esse plano de ação pode ser apresentado conforme o 

quadro 6: 

 
Quadro 6 – Modelo de cronograma para projeto de pesquisa aplicada 

 

Fonte: Coordenação de pesquisa FESPSP. 
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1.3 Artigo científico 

O artigo científico consiste em um texto que apresenta a abordagem de um tema 

específico que resulte de interpretação científica. Tem a pretensão de apresentar uma 

contribuição relevante ao debate científico, sobre a temática escolhida. Seu caráter se 

fundamenta na defesa de uma ideia (confirmatória ou contraditória), mas não exige que a 

pesquisa comunique uma nova teoria. Deve trazer uma contribuição para o debate, mas não 

necessariamente uma mudança em alguma teoria ou uma refutação de conceito. 

Em um artigo científico o autor deve demonstrar o conhecimento que tem da 

literatura a respeito do tema selecionado. Examinar o debate em profundidade e abordá-lo 

em todos os seus aspectos e ângulos. O artigo caracteriza-se como sendo o predomínio da 

reflexão sobre o tema. Sendo assim, sem a reflexão o artigo transforma-se em mero 

relatório do procedimento da pesquisa ou compilação de obra alheia.  

A estrutura de apresentação do artigo científico deverá ser composta de acordo com 

elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais apresentados conforme o quadro 7: 

Quadro 7 – Estrutura do artigo científico 

Pré-textuais Textuais Pós-textuais 

  

Capa (obrigatório) Introdução Referências (obrigatório) 

Folha de rosto (obrigatório) Desenvolvimento Glossário (opcional) 

Verso da folha de rosto: ficha catalográfica (obrigatório) Conclusão Apêndice (opcional) 

Errata (opcional)  Anexo (opcional) 

Folha de aprovação (obrigatório)   Índice (opcional) 

Dedicatória (opcional)    

Agradecimentos (opcional)     

Epígrafe (opcional)     

Resumo em língua vernácula (obrigatório)     

Resumo em língua estrangeira (obrigatório)     

Lista de ilustrações (opcional)     

Lista de tabelas (opcional)     

Lista de abreviaturas (opcional)     

Lista de siglas (opcional)     

Lista de símbolos (opcional)     

Sumário (obrigatório)     

 

Fonte: Elaborado pela Biblioteca FESPSP. 

 

À parte textual do artigo (introdução, desenvolvimento e conclusão) deve-se 

apresentar o objeto, o problema, a hipótese e os objetivos do artigo.  

No desenvolvimento são apresentados o debate teórico, a análise dos dados e os 

resultados da pesquisa.  
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Na conclusão retoma-se o problema, a hipótese e os objetivos do artigo, mostrando 

se foi e como foi resolvido o problema, comprovada (ou não) a hipótese e se foram atingidos 

os objetivos propostos. 

O artigo científico pode também fazer um relato de experiência sobre algum projeto, 

pesquisa ou ação desenvolvida pelo aluno ou aluna. Contudo, ele não prescinde da 

apresentação de um debate científico sobre o assunto tratado em tal relato de experiência.  

O detalhamento dos elementos pré-textuais e pós-textuais está exemplificado na 

seção 2.4. 

1.4 Monografia 

A monografia consiste em um trabalho acadêmico que apresenta o resultado de uma 

investigação sobre tema único e bem delimitado, consistindo em uma dissertação sobre um 

aspecto específico da realidade.  

Nessa modalidade, pode-se elaborar uma pesquisa a partir da revisão da literatura 

ou pode-se desenvolver uma pesquisa que envolva a coleta e análise de dados primários ou 

secundários.  

O objetivo da monografia é apresentar os resultados dessa pesquisa. Os seus 

capítulos expõem o cumprimento dos objetivos propostos pela pesquisa. A estrutura da 

monografia deve ser conforme o quadro 8: 

Quadro 8 – Estrutura da monografia 

Pré-textuais Textuais Pós-textuais 

  

Capa (obrigatório) Introdução 
Referências 
(obrigatório) 

Folha de rosto (obrigatório) Desenvolvimento Glossário (opcional) 

Verso da folha de rosto: ficha catalográfica (obrigatório) 
Considerações 
finais Apêndice (opcional) 

Errata (opcional)  Anexo (opcional) 

Folha de aprovação (obrigatório)   Índice (opcional) 

Dedicatória (opcional)    

Agradecimentos (opcional)     

Epígrafe (opcional)     

Resumo em língua vernácula (obrigatório)     

Resumo em língua estrangeira (obrigatório)     

Lista de ilustrações (opcional)     

Lista de tabelas (opcional)     

Lista de abreviaturas (opcional)     

Lista de siglas (opcional)     

Lista de símbolos (opcional)     

Sumário (obrigatório)     

 
Fonte: Elaborado pela Biblioteca FESPSP. 
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Conforme a estrutura apresentada no quadro acima os elementos textuais da 

monografia se dividem em três: introdução, desenvolvimento e considerações finais.  

A introdução deverá conter  o objeto da pesquisa e sua delimitação, a problemática 

e sua (s) hipótese (s), a justificativa, os objetivos, a metodologia empregada na condução 

da investigação e a divisão do trabalho. 

Observa-se que a organização de alguns elementos como dos objetivos e da 

metodologia podem ocupar também seções individuais conforme a organização da 

numeração progressiva referente à apresentação do sumário e de sua correlação com 

apresentação dos capítulos no corpo do trabalho. 

O desenvolvimento deverá conter os capítulos da monografia, cuja finalidade é 

mostrar o cumprimento dos objetivos da pesquisa. Segundo Medeiros (2009, p. 246), 

realizamos isso discutindo e expondo as hipóteses, demonstrando a validação ou não 

destas, assim como o cumprimento ou não dos objetivos, através de demonstração e 

análise da documentação, que pode ser apenas a literatura, ou trazer outros tipos de dados 

(qualitativos ou quantitativos) e documentos. 

O último elemento textual são as considerações finais, nesta seção se retoma os 

objetivos apresentados na introdução, considerando se eles foram ou não cumpridos e 

por quais motivos. Para Medeiros (2009, p. 246), ela possui as características de 

brevidade, espontaneidade, reafirmação das ideias principais a partir daquilo que foi 

exposto no desenvolvimento do texto. 

O detalhamento dos elementos pré-textuais e pós-textuais está apresentado no 

item 2.4 deste manual. 
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2 NORMALIZAÇÃO E FORMATAÇÃO 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) possui as seguintes normas 

para a apresentação de trabalhos acadêmicos: 

ABNT NBR 6023:2002 – Referências; 
ABNT NBR 6024:2012 – Numeração progressiva das seções de um documento; 
ABNT NBR 6027:2012 – Sumário; 
ABNT NBR 6028:2003 – Resumo; 
ABNT NBR 10520:2002 – Citações em documentos; 
ABNT NBR 14724:2011 – Trabalhos Acadêmicos. 

A Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), com base 

nestas normas, define os requisitos para normalização dos trabalhos acadêmicos, que 

serão apresentados a seguir. 

2.1 Citações 

Em trabalhos acadêmicos são utilizados diversos tipos de fontes bibliográficas como 

teses, dissertações, livros, artigos, entre outras. Citações são menções de informações 

obtidas nessas fontes e indicam, de acordo com o sistema de chamada escolhido, a 

documentação que serviu de base para a pesquisa. As citações podem ser diretas ou 

indiretas. 

Para a realização de citações em trabalhos acadêmicos, é utilizada a ABNT NBR 

10520:2002. Ela dispõe de duas formas de exposição das referências de citações no texto, 

conhecidos por sistemas de chamada, ou seja, o sistema de citação de autor no texto. Esse 

sistema pode ser autor-data ou numérico. O método escolhido para a identificação das 

citações deve ser padronizado ao longo de todo o trabalho. 

Neste manual será utilizado o sistema autor-data, que é caracterizado pela 

exposição do nome do autor e do ano da publicação citada.  

Para mais informações sobre o sistema numérico, consultar a ABNT NBR 

10520:2002. 

Ao utilizar o sistema autor-data nas citações:  

As chamadas pelo sobrenome do autor, pela instituição responsável ou título 
incluído na sentença devem ser em letras maiúsculas e minúsculas e, quando 
estiverem entre parênteses, devem ser em letras maiúsculas (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002b, p. 2). 

2.1.1 Citação direta ou transcrição 

Citação direta é a transcrição exata de palavras ou trechos de um autor, respeitando-

se rigorosamente a redação, ortografia e pontuação. As citações de até três linhas devem 

ser incorporadas ao parágrafo, entre aspas duplas. Podem conter supressões [...], 

acréscimos [   ], e grifos (destaques) em negrito ou itálico.  

Exemplo:  
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“Não se deve confundir tema com objeto de pesquisa. O primeiro tem caráter mais 

amplo [...]. Já o objeto é resultado de um “recorte” do tema [...].” (GONDIM; LIMA, 2010, p. 

48, grifo do autor). 

 Conforme a ABNT NBR 10520:2002, a citação direta com mais de três linhas deve 

ser escrita em espaço simples, com fonte menor daquela utilizada no texto, com recuo de 4 

centímetros da margem esquerda e sem aspas. 

Exemplo: 

As citações são os elementos retirados dos documentos pesquisados durante a 
leitura da documentação e que se revelaram úteis para corroborar as ideias 
desenvolvidas pelo autor no decorrer do seu raciocínio. Tais citações são 
transcritas a partir das fichas de documentação, podendo ser transcrições literais ou 
então apenas alguma síntese do trecho que se quer citar. (SEVERINO, 2007, p.174). 

2.1.2 Citação indireta 

É a transcrição não textual das palavras de um autor, consistindo-se em uma 

interpretação do conteúdo e ideias do documento original. É também conhecida como 

paráfrase. Dispensa o uso de aspas duplas. 

Exemplo:  

Segundo Severino (2007), citações são elementos, extraídos do material consultado, 

que denotaram importância para o desenvolvimento do trabalho do autor. 

2.1.3 Citação da citação 

É a citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. No 

texto deve ser indicado o sobrenome do (s) autor (es) do trabalho original, não consultado, 

seguido da expressão latina "apud" (significa citado em) e do sobrenome do (s) autor (es) da 

obra consultada, de acordo com o sistema de chamada escolhido, fazendo-se da última, a 

referência completa. 

Exemplo:  

Objeto, para Moles (1969, p. 5 apud LÉTOURNEAU, 2011, p. 144), é um “elemento 

do mundo exterior fabricado pelo homem, elemento que ele pode pegar ou manipular”. 

2.2 Notas de rodapé 

Ao utilizar o sistema autor-data para citações, o autor pode utilizar as notas de 

rodapé com caráter informativo ou explicativo. Elas transmitem informações que não foram 

incluídas no texto, por não serem essenciais, contudo são importantes para o entendimento 

de termos, para proporcionar mais informações sobre o debate realizado no texto, para 

apresentar a tradução de termos em língua estrangeira, entre outras informações 

relevantes. 

Elas devem ser utilizadas: 
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 Separadas do corpo do texto por um traço horizontal contínuo de 5 cm, 
aproximadamente, iniciado na margem esquerda, em fonte tamanho 10; 

 
 Escritas em espaço simples de entrelinhas; 

 Cada nota deve ser indicada em uma nova linha com a devida sinalização. 

 
Exemplo: 

 

¹Se a tendência à universalização das representações sobre a periodização dos ciclos de vida desrespeita a 
especificidade dos valores culturais de vários grupos, ela é condição para a constituição de adesões e 
grupos de pressão integrados à moralização de tais formas de inserção de crianças e de jovens. 
 

2.3 Referências 

Todas as citações feitas no texto devem estar referenciadas no final do trabalho. Os 

modelos e observações aqui apresentados baseiam-se na ABNT NBR 6023:2002. 

2.3.1 Obra (livro) completa 

Utiliza-se o modelo abaixo para referenciar obras completas (livro no todo). 

Modelo: 

 

 

 

 Referências de obras com um a três autores 

 
FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala. 42. ed. Rio de Janeiro: Record, 2001. 668 p. 
(Introdução à história da sociedade patriarcal no Brasil, v.1). 

 
ROCHA, Eliana da Conceição; SOUZA, Márcia de Figueiredo Evaristo de. Metodologia para 
avaliação de produtos e serviços de informação. Brasília, DF: IBICT, 2011. 
 
PREECE, J.; ROGERS, Y.; SHARP, H. Design de interação: além da interação homem-
computador. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
 

 Referências de obras com mais de três autores: indicar somente o primeiro 
autor seguido da expressão latina et al. 

 
DAVIES, A. et al. Integrated solutions: the new economy between manufacturing and 
services. Falmer: University of Sussex, 2001. 

 

 Referências de obras com responsabilidade intelectual diferente de autor 
(organizador, editor, coordenador, tradutor). 

 

NOBRE, Marcos; TERRA, Ricardo (Org.). Direito e democracia: um guia de leitura de 
Habermas. São Paulo: Malheiros, 2008. 282 p. 
 

AUTOR. Título. Edição. Local de publicação: Editora, data de publicação. nº de páginas ou 

volumes. (Coleção ou Série). Descrição física do meio ou suporte. 
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 Referências de obras com autores corporativos (entidades coletivas, 
governamentais, públicas, particulares etc.). 

 
BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Exame nacional de 
ensino: relatório final 1999. Brasília, DF: MEC/INEP, 2000. 231 p. 
 
UNITED STATES OF AMERICA. Environmental Protection Agency. Superfund innovative 
technology evaluation. 10. ed. Cincinnati,1999. 3 v. 
 

 Referência de obras com autoria não identificada no documento: a entrada é 
feita pelo título, com a primeira palavra em letras maiúsculas, sem destaques 
tipográficos. 

 

ANUÁRIO Telecom 2001 – as cem maiores. São Paulo: Plano Editorial, 2002.  
 
PUBLICATIONS handbook and style manual. 2. ed. Madison: Crop Science Society of 
America/Soil Science Society of America, 1998. 154 p. 

2.3.2 Em meio eletrônico 

Esse modelo é utilizado para referenciar documentos em formato eletrônico, seja 
físico (CD-ROM) ou virtual (arquivos na internet). 

 
Exemplos: 

KOOGAN, A.; HOUAISS, A. (Ed.). Enciclopédia e dicionário digital 98. Direção geral de 
André Koogan. São Paulo: Delta/Estadão, 1998. CD-ROM. 
 
SÃO PAULO (Estado). Corpo de bombeiros. Conceitos Básicos de proteção contra 
incêndios: Instrução Técnica n. 2. São Paulo, 2001. Disponível em: 
<http://www.polmil.sp.gov.br/ccb/pagina15.html>. Acesso em: 13 jul. 2010. 
 

2.3.3 Capítulo de livro 

O modelo abaixo é utilizado para referenciar o capítulo de um livro, quando apenas 

ele tiver sido lido e referenciado no trabalho. 

  Modelo: 

 
 
 
 
 
 

 Autor distinto da obra no todo 
 
FLEURY, A.C.C. Análise em nível de empresa dos impactos da automação sobre a 
organização da produção e do trabalho. In: SOARES, R. M. S. M. Gestão da empresa. 
Brasília, DF: IPEA/IPLAN, 1990. p.11-26. 
 

 Mesmo autor da obra no todo 

BOURDIEU, Pierre. Introdução a uma sociologia reflexiva. In: ______. Poder simbólico. 10 
ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. p. 5-62. 

AUTOR. Título do capítulo. In: AUTOR DO LIVRO. Título do livro. Edição. Local de publicação: 
Editora, data de publicação. Página inicial-página final do capítulo. Descrição física do meio ou 
suporte. 
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2.3.4 Eventos (Congressos, Conferências, etc.) 

Os materiais produzidos em ou para eventos (congressos, conferências, seminários) 

são referenciados de maneira diferente dos livros em sua totalidade ou em parte (capítulos 

de livro). A seguir são apresentados os modelos de referência para esse tipo de material. 

 Evento no todo 

Modelo: 

 

 

Exemplos: 

CONGRESSO BRASILEIRO DE COMPUTAÇÃO, 3., Itajaí, 2003. Anais... Itajaí: UNIVALI, 
2003. 
 
COMPUTER GRAPHICS, Orlando, 1998. Proceedings... Orlando: Mountain View: ACM 
SIGGRAPH, 1998. 1 CD-ROM. 
 

 Trabalhos apresentados em eventos 

Modelo: 

 
 
 
 
 

Exemplo: Trabalhos apresentados e publicados em anais de evento em meio físico. 

 
VASCONCELLOS, E.; MURITIBA, S. Estrutura organizacional como diferencial competitivo 
em negócios eletrônicos: estudo de caso em uma empresa do ramo de internet. In: 
ENCONTRO NACIONAL DA ANPAD, 26., Salvador, 2002. Anais... Rio de Janeiro: ANPAD, 
2002. p.135-143. 
 

Exemplo: Trabalhos apresentados e publicados em anais de evento em meio 

eletrônico. 

MORAES, J. S.; CRISTIANINI, G. M. S. Planejamento da construção de edifícios para 
bibliotecas: requisitos básicos. In: SEMINARIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS 
UNIVERSITARIAS, 13., 2004, Natal. Anais eletrônicos... Natal: Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, 2004. 1 CD-ROM. 

2.3.5 Periódicos 

Os periódicos e artigos de periódicos são referenciados em formato próprio. A seguir 

são apresentados os modelos de referência para esse tipo de material. 

 Artigos de Periódicos  

Modelo: 

 
 
 

Exemplo: 

NOME DO EVENTO, número do evento, local do evento, ano do evento. Título da publicação. 
Local de publicação: Editora, data de publicação. Descrição física do meio ou suporte. 

 

AUTOR do artigo. Título do artigo. Título do periódico, local, volume, número, página inicial-final 
do artigo, data. Descrição física do meio ou suporte. 

 

AUTOR do trabalho. Título do trabalho. In: NOME DO EVENTO, número do evento, local do 
evento, data do evento. Título da publicação. Local de publicação: Editora, ano. Página inicial-
página final do trabalho. Descrição física do meio ou suporte. 
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SHIMIZU, T. Engenharia de conhecimento (Knowledge engineering) e tecnologia da mídia 
humana (human media technology): representação e processamento de problemas do 
mundo real. SBPN: Scientific Journal, São Paulo, v.1, n.1, p.49-72, 1997. 
 

 Artigos em jornais diários  

Modelo: 

 

 

 

Exemplo: 

FERREIRA, J. J. A. Casa própria, sonho ou pesadelo? Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 
28 fev. 1999. p. A-44. 
 

 Documento eletrônico: 

 
DEYOUNG, K. Green card denials put on hold. Washington Post, Washington DC., 2008. 

Disponível em: <http://www.washingtonpost.com/>. Acesso em: 28 mar. 2008. 

2.3.6 Trabalhos acadêmicos 

Os trabalhos acadêmicos são considerados obras em totalidade, tal como os 

livros, mas a elaboração da referência possui outros elementos obrigatórios, diferentes do 

livro. Abaixo é apresentado o modelo para elaboração de referência de trabalhos 

acadêmicos (monografias, dissertações e teses). 

Modelo: 

 

 

 

Exemplo de trabalhos acadêmicos obtidos em meio físico: 

DIÉGUEZ, C. R. M. A. De OGMO (Operário Gestor de Mão-de-Obra) para OGMO (Órgão 
Gestor de Mão-de-Obra): modernização e cultura do trabalho no Porto de Santos. 2007. 
152 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 
 

Exemplo de trabalhos acadêmicos obtidos em meio eletrônico: 

VALLS, Valéria Martin. Gestão da qualidade em serviços de informação no Brasil: 
estabelecimento de um modelo de referência baseado nas diretrizes da NBR ISO 9001. 
2005. 256 f. Tese (Doutorado em Ciências da Comunicação)–Escola de Comunicação e 
Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27143/tde-30112005-142031/pt-br.php>. 
Acesso em: 10 jun. 2017. 
 

AUTOR. (se houver). Título do artigo. Título do jornal, local de publicação, dia, mês e ano. 
Seção, caderno ou parte do jornal, paginação correspondente. Descrição física do meio ou 
suporte. 

 

AUTOR DO TRABALHO ACADÊMICO. Título do trabalho acadêmico: subtítulo. Ano de 
publicação. nº de folhas. Categoria (Grau e área de concentração) - Instituição, local. 
 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27143/tde-30112005-142031/pt-br.php
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2.3.7 Leis e Decretos 

A legislação utilizada como fonte em um trabalho acadêmico também deve ser 

referenciada ao final do trabalho. Para isso, há um modelo próprio de referência para leis 

e decretos, conforme apresentado a seguir. 

Modelo: 

 
 
 
 
 
 

Exemplo: 

BRASIL. Lei no. 9.795 de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a 
Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. D.O.U. Diário Oficial da 
União, Brasília, 28 de abril de 1999. Poder Executivo. 

2.3.8 Homepages 

As homepages ou sites de internet também são referenciados quando utilizados 

como fontes de trabalhos acadêmicos. A seguir é apresentado o modelo de referência para 

esse tipo de material. 

Modelo: 

 
 
 

 

Exemplo: 

FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO.  
Homepage. São Paulo: FESPSP, c2014. Disponível em: <http://www.fespsp.org.br >. 
Acesso em: 6 jun. 2017. 
 

2.4 Normalização e formatação de trabalhos acadêmicos 

A estrutura do trabalho acadêmico compreende: elementos pré-textuais, elementos 

textuais e elementos pós-textuais. Os elementos pré-textuais e pós-textuais são construídos 

de acordo com a ABNT NBR 14724:2011 e devem ser iguais para todas as modalidades de 

trabalhos acadêmicos deste manual.   

Aos elementos textuais observam-se as especificidades de cada modalidade de 

trabalho de conclusão de curso (TCC), conforme exposto na seção 1.  

A seguir apresentaremos o detalhamento dos elementos pré-textuais e pós-textuais. 

AUTOR/DENOMINAÇÃO OU TÍTULO (se houver). Local. Data. Indicação de conteúdo. 
Indicação de responsabilidade. Disponível em: <endereço eletrônico>. Data de acesso. 
 

PAÍS, ESTADO ou MUNICÍPIO. Lei ou Decreto, número da Lei e data (dia, mês, ano). 
Ementa. Publicação, Local de publicação, data (dia, mês e ano). Seção. 
 

http://www.fespsp.org.br/
http://www.fespsp.org.br/
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2.4.1 Elementos pré-textuais 

Os elementos pré-textuais são aqueles que antecedem o texto propriamente dito. 

São importantes por permitirem ao leitor a identificação dos capítulos e a visão geral do 

trabalho. Os próximos itens detalham o uso dos elementos pré-textuais conforme as 

normas técnicas da ABNT. 

2.4.1.1 Capa 

A capa é um elemento obrigatório em que são transcritas as informações 

indispensáveis à sua identificação.  

Recomenda-se a fonte 12 para todos os elementos da capa.  

A transcrição dos elementos se dá na seguinte ordem: a) nome da instituição e 

faculdade; b) nome(s) do(s) autor(es); c) título do trabalho; d) subtítulo, se houver; separado 

do título por dois pontos; e) número do volume, se houver mais de um; f) local (cidade) e 

ano.  

Elabore a folha da capa conforme modelo apresentado na figura 1: 
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Figura 1 – Modelo de capa 

 

Fonte: Biblioteca FESPSP. 
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2.4.1.2 Folha de rosto 

Elemento obrigatório. É a fonte principal de informação e contém os elementos 

essenciais para identificação do trabalho. A ordem de apresentação dos elementos deve ser 

conforme a ABNT NBR 14724:2011. Confira a figura 2: 

 

Figura 2 – Modelo de folha de rosto 

 

     Fonte: Biblioteca FESPSP. 
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2.4.1.3 Ficha catalográfica  

A ficha catalográfica representa os dados internacionais da catalogação-na-

publicação (CIP). Se impressa, ela deve figurar no verso da folha de rosto. Recomenda-se 

que seja elaborada por um profissional bibliotecário. Os alunos do curso de Biblioteconomia 

e Ciência da Informação deverão produzir a própria ficha. Os demais alunos poderão 

solicitá-la para biblioteca pelo endereço: <http://www.fespsp.org.br/ficha_catalografica>. 

Exemplo de ficha elaborada pela Biblioteca FESPSP mediante solicitação, figura 3: 

 

Figura 3 – Modelo de ficha catalográfica 

 

Fonte: Biblioteca FESPSP. 

2.4.1.4 Errata 

A errata é um elemento opcional, que consiste em uma lista de folhas e linhas em 

que ocorrem erros, seguidas das devidas correções. É editada em papel avulso e colada 

no início do trabalho, após a folha de rosto. É colocada apenas em trabalhos já impressos e 

que não precisarão ser revistos antes da publicação final. Ver a figura 4: 

 
 

http://www.fespsp.org.br/ficha_catalografica
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Figura 4 – Exemplo de errata 

 

Fonte: extraído da ABNT 14724:2011, p. 7. 

 

2.4.1.5 Folha de aprovação 

A folha de aprovação é o elemento onde os docentes membros da banca 

examinadora incluirão suas assinaturas e o conceito de aprovação do aluno. O título da 

seção não deve ser inserido nessa folha. Segundo a ABNT NBR 14724:2011, a folha de 

aprovação: 

[...] deve ser inserida após a folha de rosto, constituída pelo nome do autor do 
trabalho, título do trabalho e subtítulo (se houver), natureza (tipo do trabalho, 
objetivo, nome da instituição a que é submetido, área de concentração) data de 
aprovação, nome, titulação e assinatura dos componentes da banca examinadora e 
instituições a que pertencem. A data de aprovação e as assinaturas dos membros 
componentes da banca examinadora devem ser colocadas após a aprovação do 
trabalho (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011, p. 7) 

 

Elabore a folha de aprovação conforme modelo apresentado na figura 5: 
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Figura 5 – Modelo de folha de aprovação 

 

Fonte: Biblioteca FESPSP. 
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2.4.1.6 Dedicatória 

Folha onde o autor presta homenagem ou dedica seu trabalho. O título 

dedicatória não deve ser inserido na folha. Ver a figura 6: 

 

Figura 6 – Modelo de dedicatória 

 

Fonte: Biblioteca FESPSP. 
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2.4.1.7 Agradecimentos 

Folha onde o autor faz agradecimentos dirigidos àqueles que contribuíram de 

maneira relevante à elaboração do trabalho. Contém título. Confira a figura 7: 

 

Figura 7 – Modelo de agradecimentos 

 

     Fonte: Biblioteca FESPSP. 
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2.4.1.8 Epígrafe 

Folha onde o autor apresenta uma citação ou um pensamento, seguido de indicação 

de autoria relacionada com a matéria tratada no corpo do trabalho. A palavra epígrafe não 

deve constar na folha. Citar de acordo com a ABNT NBR 10520 e incluí-la na lista de 

referências. Ver a figura 8: 

 

   Figura 8 – Modelo de epígrafe 

 

      Fonte: Biblioteca FESPSP. 
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2.4.1.9 Resumo 

O resumo é elemento obrigatório, constituído por uma sequência de frases 

concisas e objetivas que apresentam os pontos relevantes de um texto. Devem ser 

indicados: a natureza do problema estudado, objetivo, métodos utilizados, os 

resultados mais significativos e as principais conclusões. Deve ser seguido das palavras 

representativas do conteúdo do trabalho (palavras-chave). (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE NORMAS TÉCNICAS, 2003, 1-2). Confira a figura 9: 

 

Figura 9 – Modelo de resumo 

 

Fonte: Biblioteca FESPSP. 
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2.4.1.10 Abstract 

O resumo em língua estrangeira é também elemento obrigatório. Trata-se da versão 

do resumo vernáculo em língua inglesa para fins de divulgação científica. Havendo 

necessidade, o resumo pode ser elaborado em um terceiro idioma, por exemplo, espanhol, 

francês, italiano, etc. Figura 10: 

 

Figura 10 – Modelo de abstract 

 

Fonte: Biblioteca FESPSP. 
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2.4.1.11 Lista de Ilustrações 

A lista de ilustrações é elemento opcional, elaborado de acordo com a ordem 

apresentada no texto, com cada item designado por seu nome específico, acompanhado do 

respectivo número da página. Recomenda-se a elaboração de lista própria para cada tipo de 

ilustração (desenhos, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, 

quadros, retratos e outros). Confira a figura 11: 

 

     Figura 11 – Modelo de lista de ilustrações 

 

   Fonte: Biblioteca FESPSP. 
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2.4.1.12 Lista de tabelas 

A lista de tabelas é elemento opcional, elaborado de acordo com a ordem 

apresentada no texto, com cada item designado por seu nome específico, acompanhado do 

respectivo número da página. Cada tabela se constitui num elemento demonstrativo de 

síntese de dados. Conforme a figura 12: 

 

         Figura 12 – Modelo de lista de tabelas 

 

        Fonte: Biblioteca FESPSP. 
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2.4.1.13 Lista de abreviaturas 

A lista de abreviaturas é elemento opcional e consiste na relação alfabética das 

abreviaturas utilizadas no texto, seguidas das palavras correspondentes grafadas por 

extenso (ver figura 13). 

 

Figura 13 – Modelo de lista de abreviaturas 

 

Fonte: Biblioteca FESPSP. 
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2.4.1.14 Lista de siglas 

A lista de siglas é elemento opcional e consiste na relação alfabética das siglas 

utilizadas no texto, seguidas das expressões correspondentes grafadas por extenso (ver 

figura 14). 

 

Figura 14 – Modelo de lista de siglas 

 

Fonte: Biblioteca FESPSP. 
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2.4.1.15 Lista de símbolos 

A lista de símbolos é um elemento opcional. Elaborada de acordo com a ordem 

apresentada no texto, com o devido significado, figura 15: 

 

Figura 15 – Modelo de lista de símbolos 

 

Fonte: Biblioteca FESPSP. 
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2.4.1.16 Sumário 

O sumário é elemento obrigatório e consiste na enumeração das principais 

divisões, seções e outras partes do trabalho, na mesma ordem e grafia em que a 

matéria nele se sucede, acompanhadas do respectivo número da página. É 

aconselhável o uso do sistema de numeração progressiva para numerar as divisões e 

subdivisões do trabalho, utilizando no máximo a seção quinária, conforme a ABNT 

NBR 6027:2012. Na figura 16, o modelo apresentado contém 3 níveis: 

 

Figura 16 – Modelo de sumário 

 

Fonte: Biblioteca FESPSP. 
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2.4.2 Elementos pós-textuais 

Os elementos pós-textuais são aqueles que completam o trabalho. Incluem-se aqui 

as referências, glossário, os apêndices, os anexos e índice. 

2.4.2.1 Referências 

As referências são obrigatórias e consistem na relação de obras citadas no texto. 

Cada referência é um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um 

documento, que permite sua identificação individual.  

A ordenação das referências deve obedecer ao sistema de chamada adotado no 

texto (sistema autor-data ou sistema numérico). Caso as citações no texto obedeçam ao 

sistema autor-data, as referências, usando a ABNT NBR 6023:2002, devem estar em ordem 

alfabética de autor. Caso as citações no texto obedeçam ao sistema numérico, as 

referências devem estar ordenadas e numeradas na mesma ordem em que aparecem no 

texto. 

Outros documentos consultados, mas não citados no texto, podem ser relacionados 

após as referências sob o título de Bibliografia Recomendada ou Bibliografia Complementar. 

De acordo com ABNT NBR 14724 de 2011 as referências são alinhadas à esquerda 

com espaçamento simples e separadas entre si por um espaço simples em branco. 

Confira exemplo na página a seguir, figura 17: 
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   Figura 17 – Modelo de lista de referências 

 

   Fonte: Biblioteca FESPSP. 
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2.4.2.2 Glossário 

O glossário é elemento opcional em um trabalho acadêmico e consiste em uma lista 

alfabética de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou pouco conhecido utilizadas 

no texto, acompanhado das respectivas definições. Ver a figura 18: 

 

Figura 18 – Modelo de glossário 

 

  Fonte: Biblioteca FESPSP. 
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2.4.2.3 Apêndice 

O apêndice é elemento opcional que consiste em texto ou documento elaborado pelo 

autor, a fim de complementar sua argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do 

trabalho. São suportes elucidativos e ilustrativos à compreensão do texto. A paginação deve 

ser contínua, dando seguimento ao texto principal. 

Havendo mais de um apêndice, sua identificação deve ser sequencial, com letras 

maiúsculas conforme estipulado pela NBR ABNT 14724:2011 (figura 19). 

 

Figura 19 – Modelo de apêndice 

 

Fonte: Biblioteca FESPSP. 
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2.4.2.4 Anexo 

Anexo é elemento opcional em um trabalho acadêmico e consiste em um texto ou 

documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação e 

ilustração. A paginação deve ser contínua, dando seguimento ao texto principal. No caso da 

existência de mais de um anexo, a sua identificação deve ser feita por letras maiúsculas 

(figura 20). 

Figura 20 – Modelo de anexo 

 

Fonte: Biblioteca FESPSP. 
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2.4.2.5 Índice 

O índice é um elemento opcional e segundo a ABNT NBR 6034 (2004, p. 1) consiste: 

“na relação de palavras ou frases, ordenadas segundo determinado critério, que localiza e 

remete para as informações contidas no texto”.  

A organização ou classificação de um índice pode ser em ordem alfabética, 

sistemática, cronológica, numérica e alfanumérica. O enfoque de um índice, em especial, 

pode ser organizado por entradas de autores, assuntos, títulos, pessoas/entidades, nomes 

geográficos, citações, anunciantes e matérias publicitárias. 

Recomenda-se que as entradas sejam separadas e que o recuo seja progressivo 

entre elas, seguido da numeração de localização no texto, de acordo com o critério adotado.  

A figura 21 exemplifica um índice de entradas separadas com recuo progressivo: 

Figura 21 – Exemplo de índice progressivo 

 

Fonte: extraído da ABNT NBR 6034:2004, p. 3. 

 

Para mais detalhes sobre a elaboração e apresentação de índices que incluam 

também remissivas entre as entradas consulte o Código de Catalogação Anglo-Americano 

vigente.  
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3 REGRAS GERAIS 

O Trabalho de Conclusão de Curso – seja projeto de pesquisa científico, projeto de 

pesquisa aplicada, artigo científico ou monografia – deve ser apresentado em português. 

3.1 Redação 

Especial atenção deve ser dada à redação de trabalhos para que o conteúdo seja 

compreendido pelos leitores.  

A clareza da argumentação desenvolvida, a lógica do raciocínio, a beleza da 
expressão escrita e a capacidade de manter o interesse do leitor são quatro 
elementos que exercem influência determinante sobre a qualidade final de um 
trabalho de pesquisa. (LETOURNEAU, 2011, p. 287). 

 

Para tanto, é necessário que a redação seja clara, objetiva e concisa, como convém 

aos trabalhos científicos. Deve-se ainda observar que a linguagem e a terminologia sejam 

corretas, coerentes com o tempo de verbo adotado, evitando-se o uso de neologismos e 

estrangeirismos ou adjetivações (BERVIAN; SILVA; CERVO, 2007). 

3.2 Numeração progressiva das seções 

Em caso de monografia ou relatório de pesquisa aplicada, a fim de sistematizar o 

conteúdo do trabalho, deve-se adotar a numeração progressiva para as seções do texto. Os 

títulos (e textos) das seções primárias, por serem as principais divisões de um texto, devem 

iniciar em folha distinta. Conforme a NBR ABNT 6024:2012, destacam-se gradativamente os 

títulos das seções, utilizando-se os recursos de negrito, itálico ou grifo e redondo, caixa alta 

e outros. 

3.2.1 Indicativos de seção 

O indicativo numérico de uma seção precede seu título, alinhado à esquerda, 

separado por um espaço. O texto deve iniciar na linha seguinte. 

3.2.2 Títulos sem indicativo numérico 

Os títulos sem indicativo numérico devem ser centralizados: agradecimentos, lista de 

ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, resumos, 

sumário, referências, glossário, apêndice (s), anexo (s) e índice. 

3.2.3 Elementos sem título e sem indicativo numérico 

Fazem parte desses elementos a folha de aprovação, a dedicatória e a epigrafe. 

3.2.4 Apresentação gráfica 

A apresentação gráfica deve ser feita conforme os itens 3.2.4.1 a 3.2.4.5  
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3.2.4.1 Formato 

Recomenda-se que os textos sejam apresentados em papel branco, formato A4 (21 

cm x 29,7 cm) digitado em cor preta, podendo utilizar outras cores somente para as 

ilustrações. 

3.2.4.2 Fonte 

Deve ser utilizada a fonte 12 para todo o texto, recomendam-se Times New Roman 

ou Arial. A fonte 10 deve ser usada para citações diretas com mais de três linhas, notas de 

rodapé, número das páginas, ficha catalográfica, legendas das fontes das ilustrações e das 

tabelas, conforme especificado na NBR ABNT 14724:2011. 

3.2.4.3 Margens 

As margens configuram-se de acordo com a ABNT NBR 14724:2011, figura 22: 

 

Figura 22 – Configuração das margens 

 

  Fonte: Microsoft Word 2010. 

 

Para impressão anverso e verso configurar a página para margens espelho. 

3.2.4.4 Espaçamento 

O espaçamento deve ser de 1,5 cm entre linhas de modo a permitir boa visualização 

do texto. No caso de monografia, cada capítulo deve ser iniciado em uma nova página. O 

mesmo espaçamento observado entre cabeçalhos e textos deve ser obedecido entre o 

término de um item e o cabeçalho do item seguinte e, assim consecutivamente, da 

introdução à conclusão do trabalho. 
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3.2.4.5 Paginação 

As páginas pré-textuais devem ser contadas sequencialmente a partir da folha de 

rosto. A numeração deve ser visualizada somente a partir da Introdução, primeiro elemento 

textual.  

Os números devem ser colocados sem traços, pontos ou parênteses, na parte 

superior da página, alinhados à direita. Os elementos pós-textuais devem ser também 

contados e numerados. 

3.3 Ilustrações  

As ilustrações são representações organizadas que possibilitam uma melhor 

interpretação do texto. O título de cada ilustração deve ser colocado acima do objeto 

ilustrativo precedido por seu tipo (desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, 

organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, entre outros), número, travessão e o 

respectivo título propriamente. A fonte consultada deve ser informada abaixo da ilustração, 

mesmo que seja de elaboração do próprio autor. Por exemplo: “Elaborada pelo autor”. 

3.4 Tabelas 

As tabelas são também representações organizadas, mas de maior precisão dos 

dados e valor comprobatório. São elaboradas de acordo com as normas de apresentação 

tabular do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1993).  

Devem ser citadas no texto e inseridas o mais próximo possível do trecho a que se 

referem. 
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