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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As dissertações, teses e outros trabalhos acadêmicos apresentam o resultado 

de pesquisas desenvolvidas nos cursos de graduação e pós-graduação (mestrado e 

doutorado). Abordam um único tema e exigem investigações próprias na área de 

especialização e métodos específicos. 

 

1.1 MONOGRAFIAS 

 

 

1.1.1 Dissertação  

 

 

Documento que representa o resultado de um trabalho experimental ou 

exposição de um estudo científico retrospectivo, de tema único e bem delimitado em 

sua extensão, com o objetivo de reunir, analisar e interpretar informações. Deve 

evidenciar o conhecimento de literatura existente sobre o assunto e a capacidade de 

sistematização do candidato. É realizado “[...] sob a coordenação de um orientador 

(doutor), visando à obtenção do título de mestre.” (ASSOCIAÇÃO, 2005, p. 2). 

 

1.1.2 Tese 

 

 

Documento que representa o resultado de um trabalho experimental ou 

exposição de um estudo científico de tema único e bem delimitado. Deve ser 

elaborado com base em investigação original, constituindo-se em real contribuição 

para a especialidade em questão. É realizado “[...] sob a coordenação de um 

orientador (doutor) e visa à obtenção do título de doutor ou similar.” (ASSOCIAÇÃO, 

2005, p. 3). 
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1.2 TRABALHO ACADÊMICO 

 

 

Documento que representa o resultado de estudo, devendo expressar 

conhecimento do assunto escolhido, que deve ser obrigatoriamente emanado da 

disciplina, módulo, estudo independente, curso, programa e outros ministrados. 

Deve ser “[...] feito sob a coordenação de um orientador.” (ASSOCIAÇÃO, 2005, p. 

3). 

Consideram-se trabalhos acadêmicos os Trabalhos de Conclusão da 

Graduação (TCG) - Pedagogia - Licenciatura, Trabalho de Graduação 

Interdisciplinar, Trabalho de Conclusão de Especialização (TCE), Proposta e/ou 

Projeto de Dissertação e/ou Teses, etc. 

 

Observação: 

 

Para a elaboração de trabalhos acadêmicos são recomendadas as fontes 

Arial, Times New Roman ou similares. O tamanho ou corpo da fonte deve 

ser 12 e o espaço 1,5 linhas. Será indicado neste Manual quando houver 

orientação diferente para determinadas seções. 
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2 ESTRUTURA 
 

Figura 1 – Estrutura do Trabalho Acadêmico 
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Ficha catalográfica (obrigatório para dissertações e teses) 

Errata (opcional) 

Termo de aprovação (obrigatório para dissertações e teses) 

Dedicatórias (opcional) 

Agradecimentos (opcional) 

Epígrafe (opcional) 

Resumo em língua vernácula (obrigatório para dissertações 

e teses) 

Resumo em língua estrangeira (obrigatório para 
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Lista de ilustrações (opcional) 

Lista de tabelas (opcional) 

Lista de abreviaturas e siglas (opcional) 

Lista de símbolos (opcional) 

Sumário 
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3 PRÉ-TEXTO 

 

3.1 CAPA 

 

 

Parte externa do trabalho usada como proteção física, a qual deve conter os 

elementos (Figuras 2 e 3):  

 

• Nome da instituição (opcional);  

• Nome do autor;  

• Título e subtítulo se houver; 

• Número de volumes se houver mais de um; 

• Local e data (ano para dissertações e teses; semestre e ano para TCG e ou 

TCE). 

Figura 2 – Capa de Dissertações e/ou Teses Figura 3 – Capa de Trabalho de Conclusão 
do Curso de Pedagogia - Licenciatura 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

Sérgio Andrés Lulkin 

 

 

 

 

 

 

O SILÊNCIO DISCIPLINADO: 

a invenção dos surdos a partir 

de representações ouvintes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre 

2010 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA - LICENCIATURA 

 

 

 

 

Maria de Fátima Barbosa 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIAS NUNCA CONTADAS: 

uma visão psicanalítica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porto Alegre 
1. Semestre 

2010 
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3.2 LOMBADA 

 

 

Consiste no “[...] lado do livro onde fica a costura; oposto ao corte da frente, 

lombo, dorso [...]” (FERREIRA; 2009, p. 1227).  

Consultar NBR 12225:2004 - Títulos de lombada - Procedimento. 

Deve conter os seguintes dados: 

• Nome do autor, impresso longitudinalmente e legível do alto para o pé da 

lombada, possibilitando a leitura quando o trabalho está no sentido horizontal, ou 

seja, com a frente voltada para cima; 

• Título do trabalho, impresso da mesma forma que o nome do autor; 

• Elementos alfanuméricos de identificação, por exemplo: v. 2. 

 

3.3 FOLHA DE ROSTO 

 

 

A folha de rosto apresenta os elementos essenciais à identificação do 

trabalho (Figuras 3, 4 e 5). Deve conter os seguintes elementos:  

 

• Nome completo do autor; 

• Título principal;  

• Subtítulo (se houver, deve ser diferenciado graficamente e separado do 

título por dois pontos ‘:’); 

• Número de volumes, se houver mais de um; 

• Nota de dissertação, tese, trabalho de conclusão, etc., incluindo o objetivo, 

nome da instituição, devendo ser alinhada do meio da folha para a margem direita; 

fonte Arial ou Times New Roman, corpo 12, espaço simples; 

• Nome do(s) orientador(es);  

• Linha de Pesquisa; 

• Nome do(s) coorientador(es), se houver; 

• Local (cidade); 

• Ano (da defesa); 
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Figura 4 – Folha de Rosto de 

Dissertação e Tese 

Figura 5 – Folha de Rosto de 

Trabalho de Conclusão do 

Curso de Pedagogia - 

Licenciatura 

Figura 6 – Folha de Rosto de 

Trabalho de Conclusão de 

Curso de Especialização 

Iolanda Montano dos Santos 
 
 
 
 
 
 

INCLUSÃO ESCOLAR E A 
EDUCAÇÃO PARA TODOS 

 
 
 
 

Tese apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Faculdade de 
Educação da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 
como requisito para obtenção 
do título de Doutora em 
Educação. 
 
Orientador: Alfredo José da 
Veiga-Neto 
 
Linha de Pesquisa: Estudos 
Culturais 

 
 

 
Porto Alegre 

2010 

 

Maria de Fátima Barbosa 
 
 
 
 
 
 

Histórias Nunca Contadas: 
uma visão psicanalítica 

 
 
 
 

Trabalho de Conclusão 
apresentado à Comissão de 
Graduação do Curso de 
Pedagogia - Licenciatura da 
Faculdade de Educação da 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, como requisito 
parcial e obrigatório para 
obtenção do título Licenciatura 
em Pedagogia. 

 
Orientadora: Profa. Dr. Jacira 
Kilmer 

 
 
 
 

Porto Alegre 
1. semestre 

2010 

 

Sérgio Andrés Lulkin 
 
 
 
 
 
 

O Silêncio Disciplinado: 
a invenção dos surdos a partir 
de representações ouvintes 

 
 
 
 

Trabalho de Conclusão do 
Curso de Especialização em 
Gestão da Educação, do 
Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Faculdade de 
Educação da Universidade 
Federal do rio Grande do sul.                             
Orientadora: 
 
Profa. Nalú Farenzena 

 
 
 
 
 
 

Porto Alegre 
2010 

     

 

3.4 CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO  

 

 

O verso da folha de rosto deve conter a ficha catalográfica, preparada pelo 

Sistema para Geração Automática de Ficha Catalográfica de Teses e Dissertações 

defendidas junto aos Programas de Pós-Graduação da UFRGS.  

 

3.4.1 Informações e Orientações de uso 

 

 

Para elaborar a ficha catalográfica, os discentes de mestrado e doutorado dos 

Programas de Pós-Graduação da UFRGS podem utilizar o Sistema para Geração 

Automática de Ficha Catalográfica de Teses e Dissertações.  

A ficha deve constar no verso da folha de rosto de teses e dissertações de 

modo a possibilitar sua representação precisa pelas informações de autor, título, 

local, data, número de folhas, assunto, etc.  

O Sistema gera a ficha catalográfica de sua tese ou dissertação pelo 

preenchimento dos campos do formulário como apresentado a seguir, disponível 

em: <http://sabi.ufrgs.br/servicos/publicoBC/ficha.php>: 

 

http://sabi.ufrgs.br/servicos/publicoBC/ficha.php
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Figura 7 – Formulário de Dados Para a Elaboração da Ficha Catalográfica 

 

Preencha o formulário, conforme as orientações abaixo:  

Autor: responsável direto pela redação da obra. No caso de teses e 

dissertações, a autoria é do aluno. A entrada desse dado no programa é feita em dois 

campos:  

Nome: digite seu primeiro nome e nomes/sobrenomes intermediários (se for o 

caso).  

Sobrenome: digite seu último sobrenome. Utilize sempre o sobrenome da 

forma que você costuma publicar seus trabalhos.  

Exemplo: Gustavo Lima Costa (Costa=sobrenome e Gustavo Lima=nome)  

Título do trabalho: registre o nome ou expressão que distingue e individualiza 

o seu trabalho. Se houver um subtítulo este deverá ser colocado após o título 

separado pelo sinal de dois pontos. Utilize letras maiúsculas somente para início do 

título ou quando tratar-se de nome próprio. 

Exemplo: Ensino de física: estudo de caso em Porto Alegre.  

Trabalho: tipo de trabalho produzido e grau obtido. Selecione tese quando for 

concluído o doutorado e dissertação quando for concluído o mestrado.  

Programa: programa de pós-graduação ao qual você pertence e defendeu seu 

trabalho. Use a seta para selecionar o nome do curso.  
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Nome do orientador: como co-responsável pelo trabalho, digite o nome do seu 

orientador e nomes/sobrenomes intermediários, se for o caso.  

Sobrenome do orientador: digite o último sobrenome do orientador. Atenção: 

assinale a caixa "orientadora", se for o caso, para que o programa faça a distinção da 

forma feminina ao designar essa função no corpo da ficha catalográfica.  

Nome do coorientador: como co-responsável pelo trabalho, digite o nome do 

seu coorientador e nomes/sobrenomes intermediários, se for o caso.  

Sobrenome do coorientador: digite o último sobrenome do coorientador. 

Atenção: assinale a caixa "coorientadora", se for o caso, para que o programa faça a 

distinção da forma feminina ao designar essa função no corpo da ficha catalográfica. 

Ano: registre o ano em que a tese ou dissertação foi defendida e entregue ao 

programa de pós-graduação.  

Número de folhas: registre o total de folhas da tese ou dissertação.  

Assuntos: registre palavras ou expressões que representam o conteúdo da 

tese ou dissertação. Devem aparecer em ordem decrescente de importância. Evite 

termos redundantes ou repetitivos. É obrigatório registrar um assunto, os demais 

devem ser registrados em função da necessidade e amplitude de temas do conteúdo 

da tese ou dissertação.  

Ao clicar em Enviar o programa gera a ficha catalográfica, como um arquivo 

pdf, disponível para download e/ou impressão, conforme apresentado abaixo:  

 

Figura 8 – Ficha Catalográfica 
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Lembre-se que a ficha catalográfica deve ser impressa no verso da página de 

rosto da tese ou dissertação. 

Para outros esclarecimentos entre em contato com a Biblioteca de sua 

Unidade. 

 

3.5 ERRATA 

 

 

Em caso de eventuais erros, pode-se elaborar uma errata, onde devem 

constar os seguintes elementos: nº da(s) folha(s) e da(s) linha(s) onde se 

encontra(m) o(s) erro(s), seguido do(s) erro(s) e da(s) correção(ões). 

 

Exemplo:  

Folha Linha Onde se lê Leia-se 

53 10 eduação educação 

 

A localização da errata deve ser logo após a folha de rosto, podendo ser em 

papel avulso ou encartado e inserido no trabalho depois de impresso. 

 

3.6 FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

 

Elemento obrigatório para dissertações e teses, devendo ser colocada após a 

folha de rosto e/ou ficha catalográfica (Figura 9). Contém os seguintes dados:  

• Autor; 

• Título principal; 

• Subtítulo, se houver;  

• Nota de dissertação, tese, trabalho de conclusão, etc., incluindo objetivo, 

nome da instituição, devendo ser alinhada do meio da folha para a margem direita; 

fonte Arial ou Times New Roman, corpo 12, espaço simples; 

• Data da aprovação;  

• Local para assinatura dos membros da Banca Examinadora, nome dos 

mesmos e instituição a que estão vinculados. 

 

 

 

 

http://www.biblioteca.ufrgs.br/sbu.htm
http://www.biblioteca.ufrgs.br/sbu.htm
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Figura 9 – Folha de Aprovação 
 

Margareth Fadanelli Simionato 
 
 
 
 
 
 
 
 

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DO ENSINO TÉCNICO  
E A CULTURA DOCENTE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Educação da Faculdade 
de Educação da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul como requisito para 
obtenção do título de Doutora em 
Educação. 
 

 
 

Aprovada em 15 mar. 2011. 
 

__________________________________________________________________ 
 

Prof. Dr. Jorge Alberto Rosa Ribeiro – Orientador 
 
__________________________________________________________________ 
Profa. Dra. Carmen Lucia Bezerra Machado – Coorientadora 
 
__________________________________________________________________ 
Profa. Dra. Lucília Regina de Souza Machado – UFMG 
 
__________________________________________________________________ 
Profa. Dra. Eliana Perez Gonçalves de Moura – FEEVALE 
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3.7 DEDICATÓRIA(S) 

 

 

Página onde o autor presta homenagem ou dedica seu trabalho a amigos 

e/ou parentes (Figura 10). 

• Texto alinhado do meio da folha para a margem direita; fonte Arial ou Times 

New Roman, corpo 12, espaço simples; 

 

3.8 AGRADECIMENTO(S) 

 

 

Página onde o autor registra seus agradecimentos à colaboração recebida de 

pessoa(s) e/ou instituição(ões) que contribuíram para a elaboração da pesquisa. 

Pode ser em forma de texto ou de lista de nomes (Figura 11). 

• Texto justificado na folha; fonte Arial ou Times New Roman, corpo 12, 

espaço simples; 

 

3.9 EPÍGRAFE 

 

 

Citação de um pensamento que de certa forma embasou a gênese da obra, 

seguida da indicação de autoria. É transcrita sem aspas, podendo ocorrer também 

no início de cada capítulo (Figura 12). 

• Texto alinhado do meio da folha para a margem direita; fonte Arial ou Times 

New Roman, corpo 12, espaço simples; 

 

Figura 10 – Dedicatória Figura 11 – Agradecimentos Figura 12 – Epígrafe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para Elaine que sempre esteve 

ao meu lado enfrentando 

desafios em terras distantes. 

Sua generosidade, 

engajamento, perspicácia, 

paciência e amor possibilitaram 

que esse trabalho acontecesse.  

Também ao Gabriel que nasce 
durante o processo enchendo 

nossas raízes de felicidade e 

nos ensina, com sua chegada, 

alguns segredos da vida. 

 

Ao concluir este trabalho, quero agradecer  ...  

 

... à inesgotável paciência e ao crédito sincero e 
encorajador de Carlos Skliar, meu orientador, que 

sempre entendeu meus “ups and downs” como 

movimentos necessários para uma criação “artístico-

acadêmica”;  

 

... aos colegas e às colegas do Núcleo de Pesquisas 

em Políticas Educacionais para Surdos 

(NUPPES/UFRGS), pelas fecundas e instigantes 

discussões, pela amizade e o afeto demonstrados nos 

momentos cruciais, e pelo êxito de uma “força-

conjunta” que foi o nosso belo Congresso Latino 

Americano de Educação Bilíngue para Surdos; 
 

... à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pró-Reitoria de Pós-

Graduação da UFRGS, que apoiaram meu trabalho 

através dos programas de fomento à pesquisa e à 

conclusão de teses e dissertações;  

 

... aos colegas e às colegas do Departamento de 

Ensino e Currículo, DEC/FACED, que “deram a 

maior força” e muito me escutaram em eloquentes 

argumentações, entre um cafezinho e outro ... 

 

 

 
 

 

No momento em que os seres 

humanos, intervindo no suporte, 

foram criando o mundo, inventando 

a linguagem com que passaram a dar 

nome às coisas que faziam com ação 

sobre o mundo, na medida em que 

foram habilitando a inteligir o 

mundo e criaram por consequência a 

necessária comunicabilidade do 

inteligido, já não foi possível existir a 

não ser disponível à tensão radical e 

profunda entre o bem e o mal, entre a 

dignidade e a indignidade, entre a 

decência e o despudor, entre a 

boniteza e a feiúra do mundo. Quer 

dizer, já não foi possível existir sem 

assumir o direito e o dever de optar, 

de decidir, de lutar, de fazer política. 

(FREIRE, 1997, p.57-58). 
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3.10 RESUMO EM LÍNGUA VERNÁCULA 

 

Segundo a ABNT NBR 6028, “[...] resumo é a apresentação concisa dos 

pontos relevantes de um texto”. (ASSOCIAÇÃO, 2003, p. 1). 

Deve ressaltar os objetivos, os métodos, os resultados e as considerações 

finais do trabalho, podendo dispensar a leitura do texto.  

É redigido com frases completas, evitando-se o uso de parágrafos e não deve 

ultrapassar 500 palavras. Coloque a referência da dissertação, tese no final da folha. 

O texto do resumo deve ser justificado e digitado em fonte Arial ou Times New 

Roman, corpo 12, espaço simples. 

Ao final do resumo, deve-se acrescentar a expressão Palavras-chave, 

seguida de dois pontos ( : ); as respectivas palavras-chave e/ou descritores devem 

ser separados entre si por ponto e, no final, também por ponto, sem recuo de 

parágrafo. Utilizar palavras-chave ou descritores que constem na ficha catalográfica 

(Figura 13). 

 

3.11 RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA (só para dissertações ou teses) 

 

 

Versão do resumo em outro idioma de divulgação internacional, 

preferencialmente o inglês, francês ou espanhol, denominados, respectivamente, de 

ABSTRACT, RESUMÉ, RESUMEN. 

Coloque a referência da dissertação ou tese no final da folha. O texto do 

resumo deve ser justificado e digitado em fonte Arial ou Times New Roman, corpo 

12, espaço simples. 

Ao final do resumo, deve-se acrescentar a expressão Keywords (língua 

inglesa), Descripción (língua espanhola), seguida de dois pontos pontos ( : ); as 

respectivas palavras-chave e/ou descritores da língua escolhida devem ser 

separados entre si por ponto e, no final, também por ponto, sem recuo de parágrafo. 

Utilizar palavras-chave ou descritores que constem na ficha catalográfica (Figura 14). 
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Figura 13 – Resumo em Língua Vernácula        Figura 14 – Resumo em Língua Estrangeira 

 

 

 

 

3.12 LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

As ilustrações complementam o texto e são denominadas de acordo com o 

tipo: Figura, Tabela ou Quadro, etc.  

Podem ser: gráficos, desenhos, mapas, fotos, esquemas, fórmulas e outras. 

Deve ser inserido o mais próximo possível do trecho a que se referem. Também 

podem ser reunidas e colocadas em forma de anexo. Neste caso, deve ser 

designadas pelo número do anexo e pelo seu próprio número. Figuras e tabelas 

retiradas de outros documentos devem ter a autorização do autor para reproduzi-las, 

bem como a indicação do respectivo documento.  

A Legenda das figuras deve ser breve e clara dispensando consulta ao texto. 

Devem ser localizadas abaixo de cada figura, precedidas da palavra designativa e o 

número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos.  

A Lista apresenta as ilustrações na ordem em que aparecem no texto com a 

indicação do número, legenda e página das mesmas.  

Caso haja mais de um modelo de ilustração: lista de gráficos; lista de mapas; 

lista de figuras; lista de quadros; lista de tabelas; elaborar uma só lista. (Figura 15). 
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Relacionam-se tabelas e quadros pelos seus respectivos números, incluindo 

títulos e páginas em que aparecem no texto.  

 

Figura 15 – Modelo de Lista de Figuras 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Diretrizes Nacionais de Educação Especial na Educação Básica............ 23 

Figura 2 – Evolução das Matrículas na Educação Especial ...................................... 25 

Figura 3 – Distribuição Total dos Alunos Matriculados na Educação Especial ......... 42 

Quadro 1 – Matrícula da Educação Especial no Brasil em 2009 ............................... 88 

Quadro 2 – Matrícula da Educação Especial no Brasil em 2010 ............................. 100 

Tabela 1 – Estatística da Educação Especial no Brasil ............................................. 65 

Tabela 2 – Estatística da Educação Especial na Região Sul do Brasil ..................... 67 

Tabela 3 – Estatística da Educação Especial na Região Centro-Oeste do Brasil ..... 68 

Tabela 2 – Estatística da Educação Especial na Região Sudeste do Brasil ............. 70 

Tabela 2 – Estatística da Educação Especial na Região Norte do Brasil .................. 75 

Tabela 2 – Estatística da Educação Especial na Região Nordeste do Brasil ............ 80 
 

 

 

3.13 LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

Relacionam-se numa lista alfabética e, em separado, as abreviaturas e siglas 

com seus respectivos significados. 

Não necessita constar a página onde se encontram as respectivas 

abreviaturas e siglas (Figura 16). 

 

Figura 16 – Lista de Abreviaturas e Siglas 

LISTA DE ABREVIATURAS ESIGLAS 
 
 

ACI – Associação Comercial e Industrial 
AFUBRA – Associação dos Fumicultores do Brasil 
6ª DE – Sexta Delegacia Estadual Educação 
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3.14 LISTA DE SÍMBOLOS 

 

 

Relacionam-se em uma lista, na ordem em que aparecem no texto, os 

símbolos com seus respectivos significados, não necessitando constar o número das 

páginas.  

 

3.15 SUMÁRIO 

 

 

Consiste na enumeração dos capítulos e seções do trabalho exatamente na 

ordem e grafia em que aparecem com a indicação do(s) respectivo(s) número(s) de 

página(s) (Figura 17, página seguinte). 

É recomendado o alinhamento dos elementos textuais e pós-textuais pela 

margem do título indicativo mais extenso (ASSOCIAÇÃO, 2012). 

 

Exemplo: 

2        REVISÃO DA LITERATURA (maiúsculas, negrito) 

2.1     DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL (maiúsculas) 

2.1.1  Análise Foliar (inicial de cada palavra em maiúsculas, negrito) 

 

SUMÁRIO é diferente de: 

 

ÍNDICE - lista detalhada em ordem alfabética de assuntos, nomes 

pessoais, geográficos e outros;  

LISTAS - enumeração de elementos selecionados do texto; 

RESUMO - apresentação concisa do conteúdo do trabalho 

 

Interliga-se à coluna de títulos com uma linha pontilhada à coluna de páginas. 

O indicativo das seções deverá ser mantido na margem esquerda do documento, 

não devendo ser alterado ainda que o mesmo se subdivida em seções. Havendo 

mais de um volume deve-se incluir um sumário completo do trabalho em cada 

volume.  
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Figura 17 – Sumário 
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UMA INESQUECÍVEL VIAGEM PELO UNIVERSO CIVITAS.................. 
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CIVITAS E O CENÁRIO DAS VIAGENS................................................... 
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FORMAÇÃO DOCENTE............................................................................ 
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4 TEXTO  

 

 

Parte do trabalho em que o assunto é apresentado e desenvolvido, exigindo 

do autor domínio quanto ao tema, método e criatividade.  

Pode ser dividido em seções; consistem de introdução, desenvolvimento e 

conclusão, que podem estar nitidamente definidas ou apenas delineadas.  

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

 

Parte onde se introduz o assunto como um todo, sem detalhes. A introdução 

deve: 

• Estabelecer o assunto, definindo-o claramente, não deixando dúvidas 

quanto ao campo que abrange;  

• Indicar a finalidade e os objetivos do trabalho, esclarecendo sob que ponto 

de vista é tratado o assunto;  

• Referir-se aos tópicos principais do texto dando o roteiro ou a ordem de 

exposição.  

 

4.2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

Também chamado de corpo do trabalho, tem por finalidade expor e 

demonstrar as ideias do autor. É onde se tratam dos problemas, hipóteses e 

metodologia. 

Divide-se, geralmente, em seções e subseções, que variam de acordo com a 

função da natureza do problema e da metodologia adotada.  

 

 

 

Não usar: CAPÍTULO 1, CAPÍTULO 2, 

CAPÍTULO 3, etc. 

Identifique cada seção com título específico. 

 

 



 
25 

 

4.3 CONCLUSÃO 

 

 

Trata-se da recapitulação sintética dos resultados da pesquisa, ressaltando o 

alcance e as consequências de suas contribuições, bem como seu possível mérito.  

Deve ser breve e basear-se em dados comprovados, não sendo possível 

incluir dados novos. 
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5 PÓS-TEXTO 

 

5.1 REFERÊNCIAS 

 

 

Referência é o “[...] conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados 

de um documento, que permite sua identificação individual [...]” (ASSOCIAÇÃO, 

2011, p. 3) no todo ou em parte, impressos ou registrados em diversos tipos de 

suporte. 

Consultar a norma ABNT específica para elaboração de referências: NBR 

6023/2002. 

Incluir na lista apenas as fontes que efetivamente foram utilizadas para a 

elaboração do trabalho. 

Pode-se separar o documento bibliográfico de outros tipos de fonte (discos; 

filmes; fitas; etc.), recebendo o título de FONTES CONSULTADAS. 

Pode-se incluir uma BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA onde são indicadas 

outras referências para aprofundamento do assunto. 

As referências devem ser digitadas na margem esquerda usando-se espaço 

simples nas entrelinhas e dois espaços simples para separar as referências entre si. 

O nome do autor de várias obras referenciadas pode ser repetido e as 

referências organizadas em ordem alfabética do título, nesta ordem não se contam o 

artigo inicial do título. 

Exemplo: 

FREIRE, Paulo. Educação e Mudança. 
FREIRE, Paulo. A Educação Popular. 
 

5.1.1 Uso da Sinalização (______): traço repetido de autoria nas referências 

 

 

Eventualmente, o nome do autor de várias obras referenciadas, pode ser 

substituído nas referências seguintes a primeira, por traço (equivalente a seis 

espaços) e ponto. 

Exemplo: 

FREIRE, Paulo. Educação e Mudança. 
______. A Educação Popular. 
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5.1.2 Emprego de Iniciais Maiúsculas em Títulos 

 

 

O emprego de iniciais maiúsculas em títulos, na presença de subtítulo, usa-se 

as iniciais em minúsculas: 

 

9º - Nos títulos de livros, jornais, revistas, produções artísticas, literárias e 
científicas: Imitação de Cristo, Correio da Manhã, Revista Filológica, [...], 
etc. 
OBSERVAÇÃO – Não se escrevem com maiúscula inicial as partículas 
monossilábicas que se acham no interior de vocábulos compostos ou de 
locuções ou expressões que têm iniciais maiúsculas: Queda do Império, O 
Crepúsculo dos Deuses, Histórias sem Data, A Mão e a Luva, Festas e 
Tradições Populares do Brasil, etc. (FERREIRA; 2009, p. xxiv). (grifo do autor). 

 

Exemplo: 

A Educação Especial no Brasil. 

Estamos Enfrentado a Violência na Escola de que Forma? 

Mulheres, Participação e Democracia. 

Reforma Política e Participação: algumas questões para debate. 

Práxis da Diferença: notas sobre a educação especial no Brasil.  

Os elementos da referência devem ser obtidos na folha de rosto, do próprio 

capítulo ou artigo e, se possível, em outras fontes equivalentes. 

 

5.1.3 Formas de Entrada nas Referências Segundo a ABNT 6023/2002 

 

Figura 18 – Exemplos de Entrada dos Autores nas Referências 

ENTRADA EXEMPLOS 

Um autor CASTRO, Cláudio de Moura. 

Dois autores CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. 

Três autores ENRICONE, Délcia; GRILLO, Marlene; CALVO HERNANDEZ, Ivone. 

Mais de três autores RIBEIRO, Ângela Lage et al. 

Organizador, compilador, etc. D’ANTOLA, Arlette (Org.). 

Entidade coletiva UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Faculdade de 
Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação.  

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. 

BRASIL. Ministério da Educação. 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÂO (RS). 

Eventos (congressos, 

conferências, encontros...) 

CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCO-LAR, 6.,  

1995, Porto Alegre. 

Referência Legislativa  

(leis, decretos, portarias...) 

BRASIL. Constituição, 1988. 

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Título (autoria não determinada) AVALIAÇÃO da Universidade, Poder e Democracia. 
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5.1.4 Documentos Considerados no Todo 

 

 

Figura 19 – Exemplos de Documentos Considerados no Todo  

 

Livro 
 

SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo. Nota de tradução.* Edição.** Local: Editora, ano 
de publicação. nº de pág. (opcional) (Série) (opcional) 
 
Exemplo: 
 

WEISS, Donald. Como Escrever com Facilidade. São Paulo: Círculo do Livro, 1992. 

Periódico 
 

TÍTULO DA PUBLICAÇÃO. Local: editor, ano do primeiro volume e do último, se a 
publicação terminou. Periodicidade (opcional). Notas especiais (títulos anteriores, ISSN, etc.) 
(opcional).  
 
Exemplo: 
 

EDUCAÇÃO & REALIDADE. Porto Alegre: UFRGS/FACED, 1975- 

Entrevista 
 

ENTREVISTADO. Título. Local: data. Nota da Entrevista. 
 
Exemplo: 
 

CRUZ, Joaquim. A Estratégia para Vencer. Pisa:1988. Veja, São Paulo, v. 20, n. 37, p. 
5-8, 14 set. 1988. Entrevista concedida a J.A. Dias Lopes 

Dissertação 
e Tese 
 

SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo. Local: Instituição, ano. nº de pág. ou vol. 
Indicação de dissertação ou tese, nome do curso ou programa da faculdade e universidade, 
local e ano da defesa. 
 
Exemplo: 
 

OTT, Margot Bertolucci. Tendências Ideológicas no Ensino de Primeiro Grau. Porto 
Alegre: UFRGS, 1983. 214 f. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-
Graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, Porto Alegre, 1983. 

 Evento  
(congressos, 
encontros...) 

NOME DO EVENTO, nº do evento ponto (.), ano, local. Título. Local: conferências, Editor, 
ano de publicação. nº de pág. (opcional) 
 
Exemplo: 
 

SEMINÁRIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, 3., 1993, Brasília. Anais. Brasília: MEC, 
1994. 300 p. 

Documento  
eletrônico 

SOBRENOME, Prenome. Título. Edição. Local: ano. nº de pág. ou vol. (Série) (se houver) 
Disponível em: <http:// ...> Acesso em: dia mês (abreviado) ano.  
 
Exemplo: 
 

MELLO, Luiz Antonio. A Onda Maldita: como nasceu a Fluminense FM. Niterói: Arte & 
Ofício, 1992. Disponível em: <http://www.actech.com.br/aondamaldita/creditos>. Acesso 
em: 13 out. 1997. 

Dicionário e  
Enciclopédia 

SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo. Edição (se houver). Local: Editora, data. nº de 
páginas ou vol. (opcional) 
 
Exemplo: 

FERREIRA, Aurélio B. de Hollanda. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 
4. ed. Curitiba : Positivo, 2009. 2120 p  
 
ENCICLOPÉDIA Mirador Internacional. São Paulo: Encyclopaedia Britannica do Brasil, 
1995. 20 v. 

Programas 
de Televisão 
e Rádio 

TEMA. Nome do programa. Cidade: nome da TV ou Rádio, data da apresentação do 
programa. Nota especificando o tipo de programa (rádio ou TV). 
 
Exemplo: 
 

UM MUNDO ANIMAL. Nosso Universo. Rio de Janeiro: GNT, 4 de agosto de 2000. 
Programa de TV. 
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CD-ROM AUTOR. Título. Edição. Local de publicação: Editora, data. Tipo de mídia. 
 
Exemplo: 
 

ALMANAQUE Abril: sua fonte de pesquisa. São Paulo: Abril, 1998. 1 CD-ROM. 
 
 

E-MAIL*** NOME do remetente. Assunto. [mensagem pessoal] Mensagem recebida por <Endereço 
eletrônico> em data do recebimento. 
 
Exemplo: 
 

BIBLIOTECA CENTRAL DA UFRGS. Alerta. [mensagem pessoal] Mensagem recebida 
por <bibfaced@ufrgs.br> em 18 jul. 2000. 

Texto 
digitado 

Sobrenome, Prenome. Título. Local, ano, n° de folhas mais a nota entre parênteses (Texto 
digitado). 
 
Exemplo: 
 

FARIA, Antonio. A Educação no Brasil Colonial. Porto Alegre, 2007. 8 f. (Texto 
digitado). 

Comunicação 
oral 

SOBRENOME, Prenome. Título. Local, Instituição, ano. (Comunicação oral). 
 
Exemplo: 
 

CRAIDY, Carmen Maria. Metodologia da Pesquisa Social. Porto Alegre: UFRGS, 
2006. (Comunicação oral). 

 

5.1.5 Partes de Documentos 

 

 

Figura 20 – Exemplos de Partes de Documentos  

Capítulos 

de livro: 

a) autoria 

diferente 

da 

autoria 

do livro 

no todo 

SOBRENOME, Prenome (autor do capítulo). Título. In: SOBRENOME, Prenome (autor da 

obra no todo). Título. Local: Editora, ano. pág. inicial e final. 

 

Exemplo: 

 

SCHWARTZMAN, Simon. Como a Universidade Está se Pensando? In: PEREIRA, Antonio 

Gomes (Org.). Para Onde Vai a Universidade Brasileira? Fortaleza: UFC, 1983. P. 29-

45. 

 

ou 

 

CECCIM, Ricardo Burg. Exclusão e Alteridade: de uma nota de imprensa a uma nota 

sobre a deficiência mental. In: EDUCAÇÃO e Exclusão: abordagens sócio-antropológicas 

em educação especial. Porto Alegre: Mediação, 1997. P. 21-49. 

b) autoria 

igual à 

autoria 

da obra 

no todo 

SOBRENOME, Prenome. Título do capítulo. In: SOBRENOME, Prenome. Título (do livro no 

todo). Local: Editora, ano. Cap. n. (se houver) n. de pág. inicial e final. 

 

Exemplo: 

 

GADOTTI, Moacir. A Paixão de Conhecer o Mundo. In: FERNANDES, Francisco. 

Pensamento Pedagógico Brasileiro. São Paulo: Atlas, 1987. Cap. 5, p. 58-73. 

Artigo de 

revista 

SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo do artigo. Título do periódico, local, volume, 

fascículo, página inicial e final, mês* e ano. 
 
Exemplo: 
 

SAVIANI, Demerval. A Universidade e a Problemática da Educação e Cultura. Educação 
Brasileira, Brasília, v. 1, n. 3, p. 35-58, maio/ago. 1979.  



 
30 

 

Artigo de 

jornal 

SOBRENOME, Prenome. Título do artigo. Título do jornal, local, dia, mês e ano. n. ou título 

do caderno, seção ou suplemento, página inicial e final. 
 
Exemplo: 
 

AZEVEDO, Dermi. Sarney Convida Igrejas Cristãs para Diálogo sobre o Pacto. Folha de 
São Paulo, São Paulo, 22 out. 1985. Caderno econômico, p. 13. 

 
ou 
 

LEAL, L. N. MP Fiscaliza com Autonomia Total. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p. 3, 25 

abr. 1999. 

Fascículo 

do periódico 

 

a) com título 

específico 

TÍTULO DO PERIÓDICO.  Título do fascículo, Suplemento ou nº especial.  Local: Editor, nº do 

volume, nº do fascículo, mês e ano.  n. de pág. (opcional) Tipo de fascículo (suplemento). 

 

Exemplo: 

 

EDUCAÇÃO & REALIDADE.  Porto Alegre: UFRGS/FACED, v. 26, n. 2, jul./dez. 2001. 

Tema do fascículo: Pedagogia, docência e cultura. 

b) sem título 

específico 

TÍTULO DO PERIÓDICO.  Local: Editor, n. do volume, n. do fascículo, mês e ano, n. de pág. 

(opcional). 

 

Exemplo: 

 

CIÊNCIA HOJE.  São Paulo: SBPC, v. 5, n. 27, nov./dez. 1995. 

Trabalho 

apresentado 

em congresso 

SOBRENOME, Prenome (autor do trabalho).  Título: subtítulo. In: NOME DO CONGRESSO, 

n., ano, local de realização. Título. Local de publicação: Editora, ano. Página inicial e final do 

trabalho. 

 

Exemplo: 

 

MOREIRA, A. F. B.  Multiculturalismo, Currículo e Formação de Professores.  In: 

SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, 2.,  1998, Santa Cruz do Sul.  Anais 

Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 1998. P. 15-30. 

 

ou: 

 

MALAGRINO, W. et al. Estudos Preliminares sobre os Efeitos de Baixa 

Concentrações de Detergentes... 1985. Trabalho apresentado no 13. Congresso 

Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, Maceió, 1985. 

Legislação 

publicada 

em Diário 

Oficial 

JURISDIÇÃO, Lei n. ......, data. Ementa. Nome da publicação, local, volume, fascículo, 

página inicial e final, data da publicação. 

 

Exemplo: 

 

BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, v. 

134, n. 248, 23 dez. 1996. Seção I, p. 27834-27841. 

 

* Tradução: quando for documento traduzido, colocar a expressão ‘Tradução por’ ou ‘Tradução de’ 
seguida do nome do tradutor, logo após o título da obra.  

** Edição: indicar, a partir da segunda edição, logo após o título da obra, em algarismo arábico 
seguida de espaço e da abreviatura da palavra edição.  Ex.: 2. ed., 2. ed. rev.  

*** Não recomendado o seu uso como fonte científica ou técnica de pesquisa pelo seu caráter 
efêmero, informal e interpessoal. 

OBSERVAÇÃO: ver no ANEXO as Abreviaturas dos Meses conforme a língua do título do 
periódico. 
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5.2 GLOSSÁRIO* 

 

 

Relação de termos técnicos, palavras especiais ou de significação dúbia 

usadas no texto, em ordem alfabética, acompanhada dos significados ou conceitos 

que lhe foram atribuídos. 

 

5.3 APÊNDICE(S)* 

 

 

Consiste em um texto ou documento complementar elaborado pelo autor, 

sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho, que é apresentado em separado para 

não sobrecarregar o texto. Os apêndices são identificados por letras maiúsculas 

consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. 

Exemplo: 

APÊNDICE A – Título 

APÊNDICE B – Título  

 

5.4 ANEXO(S)* 

 

 

Consiste em um texto ou documento complementar não elaborado pelo 

autor, que serve de fundamentação, comprovação e ilustração. Os anexos são 

identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos 

títulos. 

Exemplo: 

ANEXO A – Título 

ANEXO B – Título  

 

5.5 ÍNDICE(S)* 

 

 

Lista detalhada em ordem alfabética de assuntos, nomes pessoais, 

geográficos e outros. Elemento opcional, elaborado conforme a NBR 6034. 
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* Os títulos sem indicativo numérico, como errata, agradecimentos, listas, resumo, 

sumário, referências, glossário, apêndice(s), anexo(s) e índice(s) devem ser 

centralizados na página. 

 

 

5.6 REGISTRO NO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UFRGS E LUME 

(para dissertações, teses e trabalhos de conclusão de graduação e especialização) 

 

 

A autorização do autor para empréstimo, reprodução e disponibilização do 

trabalho estão disponíveis em <http://www.lume.ufrgs.br/instrucoes>. (Figuras 21 e 

22, páginas seguintes).  

O aluno que não desejar a disponibilização imediata deve justificar e fornecer 

data prevista para a divulgação do texto integral. 
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Figura 21 – Termo de Autorização: pós-graduação 
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Figura 22 – Termo de Autorização: graduação 

 

 
 
 
 



 
35 

 

6 CITAÇÕES 

 

 

A partir da leitura da documentação existente sobre o assunto estudado, para 

dar ênfase a certos aspectos abordados, o estudioso usa citações ou pontos de vista 

de outros pesquisadores ao longo do texto, ou em notas de rodapé. 

Exemplo: 

 

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, 2002, p. 2). 

 

6.1 CITAÇÕES PELO SOBRENOME DO AUTOR E INSERIDAS NO PARÁGRAFO 

 

 

Exemplo 1: 

“Lembro-me quando, ainda na infância, ganhei de minha mãe o primeiro rádio 

portátil que funcionava a pilhas.” (ALMEIDA, 2009, p. 79). 

Exemplo 2: 

Segundo Almeida (2009, p. 79): “Lembro-me quando, ainda na infância, 

ganhei de minha mãe o primeiro rádio portátil que funcionava a pilhas.”  

Exemplo 3: 

“Menção de uma informação extraída de outra fonte.” (ASSOCIAÇÃO, 2002b, 

p. 1).  

 

6.1.1 Citações Curtas e Inseridas no Parágrafo 

 

 

“Na educação no Brasil é dentro do contexto da educação popular.” (FREIRE, 

1999, p. 15). 
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6.1.2 Autoria com Sobrenome de Origem Espanhola 

 

O autor quando é em espanhol deve ser observado o seguinte: o primeiro 

sobrenome corresponde ao sobrenome paterno, portanto esta entrada é que deve 

ser citada. 

Exemplo: 

Na obra ou artigo apresenta a seguinte entrada:  

a) Samuel Edmundo López Bello, a forma de ser citado é: López Bello, 

Samuel Edmundo; 

b) Mariano Fernández Enguita, a forma de ser citado é: Fernández Enguita, 

Mariano; 

c) Rosane Aragón de Nevado, a forma de ser citado é: Aragón de Nevado, 

Rosane; 

d) Augusto Nibaldo Silva Triviños, a forma de ser citado é: Silva Triviños, 

Augusto Nibaldo. 

 

6.1.3 Pontuação Utilizada nas Citações  

 

 

Nas Citações curtas e inseridas no parágrafo: usar aspas e digitar o texto da 

citação e encerrar com a pontuação adequada, ou seja [...] ou . (ponto final) e aspas. 

Nas Citações longas e destacadas no recuo de 4 cm.: usar letra inicial em 

maiúscula ou [...], digitar o texto da citação e encerrar com a pontuação adequada, 

ou seja, [...] ou . (ponto final) e autoria da citação entre parênteses com : (pontuação 

final). 

• No texto a informação da fonte da citação (autor, data e paginação) é 

repetida tantas vezes quantos forem necessários numa mesma folha (página). 

Exemplo: 

Muitas das limitações que estes jovens apresentam (VYGOTSKY, 1997) estão 

relacionadas à falta de oportunidades de experienciar diferentes situações. Vygotsky 

(1997) já postulava há aproximadamente 70 anos, o desenvolvimento de rotas 

alternativas no trabalho com crianças com necessidades especiais, pois segundo o 

autor: 
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Para a criança com deficiência mental se deve criar, para o 
desenvolvimento de suas funções superiores de atenção e pensamento, 
algo similar ao alfabeto Braille para o cego e a datilografia para a criança 
muda, ou seja, um sistema de desvio dos caminhos do desenvolvimento 
cultural, onde os caminhos diretos se encontram bloqueados em 
consequência do defeito. (VYGOTSKY, 1997, p. 188).  

 

6.1.4 Entrada das Autorias 
 

 

Figura 23 – Entrada das Autorias 

 

ASPECTOS EXEMPLOS 

Um autor - citar o 
sobrenome e o ano.  

De acordo com Polke (1972), é função do pesquisador 
conhecer, o que os outros realizaram anteriormente, a fim de 
evitar duplicações, redescobertas ou acusações de plágio. 

Dois a três autores - 
citar os respectivos 
sobrenomes separados 
por ponto e vírgula ‘;’ e 
data da obra. 

“Documento é toda base de conhecimento fixado 
materialmente e suscetível de ser atualizado para consulta, 
estudo ou prova.” (CERVO; BERVIAN, 1978, p. 52). 

Mais de três autores - 
citar o sobrenome do 
primeiro autor seguido 
pela expressão et al. 

Quanto ao uso de maiúsculas ao longo do texto, segundo 
Bastos et al. (1979) é recomendável a adoção das normas 
provenientes da Academia Brasileira de Letras. 

Sem autoria conhecida 
- citar o título e o ano.  
 
 
Entidade coletiva - citar 
o nome da instituição e 
ano. Nas citações 
subsequentes, usar 
apenas a sigla.  

Conforme análise feita em Conservacionistas... (1980) os 
ecologistas nacionais estão empenhados no tombamento da 
referida montanha. 
 
No diagnóstico das neoplasias utilizou-se a classificação 
histológica internacional de tumores dos animais domésticos, 
segundo o Bulletin... (1974). 
 
“O resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e 
as conclusões do trabalho.” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICAS, 1978, p. 46). 

Um autor e mais de 
uma obra - citar o 
sobrenome e os vários 
anos de publicação, em 
ordem cronológica. 
Quando o ano também 
for o mesmo, 
acrescentar letras 
minúsculas ao ano, 
tanto no texto, quanto 
nas referências. 

“A hierarquia de dominância e necessidade dos sexos alelos 
do loco p(pigmentação) é diferente nos dois sexos.” (HALKKA 
et al., 1973, 1975a, 1975b). 

 



 
38 

 

6.2 TIPOS DE CITAÇÕES 

 

6.2.1 Citação Direta 

 

6.2.1.1 Até três Linhas 
 

Exemplo  

No texto: 

A educação, conforme Guará ([s.d., s.p.] no “Brasil ainda caminha muito 

lentamente para um padrão educacional de qualidade, como se esperaria de uns 

pais que ostenta [...]”  

 
Nas referências listadas no final do trabalho: 

 
GUARÁ, Isa Maria F. Rocha. Educação Integral: articulação de projetos e espaços 
de aprendizagem. Cadernos Cenpeq. [s.d.]. Disponível em: <http://www.cenpeq. 
org.br/modules/xt_conteudo/index.php?id=46>. Acesso em: 3 jul. 2009.  
 

6.2.1.2 Citações Longas e Destacadas no Recuo de 4 cm 

 

A motivação representa a ação de forças ativas e impulsionadoras: as 
necessidades humanas. As pessoas são diferentes entre si no que tange à 
motivação. As necessidades humanas que motivam o comportamento 
humano produzem padrões de comportamento que variam de indivíduo 
para indivíduo. (CHIAVENATO, 2000, p. 302) 
 

 

6.2.2 Citação Indireta 

 

 

Texto baseado na obra do autor consultado, consistindo em transcrição não 

textual da(s) ideia(s) do autor consultado. Indicar apenas a data, não havendo 

necessidade de indicação da página. 

Exemplo: 

Ainda, Marques e Fernandes (1995) a condição juvenil era identificada com 

os juvenis universitários, filhos das classes médias, mas a maioria da juventude 

brasileira não era visível e os estudos sobre esta juventude ou tratavam da sua 

marginalidade ou das suas relações com o trabalho/desemprego. 
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6.2.3 Citação de Citação 

 

 

Transcrição direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao 

original, ou seja, retirada de fonte citada pelo autor da obra consultada. 

Indicar o autor da citação, seguido da data da obra original, a expressão latina 

“apud”, o nome do autor consultado, a data da obra consultada e a página onde 

consta a citação. Recomenda-se não utilizar apud em teses, consultar sempre o 

documento original. 

 

6.2.3.1 Citações Curtas e Inseridas no Parágrafo 

 

 

Exemplo: 

“O homem é precisamente o que ainda não é. O homem não se define pelo 

que é, mas pelo que deseja ser”. (GOMENSORO DE SÁNCHEZ E MARQUES, 1963 

apud SALVADOR, 1977, p. 160).  

Segundo o autor (SILVA, 1983 apud ABREU, 1999, p. 3) diz ser “[...] a 

educação compreende desde [...]”  

 

6.2.3.2 Citações Longas e Destacadas no Recuo de 4 cm. 

 

 

Exemplo: 

 

[...] com realidades como pobreza, menor, escolaridade, menor acesso a 
oportunidades laborais, maior chance de sofrer exploração no trabalho, 
desemprego, alcoolismo, dificuldades na família e/ou na escola entre outras 
tantas problemáticas as quais jovens de classe média. (FERNANDES apud 
RACOVSCHIK, 2002, p. 2). 

 

6.3 SISTEMA DE CHAMADA 

 

 

As citações devem ser indicadas no texto utilizando os sistemas de chamada 

Autor-data ou Numérico. Ao se optar por um sistema de chamada, deve-se adotá-
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lo até o final, para fins de uniformidade do texto e correlação com as referências em 

notas de rodapé ou no final do trabalho. 

 

6.3.1 Exemplo de Sistema Numérico 

 

 

Na citação por números, segundo Rey, “[...] facilita-se a leitura, faz-se 

economia de espaço e de trabalho tipográfico.”11 

 

6.4 CITAÇÕES ATÉ 03 LINHAS 

 

 

Deve ser inserida no parágrafo entre aspas duplas. Caso existir citação no 

interior de uma citação entre aspas duplas no texto original, substituí-las por aspas 

simples. Quando iniciadas com letra maiúscula, as citações devem ser precedidas 

por dois pontos (:). 

Exemplo: 

Nessa perspectiva, podemos dizer com que a rebeldia contra a coação 

externa das normas se constitui numa maneira de interiorizar os valores que impõem 

as normas “[...] fundamentais da convivência humana, de atributos essenciais da 

vida em sociedade, tão essenciais que foram desgastados pela própria vida em 

sociedade, que os rebeldes se insurgem.” (FORACCHI, 1972, p. 2). 

 

6.5 CITAÇÕES COM MAIS DE 03 LINHAS 

 

 

Colocar em parágrafo distinto, a 4 cm da margem esquerda, com letra menor 

(fonte 10) que a utilizada no texto, sem aspas e digitadas em espaço simples. 

Exemplo: 

 

[...] com realidades como pobreza, menor, escolaridade, menor acesso a 
oportunidades laborais, maior chance de sofrer exploração no trabalho, 
desemprego, alcoolismo, dificuldades na família e/ou na escola entre outras 
tantas problemáticas as quais jovens de classe média. (RACOVSCHIK, 
2002, p. 2). 
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6.6 SUPRESSÃO EM CITAÇÃO 

 

 

As omissões de palavras ou frases nas citações são indicadas pelo uso de 

elipses [...] entre colchetes.  

 

6.7 ACRÉSCIMO EM CITAÇÃO 

 

Acréscimos e/ou comentários, quando necessárias à compreensão de algo 

dentro da citação, aparecem entre colchetes [  ]. 

 

6.8 DESTAQUE EM CITAÇÃO 

 

 

Para se destacar palavras ou frases em uma citação usa-se o grifo ou negrito 

ou itálico seguido da expressão grifo meu ou grifo do autor entre colchetes, após a 

idealização da citação. 

 

6.9 TRADUÇÃO EM CITAÇÃO 

 

 

Quando a citação incluir texto traduzido pelo autor do texto, deve-se incluir a 

expressão ‘tradução nossa’ entre parênteses, logo após a chamada da citação. 

 

6.10 TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTAS E DISCUSSÕES 

 

 

As transcrições das entrevistas e discussões realizadas no corpo de 

dissertações e/ou teses e de trabalhos de conclusão, devem ser apresentadas em 

corpo 11, espaço simples, utilizando a margem total da página, ou seja, da margem 

esquerda à margem direita do corpo do texto. Pode aparecer dentro de uma moldura 

ou em destaque (ver exemplos 1 e 2). 
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Diante da primeira presença de uma transcrição de entrevistas, colocar em 

nota de rodapé a informação de que foi adotado este procedimento para diferenciar 

de uma citação bibliográfica. 

Exemplo 1: 

Apresentarei, a seguir, o trecho de uma entrevista de uma criança de 2ª série, 

que é muito elucidativa para o estudo em questão: 

E - Eu quero saber o que tu achas que é aprender. 

Ma - O que é que eu acho que é? 

E - É. O que é aprender? 

Ma - É ... quando a gente fica um pouco, mais pra gente saber ... fazer tudo. 

E - É pra gente saber? 

Ma - E quando o professor diz que a gente precisa fazer uma coisa, tem que aprender, de 

qualquer jeito, aprender qualquer coisa. 

Exemplo 2: 

Apresentarei, a seguir, o trecho de uma entrevista de uma criança de 2ª série, 

que é muito elucidativa para o estudo em questão: 

 

A: Na escola disseram que não era prá gastar muita linha. Eu sé deixo uma linha e faço 
como na história [...] V: Ninguém. É que até a mãe pode reclamar porque ela gasta muito 
dinheiro, comprando muito caderno, e isso e aquilo.  

 

Exemplo 3: fora de moldura, utilizando todo o alinhamento da folha, fonte 11. 

 

Os professores também querem ser incluídos nesse processo de inclusão de alunos com 
necessidades educacionais especiais. Se, pelo menos, eu soubesse como ensinar estas 
crianças [...] Se, pelo menos, eu conseguisse atender estas crianças individualmente... Se, 
pelo menos, eu tivesse tempo de preparar um material especial, diferente. (Fonte: 

Iolanda/Memórias). 
 
6.11 INFORMAÇÃO VERBAL 

 

 

Quando se tratar de dados obtidos através de informação oral (palestras, 

debates, comunicações, etc.), indicar entre parênteses a expressão “informação 

verbal”, mencionando-se os dados disponíveis somente em nota de rodapé. 

Exemplo: 
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No texto: 

A Biblioteca Setorial de Educação informa que está revisando as orientações 

para elaboração de trabalhos acadêmicos (informação verbal).1 

 Em nota de rodapé: 

_____________________ 
1
 Informe repassado pela bibliotecária responsável aos usuários da biblioteca no mês de dezembro. 

 

6.12 CITAÇÃO DE FONTES DE INFORMAÇÃO ELETRÔNICAS 

 

A citação de documentos eletrônicos tem a finalidade de comprovar as 

informações apresentadas no trabalho, sendo necessário citar a fonte do endereço 

eletrônico, para que qualquer pessoa possa acessar o documento, bem como a data 

completa de acesso. 

 

6.12.1 Citações de até três Linhas e Inseridas no Parágrafo 

 

 

Exemplo: 

No texto: 

A jornalista Ligabue¹ (2000 apud FREIRE (2005, p. 1) coloca que “O Brasil e a 

América Latina tornaram-se pioneiros em educação popular no mundo em parte 

pelas décadas de exclusão a que a população foi submetida”. 

Em Nota de Rodapé: 

 

__________________________ 

¹ <http://www..reportersocial.com.br/noticias.asp?id=981>. 

 

6.12.2 Citações destacadas no recuo de 4 cm. 

 

 

Exemplo: 

No texto 

 

Se esse foi o marco do início da história da educação popular no país, os 
anos seguintes seriam ainda mais fundamentais. Foi na década de 1960 
que o educador Paulo Freire modificou o caráter apenas alfabetizador da 
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educação popular e passou a trabalhar também com a conscientização. 
(LIGABUE, 2000 apud FREIRE, 2005, p. 1).¹ 

Em Nota de Rodapé: 

_____________ 

¹ <http://www.reportersocial.com.br/noticias.asp?id=981>. 

 

6.13 TRABALHO EM FASE DE ELABORAÇÃO 

 

 

Quando se tratar de dados obtidos em trabalhos em fase de elaboração, 

indicar entre parênteses a expressão “em fase de elaboração”, mencionando-se os 

dados disponíveis somente em nota de rodapé. 

 

6.14 ABREVIATURAS DE EXPRESSÕES LATINAS 

 

 

Utilizam-se expressões latinas abreviadas ou não para as subsequentes 

citações do mesmo autor e/ou da mesma obra. Devem ser usadas na mesma página 

ou folha onde aparece a citação a que se referem. 

As abreviaturas de expressões latinas devem ser utilizadas apenas em nota 

de rodapé do texto. 

Exemplo:  

Únicas expressões latinas usadas no texto, no caso do Sistema Autor-Data: 

apud = citado por, conforme, segundo.  

et al. ou et alii = e outros  

Algumas expressões latinas usadas somente em notas de rodapé, no caso do 

Sistema Numérico (ver quadro na página seguinte): 
 

Figura 24 – Expressões Latinas 

 

EXPRESSÕES EXEMPLOS 

Cf. = confira, confronte. Cf. BERNARDES, 1998 

Et seq. ou sequentia = seguinte ou que se segue LOCK, 2000, p. 30 et seq. 

Ibid. ou Ibidem = mesma obra. GADOTTI, 1992, p. 210 Ibid., 1995, p. 190 

Id. ou Idem = mesmo autor; igual a anterior. FREIRE, 1990, p. 7 Id., 1995, p. 20 

Loc. cit. ou loco citato = no lugar citado CASTRO; GOMES, 1997, p. 52-57 
CASTRO; GOMES, 1997, loc. cit. 

Op. cit ou opus citatum ou opere citato = na obra 
citada. 

SANTOS, 1996, p. 42 
SILVA, 1990, p. 20-24 
SANTOS, op. cit., p. 19  

Passim = aqui e ali; em vários trechos ou passagens MORAES, 1991, passim 
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No texto a informação da fonte da citação (autor, data e paginação) é repetida 

tantas vezes quantos forem necessários numa mesma folha (página). Ver tópico 6, p. 35. 

 

6.15 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

 

• As citações textuais devem ser destacadas com aspas (até 3 linhas) ou 

graficamente (mais de 3 linhas). 

• Entradas pelo sobrenome do autor, pela instituição responsável e pelo 

título incluído no texto devem ser em letras maiúsculas e minúsculas. 

• Entradas pelo sobrenome do autor, pela instituição responsável e pelo 

título, quando estiverem entre parênteses, devem ser em letras maiúsculas. 
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7 DIGITAÇÃO 
 
 

Figura 25 – Orientações Sobre a Digitação 

 

Formato Os textos acadêmicos devem ser digitados em papel branco e ou reciclado, 
formato A4 (21 cm x 29,7 cm), frente e ou anverso da folha; adota-se cor preta 
para o texto e outras cores apenas para as ilustrações. 

Tamanho dos 
caracteres 

a) no texto a norma recomenda fonte corpo 12; 
b) para as citações longas, notas de rodapé, paginação e legenda das 

ilustrações a norma recomenda usar fonte em tamanho menor e uniforme 
(corpo 10). 

c) Para falas, e ou transcrições de diário de campo e ou entrevistas recomenda-
se o uso da fonte 10. 

Margens Anverso (adotar essas medidas para trabalhos exclusivamente eletrônicos): 
a) margem esquerda e superior sempre a 3 cm da borda da folha; 
b) margem direita e inferior a 2 cm da borda da folha; 

Verso: 

a) margem esquerda e superior sempre a 2 cm da borda da folha; 
b) margem direita e inferior a 3 cm da borda da folha; 

Títulos a) das seções primárias digitados em letras maiúsculas grifadas; 
b) das seções secundárias: digitados em letras maiúsculas não grifadas; 
c) das seções terciárias: digitados em letras minúsculas grifadas com as 

iniciais em maiúsculas; 
d) recomenda-se não fazer mais subseções além da terciária; 
e) os títulos das seções com indicativo numérico devem ser alinhados à 

esquerda e separados do indicativo por um espaço. 
f) os títulos sem indicativo numérico, como errata, agradecimentos, listas, 

resumo, sumário, referências, glossário, apêndice(s), anexo(s) e índice(s) 
devem ser centralizados na página;  

g) já a folha de aprovação, a dedicatória e a epígrafe não possuem título e nem 
indicativo numérico. Tanto a dedicatória como epígrafe devem trazer seus 
textos dispostos harmoniosamente a partir do meio da folha, nos sentidos 
vertical e horizontal; 

h) a nota da tese, na folha de rosto, deve ser alinhada do meio da folha para a 
margem direita; 

Espaços a) o texto deve ser digitado com espaço 1,5, inclusive entre parágrafos; 
b) citações longas, notas de rodapé, legendas de ilustrações, resumo, nota de 

dissertações/tese devem ser digitadas com espaço simples; 
c) as referências devem ser digitadas na margem esquerda usando-se espaço 

simples entrelinhas e dois espaços simples para separar as referências entre 
si; nós utilizamos o modo justificado; 

d) títulos dos capítulos devem ser separados do texto que os precede ou que os 
sucede por dois (2) espaços 1,5; 

e) notas de rodapé devem ser separadas do texto por um espaço simples e por 
um filete de 3 cm, a partir da margem esquerda. 

Paginação a) contar todas as folhas do trabalho sequencialmente a partir da folha de rosto; 
b) numerar a partir da primeira folha do texto (exceto a folha inicial de cada 

seção primária), com algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, a 
2 cm da borda superior e da borda direita da folha; 

c) trabalhos constituídos de mais de um volume, manter uma única sequência de 
numeração das folhas, do primeiro ao último volume; 

d) apêndice e anexo devem ter suas folhas numeradas dando continuidade à 
paginação do texto principal 
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ANEXO A – Abreviatura dos Meses 

 

 

Figura 25 – Abreviatura dos Meses 

 

Português Espanhol Italiano 

janeiro - jan. 
fevereiro - fev. 
março - mar. 
abril - abr. 
maio - maio 
junho - jun. 
julho - jul. 
agosto - ago. 
setembro - set. 
outubro - out. 
novembro - nov. 
dezembro - dez. 

enero - ene. 
febrezo - feb. 
marzo - mar. 
abril - abr. 
mayo - mayo 
junio - jun. 
julio - jul. 
agosto - ago. 
septiembre - set. 
octubre - oct. 
noviembre - nov. 
diciembre - dic. 

gennaio - gen. 
febbraio - feb. 
marzo - mar. 
aprile - apr. 
maggio - mag. 
giugno - giug. 
giuglio - giugl. 
Agosto - ago. 
Settembre - set. 
Ottobre - ott. 
Novembre - nov. 
Dicembre - dic. 

Francês Inglês Alemão 

janvier - jan. 
février - fev. 
mars - mars 
avril - avr. 
mai - mai 
juin - juin 
juillet - juil. 
août - août 
septembre - sept. 
octobre - oct. 
novembre - nov. 
décembre - déc. 

january - jan. 
february - feb. 
march - mar. 
april - apr. 
may - may 
june - june 
july - july 
august - aug. 
september - sept. 
october - oct. 
november - nov. 
december - dec. 

januar - jan. 
februar - feb. 
märz - märz 
april - april 
mai- mai 
juni - juni 
juli - juli 
august - aug. 
september - sept. 
oktober - okt. 
november - nov. 
december - dez. 

 

 

 


