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APRESENTAÇÃO 

 

Existem vários tipos de trabalhos científicos, desenvolvidos por pesquisadores, alunos 

de graduação e pós-graduação. 

O trabalho científico é um documento que representa o resultado de estudo, devendo 

expressar conhecimento do assunto escolhido, que deve ser obrigatoriamente relacionado à 

graduação cursada. Deve ser feito sob a coordenação de um orientador. 

Para elaboração de qualquer trabalho acadêmico é necessário seguir uma estrutura 

adequada ao seu desenvolvimento (PORTELA, 2005 p. 10). 

A necessidade de padronização das publicações acadêmico-científicas realizadas no 

Centro Universitário de Itajubá – FEPI deu origem à elaboração deste manual. Ele tem por 

finalidade facilitar aos alunos o acesso às normas técnicas para a apresentação e para a 

formatação dos trabalhos acadêmicos, utilizando exemplos práticos das variadas formas de 

registros bibliográficos. O manual será atualizado periodicamente, sempre que houver 

alteração das normas técnicas ou para incluir outros exemplos que possam contribuir para 

os seus objetivos. 

No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT é a organização que 

se incube de normatizar os procedimentos relativos à elaboração de trabalhos acadêmicos, 

técnicos e científicos, produzidos pelas instituições de ensino e pesquisa.  
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Prezado(a) Aluno(a), 

 

 

Com o objetivo de facilitar o entendimento quanto às normas de formatação de 

Trabalhos acadêmicos com ênfase nos Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC será 

disponibilizado este manual  que aborda orientações quanto à apresentação, formatação e 

estética de acordo com as Normas Técnicas da ABNT para trabalhos acadêmicos e ainda 

padrões estabelecidos pelo Centro Universitário de Itajubá – FEPI para os aspectos não 

contemplados pelas normas da ABNT. 

São apresentados alguns conceitos essenciais para compreensão e formatação do seu 

trabalho acadêmico. Você encontrará também, de forma resumida e exemplificada, as normas 

e padrões. Alertamos que exemplares das Normas da ABNT, apresentadas neste manual, estão 

disponíveis para consulta na Biblioteca da FEPI.  

Outro ponto muito importante: este manual não dispensa a Orientação de seu 

Docente quanto à metodologia, elaboração de projetos e plano de trabalho. 

Leia-o com atenção, imprima o manual e deixe-o para sua consulta. Casos não 

previstos neste manual devem ser esclarecidos nas respectivas normas da ABNT. 

 

      Bom Trabalho! 
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1 ESTRUTURA DO TRABALHO CIENTÍFICO (NBR 14724/2011) 

 

 

 

 

Parte externa 

 

 

 

 

 

 

                       

                      Elementos  

                      pré-textuais  

    

  

  

 

 

 

 

 

 

                       Elementos  

                        textuais  

   

 

 

 

 

                         Elementos  

                        pós-textuais         

Folha de rosto (obrigatório) 

Errata (opcional) 

Folha de aprovação (obrigatório)  

Dedicatória (opcional)  

Agradecimentos (opcional)  

Epígrafe (opcional)  

Resumo na língua original (obrigatório)  

Resumo em língua estrangeira (obrigatório)  

Listas de ilustrações (opcional)  

Lista de tabelas (opcional)  

Lista de abreviaturas e siglas (opcional)  

Lista de símbolos (opcional) 

Sumário (obrigatório)  

 

Introdução  

Desenvolvimento  

Conclusão  

 
Referências (obrigatório)  

Glossário (opcional)  

Apêndice (opcional)  

Anexo (opcional)  

Índice (opcional) 

 

A estrutura de trabalhos acadêmicos compreende: parte externa e parte interna. O 

trabalho científico deverá ser organizado de acordo com a estrutura abaixo:  

 

Capa (obrigatório) 

Lombada (opcional)  

 Parte interna 
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1.1 Capa  (elemento obrigatório) – (NBR 14724/2011)  

 

Proteção externa do trabalho, devendo conter dados essenciais que identifiquem a 

obra: nome da instituição, autor, título, subtítulo (se houver), local (cidade), ano.  

Formatação 

Tipos de letras Times ou Arial 

Tamanho das letras 12 

Alinhamento Centralizado 

 

 

Elementos obrigatórios  

 
a) Nome da Instituição (CAIXA ALTA, centralizado);  

b) Nome do Curso (caixa baixa, centralizado); 

c) Nome do (s) autor (es) (caixa baixa, centralizado);  

 d) Título do trabalho (CAIXA ALTA, negrito, centralizado); 

       e) Subtítulo (se houver), precedido de dois pontos (caixa baixa, sem negrito, centralizado); 

       f) Local - cidade (CAIXA ALTA, negrito, centralizado); 

g) Ano de depósito (negrito, centralizado). 
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Figura 1 - Modelo de capa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Curso de Letras 

 

 

Bianca de Souza Ferrier 

 

 

 

 

A LEITURA DE PROPAGANDAS IMPRESSAS: uma proposta para o professor de 

Língua Portuguesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITAJUBÁ 

2019 

CAIXA ALTA 

Centralizado 

Caixa baixa 

Centralizado 

 

Caixa baixa 

Centralizado 

Sem Negrito 

CAIXA ALTA 

Negrito 

Centralizado 

 

2 cm 

3 cm 

3 cm 

2 cm CAIXA ALTA 

Centralizado 

Negrito 

Caixa baixa 

Centralizado 
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1.2 Folha de rosto (elemento obrigatório) – (NBR 14724/2011) 

 

A folha de rosto deve conter elementos essenciais que identifiquem a obra.  

Formatação:  

 

Tipos de letras Times ou Arial 

Tamanho das letras 12 

Alinhamento Centralizado 

 

 

Elementos obrigatórios   

Na folha de rosto devem constar os seguintes elementos:  

 

a) Autor(es) – primeiro elemento da folha de rosto (caixa baixa, centralizado);   

b) título principal (CAIXA ALTA, negrito, centralizado); 

c) subtítulo (se houver), precedido de dois pontos (caixa baixa, sem negrito, centralizado);  

d) nota de apresentação – natureza (trabalho acadêmico, trabalho de conclusão de curso ou 

monografia); nome da instituição a que é submetida e área de concentração ou disciplina 

(ver Figura 3). Devem ser digitados com alinhamento recuado a 7 cm para a direita;  

e) nome completo do orientador e coorientador (quando houver), digitados com 

alinhamento recuado a 7 cm para a direita;  

f) local – cidade (CAIXA ALTA, negrito, centralizado);  

g) ano de depósito (negrito, centralizado). 
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Figura 2 - Modelo de folha de rosto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora.

Bianca de Souza Ferrier 

 

 

 

 

 

 

 

A LEITURA DE PROPAGANDAS IMPRESSAS: uma proposta para o professor de 

Língua Portuguesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITAJUBÁ 

2019 

Caixa  baixa 

Centralizado 

 

Caixa baixa 

Centralizado 

Sem Negrito 

CAIXA ALTA 

Negrito 

Centralizado 

 

2 cm 

3 cm 

3 cm 

2 cm 

CAIXA ALTA 

Centralizado 

Negrito 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

ao Curso de Letras do Centro Universitário 

de Itajubá – FEPI como requisito parcial para 

obtenção do título de Licenciado em Letras. 

 

Orientador (a): Profa. Ma. Helena Goulart 

Silva. 

 

Caixa baixa, recuo de 7 cm 
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A nota de apresentação deverá considerar a natureza do trabalho (trabalhos 

acadêmicos, monografia, trabalho de conclusão de curso, artigo, relatório de estágio, 

dissertação e tese), conforme definições abaixo:  

 

Trabalhos acadêmicos – Ligados a uma disciplina ou módulo, apresentam-se de acordo com 

os objetivos do curso, podendo apresentar conteúdos de revisão de literatura, relatos de 

experiências, estudos de casos, resenhas, resumos, etc. O orientador do trabalho acadêmico é 

o professor da disciplina ou módulo do curso.  

 

Monografia ou Trabalho de conclusão de curso de graduação ou especialização – 

Publicação que apresenta resultados de um estudo para esclarecer temas ou problemas, sob a 

supervisão de um professor orientador e visa à obtenção do título de bacharel, licenciado ou 

especialista. Deve conter ampla revisão da literatura.  

 

Artigo - Publicação em revistas técnicas e científicas, de diferentes áreas do conhecimento 

segundo as normas de editoração de cada uma delas. 

 

Relatório de Estágio – Descrição das atividades desenvolvidas nos estágios curriculares sob 

a supervisão de um professor. 

 

Dissertação - Publicação que apresenta resultados de um estudo para esclarecer temas ou 

problemas, sob a supervisão de um professor orientador (Doutor) e visa à obtenção do título 

de Mestre na área do conhecimento específico. 

 

Tese - É o resultado de um trabalho desenvolvido sob a coordenação de um professor 

orientador (Doutor), e visa à obtenção do título de Doutor. Elaborada com base em 

investigação original, deve apresentar uma real contribuição para a ciência. 
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Figura 3 - Modelos de nota de apresentação 

Trabalho acadêmico Trabalho apresentado à disciplina Metodologia Científica, do Centro 

Universitário de Itajubá – FEPI como requisito parcial para obtenção 

de nota bimestral. 

Trabalho de 

conclusão de curso. 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Curso de Letras do 

Centro Universitário de Itajubá – FEPI como requisito parcial para 

obtenção do título de Licenciado em Letras. 

Monografia de 

especialização 

Monografia apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Letras do 

Centro Universitário de Itajubá – FEPI como requisito parcial para 

obtenção do título de Especialista em Leitura, produção e revisão de 

Textos: teoria e prática.  

Relatório de Estágio 

Curricular 

Relatório de estágio curricular desenvolvido na disciplina de 

Resistência de Materiais sob a supervisão do Professor Me. Paulo 

Paulista  

Fonte: Elaborado pela autora. 



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ - FEPI 11 

 

 

1.3 Ficha Catalográfica (NBR 14.724/2011) 

 

 A ficha deverá ser elaborada, utilizando Código de Catalogação Anglo - Americano, tabela de 

classificação, Tabela de Cutter e bases de dados autorizados para padronizar os cabeçalhos de assuntos. 

 A ficha catalográfica deverá ser impressa no verso da folha de rosto 

na parte inferior da página. 

 

 Figura 4 - Ficha Catalográfica  

 

  SOBRENOME, Nome do autor 

 

Título do Trabalho. Nome Completo do autor. Itajubá, 2019, Número de páginas (colocar 

o número seguido da abreviatura p.) 

 

Orientador (a) (es): Nome (s) Completo (s). 

Trabalho de Conclusão de Curso. Letras. Centro Universitário de Itajubá – FEPI. 

 

1. Palavra-chave. 2. Palavra-chave. 3. Palavra-chave. 

I. SOBRENOME, Nome do orientador. II. FEPI – Centro Universitário de Itajubá. III. Título. Monografia. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

1.4 Folha de aprovação (elemento obrigatório) - (NBR 14724/2011) 

 

Elemento obrigatório. Deve ser inserida após a folha de rosto e conter: 

a) Nome do autor do trabalho; 

b) título do trabalho e subtítulo (se houver);  

c) natureza (tipo do trabalho, objetivo, nome da instituição, área de concentração); 

d) data de aprovação, nome, titulação e assinatura dos componentes da banca examinadora; 

 

OBS.: A data de aprovação e as assinaturas dos membros componentes da banca examinadora devem ser colocadas 

após a aprovação do trabalho e, em geral, deve ser entregue ao aluno pelo presidente da banca avaliadora após a 

defesa. 

Formatação: 

Tipo de letras Times ou Arial 

Tamanho de letras 12 

 

Fonte 10 

Caixa baixa 

 

Medida  

7 cm (h) x 16,89 cm (l) 
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Figura 5 - Modelo de folha de aprovação 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em sessão às _____horas do dia ___ do mês de ______o (a) aluno (a) _______________ 

apresentou o Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

como requisito para conclusão do Curso de ___________________ do Centro 

Universitário de Itajubá – FEPI perante a Banca Examinadora. Depois de todas as 

considerações feitas, o (a) candidato (a) foi considerado: 

 

Aprovado ( ) 

Aprovado com Restrições ( ) 

Reprovado ( ) 

 

__________________________                 ________________________________ 

   Nome do acadêmico (a)     Assinatura  

__________________________                 ________________________________ 

   Nome do Orientador     Assinatura  

__________________________                ________________________________ 

   Nome do Arguidor 1     Assinatura 

__________________________                 ________________________________ 

   Nome do Arguidor 2     Assinatura 

         

  

 

 

 

 

 2cm 

3cm 

2cm 

3cm 
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Fonte: Elaborado pela autora.
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1.5 Dedicatória (elemento opcional) - (NBR 14724/2011) 

 

Página onde o autor presta homenagem a uma ou mais pessoas. 

O layout desta página fica a critério do autor, mas o tipo e tamanho de letras são definidos pela 

ABNT. 

 

Formatação: 

 

Tipo de letras Times ou Arial 

Tamanho das letras 12 

 

 

Figura 6 - Modelo de dedicatória 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A meus pais, pelo incentivo e 

carinho. 

    

 

 

 

 

Tamanho 12    

Caixa baixa 

Layout definido 

pelo autor 

3cm 
  2 cm 

   2cm 

    3cm 
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1.6 Agradecimentos (elemento opcional) - (NBR 14724/2011) 

 

Agradecimentos a pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do trabalho. 

O título “AGRADECIMENTOS” deverá ser centralizado no alto da página, com 

letras em caixa alta e negrito. 

 

Formatação do título: 

Tipo de letras Times ou Arial 

Estilo de letras CAIXA ALTA, negrito 

Tamanho das letras 12 

Alinhamento Centralizado 

 

Formatação do texto: 
 

Tipo de letras Times ou Arial 

Tamanho de letra  12 

Espaçamento  1,5 cm 

Parágrafo  1,25 

Alinhamento Justificado 
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Figura 7 - Modelo de agradecimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora.

 

 

AGRADECIMENTOS 

   

  A todos que contribuíram para realização deste trabalho, e em especial a 

professora Rute Santiago, pela orientação, pelo aprendizado e apoio em todos os 

momentos necessários. 

  Aos meus colegas de classe, pela rica troca de experiências. 

  A todos que, de alguma forma, contribuíram para esta construção. 

  

 

  2cm 

3 cm 

 2 cm 

3 cm 

Letra Tamanho 12 

CAIXA ALTA 

Centralizado 

Negrito 

Letra tamanho 12 

Espaçamento 1,5 

Parágrafo 1,25 cm 
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1.7 Epígrafe (elemento opcional) - (NBR 14724/2011) 

 

Pensamentos retirados de um livro, uma música, um poema, normalmente 

relacionados ao tema do trabalho. 

Deve ser elaborada conforme norma NBR 10520/2002 – Apresentação de citações em 

documentos. 

Se desejar, a epígrafe pode ser grafada em itálico. 

 

Formatação: 

Tipo de letras  Times ou Arial 

Tamanho das letras 10 

Espaçamento Simples 

Alinhamento Recuada a 4 cm 

 

As epígrafes podem ser colocadas também nas folhas de abertura de cada seção 

primária. 

 

Figura 8 - Modelo de epígrafe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Mandela (2010). 

Nota: Ao final do trabalho deve-se fazer a referência completa da publicação de onde 

a epígrafe foi retirada. 

Referência: 

 

 

Ninguém nasce odiando outra pessoa 

pela cor de sua pele, ou por sua origem, 

ou sua religião. Para odiar, as pessoas 

precisam aprender, e se elas aprendem a 

odiar, podem ser ensinadas a amar, pois 

o amor chega naturalmente no coração 

humano do que o seu oposto. A 

bondade humana é uma chama que 

pode ser oculta, jamais extinta 

(MANDELA, 2010). 

3 cm 
 2 cm 

3 cm 

Tamanho 10 

Recuado a 4 cm 

Itálico opcional 

 

  2cm 
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MANDELA, N. Frases de Nelson Mandela. Disponível em: http;//www.frazz.com.br 

/frase/nelson_mandela/ninguem_nasce_odiando_outra_pessoa_pela_/66288>. Acesso em: 18 jan. 

2018. 

 

 

 Figura 9 - Modelo de epígrafe na abertura de seção primária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Referência: 

COSERIU, E. O homem e a sua linguagem: estudos de teoria e metodologia linguística. São 

Paulo: USP, 1982. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA  
  “a linguagem é um instrumento que serve para a 

intercomunicação”, 

“a linguagem é um sistema de signos”, 

“a linguagem é uma função social”, 

“a linguagem é uma instituição social”, 

“a linguagem é faculdade simbólica”, 

“a linguagem uma atividade do espírito”, 

“a linguagem é criação perpétua” 

(COSERIU, 1982, p. 53). 

 A gíria é, segundo Preti (2000), uma linguagem da modalidade 

oral que está presente na escrita como um recurso para obter maior... 

interação com o leitor 

3 cm  2 cm 

 3 cm 

Tamanho 10 

Recuada a 4 cm 

Itálico opcional 
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1.8 Resumo na língua original (elemento obrigatório) (NBR 6028/2003) 

 

Deve seguir a orientação de resumo indicativo: apresentação concisa dos pontos 

relevantes do texto em parágrafo único, sem recuos, ressaltando o objetivo, o método, os 

resultados e as conclusões do trabalho. Deve-se utilizar o verbo na voz ativa ou terceira 

pessoa do singular. De acordo com a NBR  6028 de 2003, os resumos trabalhos acadêmicos e 

relatórios técnico-científicos devem conter de 150 a 500 palavras. 

Devem-se evitar: 

a) símbolos e contrações que não sejam de uso corrente; 

b) fórmulas, equações, diagramas etc., que não sejam absolutamente necessários; 

quando seu emprego for imprescindível, defini-los na primeira vez que aparecerem; 

c) citações ou indicações bibliográficas. 

 

O título “RESUMO” deverá ser centralizado no alto da página, com letras em caixa 

alta e negrito. 

 

Formatação do título: 

Tipo de letras Times ou Arial 

Estilo de letras CAIXA ALTA, negrito 

Tamanho das letras 12 

Alinhamento Centralizado 

 
 

Formatação do texto: 

 

Tipo de letra  Times ou Arial 

Tamanho de letras 12 

Texto Parágrafo único (sem recuo) 

Extensão 150 a 500 palavras 

Espaçamento  1,5 cm 

Alinhamento Justificado 

 

Ao final do resumo, deve-se elaborar Palavras-chave representativas do conteúdo do 

trabalho, separadas entre si por um ponto e finalizadas também por ponto (NBR 6028:2003).



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ - FEPI 20 

 

 

Figura 10 - Modelo de resumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa objetiva apresentar uma proposta metodológica para o ensino de leitura do 

hipertexto nas aulas de Língua Portuguesa fundamentada em estudos do texto e do 

hipertexto em perspectiva sociocognitiva e interacional, como desenvolvidos no âmbito 

da Linguística de Texto. Para responder à questão central da pesquisa – como elaborar 

uma proposta metodológica para o ensino de leitura de hipertexto no Ensino 

Fundamental II? – necessário se fez um estudo sobre: i) como os documentos 

curriculares de Língua Portuguesa abordam a leitura do texto digital; ii) como os livros 

didáticos do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de Língua Portuguesa do 

Ensino Fundamental II abordam a leitura de textos digitais; iii) como os professores de 

Língua Portuguesa do Ensino Fundamental II trabalham em sala de aula a leitura de 

textos digitais. Assim sendo, do ponto de vista metodológico, foram adotados como 

procedimentos: 1) estudo dos documentos oficiais de Língua Portuguesa, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 1998) e os Conteúdos Básicos Comuns – CBC 

(MINAS GERAIS, 2005), que orientam a prática pedagógica do professor do Ensino 

Fundamental II, de escola pública; 2) verificação do tratamento dado por livros didáticos 

à leitura de textos digitais; 3) análise dos dados coletados por meio de questionário sobre 

facilidades e dificuldades de professores do Ensino Fundamental II no trabalho com a 

leitura de textos digitais em sala de aula; 4) estudos teóricos sobre texto e hipertexto, 

numa perspectiva sociocognitiva e interacional; 5) construção de uma proposta 

metodológica para o ensino da leitura de hipertexto. A proposta elaborada apresenta duas 

etapas pensadas de forma inter-relacionada: a primeira tem como foco elementos e 

características do hipertexto que interferem no modo de leitura; a segunda tem como 

foco ativação de links e construção de sentidos com base em diversos conhecimentos do 

leitor e seus objetivos de leitura. Em seu conjunto a proposta se volta para o 

aprimoramento da atividade de leitura e produção de sentido em tempos de cultura 

digital. 

 

Palavras-chave: Hipertexto. Leitura. Ensino de Língua Portuguesa.    

 

2 cm 

 

3 cm 

2 cm 

3 cm 
Parágrafo único 

espaçamento de 1,5 cm 

entre linhas 
1 espaço de 1,5 

1 espaço de 1,5 
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Fonte: Caldas (2014).
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1.9 Resumo em língua estrangeira (elemento obrigatório) (NBR 6028/2003) 

 

Versão do resumo em idioma de divulgação internacional. Deve ser a tradução literal 

do resumo em português e apresentar palavras-chave no mesmo idioma, logo abaixo do texto, 

separadas entre si por um ponto e finalizadas por ponto. 

  O título “ABSTRACT”, ou outro conforme o idioma, deverá ser centralizado no alto 

da página, com letras em caixa alta e negrito. 

 

Formatação do título: 

 

Tipo de letras Times ou Arial 

Estilo de letras CAIXA ALTA, negrito 

Tamanho das letras 12 

Alinhamento Centralizado 

 

Formatação do texto: 

 

Tipo de letra  Times ou Arial 

Tamanho de letras 12 

Texto Parágrafo único (sem recuo) 

Extensão 150 a 500 palavras 

Espaçamento  1,5 cm 

Alinhamento Centralizado 
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Figura 11 - Modelo de resumo em língua estrangeira 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Caldas (2014). 

 

                     ABSTRACT 

 

 

This research aims to introduce a methodological proposal for the teaching of hypertext 

reading in Portuguese language classes based on text and hypertexts studies in the 

sociocognitive and interactionist perspectives, as they are developed in the context of 

Text Linguistics. To answer the core issue of the research – how to elaborate a 

methodological proposal for the teaching of hypertext reading in basic education – it is 

necessary to study: i) how the curriculum documents of Portuguese language deal with 

reading of digital texts; ii) how the textbooks of the National Textbook Program 

(PNLD) of Portuguese language in basic education deal with reading of digital texts; 

iii) how the teachers of Portuguese language in basic education deal with reading of 

digital texts in the classroom. Hence, from the methodological point of view, were 

adopted as procedure: 1) the study of the official documents of Portuguese language, 

the National Curricular Parameters – PCN (BRASIL, 1998) and the Common Basic 

Contents – CBC (MINAS GERAIS, 2005), which lead the teachers educational practice 

in basic education at public schools; 2) the verification of how the textbooks deal with 

reading of digital texts; 3) analysis of the data collected from a questionnaire about the 

facilities and difficulties that the teachers face in basic education during the use of 

digital texts in the classroom; 4) theoretical studies about texts and hypertexts in the 

sociocognitive and interactionist perspectives; 5) introduce a methodological proposal 

for the teaching of hypertext reading. The proposal brings two interrelated steps: the 

first one focuses components and characteristics of the hypertext which interfere in the 

readout mode; the second step focuses the activation of links and construction of 

meanings based in different foreknowledges of the reader and the objectives while 

reading. Overall, the proposal turns to the improvement of reading and construction of 

meanings activities in times of digital culture. 

Keywords: Hypertext. Reading. Portuguese language teaching. 
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1.10 Lista de ilustrações (elemento opcional) (NBR 14.724/2011) 

 

Relação de ilustrações que aparecem no texto e sua respectiva localização (página).  

Recomenda-se a designação “LISTA DE FIGURAS” para representar desenhos, gravuras, 

imagens, esquemas, fluxogramas, fotografias, quadros, gráficos, plantas, mapas, retratos. A 

ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível do trecho a que se 

refere. 

O título “LISTA DE...” deverá ser centralizado no alto da página, com letras em caixa 

alta e negrito. 

 

Formatação do título: 

 

Tipo de letras Times ou Arial 

Estilo de letras CAIXA ALTA, negrito 

Tamanho das letras 12 

Alinhamento Centralizado 

 

Formatação do texto: 

 

Tipo de letra Times ou Arial 

Tamanho de letra 12 

Espaçamento  1,5 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12 - Lista de figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ferreira (2011). 

Observação: 

As ilustrações que fazem parte de anexos e apêndices não são descritas nas listas. 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Estudos de Construto de Autoeficácia docente ........... 33 

Figura 2 - Designações da Síndrome de Burnout.......................... 49 

Figura 3- Distribuição da amostra por natureza de formação ...... 60 
3 cm 

2 cm 

3 cm 

Tamanho 12 
CAIXA ALTA 

Centralizado 

Negrito 
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As ilustrações inseridas no corpo do texto servem para esclarecer e facilitar a 

interpretação do conteúdo.  Segundo a NBR 14724/2011: 

Qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação aparece na 

parte superior, precedida da palavra designativa (desenho, esquema, 

fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, 

retrato, figura, imagem, entre outros), seguida de seu número de 

ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, travessão e do 

respectivo título. Após a ilustração, na parte inferior, indicar a fonte 

consultada (elemento obrigatório, mesmo que seja produção do 

próprio autor), legenda, notas e outras informações necessárias à sua 

compreensão (se houver) (ABNT, 2011, p.11).  

 

O título da ilustração segue a mesma fonte e tamanho da letra usada no corpo do 

documento (utilizando-se um ENTER depois da última linha). Logo abaixo da imagem, deve 

constar a fonte com um espaço depois do texto com letra no tamanho 10. Tanto o título 

quanto a fonte da ilustração devem estar com alinhamento centralizado.  

 

 Exemplo de ilustração: 

 

Figura 13 – Exemplo de ilustração inserida no texto  

 

Fonte: Foto da autora 

 

 

Para fonte, pode-se citar autor, data, página de onde a ilustração foi retirada. Caso a 

ilustração seja elaborada, criada, fotografada, desenhada pelo próprio autor, utilizam-se as 

expressões: 

 

 

 

 

 

Tamanho 12 
Centralizado 

Tamanho 10 
Centralizado 

Fonte: Elaborada pelo 

autor. 

Fonte: Fotos do autor. 

Fonte: Desenhos do autor. Fonte: Arquivo pessoal. 

Fonte: Romano (2015, p.8) Fonte: Romano (2015, p.8). 
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Quando os dados forem extraídos da própria pesquisa (Quadros, gráficos e tabelas), na 

fonte, deve-se usar as expressões:  

 

1.11 Lista de tabelas (elemento opcional) (NBR 14.724/2011) 

 

 Relação das tabelas que aparecem no texto e sua respectiva localização (página O 

título “LISTA DE TABELAS” deverá ser centralizado no alto da página, com letras em 

caixa alta e negrito. A tabela deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível do 

trecho a que se refere. 

 

Observação: As tabelas que fazem parte de Anexos e Apêndices não são descritas nas listas. 

 

A tabelas são inseridas no corpo do texto para facilitar a sistematização de 

informações quantificáveis. Caracterizam-se, particularmente, por apresentarem dados 

numéricos. As tabelas devem estar localizadas o mais próximo possível do texto a que se 

referem, e padronizadas conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Quanto à formatação: 

a) apresentam bordas laterais abertas, sem linhas verticais separando as colunas. 

b) o título, inserido na parte superior, vem precedido pela designação Figura e 

indicativo em número arábico conforme ocorrência no trabalho. Entre o 

designativo Figura e o título utiliza-se o travessão (tamanho da letra 12 

centralizado, sem negrito); 

c) na parte inferior, a fonte (referência ao documento de onde foram extraídas as 

informações (elemento obrigatório) e legendas (se for o caso), tamanho de letra 

fonte 10; 

d) o conteúdo das tabelas deve ser apresentado no mesmo tipo e tamanho de letra 

do texto (12) ou diminuídas até um limite que não prejudique a leitura; 

e) devem ser alinhadas de acordo com as margens do texto. O espaço entre as 

tabelas e texto deve ser de espaço de 1,5. 

 

 

Exemplo de tabela: 

 

Figura 14 – Modelo de tabela 

Fonte: Dados da pesquisa. Fonte: Resultado da 

pesquisa. 
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Faixa etária Itajubá* Pouso Alegre** 

0 a 9 anos 5% 3% 

10 a 19 anos 22% 7% 

20 a 29 anos 5% 8% 

*valores relativos a indivíduos naturais no município 

** valores relativos a indivíduos não naturais no município 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Assim como as tabelas, os quadros também são utilizados nos trabalhos acadêmicos 

para sintetizar informações. Diferenciam-se das tabelas por apresentarem informações 

textuais e eles devem estar localizados o mais próximo possível do texto a que se referem.  

Formatação dos quadros: 

 apresentam todas as bordas. 

 o título, inserido na parte superior, vem precedido pela designação Quadro e indicativo 

em número arábico conforme ocorrência no trabalho. Entre o designativo Quadro e o 

título utiliza-se o travessão (tamanho da letra 12 centralizado, sem negrito);  

 na parte inferior, a fonte (referência ao documento de onde foram extraídas as 

informações/dados (elemento obrigatório) e legendas (se for o caso), tamanho de letra 

10.  

 deve-se usar o mesmo tipo e tamanho de letras adotados no texto (12) ou diminuídas 

até um limite que não prejudique a leitura;  

 devem ser alinhados de acordo com as margens do texto. O espaço entre os quadros e 

texto deve ser de 1,5. 

 

Quadro 1 - Exemplo de Quadro 

Quadros Apresenta dados textuais que podem ser 

esquemáticos, comparativos ou descritivos. 

Deve estar localizado o mais próximo 

possível do texto. O título aparece na parte 

superior, centralizado, tamanho da letra 12. 

Na parte inferior a fonte (obrigatório), 

centralizada, tamanho da letra 10. Apresenta-

se com toda a borda fechada. 
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Tabelas  Apresenta dados numéricos, tratados 

estatisticamente. Deve estar localizado o 

mais próximo possível do texto a que se 

referem. Quanto à identificação, é pontuada 

na parte superior, com indicativo em número 

arábico, centralizado, travessão e título, 

tamanho da letra 12. É aberta nas laterais, 

com espaços verticais separando as colunas e 

sem espaços horizontais, exceto na separação 

do cabeçalho. E na parte inferior a fonte 

(obrigatório) e legendas. Tamanho da letra 

10. Caso a tabela seja maior que a página, em 

linhas ou colunas, é preciso ser dividida em 

duas ou mais páginas, repetindo-se o 

cabeçalho na página seguinte e no topo da 

tabela, junto à linha do cabeçalho, alinhadas 

a direita deve-se colocar: (continua); na 

página seguinte devem ser repetidos o 

número, título e cabeçalho da tabela com a 

indicação do termo (continuação) ou 

(conclusão). 

Fonte: Padrão PUC Minas de normalização (2015) 

 

1.12 Lista de abreviaturas (elemento opcional) (NBR 14.724/2011)  

Consiste na relação alfabética das abreviaturas utilizadas no texto, seguidas de seu 

correspondente por extenso. 

O título “LISTA DE ABREVIATURAS” deverá ser centralizado no alto da página, 

com letras em caixa alta e negrito. 

 

1.13 Lista de siglas (elemento opcional) (NBR 14.724/2011) 

 

Consiste na relação alfabética de siglas ou acrônimos utilizados no texto, seguidas de 

seu correspondente por extenso. 
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O título “LISTA DE SIGLAS” deverá ser centralizado no alto da página, com letras 

em caixa alta e negrito. 

 

 

 

 

1.14 Sumário (elemento obrigatório) (NBR 6027/2003) deverá ser centralizado 

 

Listagem das seções textuais e pós-textuais que compõem o trabalho e sua respectiva 

localização (página). As seções pré-textuais não compõem o sumário. 

 

Deve-se incluir no sumário: 

 

 

Elementos         Introdução      Com numeração  

Textuais            Desenvolvimento        progressiva.  

                          Conclusão 

Elementos          

Pós-textuais       

 

 

 

 

 

Todas as seções textuais são numeradas (Introdução, Desenvolvimento e 

Considerações Finais ou Conclusão). 

Os elementos pós-textuais não são numerados e devem ser centralizados na página 

(referências, apêndices, anexos e glossário). 

Para as seções textuais, utilizar numeração progressiva em algarismos arábicos, 

limitada até a seção quinaria (NBR 6024/2003). 

Devem ser diferenciadas utilizando os recursos gráficos abaixo. Este recurso deverá 

ser utilizado da mesma forma no sumário e no texto. 

 

 

 

 

 

1 SEÇÃO PRIMÁRIA (CAIXA ALTA, NEGRITO, TAMANHO 12) 

1.1 Seção secundária (Caixa baixa, negrito, tamanho 12) 

1.1.1 Seção terciária (Caixa baixa, itálico, sem negrito, tamanho 12) 

1.1.1.1 Seção quaternária (Caixa baixa, itálico, negrito, tamanho 12) 

1.1.1.1.1 Seção quinária (Caixa baixa, sem negrito, tamanho 12) 

OBSERVAÇÃO 

 As listas citadas nos itens 1.11, 1.12 e 1.13 seguem a mesma 

padronização descrita no item 1.10, respeitando a natureza de cada uma delas. 

 

Sem Numeração 
 

Referências (obrigatório) 

Glossário (opcional) 

Apêndices (opcional)  

Anexos (opcional) 
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O título “SUMÁRIO” deverá ser centralizado no alto da página, com letras em caixa 

alta e negrito. 

 

Formatação do título: 

 

Tipo de letras Times ou Arial 

Estilo de letras CAIXA ALTA, negrito 

Tamanho das letras 12 

Alinhamento Centralizado 

 

Formatação do texto: 

 

Tipo de letra Times ou Arial 

Tamanho de letras 12 

Espaçamento Simples, com 1 espaço duplo entre as 

seções primárias 

Alinhamento Alinhados à esquerda 
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 Figura 15 - Modelo de sumário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Padrão PUC Minas de normalização (2015) 
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Fonte: Castro (2012).
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1.15 Corpo do texto 

 

O texto do trabalho acadêmico é composto de introdução, desenvolvimento e 

considerações finais ou conclusão. 

 

1.15.1 Introdução 

 

Uma introdução, como o próprio nome já diz, tem a função de introduzir o leitor ao 

tema, isto é, a partir dela temos uma visão total do trabalho de forma sucinta e objetiva. 

A introdução deve conter a natureza do trabalho, justificativa, objetivos, o tema 

proposto e outros elementos para situar o trabalho. Tais elementos poderão estar 

discriminados em itens ou poderão estar contidos em um único texto. 

Uma boa introdução poderá ter de 08 a 10 parágrafos. E deve conter todos os 

elementos do projeto de pesquisa. 

 

1º e 2º Parágrafos: Devem conter o tema e se fazer uma contextualização de tudo que 

será abordado no trabalho. 

3º Parágrafo: Você expõe o problema de pesquisa (pergunta problema) de seu TCC. 

4º Parágrafo: Você coloca as hipóteses, isto é, as "respostas" do problema de 

pesquisa as quais seu trabalho tentará provar. 

5º Parágrafo: Aqui são apresentados os objetivos do trabalho. Tanto o geral, quanto 

os específicos. 

6º Parágrafo: Apresentam-se as justificativas do trabalho. A justificativa do trabalho 

é a importância do mesmo. Aqui apresentamos o porquê de o trabalho ser importante?  

7º Parágrafo: Apresenta qual a metodologia adotada pelo trabalho. Pesquisa 

bibliográfica, de campo? Depois de especificar qual tipo de pesquisa você deve especificar os 

procedimentos. Se for pesquisa de bibliografia, o que se fará? É oportuno, também, neste 

parágrafo, apresentar os principais autores que embasarão a pesquisa.  

8º Parágrafo: Apresenta-se a estrutura dos capítulos do trabalho. Em quantos 

capítulos o trabalho está dividido? Sobre o que trata cada capítulo? 
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Figura 16 - Modelo de introdução  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elias (2000). 

 

1 INTRODUÇÃO  

Esta pesquisa, cuja origem se encontra em nossa prática docente como 

professora de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental II da rede pública do Estado 

de Minas Gerais, insere-se na linha de pesquisa Leitura, Escrita e Ensino de Língua 

Portuguesa do Programa de Estudos de Pós-Graduação em Língua Portuguesa da 

PUC – SP. 

Fundamentada em estudos do texto e do hipertexto, situados principalmente 

no campo da Linguística Textual, a pesquisa tem por objetivo apresentar uma 

proposta metodológica para o ensino da leitura de hipertexto na escola, considerando 

que, no mundo atual, as constantes inovações tecnológicas vêm alterando nossa forma 

de comunicação e interação, e, como tal, exigem o desenvolvimento de habilidades 

relacionadas à produção, veiculação e leitura de textos em contexto digital. 

Do ponto de vista metodológico, adotamos os seguintes procedimentos: 

1) estudo dos documentos oficiais de Língua Portuguesa, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998) e os Conteúdos Básicos Comuns – 

CBC (MINAS GERAIS, 2005), que orientam a prática pedagógica do professor do 

Ensino Fundamental II de escola pública. O estudo compõe o capítulo 1; 

2) análise de quatro coleções didáticas de Língua Portuguesa do Ensino 

Fundamental II aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático de 2011, para 

verificação do tratamento dado pelos livros didáticos à leitura de textos digitais, 

constatando os seus limites. A análise compõe o capítulo 2; 

3) análise dos dados coletados por meio de questionário respondido por nove 

professores de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental II de duas escolas públicas 

do Estado de Minas Gerais, para indicação das facilidades e dificuldades no trabalho 

com a leitura de textos digitais em sala de aula. Essa discussão é feita no capítulo 3; 

4) estudos teóricos sobre texto e hipertexto, numa perspectiva sociocognitiva e 

interacional, que compõem o capítulo 4; 

5) construção de uma proposta metodológica para o ensino da leitura de hipertexto no 

Ensino Fundamental II, etapa realizada no quinto e último capítulo desta tese. 

Por fim, apresentamos as considerações finais e as referências.    

Parágrafo 

recuado a 1,25 

TAMANHO 12              

CAIXA ALTA            

Negrito               

Alinhado à esquerda 

TAMANHO 12  

Espaçamento 

1,5   

Justificado 

1 espaço de 1,5 

1 espaço de 1,5 
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Fonte: Padrão PUC Minas de normalização (2015) 

 

Fonte: Caldas (2014 

1.15.2 Desenvolvimento 

 

Compreende a revisão da literatura, metodologia, resultados e análise de resultados. 

A REVISÃO DE LITERATURA compõe-se da evolução do tema e ideias de 

diferentes autores sobre o assunto, ou seja, refere-se ao quadro atual de uma área, suas 

tendências, potencialidades e excelência no assunto. Deve conter citações textuais ou livres, 

com indicação dos autores conforme norma NBR 10520/2002. 

A METODOLOGIA deve apresentar o método adotado e as técnicas utilizadas – 

entrevista, questionário, observação, experimentação – população pesquisada – características 

e quantificação.  

Deve também indicar o procedimento de coleta de dados e, se necessário, o 

encaminhamento do projeto de pesquisa ao Comitê de ética em pesquisa.  

Se a pesquisa for bibliográfica não é necessário dedicar um capítulo à metodologia. 

A ANÁLISE DE RESULTADOS é a análise dos fatos apresentados, ou seja, os 

dados obtidos, as estatísticas, as comparações com outros estudos e outras observações. 

 

Figura 17 - Modelo de revisão de literatura 
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Fonte: Padrão PUC Minas de normalização (2011). 

 

 

1.15.3 Considerações Finais ou Conclusão 

Discussão dos resultados obtidos na pesquisa, em que se verificam as observações 

pessoais do autor. Poderá também apresentar sugestões de novas investigações.  

As considerações finais devem estar de acordo com os objetivos do trabalho e não 

devem apresentar citações ou interpretações de outros autores não citados ao longo do texto. 

 

 

Figura 18 - Modelo de considerações finais 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elias (2000). 

 

Ressaltamos que, em todo o nosso trabalho, permeou a noção de 

complementariedade entre: ensino e pesquisa, ensino e aprendizagem, 

ensino presencial e ensino à distância, ensino e aprendizagem, escrita 

eletrônica e escrita impressa, escrita e leitura, escritor e leitor, novo e velho, 

passado e presente, presente e futuro. O novo hoje existente possibilitou-nos 

um repensar sobre as práticas educacionais já constituídas e, por 

conseguinte, a criação de uma proposta metodológica, baseada no 

hipertexto, para o ensino de língua portuguesa na WWW. 

A proposta apresentada constitui-se apenas em uma construção 

dentre tantas possíveis para a estruturação do ensino/aprendizagem na rede, 

com ênfase na textualidade, interação e subjetividade, tendo em vista a 

construção do conhecimento.  

Cremos, portanto, ter confirmado nossa hipótese e atingido o 

objetivo de pesquisa inicialmente proposto, esperando ter contribuído para o 

ensino de Língua Portuguesa para fins específicos, no universo da educação 

não presencial. 
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1.16 Formatação da lista de referências (elemento obrigatório) (NBR 6023/2002) 

 

Referências é o conjunto de elementos que identificam as obras utilizadas na 

elaboração do trabalho. Todas as obras citadas no trabalho (no corpo do texto, nas fontes de 

ilustrações e tabelas ou em notas de rodapé) devem compor a listagem das referências. 

 As referências devem ser apresentadas em uma única ordem alfabética, 

independentemente do suporte físico (livros, periódicos, publicações eletrônicas ou materiais 

audiovisuais) alinhadas somente à esquerda, em espaço simples, e espaço duplo ou dois 

espaços simples entre elas. 

O recurso tipográfico (negrito, grifo ou itálico) utilizado para destacar o elemento 

título deve ser uniforme em todas as referências de um mesmo documento. Isto não se aplica 

às obras sem indicação de autoria, ou de responsabilidade, cujo elemento de entrada é o 

próprio título, já destacado pelo uso de letras maiúsculas na primeira palavra, com exclusão 

de artigos (definidos e indefinidos) e palavras monossilábicas. 

 As referências constantes em uma lista padronizada devem obedecer aos mesmos 

princípios. Ao optar pela utilização de elementos complementares, estes devem ser incluídos 

em todas as referências daquela lista. 

O título “REFERÊNCIAS” deverá ser centralizado no alto da página, com letras em 

caixa alta e negrito. 

 

Formatação do título: 

Tipo de letras Times ou Arial 

Estilo de letras CAIXA ALTA, negrito 

Tamanho das letras 12 

Alinhamento Centralizado 

 

 

Formatação do texto: 

 

Tipo de letra  Times ou Arial 

Tamanho de letras 12 

Espaçamento  Espaço simples e separadas entre si por 

espaço duplo ou dois espaços simples.  

Ordenação  Ordem alfabética  

Alinhamento Alinhados à esquerda 
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Figura 19 - Modelo de referências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Caldas (2007). 

OBS.: Alguns modelos de referências estão exemplificados no Anexo A deste manual. 

REFERÊNCIAS 

 

ABDALA, J. Recursos argumentativos: um estudo sobre exercícios de interpretação de textos em 

um livro didático do ensino médio. 150 p. Dissertação (Mestrado em Lingüística Aplicada). 

Taubaté: Universidade de Taubaté, 2002. 

 

 

BAKTHIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 

 

 

BARROS, D. L. P. Interação em anúncios publicitários. In: PRETI, Dino (Org.) Interação na fala e 

na escrita. São Paulo: Humanitas, 2002. Cap.1, p. 17-44. 

 

 

BRANDÃO, H. N.; MICHELETTI, G. (Coord.) Aprender e ensinar com textos didáticos e 

paradidáticos. São Paulo: Cortez, 1997. (Coleção Aprender e Ensinar com Textos, vol. 2). 

 
 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e 

quarto ciclos de ensino fundamental: língua portuguesa. Brasília: MEC/SEF. 1998. 

 

 

BRITO, E. V.. O ensino das estratégias de leitura. In: SILVA, Elizabeth Ramos da. (Org.). Texto & 

Ensino. Taubaté: Cabral, 2002, p. 12-22. 

 

 

BRITO, P. Em terra de surdos-mudos (um estudo sobre as condições de produção de textos 

escolares). In: GERALDI, J. W. (Org.). O texto na sala de aula: Leitura & Produção. Cascavel: 

Assoeste, 1985. p.109-119. 

 

 

COSTA, M. de O. R.; ROSA, N. de O. O gênero discursivo reportagem e as atividades de 

leitura no livro didático. 80 p. Monografia. (Especialização em Leitura e Produção de Textos) – 

Universidade de Taubaté, Taubaté, 2004. 

 

 

DELORS, J. Educação um tesouro a descobrir. Relatório para UNESCO da Comissão 

Internacional sobre educação para o século XXI. SP: Cortez; BsB: MEC; UNESCO, 1998. 

 

   TAMANHO 12           

CAIXA ALTA              

Negrito           

Centralizado 

1 espaço de 1,5 

Espaço duplo ou dois espaços simples 

Espaçamento 

simples entre 

linhas 
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1.17 Glossário (elemento opcional) (NBR 14.724/2011)  

 

Glossário é uma lista de palavras ou conceitos utilizados que merecem ser definidos 

para melhor compreensão do trabalho. 

O título “GLOSSÁRIO” deverá ser centralizado no alto da página, com letras em 

caixa alta e negrito. 

 

Formatação do título: 

 

Tipo de letras Times ou Arial 

Estilo de letras CAIXA ALTA, negrito 

Tamanho das letras 12 

Alinhamento Centralizado 

 

 

Formatação do texto: 

 

Tipo de letra  Times ou Arial 

Tamanho de letras 12 

Espaçamento  Simples, com espaçamento duplo ou dois 

espaços simples entre os conceitos. 

Estilo dos termos  Caixa baixa, negrito 

Alinhamento Justificado 
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 Figura 20 - Modelo de glossário 

Fonte: Elias (2000). 

 

Acessar – entrada, acesso, ato de gravar ou ler por meio de um dispositivo periférico 

como fita, disco, disquete, terminais etc. 

 

 

Aplicativo – um programa de computador cuja finalidade é facilitar a realização de um 

trabalho específico pelo usuário. 

 

 

Banco de dados - conjunto de informações relacionadas entre si, referentes a um mesmo 

assunto e organizadas de maneira útil, com proposito de servir de base para que usuários 

recupere informações. 

 

 

BBS ( Bulletin Board System) – sistema de quadro de aviso eletrônicos composto por 

computadores interligados por modens. 

 

 

Browser – um programa usado para ver páginas disponíveis na WWW (World Wide 

Web). Interpreta as informações de um site indicando, exibindo na tela do computador 

textos, sons, imagens etc. 

 

 

Clicar – pressionar e soltar rapidamente o botão mouse, para indicar ao programa uma 

instrução a ser realizada. 

 

 

Deletar- apagar, cancelar, eliminar. 

 

 

E- mail – correio eletrônico; sistema de computação que permite a troca de mensagens 

mediante o uso de modem. 

 

 

Hipermídia - termo que descreve aplicações multimídias interativas e não sequenciais, 

que possuem ligações de hipertexto entre diversos elementos, como texto, gráficos, 

ilustrações, sons, vídeos e animações. É a tecnologia, ou o seu produto, que combina as 

propriedades do hipertexto (a navegação não-linear por meio de um documento ou 

sistema) com as da multimídia (textos, imagens, sons, etc). 
 

Espaçamento duplo ou dois espaços simples 
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1.18 Apêndice (elemento opcional) (NBR 14.724/2011) 

Textos ou documentos elaborados pelo autor, que servem como comprovação de sua 

argumentação. Ex.: Questionário aplicado, roteiro de entrevista etc. 

O título deverá ser precedido da palavra “APÊNDICE”, com letras em caixa alta e 

negrito. Recebe identificação alfabética com letras maiúsculas, travessão e seu respectivo 

título. Exemplo: APÊNDICE A – Questionário aplicado aos alunos 

   APÊNDICE B – Questionário aplicado aos professores 

A formatação dos apêndices é livre. 
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 Figura 21 - Modelo de apêndice 

 

 

APENDICE A – Questionário aos professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Caldas (2012). 

 

1.19 Anexo (elemento opcional) (NBR 14.724/2011) 

 

Textos ou documentos não elaborados pelo autor, que servem como comprovação de 

sua argumentação. Exemplos: Relatórios de circulação interna, folder institucional, etc. 

 
Prezado (a) professor (a),   
Estamos realizando uma pesquisa com professores de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental da rede 

pública de ensino de Pedralva - MG com o objetivo de levantar dados sobre como a leitura do texto digital 

é trabalhado em sala de aula.  

Por essa razão, solicitamos que colabore conosco, respondendo ao breve questionário que se segue. 
Garantimos que os dados colhidos serão usados exclusivamente para efeito de pesquisa acadêmica e que, 

em hipótese alguma, serão repassados a terceiros. 

Caso deseje qualquer esclarecimento, entre em contato com a pesquisadora pelo e-mail fornecido abaixo. 

Desde já agradecemos sua colaboração.  

ALBA HELENA FERNANDES CALDAS – albacaldas@yahoo.com.br  

Nome: ........................................ Idade:______   Sexo:_______ 

1.Escolaridade: 

 Graduação 

 Especialização 

 Mestrado 

 Doutorado 

2.Há quantos anos atua como professor?_________ 

3.Você faz uso da internet no seu dia a dia? 

 Sim 

 Não   

3.1Em caso afirmativo, com que finalidade? 

 Manter-se informado sobre as notícias  

 Jogar 

 Ler livros  

 Ler jornais ou revistas  

 Participar das redes sociais  

 Preparar aulas 

 Selecionar textos para as aulas 

 Outros  

3.2Em caso negativo, justifique 

1 ESPAÇO DE 1,5 

TAMANHO 12 

Caixa baixa, inicial 

maiúscula 

Negrito 

Centralizado 

 

IDENTIFICAÇÃO ALFABÉTICA 

LETRAS MAIÚSCULAS 

TRAVESSÃO e TÍTULO 

 

 

 

 

mailto:albacaldas@yahoo.com.br


CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ - FEPI 43 

 

 

O título deverá ser precedido da palavra “ANEXO”, centralizado, com letras em caixa 

alta e em negrito. Recebe identificação alfabética com letras maiúsculas, travessão e seu 

respectivo título.  

Exemplo:  

ANEXO A – Projeto Político Pedagógico da EMEF Desembargador 

Amorim Lima 

A formatação dos anexos é livre. 

 

OBS.: Textos disponíveis na Internet ou publicações de fácil localização em bibliotecas 

não devem ser inseridos como anexo, bastando referenciá-los na listagem bibliográfica. 

 

 

Figura 22 - Modelo de anexo  

 

ANEXO A – PPP da EMEF desembargador Amorim Lima 
 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

I - Dos primórdios do Projeto 

 

Da derrubada das grades à derrubada das paredes 

 

           A hoje denominada EMEF Desembargador Amorim Lima nasceu em 1956 como 1a. 

Escola Isolada de Vila Indiana. Começou a ocupar o endereço atual em 1968. Em 1969 

passou a chamar-se Escola de 1o. Grau Desembargador Amorim Lima e, com a promulgação 

da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1999, recebeu a denominação atual. 

          Situada em bairro de alta heterogeneidade social e cultural, próxima a polos científico-

culturais da importância da Universidade de São Paulo, de áreas mais pobres de seu entorno e 

de polos de importantes manifestações culturais, como o Morro do Querosene, a Amorim 

Lima teve, ao longo dos anos, o privilégio de receber também uma clientela heterogênea e 

múltipla. 

         Se essas características fizeram da Amorim Lima uma escola desde há muitos anos 

diferenciada, com uma comunidade ativa e participativa, foi a partir de 1996, com a chegada 

de Ana Elisa Siqueira como diretora que a escola passou a viver suas transformações mais 

profundas. 

         Preocupada com a alta evasão _ e ciente do triste fim que vinham a ter os alunos 

evadidos visto que, para muitos, era a escola o único vínculo social concreto _ o primeiro 

esforço da nova diretoria foi no sentido de manter os alunos na escola, durante o maior tempo 

possível. Foi o tempo de derrubar os alambrados que cerceavam a circulação no pátio, num 

voto de respeito e confiança, de abrir a escola nos fins de semana, de melhorar os espaços 

tornando-os agradáveis e voltados à convivência. De abrir, enfim, a escola à comunidade. [...] 

 
Fonte: Arquivo da EMEF Desembargador Amorim Lima. 

IDENTIFICAÇÃO ALFABÉTICA 

LETRAS MAIÚSCULAS 

TRAVESSÃO e TÍTULO 

 

 

 

 

1 ESPAÇO DE 1,5 TAMANHO 12 

Caixa Baixa 

Negrito 

Centralizado 
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2 FORMATO DE APRESENTAÇÃO (NBR 14724/2011) 

 

O formato de apresentação do trabalho acadêmico foi alterado com a norma 

14.724/2011, permitindo a impressão frente e verso e com espaçamentos menores, 

contribuindo assim com o meio ambiente. No entanto, o Centro Universitário de Itajubá – 

FEPI utilizará a IMPRESSÃO NO ANVERSO (parte da frente de um documento ou de um 

objeto = FACE). 

 

2.1 Papel e fonte 

 

Os trabalhos devem ser digitados em papel branco, com formato A4 (210 x 297 mm) 

 

Estilo de letras  Times ou Arial 

Tamanho de letras  12 

 

Os elementos pré-textuais, textuais (da capa até o sumário) e pós-textuais (referências, 

anexos, apêndices, glossário...) devem ser impressos no anverso da folha, exceto a ficha 

catalográfica, que deverá ser impressa no verso da folha de rosto. 

 

2.2 Margem 

 

Anverso Superior e esquerda = 3 cm 

Inferior e direita = 2 cm 

Verso  Superior e direita = 3 cm 

Inferior e esquerda = 2 cm 

 

 

2.3 Numeração de páginas 

 

A partir da folha de rosto devem-se contar as páginas sequencialmente, mas essas não 

devem ser enumeradas. As páginas serão enumeradas a partir da primeira folha da parte 

textual, que corresponde à introdução. 
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A enumeração deverá ser colocada à direita, no canto superior da página, em 

algarismos arábicos (2 cm da borda superior). As referências, os anexos, os apêndices, etc. 

devem ser enumerados de forma contínua. 

2.4 Espaçamentos e parágrafos 

 

Todo o texto deverá ser digitado em espaço de 1,5 entre linhas, com letras tamanho 12, 

incluindo os títulos das seções. Todo o trabalho deve ser justificado, e o recuo de parágrafo 

deve ser 1,25. 

Figura 23 – Formatação do Parágrafo 

 

Fonte: MS Office Word 2013. 

 

As citações longas, notas de rodapé, fontes e legendas de ilustrações e tabelas e ficha 

catalográfica devem ser digitadas em espaço simples com letras tamanho 10. 

Os títulos das seções devem ser digitados alinhados à esquerda, obedecendo à 

numeração progressiva e separados por um espaço de caractere. 

Entre os títulos das seções e subseções e seu texto deve-se deixar um espaço de 1,5. 

Entre o texto e o título seguinte, deve-se deixar também um espaço de 1,5. 

Cada seção primária deve ser iniciada em uma nova página. As seções (secundárias, 

terciárias, etc.) devem ser digitadas na mesma página, seguindo a sequência do texto. 
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Figura 24 - Modelo de parágrafo e espaçamentos 

 

Fonte: Padrão PUC Minas de normalização (2011). 
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Figura 25 - Modelo de formatação de capítulos e seções 

 

Fonte: Padrão PUC Minas de normalização (2011). 

 

Caso o título de uma subseção comece nas últimas linhas da página, sem texto, deve-

se transportá-lo para a página seguinte, seguido do texto correspondente.  

 

IMPORTANTE: A todo título de seção ou subseção deve seguir um texto. 

 

Figura 26 – Exemplo de seção sem texto 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

2.5 Lombada ou dorso 

 De acordo com a NBR 12225/2004 “parte da capa que reúne as margens ou dobras das 

folhas, sejam elas costuradas, grampeadas, coladas ou mantidas juntas de outra maneira.” 



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ - FEPI 48 

 

 

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

Essa forma possibilita a leitura quando o trabalho está no sentido horizontal, com a 

face voltada para cima. 

 Título do trabalho, impresso da mesma forma que o nome do autor (abreviados quando 

necessários). 

 Nome da Instituição. 

 Data da publicação. 

 A lombada deve ser apresentada conforme modelo a seguir: 

Figura 27 – Exemplo de lombada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 2 - Esquema de formatação 

Descrição Tamanho Alinhamento Espaçamento Formatação 

Capa 12 Centralizado Ver Figura   

Folha de rosto 12 Centralizado Ver Figura   

Ficha catalográfica 10 Centralizado Ver  Figura   

Folha de 

aprovação 
12 Centralizado Ver Figura  Sem título. 

Dedicatória 12 Livre Livre Sem título. 

Agradecimentos 12 Justificado Espaço 1,5 
Título centralizado, 

não numerado. 

Epígrafe 12 
Justificado, 

recuado a 4 cm 
Simples Sem título. 

Resumo /Abstract 12 Justificado Espaço 1,5 

Parágrafo único; 

título centralizado; 

não numerado. 

Palavras-chave 

/Keywords 
12 Justificado Espaço 1,5 Separadas por ponto 

Listas de 

ilustrações 
12 Justificado Espaço 1,5 

Título centralizado, 

não numerado. 

Lista de tabelas 12 Justificado Espaço 1,5 
Título centralizado, 

não numerado. 

Listas de siglas 12 Justificado Espaço 1,5 
Título centralizado, 

não numerado. 

Listas de 

abreviaturas 
12 Justificado Espaço 1,5 

Título centralizado, 

não numerado. 

Sumário 12 
Alinhado à 

esquerda 

Espaçamento 

simples, com um 

espaço simples 

entre seções. 

Título centralizado, 

não numerado. 

Corpo do texto 12 
Parágrafo 

recuado a 1,25 

Espaço 1,5 entre 

linhas 

Sem espaçamento 

entre parágrafos 

Títulos de 

capítulos e seções 
12 

Alinhado à 

esquerda; 

Separados de seu 

texto por um 

Espaço 1,5 

Numerados a partir 

da Introdução até a 

conclusão, 

indicativo numérico 

separado do texto 

por um espaço de 

caractere. 

 

Citações curtas 

(até 3 linhas) 
12 Justificado Espaço 1,5 

Inseridas no 

parágrafo, citação 

textual entre aspas, 

com indicação do 

autor, data e página; 

citação livre sem 

aspas, com indicação 

do autor, data. O 

número de páginas é 

opcional. 

 

Citações longas 

(mais de três 

linhas) 

10 Recuo 4 cm Espaço simples 

Sem aspas, com 

indicação do autor, 

data e página. 
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Descrição Tamanho Alinhamento Espaçamento Formatação 

Chamada das 

citações 
12   

Incluída no 

parágrafo deve ser 

grafada em caixa 

baixa – Conforme 

Silva (1999, p.43); 

dentro dos 

parênteses, grafada 

em caixa alta 

(SILVA, 1999, p. 

43). 

Indicação das 

ilustrações e 

tabelas 

12 Centralizado Espaço 1,5 

Grafadas na parte 

superior da 

ilustração ou tabela; 

nome específico da 

ilustração, número 

em algarismos 

arábicos, travessão e 

título. 

Legenda e fonte 

das ilustrações e 

tabelas 

10 

Centralizado ou 

alinhado à 

esquerda 

Espaço simples 

Grafadas na parte 

inferior da ilustração 

ou tabela 

Nota de rodapé 10 
Parágrafo 

justificado; 

Espaço simples. 

Sem espaço entre 

elas 

Separadas do texto 

por um traço de 3 

cm; segunda linha 

alinhada abaixo da 

primeira letra da 

primeira linha. 

Referências 12 

Alinhados 

somente à 

esquerda; 

Espaço simples; 

separadas por 2 

Espaços simples 

ou um espaço 

duplo entre elas 

Título centralizado, 

não numerado. 

Apêndices/ 

Anexos 
12   

Identificados por 

letras, título 

centralizado. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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3 CITAÇÕES NO SISTEMA AUTOR-DATA 

 

 A forma de citação utilizada no Centro Universitário de Itajubá – FEPI é o sistema 

autor-data, portanto deverá ser empregado em todos os trabalhos acadêmicos da Instituição. 

      Citação é a inclusão no texto de informações extraídas de outras fontes.  É a forma 

de apresentar o material considerado relevante e que serviu de base à investigação. As 

citações podem ser diretas, indiretas ou citação de citação. 

 

3.1 Citação Direta 

      Transcrição literal de um texto ou parte do texto de um autor. 

 

3.1.1 Citação direta com menos de 3 linhas 

Exemplos: 

a) o nome do autor no início do parágrafo 

Para Santos (2002, p. 116), as citações “devem ser sempre consideradas ideias 

secundárias em um parágrafo, já que sua função é sustentar, ilustrar ou esclarecer 

ideias do autor do texto”. 

 

b) o nome do autor no final do parágrafo 

        Para elaborar o referencial teórico o autor poderá utilizar “livros, artigos 

científicos, fotos, documentos e relatórios oficiais” (MICHALISZYN; TOMASINI, 

2005, p. 98). 

 

3.1.2  Citação direta com mais de 3 linhas 

O nome do autor pode ser incluído no início ou no final do parágrafo. Fazer um 

recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor (Tamanho 10) que a do texto 

utilizado e sem as aspas e espaço simples. 

Exemplo de citação direta com mais de 3 linhas: 

 

Hoje, não se pode realizar uma pesquisa sem levar em conta 

essa fonte importante, que é a Internet. Contudo, esta ainda não 

substitui e nem substituirá, em nossa maneira de pensar, a 

realização da pesquisa bibliográfica em livros, periódicos e 

nem a pesquisa documental (BARROS; LEHFELD, 2004, p. 

17). 
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3.2 Citação Indireta 

É o texto redigido com palavras do autor do trabalho, mantendo a ideia e/ou 

teoria de outro autor (SANTOS, 2002). O nome do autor pode vir no início ou no final do 

parágrafo. 

 

Exemplo de citação indireta: 

Outra importante fonte de pesquisa é a Internet, pela sua rapidez e facilidade de 

busca. No entanto, não substitui a realização da pesquisa bibliográfica em livros periódicos 

e documentos (BARROS; LEHFELD, 2004). 

 

3.3 Citação de Citação 

É a menção a um texto ao qual se teve acesso por meio da citação em outro 

documento, podendo acontecer tanto em citação direta, quanto indireta. Para indicar a 

autoria original do texto, utiliza-se a expressão latina “apud” ou “citado por” 

(NBR 10520, 2002). 

Na citação de citação o nome do autor, pode vir no início ou no final do parágrafo. 

Exemplos: 

Minayo (1994 citado por BARROS; LEHFELD, 2004, p. 32), comenta que “o campo 

científico, apesar de sua normatividade é permeado por conflitos e contradições”. 

Crenças culturais e religiosas, condições econômicas e valores influenciam e muito no 

dia-a-dia da mulher (FARREL; NICOTERI, 2005 apud SILVA, 2007, p. 12). 

 

OBS.: Devem ser indicadas as supressões, interpolações, comentários, ênfase ou 

destaques, do seguinte modo: 

a) supressões: [...] 

b) interpolações, acréscimos ou comentários: [   ] 

c) ênfase ou destaque: grifo ou negrito ou itálico. 

 

3.4 Destaque em citações  

São utilizadas somente em citações diretas quando queremos dar destaque e realçar 

uma palavra, uma expressão ou mesmo uma frase no texto do autor citado. Deve-se colocar 
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em negrito a parte do texto a ser destacada, seguindo-se imediatamente uma das expressões 

grifo meu ou grifo nosso entre parênteses. 

 

Exemplos 

Ferreira (1992) diz que  

de modo geral, os falantes de um idioma são levados a aceitar como “correto” o 

modo de falar do segmento social que, em consequência de sua privilegiada situação 

econômica e cultural, tem maior prestígio dentro da sociedade. Assim o modo de 

falar desse grupo social passa a servir de padrão, enquanto as demais variedades 

linguísticas faladas por grupos sociais menos prestigiados passam a ser consideradas 

“erradas” (FERREIRA, 1992, p.43, grifo do autor). 

 

 

3.5 Notas de Rodapé 

São indicações ao pé das páginas, podendo ser de referência ou de conteúdo. Devem 

ser digitadas dentro das margens, ficando separadas do texto por um espaço simples de 

entrelinhas e por um filete de 3,0 cm, a partir da margem esquerda. Fonte menor que a do 

texto (Fonte 10). 
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4 INSTRUÇÕES PARA O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 

Para a conclusão do Curso de graduação, todo aluno deverá entregar um trabalho final, 

de acordo com o projeto pedagógico do curso. Para sua elaboração, o aluno deverá contar com 

a orientação de um professor, escolhido pela coordenação do Curso, observando sempre as 

datas definidas pelo orientador e coordenador. 

O aluno deverá, depois de concluído o trabalho, imprimir três cópias, e entregar para os 

membros da banca até 15 dias antes da apresentação. A apresentação é feita oralmente para 

uma banca formada por três professores, na qual cada professor (membro da banca) devolve 

sua respectiva cópia para o aluno com as devidas correções. 

O professor orientador deverá informar para o aluno a data de apresentação, os prazos 

para correção e entrega, e a composição da banca. 

A apresentação terá a duração de 15 minutos e mais 10 minutos para as argumentações 

da banca. O aluno terá que apresentar as correções realizadas para os professores até 15 dias 

após a apresentação. 

Em seguida, o TCC deve ser encadernado em capa dura e entregue no prazo definido 

pelo professor da disciplina. Para encadernar, obrigatoriamente, todas as correções devem ser 

realizadas e vistas pelo orientador que acompanha o trabalho. 

O TCC deverá ser elaborado dentro das normas definidas pelo Centro Universitário de 

Itajubá - FEPI que foram apresentadas pelo professor de Metodologia Científica e pelo 

orientador do trabalho e que podem ser consultadas na página da FEPI em www.fepi.br.   

O TCC deverá ser encadernado com a capa dura na cor definida a seguir: 

 

      INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS – AZUL ROYAL.  

 

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS – AZUL MARINHO. 

 

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – VERDE.  

 

As informações constantes da capa dura devem ser escritas com letras douradas, e 

devem apresentar a mesma estrutura prevista nas normas. 

Essas instruções devem ser seguidas por todos os alunos. Em caso de dúvida, o aluno 

deve procurar o professor de Metodologia Científica para esclarecimentos. 

http://www.fepi.br/
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A nota final do Trabalho de Conclusão de Curso será registrada conforme a avaliação 

dos membros da banca examinadora.  
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ANEXO A – Como fazer referências (NBR 6023/2002) 

 

Utilizadas para indicar ao leitor, as fontes consultadas para a elaboração do trabalho. 

São referenciados todos os tipos de materiais, como livros, revistas, folhetos, relatórios, 

documentos da internet, mapas, manuscritos entre outros. 

 

 listadas no final do trabalho em ordem alfabética pelo último sobrenome do primeiro 

autor; 

 independentemente do suporte físico, livro, artigo de periódico, slide, CD-ROM, 

DVD, fotografia, documentos em meio eletrônico, obras consultadas e não citadas no 

texto entre outros devem estar em uma lista única; 

 utiliza-se o negrito para destaque no título das publicações e dos periódicos; 

 alinhadas a esquerda; 

 

Com apenas um autor 

SOARES, L. F. G. Escola e aprendizagem da docência: processos de investigação e 

formação. São Paulo: EDUF, 2002. 

 

 

Com até três autores 

VENERANDO, J. F.; AMARU, A. C.; COELHO, C. E. Mil 

perguntas sobre administração de empresas. 4.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2006. 

 

 

Com mais de três autores 

BOYETT, J. et al. Fisioterapia neurológica. Tradução de Liliana Bretenitz. São Paulo: 

Manole, 2002. 

 

 

Quando o autor é um organizador ou coordenador 

FRIEDE, R. (Coord.). Mil perguntas sobre direito tributário. 4.ed. Rio de 

Janeiro: Thex, 2002. 

 

 

SOUSA, E. F. de. (Org.). Dez passos para alfabetização: processos de letramento. São 

Paulo: Atlas, 2005. 

 

 

Quando o autor é uma entidade 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Levantamentos básicos em saúde bucal. 

Tradução Ana Julia Perrotti. 4.ed.rev. atual. e ampl. São Paulo: Liv. Santos, 1999. 
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Arquivo Nacional (Brasil). Manual de levantamento da produção documental. Rio de 

Janeiro, 1986. 

 

 

Publicação sem autoria 

HANDBOOK de estudos organizacionais. São Paulo: Atlas, 2001. 

 

 

Capítulo de um livro 

ROMANO, G.. Imagens da juventude moderna. In: LEVI, G.; SCHMIDT, J. (Org.). História 

dos jovens. São Paulo: Saraiva, 1996. p.7-16. 

 

 

GONZALEZ, W. Dominação racionalidade e religião. In: ______. Educação e 

desencantamento do mundo: contribuições de Max Weber para a sociologia da 

educação. Rio de Janeiro: Papel Virtual, 2002. p. 53-91. 

 

 

Publicação periódica no todo 

PCWORLD, São Paulo: IDG, n.190, maio 2008. 

 

 

REVISTA DE ADMINSTRAÇÃO DE EMPRESAS, São Paulo: FGV, v.42, n.1, jan./mar. 

2002. 

 

 

Artigo de um periódico 

BARRICHELO, L. Superando as metas fiscais. Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro: 

FGV, ano 56, v.1, n.1, p. 22-25, jan./fev.2002. 

 

 

NAVES, P. Lagos andinos dão banho de beleza. Folha de S. Paulo, São Paulo, 28 jun.1999. 

Folha Turismo, Caderno 8, p.13. 

 

 

Trabalhos acadêmicos, dissertações e teses 

KAIUCA, M. A.. Com lápis e papel... Cria-se um novo texto: as representações práticas 

democráticas nos colégios de aplicação. 2003. 252 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 

Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, 2003. 

 

 

DUTRA, J. C. V.. Determinação da composição centesimal da semente e da torta de 

girassol e da qualidade do óleo bruto de girassol através de análises químicas. 2002. 28 f. 

Monografia (Graduação em Engenharia de Alimentos) – Universidade Estácio de Sá, Rio de 

Janeiro, 2002. 

 

 

Dicionário 
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HOUAISS, A. (Ed). Novo dicionário FolhaWebster’s:Inglês/português/português/inglês. Co-

editor Ismael Cardim. São Paulo: Folha da Manhã, 1996. Edição exclusiva para o assinante da 

Folha de São Paulo. 

 

 

Folhetos 

Folheto IBCT. Manual de normas de editoração do IBCT. 2. ed. Brasília, DF, 

1993. 41 p.  

 

 

Legislação 

BRASIL. Lei nº 40.741, de 01 de novembro de 2003. Dispõe sobre o estatuto do idoso e dá 

outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, 

Brasília, DF, 03 nov.2003. p.3 

 

 

Constituição Federal  

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República do Brasil. Brasília, DF: Senado, 

1988. 

 

 

Ementa Constitucional  

BRASIL. Constituição (1988). Ementa Constitucional n. 9, de 9 de novembro de 1995. Dá 

nova redação ao art. 177    da Constituição Federal, alterando e inserindo parágrafos. Lex–

Coletânea de Legislação e Jurisprudência:  legislação federal e marginália, São Paulo, v. 59, 

p.1996, out./dez. 1995.  

 

 

Medida Provisória  

BRASIL. Medida provisória n. 1.569-9, de 11 de dezembro de 1997. Estabelece multa em 

operações de importação, e dá outras providências. Diário Oficial {da} República 

Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 14 dez. 1997. Seção 1, p. 29514. 
 
 

Evento 

ENCONTRO NACIONAL DE INFORMÁTICA, 27., 2010, Rio de Janeiro. Resumo de 

trabalhos. São Paulo: ANPAD, 2003. 1 CD-ROM. 

 

 

Parte do evento 

SANTOS, L. R. A contribuição do e-learning no processo de competências do administrador. 

In: ENCONTRO ANPAD, 27., 2003, Atibaia. Resumo dos trabalhos. Rio de Janeiro: 

ANPAD, 2003. 1 CD-ROM. 

 

 

Imagem em movimento 

Filme 

CENTRAL DO BRASIL. Direção: Walter Salles Júnior. Produção: Martire de Clemont-

Tonnerre e Arthur Conh. São Paulo: Europa Filmes, 1998. 1 bobina cinematográfica. 
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Palestra em vídeo 

VECENDO a desnutrição. Palestrante Patrícia Vanzolini. São Paulo: CREN, 2002. 1 

videocassete. 

 

 

Documentos de acesso exclusivo em meio eletrônico 

Programa de computador em CD-ROM  

MICROSOFT Office XP. [S.l.]: Microsoft Corporation, 2003. 1 CD-ROM. 

 

 

E-mail 

COUTINHO, V. M. Relatório da biblioteca do mestrado [mensagem pessoal]. Mensagem 

recebida por ericare@terra.com.br em 14 nov.2004. 

 

 

Documento via internet 

Texto com autoria na internet 

AMARO, V. Marketing cultural em bibliotecas. [2003]. Disponível em: 

<http://biblioteca.com.br/artigos/002.htm>. Acesso em: 07 abr.2008. 

 

 

Texto sem autoria na internet 

RIO NILO. Disponível em: http://www.fiogeogra.hpg.ig.com.br/rio_nilo.htm. Acesso em: 07 

abr.2008. 

 

 

Artigo e/ou matéria de jornal  

Os elementos essenciais são: autor(es) (se houver), título e subtítulo (se houver), título do 

jornal, local de publicação, data de publicação, seção, caderno ou parte do jornal e a 

paginação correspondente.  

 

 

Artigo de Boletim de Empresa, Não Assinado Costura x P.U.R. Aldus, São Paulo, ano 1, n.1, 

nov. 1997. Encarte técnico, p. 8.  

 

 

Artigo de Jornal Diário  

Naves, P. Lagos andinos dão banho de beleza. Folha de São Paulo, São Paulo, 28 jun. 1999. 

Folha Turismo, Caderno 8, p. 13.  

 

 

Quando não houver seção, caderno ou parte, a paginação do artigo ou matéria 

precede a data. Matéria de Jornal Assinada. 

 

 

 LEAL, L. N. MP Fiscaliza com autonomia total. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p. 3, 

25 de abr. 1999. 
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Artigo, matéria, reportagem publicada em periódicos, jornais e outros, em meio 

eletrônico  

Devem-se mencionar os dados relativos ao material utilizado e citado, da mesma forma 

recomendada, acrescentando-se as informações pertinentes ao suporte eletrônico.  

 

 

NOTA – Pode ser necessário substituir as informações relativas à divisão do periódico 

(volume, fascículo, período de tempo abrangido pelo fascículo ou outras partes) por outra 

forma de divisão, característica do meio eletrônico.  

 

 

Artigo de Revista  

SILVA, M. M. L. Crimes da era digital. NET, Rio de Janeiro, nov. 1998. Seção Ponto de 

Vista. Disponível em: <http://www.brazilnet.com.br/contexts/brasilrevistas.htm>. Acesso em: 

28 nov. 1998.  

 

Matéria de Revista  

RIBEIRO, P.S.G. Adoção à brasileira: uma análise sócio-jurídica. Datavenia, São Paulo, ano 

3, n. 18, ago. 1998. Disponível em:<http://www.datavenia.inf.br/frameartig.html>. Acesso 

em: 10 set. 1998.  

 

 

Não Assinada 

WINDOWS 98: o melhor caminho para atualização. PC World, São Paulo, 75, 

set. 1998.     Disponível em: <http://www.idg.com.br/abre.htm>. Acesso em: 10 

set. 1998. 

 

 

Matéria de Jornal Assinada  

SILVA, I. G. Pena de morte para o nascituro. O Estado de São Paulo, São Paulo, 19 set. 

1998. Disponível em: <http://www.providafamilia.org/pena_morte_nascituro.htm>. Acesso 

em: 19 set. 1998.  

 

 

Artigo de Jornal Científico  

KELLY, R. Electronic publishing at APS: its not just online journalism. APS News 

Online, Los Angeles, Nov. 1996. Disponível em: 

<http://www.aps.org/apsnews/1196/11965.html>. Acesso em: 25 nov. 1998.  

 

 

Artigo de periódico disponível na internet 

DIAS, G. A. Periódicos eletrônicos: considerações relativas à aceitação deste recurso pelos 

usuários. Ciência da Informação, Brasília, DF, v.31, n.3, 2002. Disponível em: 

<http://www.ibict.br/>. Acesso em: 07 maio 2004. 

 

 

Entrevistas concedidas 

SILVA, L. M. História de Goiás. [abr.2006]. Entrevistadores: Eleonora 

Borges e Cláudio Garcia. Goiânia: SENAI, 2006. 2 cassetes sonoros. Entrevista concedida ao 

Curso de Tecnólogo em Redes de Computadores 



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ - FEPI 63 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO 

 

Caso não seja possível determinar a data de publicação, distribuição, impressão 

ou outra, registra-se a data aproximada entre colchetes. 

 

[1696?] data provável 

[1973] data certa não indicada no item 

[197-] década certa 

[197-?] década provável 

[18--] século certo 

[19--?] século provável 

Caso não seja possível indicar o local de publicação e editor usa-se: 

[S.l.] sem local 

[s.n.] sem nome do editor 

 


