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1 INTRODUÇÃO 

 A elaboração de trabalhos acadêmicos incentiva o conhecimento do valor 

da pesquisa e os benefícios que traz o ambiente da universidade; favorece a 

obtenção de capacidades específicas de leitura, análise e interpretação de 

textos, sem contar o aprendizado das regras técnicas necessárias para 

apresentar um trabalho. 

 A aplicação correta das regras no planejamento e na apresentação de 

projetos e trabalhos científicos busca algumas exigências, a mais importante 

delas é a necessidade de determinar as diferenças entre os diversos tipos de 

trabalhos acadêmicos. 

 Ao falar de trabalhos acadêmicos, há aqueles que são produzidos durante 

a ministração das disciplinas e aqueles que são resultado final do curso. As 

regras demonstradas neste manual restringem-se aos trabalhos apresentados 

nesta instituição de ensino, podendo ser aplicado aos trabalhos solicitados por 

professores; PIO; TCC e/ou monografia, conforme descrito abaixo: 

 PIO (Projeto Integralizado Orientado): documento que simboliza o 

resultado de um estudo, deve apresentar conhecimento do tema escolhido, que 

deve ser obrigatoriamente abordado pelo curso, sendo realizado sob a 

coordenação de um professor tutor. 

 TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) e/ou MONOGRAFIA: documento 

que simboliza o resultado de uma pesquisa, deve apresentar conhecimento do 

assunto escolhido, que deve ser obrigatoriamente abordado pelo curso, sendo 

realizado sob a coordenação de um professor orientador. 

As orientações adotadas expostas nesse Manual, baseiam-se nas 

Normas Técnicas Brasileiras (NBR) de informação e documentação da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), contendo algumas 

especificidades do Centro Universitário Carlos Drummond de Andrade – 

UniDrummond. O uso desse Manual não dispensa a consulta às normas da 

ABNT: 

 

 



• ABNT NBR 6023:2018 – Referências;  

• ABNT NBR 6024:2012 – Numeração progressiva das seções de um 

documento;  

• ABNT NBR 6027:2012 – Sumário;  

• ABNT NBR 6028:2003 – Resumo;  

• ABNT NBR 10520:2002 – Citações em documentos;  

• ABNT NBR 14724:2011 – Trabalhos acadêmicos;  

• IBGE. Normas de apresentação tabular. 3 ed. Rio de janeiro, 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO 

 Todo e qualquer trabalho acadêmico deve ser apresentado em papel em 

branco ou reciclado (formato A4 – 21 x 29,7 cm) com texto na cor preta, seguindo 

espaços e configurações padronizados; a impressão em anverso e verso é 

facultativa. 

 

2.1 FORMATO 

 A letra deve ser legível e sem nenhum detalhe de enfeite, é obrigatório o 

uso das fontes Times New Roman ou Arial, conforme abaixo: 

• Títulos das páginas – corpo 14; 

• Subtítulos e texto – corpo 12; 

• Notas de rodapé, citações com mais de três linhas, legendas, fontes de 

ilustrações – corpo 10. 

Os elementos pré-textuais (folha de rosto, agradecimentos, resumo etc.), 

textuais (seções primárias) e pós-textuais (referências, apêndice etc.) devem 

iniciar sempre em nova página. 

 

Margens: 

Impressão simples (somente anverso) Impressão anverso e verso 

Margem Superior: 3 cm 

Margem Inferior: 2 cm 

Margem Esquerda: 3 cm 

Margem Direita: 2 cm 

Anverso 

Margem Superior: 3 cm 

Margem Inferior: 2 cm 

Margem Esquerda: 3 cm 

Margem Direita: 2 cm 

Verso 

Margem Superior: 3 cm 

Margem Inferior: 2 cm 

Margem Esquerda: 2 cm 

Margem Direita: 3 cm 

OBS: Os textos pré-textuais devem ser apresentados no anverso da folha, com exceção da ficha 

catalográfica. 

 

 

 

 



2.2 ESPACEJAMENTO 

 O espaçamento do texto deve ser 1,5, o espaço simples deve ser utilizado 

nas citações com mais de três linhas, notas, referências, legendas das 

ilustrações e tabelas e ficha catalográfica. 

 As referências ao final do trabalho devem ser separadas entre si por um 

espaço simples. 

 O espaço que deve ser utilizado nos títulos das seções e subseções é de 

1,5. 

 As notas de rodapé devem ser digitadas dentro das margens, separando 

do texto por espaço simples e por filete de 5 cm a partir da margem esquerda. 

  Quadro 1 - Formatação do alinhamento, espaçamento e parágrafo 
Elementos Apresentação gráfica  

 

Alinhamento Capa, folha de rosto e folha de 
aprovação: centralizado.  
 

 Natureza do trabalho (tipo do trabalho, 
objetivo, nome da instituição e área de 
concentração constante na folha de 
rosto e folha de aprovação): justificado.  
 

 Indicativos de seção: alinhados à 
esquerda.  
 

 Texto do corpo do trabalho: justificado.  
 

 Referências: alinhadas à esquerda. 

Espaçamento Espaçamento 1,5 entre linhas para 
todo o texto do trabalho. 

 Simples entre linhas: citações com 
mais de três linhas, notas de rodapé, 
legendas e fontes das ilustrações e 
tabelas, natureza do trabalho e 
referências. 

 Referências: separadas entre si por 
um espaço simples em branco. 

Parágrafo 1,25 (1 tab.) da margem esquerda. 

 Citações diretas com mais de três linhas: 
recuo de 4 cm da margem esquerda. 

 Natureza do trabalho: recuo de 8 cm da 
margem esquerda. 

 Evitar linhas órfãs ou viúvas (uma só 
linha de texto no final ou no início da 
página). 

*Elaboração da Bibliotecária 



2.2.1 INDICATIVOS DE SEÇÃO 

 Os indicativos de seções que precedem os títulos devem ser em 

algarismos arábicos, alinhados à esquerda e separados dos títulos por um 

espaço de caractere (sem ponto) (ABNT, 2011). 

 Os títulos das seções primárias devem iniciar sempre em nova página e 

localizados na parte superior da mancha gráfica, devendo ser separados do texto 

que os sucede por um espaço de 1,5 entre linhas e com 0 pt antes e depois de 

espaçamento. Os títulos das seções secundárias, terciárias, quaternárias e 

quinárias devem aparecer na sequência do texto (sem iniciar nova página), 

separados do texto anterior e posterior por 1 (um) espaço de 1,5 linha em branco 

e com 0 pt antes e depois de espaçamento (ABNT, 2011). “Títulos que ocupem 

mais de uma linha devem ser, a partir da segunda linha, alinhados abaixo da 

primeira letra da primeira palavra do título.” (ABNT, 2011, p. 10). 

 Os títulos, sem indicação numérica, como: errata, agradecimentos, lista 

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

resumo, abstract, sumário, referências, apêndice(s) e anexo(s), devem ser 

centralizados e apresentados com o mesmo destaque tipográfico adotado nas 

seções primárias. 

A NBR 6024 (ABNT, 2012a) fixa as condições para um sistema de 

numeração progressiva das divisões e subdivisões do texto de um documento. 

Seguindo a norma, os documentos são divididos em:  

a) seção primária: principal divisão do texto, representa os títulos das 

seções e capítulos. Nestas seções, os títulos devem figurar em letra maiúscula 

com destaque negrito, seguindo a sequência dos números inteiros a partir de 1 

e iniciados em página nova (anverso);  

b) seção secundária: representa a primeira subdivisão da seção 

primária. Sugere-se que figure em letra maiúscula e sem destaque;  

c) seção terciária: representa a subdivisão da seção secundária. Sugere-

se que o título seja em letra minúscula com destaque tipográfico do tipo negrito; 

 d) seção quaternária: representa a subdivisão da seção terciária. 

Sugere-se que o título seja em letra minúscula com destaque tipográfico do tipo 

itálico; Fonte: Elaborada pelos autores (2020), com base na NBR 14724 (2011).  



 e) seção quinária: representa a subdivisão da seção quaternária. Título 

em letra minúscula e sem destaque tipográfico. Deve limitar-se a numeração 

progressiva até, no máximo, a seção quinária. No exemplo abaixo, é possível 

visualizar mais facilmente a forma como deve ser apresentada a numeração 

progressiva das divisões do texto. 

 

Exemplo: 

 1 SEÇÃO PRIMÁRIA 

1.1 Seção Secundária 

1.1.1 Seção Terciária 

1.1.1.1 Seção Quartenária 

1.1.1.1.1 Seção Quinária 

 

2.3 CITAÇÕES 

 A NBR 10520 (ABNT, 2002) contempla as diretrizes à apresentação de 

citações em documentos. Conforme a norma, citar é mencionar informação 

extraída de outra fonte. 

 A citação é importante e necessária para amparar uma hipótese, manter 

uma ideia ou ilustrar um raciocínio através dos trechos citados na bibliografia 

que foi consultada. As citações bem selecionadas enriquecem o trabalho 

acadêmico, pois mostram a preocupação do autor com relação aos autores 

escolhidos os quais são relevantes para o assunto. 

 CITAR É PERMITIDO, O QUE NÃO PODE É COPIAR TEXTOS, IDEIAS 

E/OU SUGESTÕES DE ALGUÉM, E NÃO CITAR A REFERÊNCIA, o autor do 

trabalho tem o dever de indicar os dados completos das fontes que foram 

extraídas as partes citadas. 

 Existem 3 tipos de citações: 

• Direta: quando o texto é transcrito integralmente ou em parte, 

conservando inclusive a pontuação, grafia, idioma etc. Seguido de 

informações sobre a fonte (autor, ano, página); 



• Indireta: quando o texto é redigido conforme as palavras do autor do 

trabalho, porém a informação é fundamentada na ideia de autores 

consultados. 

• Citação de citação: citação seja direta ou indireta de uma obra quando o 

original não foi acessado pelo autor do trabalho, ou seja, quando o autor 

do trabalho cita um autor que não foi lido por ele e sim por outro autor que 

leu, citou e referenciou a fonte. Recomenda-se que este tipo de citação 

só seja utilizado quando se esgotar todas as possibilidades de localização 

do texto original. 

 

2.3.1 REGRAS GERAIS 

• Quando incluídas no parágrafo: 

Exemplos: Kelsen (2001), afirma que a definição aristotélica de ato justo que 

se situa entre sofrer e praticar uma injustiça. 

Segundo Fraser (2001), “nem remédios redistributivos bem de 

reconhecimento isoladamente são suficientes.” 

“então uma emancipação não seria concebível sem uma revolução na ciência 

e na técnica” (HABERMAS, 1983, p.315-316) 

• As citações diretas com até três linhas “[...] devem estar contidas entre 

aspas duplas. As aspas simples são utilizadas para indicar citação no 

interior da citação.” (ABNT, 2002, p. 2). Devem apresentar autor, ano e 

página. Quando a indicação de autor estiver dentro de parênteses, o 

sobrenome deve ser em letra maiúscula. 

 

 Exemplo: Melo (2018, p. 30) afirma que “a Argentina foi o primeiro país da 

América Latina a permitir o casamento entre pessoas de mesmo sexo [...]”. 

• As citações diretas com mais três linhas “[...] devem ser destacadas com 

recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto 

utilizado e sem as aspas.” (ABNT, 2002, p. 2). Ou seja, utilizar fonte 

tamanho 10 para as citações diretas longas, com espaçamentos simples 



entre linhas. As citações devem ser precedidas e antecedidas por um (1) 

espaço de 1,5 entrelinhas. 

 

Exemplo:  

O casamento não será anulado se houver posterior coabitação entre 

os cônjuges. Nesse caso é como se o cônjuge traído tivesse perdoado 

a deslealdade do outro que, tendo revogado o mandato, aceitou o 

casamento como se ele não tivesse defeito nenhum. 

 

• Para citações de informações verbais decorrentes das seguintes 

situações: palestras, debates, entrevistas, comunicações, é necessário 

indicar (informação verbal) na citação. Dados como autor, título, evento, 

local e ano devem ser descritos apenas em nota de rodapé. 

 

Exemplo: No texto 

  É o parentesco biológico, aquele que se estabelece entre as 

pessoas cuja ascendência é comum. (informação verbal) ¹ 

  Nota de rodapé da página 

   

¹ Informação divulgada por Nehemias Domingos de Melo na palestra na I Semana Jurídica 

UniDrummond, em São Paulo, em agosto 2018. 

• Trechos destacados pelo autor do trabalho na citação deve ser indicado 

pela expressão grifo nosso, entre parênteses, após a citação, ou quando 

o destaque já exista na obra a expressão deve ser grifo do autor. 

Exemplos: “[...] o casamento de pessoa com idade inferior a 16 anos, 

especialmente em caso de gravidez, [...]” (MELO, 2018, p. 28, grifo do 

autor). 

Em direito de família, alimentos significa prover, em virtude das 

relações parentais, para quem não pode provê-los por si mesmo, todos 

os recursos necessários à sua subsistência, neles compreendidos não 

só o que é imprescindível à vida, mas também às necessidades de 



educação, vestuário, habitação, assistência médica e lazer. (MELO, 

2018, p.136, grifo nosso). 

 

• Quando houver no texto citação direta ou informações complementares 

como traduções feita pelo autor, deve ser indicado após a citação a 

expressão tradução nossa, entre parênteses [...]. 

Exemplo: 

“Reuso de funções: os componentes de software para 

implementar uma única função, como funções 

matemáticas, podem ser reutilizados. Esse forma de 

reutilização, baseada em bibliotecas padrão, são comuns 

nos últimos 40 anos” (SOMMERVILLE, 2001, p.307, 

tradução nossa). 

 

• Citação de citação é a citação direta ou indireta de uma obra a qual não 

se teve acesso ao documento original, ou seja, a informação foi colhida 

de um autor que mencionou outro (ABNT, 2002). Usa-se a expressão 

apud (citado por). Somente a referência completa do documento 

consultado deverá constar na lista de referências. 

Exemplo: No texto 

Segundo Mousnier (1960, p. 27 apud CHALITA, 1999, p.36) “a alegria 

consiste na força, no sentimento de existir proporcionado pela ação, desta 

dilatação de si próprio que é a Fama”. 

Na lista de referências 

CHALITA, Gabriel. O poder. 2. ed. ver. São Paulo: Saraiva, 1999. 

 

 

 

 



No texto 

 “A alegria consiste na força, no sentimento de existir proporcionado pela 

ação, desta dilatação de si próprio que é a Fama”. (Mousnier, 1960, p. 27 

apud CHALITA, 1999, p.36) 

Na lista de referências 

CHALITA, Gabriel. O poder. 2. ed. ver. São Paulo: Saraiva, 1999. 

 

• As citações devem ser indicadas no texto através de autor-data ou 

numérico¹; deve haver uma relação da citação com os dados na lista de 

referências ou nas notas de rodapé. 

a) Em um caso de coincidência de sobrenomes de autores, as iniciais ou o 

prenome por extenso deverão ser informados. 

Exemplos: (SOUZA, Maria, 2017)  (SOUZA, Mariana, 2005) 

 

• Quando vários documentos de um mesmo autor forem citados e houver 

coincidência na data de publicação, deverá ser acrescentado letra 

minúsculas, em ordem alfabética, após a data e sem espaço. 

Exemplo: (OLIVEIRA, 2018a)  Conforme destacado por Oliveira (2018a) 

 

• Citações indiretas de um mesmo autor e de documentos publicados em 

anos distintos e mencionados simultaneamente, deve ser apresentado as 

datas separadas por vírgula. 

Exemplo:  (ARAUJO, 2000a, 2008, 2015) 

 

• Citações indiretas de vários autores, de vários documentos distintos e 

mencionados simultaneamente, devem ser apresentados separado por: 

ponto-e-vírgula e em ordem alfabética. 

  Exemplo: (COELHO, 2011; GOMES, 2017; SILVA, 2002). 



• Quando a obra não apresentar autoria, deve ser mencionada a primeira 

palavra do título seguida de reticências, data de publicação, indicação da 

página (no caso de citação direta), apresentado entre parênteses e 

separados por vírgulas. 

Exemplo: No texto 

 “Depois de realizar testes e constatar que a carga de fato era 

geneticamente modificada [...]”. (MT APREENDE..., 2004, p. B10) 

 Na lista de referência 

MT Apreende carga gaúcha transgênica. Gazeta Mercantil. São 

Paulo, p.B10, 13-15 ago. 2004. 

 

2.3.1.1 NOTAS DE RODAPÉ 

As notas de rodapé têm dupla finalidade servem para focalizar os pontos 

que não devem ser incluídos no texto, a fim de não o sobrecarregar; podem 

trazer a versão original de alguma citação que foi traduzida no texto quando se 

faz necessário a comparação de ambos os textos. Podem ser: a) notas de 

referência: indicam as fontes consultadas ou remetem a outras partes da obra 

onde o assunto foi abordado; b) notas explicativas: evitam explicações longas 

dentro do texto, prejudiciais à linha de argumentação. As notas de rodapé são 

usadas para:  

a) esclarecimentos (comentários, explanações ou traduções);  

b) citação de autoridade (indica fonte consultada);  

c) referências cruzadas (indica outras partes da obra ou de outras obras 

sobre o assunto mencionado).  

Deve ser utilizado o sistema autor-data para as citações no texto e o numérico 

para as notas explicativas. As notas de rodapé devem ser: 

a) Alinhadas, a partir da segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira 

letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente, sem espaço 

entre elas e com fonte menor; 

b) Digitadas dentro das margens e separadas do texto por um filete de 5 cm 

a partir da margem esquerda; 



c) É desaconselhável colocar as notas no fim do capítulo ou no fim do 

trabalho.  

 

2.3.1.2 NOTAS DE REFERÊNCIA 

 A numeração das notas de referência é feita de algarismos arábicos, com 

numeração única e consecutiva para cada capítulo ou parte. A primeira citação 

de uma obra, em nota de rodapé, deve ter sua referência completa, as demais 

podem ser referenciadas de forma abreviada, utilizando as seguintes 

expressões: 

a) Idem ou Id. (mesmo autor): mesmo autor com obra distinta, só poderá 

ser citada na mesma página. 

Exemplo:  ____________________________ 

 ²PRETTI, Gleibe. Direito Processual do Trabalho. São Paulo: LTr, 2019. 

 ³Idem. Direito do trabalho na prática após a reforma. São Paulo: LTr, 2019. 

 

b) Ibidem ou Ibid. (na mesma obra): o autor citado pertence a mesma obra 

referenciada em nota imediatamente anterior, podendo ser citada na 

mesma página da citação. 

Exemplo:  _____________________________ 

 ²PRETTI, Gleibe. Direito Processual do Trabalho. São Paulo: LTr, 2019. 

  ³Ibidem, p. 71. 

c) Opus citatum, opere citato ou op. cit. (obra citada): indicação de 

citação já referenciada no texto, porém não imediatamente anterior. 

Exemplo:  ____________________________ 

  ¹ARAUJO, 2000, p. 58 

  ²SILVA, 2016, p. 137 

  ³ARAUJO, op. cit., p. 60 

 



d) Passim (aqui e ali em diversas passagens): indica referências 

genéricas a inúmeras partes do texto, se a identificação de páginas 

determinadas.  

 

Exemplo:  ________________________ 

   ²RIBEIRO, 2007, passim 

 

e) Loco citato ou loc. cit. (no lugar citado): expressão utilizada para 

mencionar a mesma página ou folha de uma obra já citada, não 

necessariamente precisa estar na obra citada imediatamente anterior. 

Exemplo:  __________________________ 

  ²MATIAS, 2018, p. 54-68 

  ³MATIAS, loc. cit. 

 

f) Confira, confronte (Cf.): quando se recomenda a consulta a outra obra 

ou a alguma nota do texto. 

Exemplo:  ________________________ 

  ³Cf. ALCANTARA, 2003 

 

g) Sequentia ou et. seq. (seguinte ou que se segue): expressão utilizada 

quando não se quer citar todas as páginas consultadas. 

Exemplo:  ________________________ 

  ²SOUZA, 2009, p. 133 et seq. 

 

 

2.4 PAGINAÇÃO 

 A partir da folha de rosto, todas as folhas do trabalho, devem ser contadas 

sequencialmente, mas NÃO numeradas. A numeração dever ser colocada a 

partir da folha da parte textual (Introdução). 



 A numeração das folhas do texto como também da parte pós-textual é 

com algarismos arábicos, e deve ser feita ao lado direito no canto superior da 

folha, a 2 cm da borda superior, ficando o último algarismo a 2 cm da borda 

direita da folha; quando o trabalho estiver em anverso e verso, a numeração das 

páginas devem ser colocadas, anverso, no canto superior direito e verso, no 

canto superior esquerdo. 

 Havendo glossário, apêndice, anexo e índice, as páginas devem ser 

numeradas de forma contínua e deve das seguimento ao texto principal. 

 

2.5 SIGLAS 

 Ao ser mencionada pela primeira vez no texto, o nome completo antecede 

a sigla que é colocada em parênteses. 

 Exemplo: Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

 

2.6 ILUSTRAÇÕES 

 As ilustrações complementam visualmente o texto e têm por finalidade 

esclarecer e facilitar a sua compreensão. Sua enumeração deve constar em lista 

pré-texto, de acordo com a ordem apresentada no texto. São consideradas 

ilustrações: esquemas, fluxogramas, gráficos, quadros, organogramas, 

fotografias, plantas, mapas, desenhos, entre outras. Devem ser citadas no texto 

e inseridas o mais próximo possível ao trecho a que se referem. As ilustrações 

devem ser enquadradas nas mesmas margens adotadas para o texto; as de 

tamanho maior do que a página (como mapas, gráficos e outros) podem ser 

colocadas em formato paisagem no corpo do texto ou como anexo ou apêndice. 

Faz-se menção à localização da ilustração, sugerindo ao leitor consultar o anexo 

ou apêndice. No texto, deve-se sempre remeter o leitor a consultar as ilustrações 

em uma informação isolada, ou entre parênteses. 

Entre o texto e a identificação da ilustração (título), deixa-se um espaço 

de 1,5 entre linhas. A identificação da ilustração aparece na sua parte superior, 

precedida da palavra designativa, (gráfico, quadro, fotografia, planta, mapa, 



desenho, entre outras) sem negrito e seguida do número de ordem da ocorrência 

no texto, em algarismos arábicos, travessão e respectivo título. Deve constar em 

fonte 12, espaçamento 1,5 entre linhas e alinhamento centralizado (ABNT, 

2011). 

A fonte consultada deve ser indicada na parte inferior (elemento 

obrigatório, mesmo que seja elaborado pelo autor), apresentada em fonte 

tamanho 10, espaçamento simples entre linhas, alinhamento centralizado e 

seguir as normas de apresentação da NBR 10520 (ABNT, 2002) quanto à 

chamada de autor, pois deve apresentar número de página na qual foi 

consultada a ilustração. Para as Ilustrações adaptadas (gráficos, quadros, entre 

outras), utilizar “Fonte: Adaptado de Xxxxx (ano, p. x).” O documento consultado 

deve constar na lista de referências no final do trabalho, conforme a NBR 6023 

(2018b). 

Quando se tratar de uma ilustração elaborada pelo autor, deve-se, na 

fonte, mencionar essa informação e o ano em que a ilustração foi produzida, 

entre parênteses. 

Outras informações necessárias à compreensão da ilustração devem ser 

colocadas na parte inferior, após sua identificação, como: legendas, notas e 

outras. Duas ou mais ilustrações podem constar da mesma página, cada uma 

contendo seu título/número e fonte. Quando se tratar de ilustrações 

relacionadas, podem ser agrupadas sob um mesmo título/número e fonte, com 

identificação para cada figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exemplo: 

a) Gráfico: 

Gráfico 1 – Número de alunos de uma escola, por série

 

Fonte: SILVA, Luiz Paulo Moreira. "O que é gráfico?"; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-e-grafico.htm. Acesso em 26 de 

fevereiro de 2020. 

b) Quadro: 

Quadro 1 – Da intervenção de terceiros 

 

Fonte: VASCONCELOS, Marcela. Informações Jurídicas. Disponível em 

<http://marcelavasconcelosjuridico.blogspot.com/2016/02/um-quadro-explicativo.html>. Acesso 

em 26 fev. 2020. 

http://marcelavasconcelosjuridico.blogspot.com/2016/02/um-quadro-explicativo.html
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-e-grafico.htm


c) Figura: 

Figura 1 - Estudante 

 

Fonte: UNIVERSIA BRASIL. 6 dicas para ser um bom estudante. Disponível em 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnoticias.universia.com.br%2Fdestaque

%2Fnoticia%2F2012%2F07%2F26%2F953652%2F6-dicas-ser-um-bom-

estudante.html&psig=AOvVaw15EuxWI7FuXMMH4GRw7eQA&ust=1582836933581000&sourc

e=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjlhdON8OcCFQAAAAAdAAAAABAD. Acesso em 

26 fev. 2020. 

 

2.7 TABELAS 

 Para a apresentação das tabelas, a NBR 14724 (2011) remete às Normas 

de Apresentação Tabular do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), publicadas em 1993. Segundo IBGE (1993), a informação central de uma 

tabela é o dado numérico e deve seguir as seguintes regras de apresentação: 

• Título: deve apresentar o que a tabela contém de forma autoexplicativa; 

• Corpo: formado pelas linhas e colunas de dados; 

• Cabeçalho: determina o conteúdo das colunas; 

• Coluna indicadora: determina o conteúdo das linhas. 

A principal diferença entre quadros e tabelas está relacionada ao 

conteúdo e à formatação. A ABNT não específica o tipo de conteúdo a ser 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnoticias.universia.com.br%2Fdestaque%2Fnoticia%2F2012%2F07%2F26%2F953652%2F6-dicas-ser-um-bom-estudante.html&psig=AOvVaw15EuxWI7FuXMMH4GRw7eQA&ust=1582836933581000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjlhdON8OcCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnoticias.universia.com.br%2Fdestaque%2Fnoticia%2F2012%2F07%2F26%2F953652%2F6-dicas-ser-um-bom-estudante.html&psig=AOvVaw15EuxWI7FuXMMH4GRw7eQA&ust=1582836933581000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjlhdON8OcCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnoticias.universia.com.br%2Fdestaque%2Fnoticia%2F2012%2F07%2F26%2F953652%2F6-dicas-ser-um-bom-estudante.html&psig=AOvVaw15EuxWI7FuXMMH4GRw7eQA&ust=1582836933581000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjlhdON8OcCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnoticias.universia.com.br%2Fdestaque%2Fnoticia%2F2012%2F07%2F26%2F953652%2F6-dicas-ser-um-bom-estudante.html&psig=AOvVaw15EuxWI7FuXMMH4GRw7eQA&ust=1582836933581000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjlhdON8OcCFQAAAAAdAAAAABAD


incluído em um quadro, mas se trata de informações textuais. As bordas laterais 

de um quadro (esquerda e direita) devem ser fechadas. 

O formato das tabelas em trabalhos científicos deve ser: 

 a) a tabela deve estar inserida o mais perto possível do texto a que seus 

dados estão relacionados;  

b) a tabela deve apresentar título, cabeçalho, conteúdo, fonte e, se 

necessário, nota(s) explicativa(s);  

c) sua identificação aparece sempre no topo da tabela, precedida pela 

palavra designativa “Tabela”, seguida de seu número de ordem de ocorrência no 

texto; 

 d) toda tabela deve conter cabeçalho para indicar o conteúdo das 

colunas;  

e) pode estar configurada em espaçamento simples entre linhas, com 

fonte tamanho 10 ou 12 e deve seguir o mesmo padrão em todo o trabalho;  

f) a moldura da tabela não deve possuir bordas laterais que delimitem a 

esquerda e a direita; 

 g) não se utilizam traços horizontais para separar as linhas;  

h) a fonte consultada e eventuais notas devem aparecer na parte inferior 

da tabela; 

i) recomenda-se que a tabela seja apresentada em uma única página; 

 j) se a tabela ocupar mais de uma página, deve ser continuada na(s) 

página(s) seguinte(s), repetindo seu título e cabeçalho em cada uma, com as 

seguintes indicações (alinhadas à direita): continua (na primeira página), 

continuação (nas páginas seguintes) e conclusão (na última página). 

Exemplo: 

 

 

 



Tabela 1: Tabela do Imposto de Renda 2020 

 

Fonte: ROMERO, Vilson Antonio. A inflação e a tabela do imposto de renda PF em 2020. 

Disponível em <https://www.diap.org.br/index.php/noticias/agencia-diap/29248-a-inflacao-e-a-

tabela-do-imposto-de-renda-pj-em-2020>. Acesso em 26 fev 2020 

 

 2.8 ENCADERNAÇÃO 

 Os trabalhos deverão ser entregues primeiramente em espiral, três vias; 

após a análise da banca de TCC feita as correções indicadas deverá ser 

entregue uma via em capa dura na cor vermelha com letras gravadas em 

dourado. 

 

3 ESTRUTURA DE TRABALHOS ACADÊMICOS 

A estrutura de trabalhos acadêmicos compreende a parte externa (capa e 

lombada) e parte interna que é composta por elementos pré-textuais, textuais e 

pós-textuais, como: 

• Pré-textuais: contém informações que ajudam na identificação e 

utilização do trabalho; 

• Textuais: se refere ao conteúdo do trabalho; e 

• Pós-textuais: têm relação com o texto, mas, para facilitar a leitura e 

compreensão, são apresentados em separado. 

Para facilitar a visualização, segue abaixo a parte interna do trabalho: 

https://www.diap.org.br/index.php/noticias/agencia-diap/29248-a-inflacao-e-a-tabela-do-imposto-de-renda-pj-em-2020
https://www.diap.org.br/index.php/noticias/agencia-diap/29248-a-inflacao-e-a-tabela-do-imposto-de-renda-pj-em-2020


 

Fonte: Elaborada pelas autoras (2021). 

 

3.1 ELELMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

3.1.1 CAPA (Obrigatório) 

 

A capa é elemento obrigatório em todos os trabalhos acadêmicos. 

Constitui “[...] proteção externa do trabalho e sobre a qual se imprimem as 

informações indispensáveis à sua identificação.” (ABNT, 2011, p. 2). Conforme 

a NBR 14724 (ABNT, 2011), as informações na capa devem ser apresentadas 

na seguinte ordem: 

 

• Instituição; 

• Nome do autor; 

• Título do trabalho; 

• Subtítulo: se houver, deve ser precedido de dois pontos em relação ao 

título; 

 



• Local (cidade); 

• Ano de entrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 LOMBADA (obrigatório para trabalhos encadernados em capa dura) 

Os trabalhos apresentados em capa dura deverão apresentar na lombada 

os seguintes dados, gravados do alto para baixo: 

• Nome do autor; 

• Título e subtítulo (se houver, deverá ser precedido por dois pontos); 

• Ano do depósito ou entrega. 

Quando o trabalho for com mais de um autor e na impossibilidade de citar 

todos os autores, deve ser gravado o nome do autor, seguido da expressão et 

al. 

   ↕ 3 cm 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CARLOS DRUMMOND DE 

ANDRADE 

NOME DO AUTOR 

 

 

 

3 cm          TÍTULO      3 cm 

↔                 Subtítulo (se houver)        ↔ 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2021 

            ↕    2 cm 



Na impossibilidade de gravar o título completo (títulos longos), deve ser 

gravado até onde for possível seguido de reticências (...). 

 

3.1.3 FOLHA DE ROSTO (obrigatório) 

A folha de rosto contém dados importantes para a identificação do 

trabalho, conforme indicado abaixo: 

a) Anverso: 

• Instituição; 

• Nome do autor; 

• Título e subtítulo (se houver); 

• Natureza: tipo do trabalho (TCC, monografia) e objetivo (aprovação em 

disciplina, grau pretendido etc.); nome da instituição a qual é submetido; 

• Nome do orientador; 

• Local; 

• Ano de entrega. 

Exemplo de nota de natureza do trabalho: 

Graduação: 

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de _____________ do 

Centro Universitário Carlos Drummond de Andrade como parte dos requisitos 

para ___________. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 ERRATA (opcional) 

O trabalho acadêmico não se encerra com a entrega e sim com a 

apresentação, portanto até o dia da apresentação ainda há possibilidade de 

correção. 

A errata é a lista de erros encontrados no texto e as correções, é 

apresentado em papel avulso e acrescentado ao trabalho após a impressão 

definitiva. É constituído pela referência do trabalho e pelo texto da errata. 

É recomendado evitar ao máximo incluir errata no trabalho, portanto antes 

de entregá-lo REVISE! 

 

   ↕ 3 cm 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CARLOS DRUMMOND DE 

ANDRADE 

NOME DO AUTOR 

 

 

 

3 cm          TÍTULO      3 cm 

↔                 Subtítulo (se houver)        ↔ 

 

Trabalho de conclusão de curso 

apresentado ao curso de 

_____________ do Centro 

Universitário Carlos Drummond de 

Andrade como parte dos requisitos 

para ___________. 

 

 

São Paulo, SP 

2021 

            ↕    2 cm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5 FOLHA DE APROVAÇÃO (Obrigatório) 

Apresenta dados importantes para aprovação do trabalho: 

• Nome do autor 

• Título do trabalho e subtítulo (se houver) 

• Natureza (tipo de trabalho, objetivo, nome da instituição) 

• Data de aprovação 

• Nome, titulação e assinatura dos componentes da Banca  

 

↕ 3 cm 

 

ERRATA 

 

SOUZA, José. Acesso à justiça. 2012. 90f. Trabalho de 

conclusão de curso (Graduação) – Centro Universitário 

Carlos Drummond de Andrade, 2012. 

Folhas Linha Onde se lê Leia-se 

55 6 destinados derivados 
125 10 prolabore protocolo 

155 16 empregado empregador 

3 cm              2 cm 

↔                 ↔ 

 

 

 

                         ↕ 2 cm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ↕ 3 cm 

NOME DO AUTOR 

 

3 cm          TÍTULO      3 cm 

↔                 Subtítulo (se houver)        ↔ 

 

Trabalho de conclusão de curso 

apresentado ao curso de 

_____________ do Centro 

Universitário Carlos Drummond 

de Andrade como parte dos 

requisitos para ___________. 

 

Aprovado em _____________. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

____________________ 

Componente da banca – Titulação, nome 

 

____________________ 

Componente da banca – Titulação, nome 

 

____________________ 

Componente da banca – Titulação, nome 

 

São Paulo, SP 

2021 

            ↕    2 cm 



3.1.6 DEDICATÓRIA (Opcional) 

Página introdutória, ocasião em que o autor prestará uma homenagem ou 

irá dedicar seu trabalho. Esta página é opcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ↕ 3 cm 

 

 

 

3 cm          2 cm 

↔                            ↔ 

 

 

Dedico este trabalho à Deus, que move 

minha vida. 

Dedico aos meus pais que me apoiaram. 

 

            ↕    2 cm 



3.1.7 AGRADECIMENTOS (opcional) 

Nesta página, o autor irá registrar seus agradecimentos para aqueles que 

de alguma forma contribuíram para a execução do trabalho, limitando ao máximo 

ao mínimo possível. Esta página é opcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ↕ 3 cm 

 

 

 

3 cm          2 cm 

↔                            ↔ 

 

 

Agradeço 

Ao Professor João, que me orientou da 

melhor forma possível. 

 

            ↕    2 cm 



3.1.8 EPÍGRAFE (opcional) 

Nesta página apresenta uma citação escolhida pelo autor, vinculada ao 

tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ↕ 3 cm 

 

 

 

3 cm          2 cm 

↔                            ↔ 

 

 

“A persistência é o caminho do êxito.” 

Charles Chaplin 

 

            ↕    2 cm 



3.1.9 RESUMO (obrigatório) 

 

Elemento obrigatório que contém a apresentação concisa dos pontos 

relevantes do trabalho, fornecendo visão rápida e clara do conteúdo e das 

conclusões do trabalho. Deve ser elaborado conforme os requisitos estipulados 

pela NBR 6028 (ABNT, 2003).  

Deverá conter, de forma clara e sintética, a natureza do trabalho, o 

objetivo, o método, os resultados e as conclusões, visando fornecer elementos 

para o leitor decidir sobre a consulta do trabalho no todo. O resumo deve, 

conforme ABNT (2003):  

a) ser iniciado com frase significativa, explicando o tema principal do 

documento;  

b) ser redigido em parágrafo único em linguagem clara e objetiva, sem 

recuo de parágrafo na primeira linha;  

c) o uso dos verbos deve ser na voz ativa, utilizando-se de preferência a 

terceira pessoa do singular;  

d) ser inteligível por si mesmo (dispensar a consulta ao trabalho);  

e) evitar a enumeração de tópicos;  

f) evitar repetição de frases inteiras do trabalho;  

g) respeitar a ordem em que as ideias ou fatos são apresentados;  

h) evitar o uso de parágrafos, frases negativas, abreviaturas, fórmulas, 

diagramas, quadros, equações etc.; 

 i) evitar o uso de símbolos e contrações que não sejam de uso comum;  

j) em trabalhos acadêmicos não se precede o resumo com o uso da 

referência do documento.  

O resumo deve conter:  

a) 150 a 500 palavras para trabalhos acadêmicos: dissertações, teses, 

TCCs e relatórios;  

b) 100 a 250 palavras para os artigos de periódicos.  



Em trabalhos acadêmicos, o título RESUMO deve ser centralizado na 

parte superior da página em caixa alta e negrito. O texto deve ser redigido em 

parágrafo único e com espaçamento 1,5 entre linhas para todos os trabalhos 

acadêmicos. Em artigos científicos, o título Resumo deve apresentar somente a 

letra inicial em caixa alta e o texto deve ser redigido com espaçamento simples 

entre linhas (ABNT, 2003). Logo abaixo do texto do resumo devem figurar as 

palavras-chave. A expressão Palavras-chave deve estar em negrito, com a letra 

inicial em caixa alta. As palavras-chave em si devem apresentar somente as 

letras iniciais em caixa alta. Devem ser separadas entre si por ponto e 

finalizadas, também, por ponto. No mínimo três (3) e no máximo cinco (5) 

palavras-chave (ABNT, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ↕ 3 cm 

 

RESUMO 

 

3 cm          2 cm 

↔                            ↔ 

O trabalho teve como objetivo verificar e analisar a 

divisão de pensão alimentícia devido a 

configuração das famílias. O trabalho começou com 

um plano geral da análise da família. A pesquisa 

utilizada foi bibliográfica e jurisprudencial. O 

trabalho está estruturado em quatro capítulos. 

Palavras-chave: Família. Pensão. Morte. Filhos. 

Dignidade da pessoa humana.  

 

 

 

 

            ↕    2 cm 



3.1.10 ABSTRACT (obrigatório) 

Constitui versão do resumo em português para um idioma de divulgação 

internacional. Deve aparecer em página distinta e seguindo a mesma formatação 

do resumo em português. 

 

3.1.11 LISTA DE ILUSTRAÇÕES (obrigatório acima de 5 ilustrações) 

Último elemento antes da apresentação do sumário, as listas devem ser 

incluídas quando necessário, onde são arrolados diferentes itens que aparecem 

no decorrer da obra. 

Figuras como gráficos, fotos, estampas, mapas, desenhos e outros, 

devem ser relacionadas conforme a ordem apresentada no texto, cada item deve 

ter seu nome específico, travessão, título e número de página. 

 

3.1.12 LISTA DE TABELAS (obrigatório acima de 5 tabelas) 

As tabelas devem ser organizadas na sequência numérica, na mesma 

ordem que é apresentada no texto, como também deve ser apresentado o título 

e a página onde está localizada no trabalho. 

 

3.1.13 LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS (obrigatório acima de 10 

siglas e/ou abreviaturas) 

As siglas e/ou abreviaturas devem estar relacionadas em ordem 

alfabética, seguidas das palavras ou expressões que as correspondem escrito 

por extenso. 

 

3.1.14 LISTA DE SÍMBOLOS (opcional) 

Os símbolos devem ser apresentados na ordem em que se encontram no 

trabalho, seguidos de seu significado. 

 



3.1.15 SUMÁRIO (obrigatório) 

Trata-se da enumeração das principais divisões, seções e outras partes 

do trabalho, contendo a mesma ordem e grafia em que a matéria nele ocorre 

(ABNT, 2012b).  

De acordo com a NBR 6027 (2012b, p. 2): “Os indicativos das seções que 

compõem o sumário [...], devem ser alinhados à esquerda, conforme a ABNT 

NBR 6024 [numeração progressiva].” Os títulos e subtítulos (se houver), seguem 

os indicativos das seções (sem sinal gráfico) e devem ser alinhados à esquerda, 

conforme a margem do indicativo de seção mais extenso.  

Elementos pós-textuais (Referências, Anexos, Apêndices e Índices) 

seguem, igualmente, alinhamento conforme o indicativo de seção mais extenso, 

porém não deve haver indicativo de seção para esses elementos. 

 

4 ELEMENTOS TEXTUAIS 

4.1 INTRODUÇÃO 

A introdução é a parte inicial do trabalho, ela deve fornecer ao leitor um 

panorama global do trabalho realizado, apresenta o tema, delimita o assunto 

versado, bem como sua justificativa. Nela também deve constar a apresentação 

do problema específico da pesquisa, objetivos e a(s) hipótese(s) e qualquer outro 

eventual elemento necessário para posicionar o leitor sobre o tema do trabalho. 

Em sua introdução, um trabalho acadêmico deve ser escrito de forma 

objetiva e concisa, ainda ressaltamos que não há a necessidade de fazer 

citações nesta etapa do seu trabalho. 

Ressaltamos ainda que, as formas verbais devem denotar 

impessoalidade (1ª pessoa do plural), no que tange ao tempo verbal, o mais 

utilizado é o presente. 

 

4.2 DESENVOLVIMENTO 

O corpo do trabalho ou desenvolvimento é a parte em que se desenvolve 

a argumentação, partindo do problema de investigação. Seu texto deve ser 

fundamentado com argumentos da literatura jurídica, com a finalidade de trazer 

as respostas aos objetivos propostos. 



O desenvolvimento é dividido em capítulos, os quais devem ser 

identificados pelos títulos e em folhas separadas). O número de capítulos será 

de acordo com a pesquisa realizada pelo discente, e a divisão deles deve ser 

produto de uma análise entre discente e orientador, de modo a melhor divisão 

conforme o tema e o projeto do TCC. Os capítulos carecem de revisão 

doutrinária sobre o tema estudado, de modo a sintetizar os conteúdos estudados 

por outros autores.  

O texto do desenvolvimento começa com o título do primeiro capítulo, 

devendo ele ser alinhado à esquerda, rente à margem superior formatada em 3 

cm, em negrito, fonte tamanho 14, com todas as letras maiúsculas. Destacamos 

que não deve haver ponto ou hífen depois do número.  

O distanciamento entre o título e o início do texto é de dois espaços de 

1,5 cm. No que tange ao espaço entrelinhas do corpo textual deve ser de 1,5 cm, 

sendo 12 o tamanho da fonte utilizada no trabalho. Já o recuo de parágrafo deve 

ser de um Tab ou 01 cm a partir da margem esquerda formatada em 03 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ↕ 3 cm 

 

 1 TÍTULO DO CAPÍTULO 

↕ 2 espaços de 1,5 cm 

↔ 3 cm          2 cm ↔ 

    

↔*Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.( texto deve 

ser escrito em fonte tamanho 12, sem negrito e com 

espaço entrelinhas de 1,5 cm). 

 

* 01 Tab ou 01 cm a partir da margem esquerda formatada em 03 

cm. 

IMPORTANTE: Cada novo capítulo deve ser iniciado em uma 

nova página 

 

 

            ↕    2 cm 



4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As considerações finais representam a desfecho do trabalho. Nelas 

recapitulamos de forma sintetizada o tema, os propósitos e análises de todo o 

estudo, inclusive eventuais contribuições ou sugestões de solução para a 

problemática trabalhada.  

Nessa etapa do seu trabalho não devem surgir aspectos ou fatos que 

não foram tratados. 

Tais considerações devem ser baseadas na discussão do tema, com 

deduções lógica e efetivamente fundamentadas, de modo a corresponder com 

os objetivos delimitados no início. 

É possível que essa finalização traga uma recomendação ou sugestão, 

como por exemplo, a indicação da criação de uma nova norma para regular o 

problema suscitado no trabalho (essa possibilidade deve ser debatida entre 

discente e orientador). 

 

5 ELEMENTOS DO PÓS-TEXTO 

 

5.1 Referências  

 

Elemento obrigatório, no qual devem constar todas as fontes 

efetivamente utilizadas no trabalho, independe do suporte físico do documento 

(livro, artigo científico, CD, CVD, imagem, documentos históricos, site, tese, 

dissertação, revistas, acórdãos, dentre outros). São formadas por um conjunto 

padronizado de elementos descritivos retirados de um documento informações 

sobre os textos e/ou documentos que foram utilizados para a elaboração do 

TCC.  

Devem ser organizadas em uma lista única, apresentada em ordem 

alfabética de autores ou entidades e títulos, ao final do trabalho. 

Importante: As referências eletrônicas também devem obedecer à ordem 

alfabética e ser incorporadas à lista de referências. 

 

 

 



Exemplos de referências: 

 

a) Obras com um autor (livro no todo): 

  

Devemos grafar o último sobrenome do autor em letras maiúsculas, 

seguido do primeiro prenome. Caso haja mais de um sobrenome, este deverá 

ser grafado na sequência do prenome. 

O título da obra deve ser destacado em negrito, itálico ou grifo. 

 

SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo. Local: Editora, data. 

 

BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de direito processual civil. 5 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2019. 

 

b) Parte de livro impresso e eletrônico: 

 

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

com autor ou título próprios.  

Acrescenta-se a expressão In: depois autor e título da parte. O título da 

obra deve ser destacado em negrito ou itálico. O sobrenome do autor fica em 

maiúsculo, já o prenome pode ser escrito por extenso ou abreviado. Nas obras 

com mais de três autores, pode aplicar-se o et al. (e outros) após o primeiro autor 

ou nomear todos. A descrição física da parte deve ser informada. 

 

SOBRENOME, Prenome do autor. Título da parte: subtítulo (se houver). 

In: SOBRENOME, Prenome do autor. Título da obra: subtítulo (se 

houver). Número da edição (se houver). Local de publicação: Editora, 

data de publicação. Página inicial e final. 

SOBRENOME, Prenome do autor. Título da parte: subtítulo (se houver). 

In: SOBRENOME, Prenome do autor. Título da obra: subtítulo (se 

houver). Número da edição (se houver). Local de publicação: Editora, 

data de publicação. Página inicial e final. Descrição do suporte. 

Disponível em: https://. Acesso em: 10 jun. 2020. 



 

c) Obras com dois ou três autores: 

 

As referências de uma obra com dois ou três autores devem mencioná-

los na mesma ordem que aparecem na referida obra, devendo ser separados 

entre si por ponto e vírgula. 

 

SOBRENOME, Prenome; SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo. Edição. 

Local: Editora, data. 

 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito 

civil: parte geral. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

 

d) Obras com mais de três autores 

 

Em casos de mais de três autores, podemos optar em indicar o primeiro 

autor, seguido da expressão latina et al. (et alii).  

 

SOBRENOME, Prenome et al.  Título: subtítulo. Edição. Local: Editora, data. 

 

MARTINS, Eliseu et al. Manual de contabilidade societária: aplicável a todas 

as sociedades: de acordo com as normas internacionais e do CPC. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Atlas, 2013. 

 

Ressaltamos que, caso o discente queira, poderá também indicar todos 

os autores, entretanto, tal prática não é habitual. 

 

e) Obras com organizador e coordenador 

 

Nos casos de obras com organizador e coordenador, tais figuras serão 

identificadas pelas abreviaturas entre parênteses (Org.) ou (Coord.), 

depois do nome. 

 



SOBRENOME, Prenome. (Org.) ou (Orgs.) / (Coord.) ou (Coords). Título: 

subtítulo, Edição. Local: Editora, data. 

 

ZAMBL, Andrea Diniz Matos. (Coord.). O direito e a educação na 

pandemia da COVID-19.: 1ª.Ed. São Paulo: Livrorama, 2020. 

 

f) Obras quando o autor é o mesmo da referência anterior 

 

Quando utilizamos mais de uma obra do mesmo autor na mesma página 

de referências, devemos fazer a substituição doo nome do autor no 

segundo livro por uma linha de 06 toques de UD (underline), ponto final, 

um espaço antes de inserir o título da obra. 

 

SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo. Edição. Local: Editora, data. 

 

______. Título: subtítulo. Edição. Local: Editora, data. 

 

 

FERRAZ Jr. Tercio Sampaio. Função Social da Dogmática Jurídica. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1980. 

______. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. São 

Paulo: Atlas, 1988. 

 

g) Obras traduzidas 

 

Quando a obra que for estrangeira e utilizarmos uma versão traduzida, deve-

se indicar quem é o tradutor. 

 

SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo. Tradução: (nome do tradutor). 

Edição. Local: Editora, data. 

 



VECHI, Antony. Estática romântica: textos doutrinários comentados. Tradução: 

Maria Antônia Simões Nunes, Duílio Colombini. São Paulo: Atlas, 1992. 

 

h) Revistas e artigos impressos 

 

Revistas e artigos devem indicar o autor, título, subtítulo; nome da 

revista, Local, volume, número, páginas, edição e ano. 

 

SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo. Nome da revista, Local, volume, 

páginas, edição. Ano. 

 

AMARAL, Angélica. Marketing da informação: abordagem inovadora para 

entender o mercado e o negócio da informação. Ciência da Informação, Brasília, 

v. 40, n. 1, p. 85-98, jan./abr. 2011. 

 

 

i) Revistas e artigos digitais – online 

 

Deve seguir o padrão das revistas e artigos impressos, devendo 

constar em qual endereço eletrônico o arquivo está disponível e quando foi o 

acesso. 

Acrescentar na referência a descrição física do suporte (CD, DVD, pen 

drive, e-book, Blu-ray disc e outros). 

 

SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo. Nome da revista, Local, volume, 

páginas, edição. Ano. E-book. Disponível em: (endereço eletrônico). Data do 

acesso. 

 

 

 



AMARAL, Angélica. Marketing da informação: abordagem inovadora para 

entender o mercado e o negócio da informação. Ciência da Informação, Brasília, 

v. 40, n. 1, p. 85-98, jan./abr. 2011. Disponível em: 

http:www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

19652011000100007. Acesso em: 20 jan. 2020. 

 

 

 

 

j) Documentos jurídicos 

 

Podemos compreender como documentos jurídicos: legislação, 

jurisprudência e a doutrina. 

 

LEGISLAÇÃO: JURISDIÇÃO (Nome do país, estado ou município) ou NOME 

DA ENTIDADE (no caso de se tratar de normas). Título, numeração e data 

(dia, mês e ano).  

 

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

Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. 

 

BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto-lei n. 5.452, de 1 de 

maio de 1943. Aprova a consolidação das leis do trabalho. Lex: Coletânea de 

Legislação: edição federal, São Paulo, v. 7, 1943. 

 

k) Documentos jurídicos em meios eletrônicos 

 

 

 

 

 

 

 

BOUDON, Raymond; BOURRICAUD, François. Dicionário crítico de 

sociologia. 2. ed. São Paulo: Ática, 2000. 2 CD-ROM. 

BRASIL. Lei nº 11.899, de 8 de janeiro de 2009. Institui o Dia Nacional 

da Leitura e a Semana Nacional da Leitura e da Literatura. Brasília, DF: 

Presidência da República, 2009. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007- 

2010/2009/Lei/L11899.htm. Acesso em: 15 dez. 2018. 



5.2 Glossário (opcional) 

 

Consiste em um elemento opcional, no qual consiste em um rol em 

ordem alfabética de expressões ou palavras técnicas de uso restrito ou de 

sentido obscuro, que foram utilizadas no texto, devendo ser acompanhadas 

de suas definições. Tem por finalidade esclarecer e situar o leitor. 

 

 

5.3 Apêndice (opcional) 

 

Mais um elemento opcional, elaborado pelo autor com o objetivo de 

complementar sua argumentação, sem prejuízo do objetivo central do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Anexos (opcional) 

   ↕ 3 cm 

 

APÊNDICES 

(centralizado, fonte tamanho 14, todas as letras maiúsculas e em negrito) 

↕ 2 espaços de 1,5 cm 

↔ 3 cm          2 cm ↔ 

    

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.(texto:  

formatação justificada, alinhado à esquerda – sem 

recuo, fonte tamanho 12, sem negrito e com espaço 

entrelinhas de 1,5 cm). 

 

 

 

            ↕    2 cm 



 

Os anexos são elementos opcionais e complementares do trabalho. Têm 

por finalidade esclarecer o leitor, entretanto, não é elaborado pelo autor, mas 

sim por terceiros. 

Podem ser formados por gráficos, tabelas, dados estatísticos etc. 

 

 
   ↕ 3 cm 

 

ANEXOS 

(centralizado, fonte tamanho 14, todas as letras maiúsculas e em negrito) 

↕ 2 espaços de 1,5 cm 

↔ 3 cm          2 cm ↔ 

    

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.(texto:  

formatação justificada, alinhado à esquerda – sem 

recuo, fonte tamanho 12, sem negrito e com espaço 

entrelinhas de 1,5 cm). 

 

 

 

            ↕    2 cm 


