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1 INTRODUÇÃO 

 

Este guia tem por finalidade subsidiar a comunidade acadêmica do Instituto Federal de             

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) – Campus Rolante, no que se                

refere ao desenvolvimento e estruturação de trabalhos acadêmicos, visando a padronização e            

a qualidade da produção do Campus Rolante. O guia baseia-se, exclusivamente, nas            

seguintes Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): 

 

NBR 6022 - informação e documentação: artigo em publicação periódica científica impressa;  

NBR 6023 - informação e documentação: referências: elaboração; 

NBR 6024 - numeração progressiva das seções de um documento: procedimento;  

NBR 6027- sumários: procedimentos;  

NBR 6028 - resumos: procedimentos;  

NBR 10520 - informação e documentação: apresentação de citações em documentos; 

NBR 10719 - informação e documentação: relatório técnico e/ou científico: apresentação;  

NBR 14724 - informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação;  

NBR 15287 - informação e documentação: projeto de pesquisa: apresentação. 
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2 DEFINIÇÕES 

 
❏ Dissertação 

 

Documento que apresenta o resultado de um trabalho experimental ou exposição de            

um estudo científico retrospectivo, de tema único e bem delimitado em sua extensão, com o               

objetivo de reunir, analisar e interpretar informações. Deve evidenciar o conhecimento de            

literatura existente sobre o assunto e a capacidade de sistematização do candidato. É feito              

sob a coordenação de um orientador (doutor), visando a obtenção do título de mestre. 

 

❏ Tese 

 

Documento que apresenta o resultado de um trabalho experimental ou exposição de            

um estudo científico de tema único e bem delimitado. Deve ser elaborado com base em               

investigação original, constituindo-se em real contribuição para a especialidade em questão. É            

feito sob a coordenação de um orientador (doutor) e visa a obtenção do título de doutor, ou                 

similar. 

 

❏ Trabalho de conclusão de curso de graduação, trabalho de graduação interdisciplinar,           
trabalho de conclusão de curso de especialização e/ou aperfeiçoamento  

 

Documento que apresenta o resultado de estudo, devendo expressar conhecimento do           

assunto escolhido, que deve ser obrigatoriamente emanado da disciplina, módulo, estudo           

independente, curso, programa, e outros ministrados. Deve ser feito sob a coordenação de             

um orientador. 
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3 ESTRUTURA 

A estrutura dos trabalhos acadêmicos possui a parte externa e interna, conforme esquema 

abaixo: 

 
ESQUEMA 1  - Estrutura dos trabalhos acadêmicos

 
Fonte: Elaboração própria, 2016. 
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3.1 PARTE EXTERNA 

 

3.1.1.Capa 
 

Elemento obrigatório, no qual se imprimem as informações indispensáveis à sua           

identificação, como: nome da instituição, nome do(s) autor(es), título e subtítulo (se houver),             

local e data. 

 

3.1.2.Lombada 
 

É a parte da capa do trabalho que reúne as margens internas das folhas, sejam elas                

costuradas, grampeadas, coladas ou mantidas juntas de outra maneira . Elemento opcional. 

 

 
EXEMPLO 
 
 

 
NOME DO AUTOR 

 
TÍTULO DO TRABALHO 

 
ANO 

 

3.2 PARTE INTERNA 

 

3.2.1. Elementos pré-textuais 
 

3.2.1.1 Folha de rosto 

 

A folha de rosto é obrigatória para o TA. Ela contém informações adicionais às da 
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capa, devendo-se manter a coerência entre as duas. Acrescenta-se a natureza do            

trabalho: tipo de trabalho, objetivo, nome do trabalho da instituição a que é submetido.              

Deve-se citar também o nome do orientador e do coorientador, se houver . 

 

3.2.1.2 Errata 

 

Elemento opcional. Deve ser inserida logo após a folha de rosto, constituída pela             

referência do trabalho e pelo texto da errata. Apresentada em papel avulso ou encartado,              

acrescida ao trabalho depois de impresso.  

 

EXEMPLO 

ERRATA 

 

VERNETTI, Francisco J. (Coord.). Soja: genética e melhoramento. Campinas, SP : Fundação            
Cargill, 1983. 990 p 

Folha Linha Onde se lê  Leia-se 

16 10 Autores Editores 
 

 

3.2.1.3 Folha de aprovação 

 

Elemento obrigatório. Deve ser inserida após a folha de rosto, constituída pelo nome             

do autor do trabalho, título do trabalho e subtítulo (se houver), natureza (tipo do trabalho,               

objetivo, nome da instituição a que é submetido, área de concentração) data de aprovação,              

nome, titulação e assinatura dos componentes da banca examinadora e instituições a que             

pertencem. A data de aprovação e as assinaturas dos membros componentes da banca             

examinadora devem ser colocadas após a aprovação do trabalho. 
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3.2.1.4 Dedicatória  
 
Elemento opcional. Deve ser inserida após a folha de aprovação. 

 

3.2.1.5 Agradecimentos 
 
Elemento opcional. Devem ser inseridos após a dedicatória.  

 

3.2.1.6 Epígrafe  
 

Elemento opcional. Deve ser inserida após os agradecimentos. Podem também          

constar epígrafes nas folhas ou páginas de abertura das seções primárias. O alinhamento é              

justificado, posicionado no final da página, entre aspas duplas, e para citações com mais de 3                

linhas: recuo de 4 cm, fonte 10, espaçamento simples e sem aspas. 

 

3.2.1.7 Resumo  
 

Elemento obrigatório, deve ser elaborado de acordo com a NBR 6028. O resumo pode              

ser crítico, indicativo ou informativo e é a apresentação concisa dos pontos relevantes de um               

documento. O resumo deve ressaltar de forma clara, direta e sintética a natureza e o               

objetivo do trabalho, a metodologia utilizada, os resultados obtidos e as conclusões. Para             

os trabalhos acadêmicos o resumo deve ser apresentado em único parágrafo e ter entre              

150 e, no máximo, 500 palavras. As palavras-chaves devem figurar logo abaixo do resumo;              

separadas entre si e finalizadas por ponto. 

 
3.2.1.8 Lista de ilustrações 

 

Elemento opcional. Elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada             

item designado por seu nome específico, travessão, título e respectivo número da folha ou              

página. Quando necessário, recomenda-se a elaboração de lista própria para cada tipo de             

8 



 

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

plantas, quadros, retratos e outras).  

 

 

EXEMPLO 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 
Fotografia 1 - Flores amarelas…………………………..……………………….……   10 

Fluxograma 1 - Fluxo para  aquisição de material bibliográfico ...……………….....    11 

Organograma 1 - Estrutura do quadro de servidores do setor….………………….    12 

Gráfico 1 - Empréstimos por curso em 2014 ………………………………….……...   20 

 

3.2.1.9 Lista de tabelas 

 

Elemento opcional. Elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada             

item designado por seu nome específico, acompanhado do respectivo número da folha ou             

página.  

 

 

EXEMPLO 

 

LISTA DE TABELAS 
 
Tabela 1 - Quadro de trabalhadores da empresa……………………………………..   2 

Tabela 2 - Turnos e horário……………………………………….…………………….    5 

Tabela 3 - Número de capacitações ofertadas………….……………………………..    8 
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3.2.1.10 Lista de abreviaturas e siglas 

 

Elemento opcional. Consiste na relação alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas           

no texto, seguidas das palavras ou expressões correspondentes grafadas por extenso.           

Recomenda-se a elaboração de lista própria para cada tipo.  

 

EXEMPLO 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
IFRS -  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
ABNT - Assossiação Brasileira de Normas Técnicas  

Adm. - Administração 

Color. - Colorido 

Il. - Ilustração 

 

3.2.1.11 Lista de símbolos 

 

Elemento opcional. Elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com o             

devido significado.  

 

 

EXEMPLO 

LISTA DE SÍMBOLOS 
 
@ Arroba 
# Hashtag  

H - Hidrogênio 
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3.2.1.12 Sumário 

 

Elemento obrigatório. É uma listagem das principais divisões, seções e outras partes            

do trabalho, na mesma ordem e grafia em que aparece no texto, acompanhadas dos              

respectivos números das páginas. O sumário é o último elemento pré-textual e deve ser              

elaborado de acordo com a  NBR 6027. 

 

3.2.2. Elementos textuais 

 

O texto é composto de uma parte introdutória (INTRODUÇÃO), que apresenta os            

objetivos do trabalho e as razões de sua elaboração; o DESENVOLVIMENTO, que detalha a              

pesquisa ou estudo realizado; e uma parte conclusiva(CONCLUSÃO).  

 

3.2.3  Elementos pós-textuais 

 

3.2.3.1 Referências ver seção 6 

 

3.2.3.2 Glossário 

 

O glossário é uma relação de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de               

sentido obscuro, utilizadas no texto, acompanhadas das respectivas definições.  

 

EXEMPLO 

 

GLOSSÁRIO 
 
Errata: lista de páginas e linhas em que ocorrem erros, seguidas das devidas correções. 

Lombada: parte da capa que reúne as margens internas, também chamada de dorso. 

Sumário:  enumeração das divisões da publicação. 
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3.2.3.3 Apêndice 

 

Texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de complementar sua           

argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho.  

 

 

EXEMPLO 

 

APÊNDICE A - Planilha pré-catalogação 
 

 

3.2.3.4 Anexos 

 

Texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação,           

comprovação e ilustração.  

 

 

EXEMPLO 

ANEXO A - Planta baixa da biblioteca 

 

 

 

 
 4 REGRAS GERAIS 
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4.1 FORMATO (tipo de papel, tamanho da fonte, margens) 

 

A apresentação gráfica do TA deve seguir os seguintes requisitos: 

 

a) utilizar papel branco ou reciclado, formato A4 (21,0 x 29,7 cm); 

b) recomenda-se utilizar o anverso da folha para os elementos pré-textuais; 

c) digitar o texto na cor preta; 

d) fonte tamanho 12 para o texto; 

e) fonte tamanho 10 para citações longas, notas de rodapé, legendas e fontes (identificação)              

das ilustrações e tabelas e paginação; 

f) optar por fontes arredondadas (Times New Roman ou Arial); 

g) adotar as margens: 

 

para o anverso da folha: 

- 3 cm superior e esquerda 

- 2 cm inferior e direita 

para o verso: 

- 3 cm superior e direita 

- 2 cm inferior e esquerda 

 

h) primeira linha do parágrafo com recuo de 2 cm a partir da margem esquerda; 

i) citação longa (com mais de três linhas) com recuo de 4cm a partir da margem esquerda; 

j) nota de rodapé digitada dentro das margens indicadas, devendo ficar separada do texto por               

um traço de 5 cm a partir da margem esquerda; 

k) a natureza do trabalho, o objetivo, o nome da instituição a que é submetido e a área de                   

concentração, que aparecem na folha de rosto e na folha de aprovação, devem constar, a               

partir do meio da mancha gráfica para a margem direita. 
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4.2 ESPAÇAMENTO 

 

O espaçamento que você deve adotar na formatação é: 

 

a) espaço 1,5; 

- todo o texto, 

b) um espaço de 1,5; 

- separa o texto da citação longa, 

- separa cada título das seções e subseções do texto que os precede e que os                

sucedem, 

c) espaço simples para; 

- citações longas, 

- notas de rodapé, 

- referências, 

- legenda e fonte das ilustrações e tabelas, 

- natureza do trabalho. 

d) um espaço simples; 

- entre uma referência e outra, na lista de referências ao final do trabalho. 

 

4.3 NUMERAÇÃO PROGRESSIVA DAS SEÇÕES 

 

As orientações sobre a numeração progressiva das seções e subseções devem ser            

conforme as regras da NBR 6024. O indicativo numérico, em algarismo arábico, de uma              

seção precede seu título, alinhado à esquerda, separado por um espaço de caractere. Os              

títulos das seções primárias devem ser separados do texto que os sucede por um espaço               

entre as linhas de 1,5. Da mesma forma, os títulos das subseções devem ser separados do                

texto que os precede e que os sucede por um espaço entre as linhas de 1,5. 
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EXEMPLO 

 

1 SEÇÃO PRIMÁRIA……………………………………….10 

1.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA………………………………...11 

1.1.1 Seção terciária……………………………………….12 

1.1.1.1.1 Seção quinária…………………………………...13 

2 SEÇÃO PRIMÁRIA……………………………………….14 

2.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA………………………………...15 

2.1.1 Seção terciária……………………………………… 16 

          REFERÊNCIAS 

 

4.4 SIGLAS 

 

As siglas, quando mencionada pela primeira vez no texto, deve ser indicada entre             

parênteses, precedida do nome completo. Após, no decorrer do texto, pode-se utilizar            

somente a sigla. 

 

EXEMPLO:  

 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

International Standard Book Number (ISBN) 

 

4.5 EQUAÇÕES E FÓRMULAS 

 

Para facilitar a leitura, devem ser destacadas no texto e, se necessário, numeradas             

com algarismos arábicos entre parênteses, alinhados à direita.  
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EXEMPLO 

 

x² + y² = z²                                                                                                                   (1)  

(x² + y²)/5 = n                                                                                                               (2)  

 

4.6 ILUSTRAÇÕES 

 

As ilustrações compreendem imagens visuais (gráficos, fotografias, mapas, quadros,         

plantas, organogramas e outros) que servem para a complementação de um texto. Sua             

identificação sempre fica na parte superior, precedida da palavra designativa, sem negrito            

(gráficos, fotografias, mapas, quadros, plantas, organogramas e outros), seguida do número           

de ordem de ocorrência no texto (em algarismos arábicos) e do respectivo título. Devem ser               

incluídas próximas ao trecho a que se referem. A fonte deve ser especificada abaixo da               

ilustração. É obrigatório incluí-la, mesmo que seja do próprio autor.  
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Gráfico 1 - Tipos de documento 

 
                   Fonte: https://www.scopus.com/ 
 

4.7 TABELAS 

 

As tabelas devem ser citadas no texto e padronizadas de acordo com o Instituto Brasileiro de                

Geografia e Estatística (IBGE). 

 

Tabela 1 - Crescimento do acervo 
Ano  Nº de exemplares  Nº de títulos 

2014 1500 800 

2015 3245 1893 

2016 5678 2748 
Fonte: Elaboração da própria autora, 2016. 
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⇒ se a tabela não couber em uma folha, deve-se continuar na folha seguinte e, nesse caso,                 

não é delimitada por traço horizontal na parte inferior, repetindo o título e o cabeçalho na                

próxima folha; cada página deve apresentar uma das seguintes indicações: continua (para            

primeira página), continuação (entre a segunda e penúltima página) e conclusão (para a             

última página). 

 

5 ELABORAÇÃO DE CITAÇÃO NBR 10520 

A citação é o registro de informações retiradas de outra fonte. As citações podem ser                

diretas ou indiretas. Citação Direta é a transcrição textual de parte da obra do autor               

consultado. Citação Indireta é o texto baseado na obra do autor consultado. As citações,              

com menos de 3 linhas, devem ser redigidas na mesma fonte (Arial ou Times New Roman),                

tamanho de fonte (12) do texto e espaçamento 1,5. As citações com mais de 3 linhas devem                 

ser redigidas em fonte menor que a utilizada no texto (10 ou 11) espaçamento simples,               

alinhadas à partir do meio da página 4 cm à direita. As citações podem estar localizadas: no                 

texto ou notas de rodapé.  

5.1 FORMAS DE CITAÇÃO 

5.1.1 Citação Direta com menos de 3 linhas  

EXEMPLOS 

Além do ensino o professor tem  “A tarefa de todo educador, não apenas do professor, é a 

de formar seres humanos felizes e equilibrados.” ( CHALITA, 2001, p. 47) 
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“Não se mova, faça de conta que está morta.” (CLARAC; BONNIN, 1985, p.72) 

 

“Nas citações, as chamadas pelo sobrenome do autor, pela instituição responsável ou título 

incluído na sentença devem ser em letras maiúsculas e minúsculas e, quando estiverem 

entre parênteses, devem ser em letras maiúsculas.” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2002, p. 2) 

 

 

5.1.2 Citação direta com mais de 3 linhas 

EXEMPLOS 

Uma educação de qualidade é o que toda a sociedade preza. 

Obviamente as respostas não são simples. Numerosas       
experiências foram desenvolvidas e aplicadas para que se        
pudesse encontrar o modelo de escola ideal, e muitas         
fracassaram. Talvez o foco tenha se perdido. Talvez        
questionamentos como os que apresentamos não tivessem       
sido valorizados. Como educar sem saber que tipo de aluno          
se pretende formar? Como educar sem saber o vôo que o           
educando pode dar? (CHALITA, 2001, p. 48)  

 

O Plano Popular de Desenvolvimento Sustentável da Região à Jusante da Usina 
Hidrelétrica de Tucuruí (PPDJUS) reforça essa questão quando alerta que: 
 

Embora que 1978 já houvesse uma tendência de queda         
progressiva da captura, de acordo com dados da SUSEPE         
(hoje IBAMA), o declínio registrado pode ser um reflexo da          
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ação conjunta dos impactos da UHE de Tucuruí sobre o          
sistema à jusante e sobre o ciclo hidrológico sobre a          
pesca dos principais estoques e do acelerado       
desmatamento das margens do rio Tocantins, além da        
captura não seletiva e de práticas predatórias como o uso          
de redes finas  e do timbó (PLANO…, 2003, p. 21). 

   

5.1.2 Citação Indireta 

 

Nas citações indiretas a indicação de página(s) consultada(s) é opcional . 

EXEMPLOS 

Para Chalita (2001) o educador além de ensinar, tem a tarefa de formar seres humanos               

felizes e equilibrados. 

 

Para concluir esta introdução é importante lembrar que Geertz (1983) nos ensina que o              

conhecimento, o pensamento, é social, e historicamente construído, sendo um ato público. 

 

Os estudos sobre as inovações mostram que os camponeses inovam de forma individual             

na escala da parcela cultivada, dos rebanhos ou do sistema de produção, mas o fazem em                

função de interações entre si e com diversos atores e objetos no âmbito de redes (DARRÉ,                

1986a, 1986b) e teias de aprendizagens (SIMÕES, 2007) sociotécnicas e coletividades           

locais, tais como aqueles que foram analisados, entre outros, por Callon (1986;1991) e             

Assis (2001). 
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Citação de citação: citação de um texto em que não se teve acesso ao original. Para es tipo                  

de citação utiliza-se a expressão apud – citado por, conforme, segundo 

EXEMPLOS 

Segundo Silva (1983 apud ABREU, 1999, p. 3) diz ser [...] 

 

“[...] o viés organicista da burocracia estatal e o antiliberalismo da cultura política de 1937,               

preservado de modo encapuçado na Carta de 1946.” (VIANNA, 1986, p. 172 apud             

SEGATTO, 1995, p. 214-215) 

 

5.2 NOTAS DE RODAPÉ 

As notas de rodapé são indicações, observações ou aditamentos ao texto feitos pelo             

autor, tradutor ou editor. As notas de rodapé podem ser: notas explicativas, que são usadas               

para esclarecer ou complementar o texto ou notas de referência, usadas para indicar a              

referência completa de uma obra. A numeração das notas é feita através de algarismos              

arábicos e não são sequenciais, devendo iniciar a cada capítulo digitado com espaço             

simples e fonte tamanho 10; alinhamento justificado. 

5.2.1 Notas explicativas 

EXEMPLO 
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No texto 

Para livros com mais de 3 autores, coloca-se o primeiro autor e a palavra Et al¹. 
No rodapé 

____________________________________________________________ 
¹Expressão latina utilizada para substituir outros autores em  referências. 

 

5.2.2 Notas de referência 

A primeira citação de uma obra, em nota de rodapé, deve ter sua referência completa. 

EXEMPLO 

No texto 

Foucault¹ inicia o livro expondo o contraste entre duas formas de punição. 

No rodapé 

_______________________________________________ 
¹FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. 20. ed. Petrópolis: Vozes, 1999. 

 
 

No texto 
Um sistema penal deve ser concebido como um instrumento para gerir diferencialmente as             

ilegalidades, não para suprimi-las a todas¹. É então necessário um código, e que seja              

suficientemente preciso para que cada tipo de infração possa estar claramente presente            

nele². O Pan-óptico era a suma encarnação de uma moderna instituição disciplinar.            

Consentia uma constante observação caracteriza pela “vista desigual”³. 
No rodapé 

_______________________________________________  
¹FOUCAULT, 1999, p. 86.  
²Ibid., p. 93.  
³Id., 2000, p. 99. 

 
 
 
_______________________________________________ 
¹TOMAS, 2015, p. 12. 
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²TOMAS, loc. cit.r - idem 
 
_______________________________________________  
¹NIETZSCHE, 1990, passim  
²SMITH, 1988 apud SWAM, 1990, p. 12  
 
_______________________________________________ 
¹BOLD, 1976, p. 183. 
²FERRI, 1980, p. 34.  
³BOLD, op. cit., p. 53.   

Abreviaturas Outros símbolos 

apud -  citado por, conforme 

Id. - mesmo autor - idem 

Ibid. - na mesma obra - Ibidem 

(imediatamente anterior) 

op. cit. - obra citada - Opus Citatum (não 

imediatamente anterior) 

passim - aqui e ali, em diversas passagens 

- Passim 

loc. cit. - no lugar citado - Loco citado 

et seq. - seguinte ou que se segue - 

Sequentia 

Cf.  - Confira, contronte  

‘   ’ substituem as aspas duplas do texto 

original na citação direta com mais de 3 

(três) linhas. 

(   ) são usados para inclusão de expressões 

[   ] interpolações, acréscimos ou 

comentários 

[...] supressões 

  

6 ELABORAÇÃO DE REFERÊNCIAS  NBR 6023/2003 
 

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

documento, que permite sua identificação individual. 
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6.1 REGRAS GERAIS 
 
 

As referências podem localizar-se no rodapé, no fim de texto ou de capítulo, em lista               

de referências e antecedendo resumos, resenhas e recensões. A referência possui elementos            

essenciais e complementares. 

Os elementos da referência são retirados, normalmente, da folha de rosto (verso e             

anverso) e da capa do documento. Inclui-se, entre colchetes, a informação tirada fora das              

fontes prescritas.  

As referências são alinhadas somente à margem esquerda do texto e de forma a se               

identificar individualmente cada documento, em espaço simples e separadas entre si por            

espaço duplo. A pontuação segue padrões internacionais e deve ser uniforme para todas as              

referências.  

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. 

6.2 TIPOS DE DOCUMENTO 

 
Um documento é qualquer suporte que contenha informação registrada, formando uma 

unidade, que possa servir para consulta, estudo ou prova. 

 
6.2.1 DOCUMENTO CARTOGRÁFICO 
 
Inclui atlas, mapa, globo, fotografia aérea e outros.  
 
Elementos essenciais: Os elementos essenciais são: autor(es), título, local, editora, data de 
publicação, designação específica e escala. 
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EXEMPLOS 
 
 

ATLAS Mirador Internacional. Rio de Janeiro: Enciclopédia Britânica do Brasil, 1981. 1 
atlas. Escalas variam.  

 

RIO GRANDE DO SUL Departamento de Recursos Hídricos. Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente; Semana Interamericana da Água 11., 2004 out. 9-16, Porto Alegre, RS); Semana 
Estadual da Água 4., 2004 out. Bacias hidrográficas e municípios no Rio Grande do 
Sul. 2004. Porto Alegre: SEMA, [2004]. 1 mapa : col. ; 62 x 64 cm 

 

BRASIL. Ministério Da Agricultura Secretaria Geral Secretaria De Planejamento e 
Orçamento. Aptidão agrícola das terras do estado do Rio Grande do Sul. Brasília: Suplan, 
1978. 1 mapa: color., 104 x 111 cm Escala 1:750.000. 

 

ÁSIA : Mapa visográfico. Santo André, SP: Geomapas, 2000. 1 mapa. Escala 1:11.500.000. 

 
 
6.2.2 DOCUMENTO ICONOGRÁFICO 
 
Inclui pintura, gravura, ilustração, fotografia, desenho técnico, diapositivo, diafilme, material 
estereográfico, transparência e outros.  
 
Elementos essenciais: autor, título (quando não existir, deve-se atribuir uma denominação 
ou a indicação Sem título, entre colchetes), data e especificação do suporte. 
 
EXEMPLOS 
 

Instituto Cultural Itau. Caixa de cultura : fotografia, historia e tecnica. São Paulo: Itau 
Cultural, 1999. 1 caixa contendo 23 pranchas, 3 folhetos, 1 folder : il.; 1 fita de video (24 
min.) (Programa multiplicador. Caixa de cultura;2) 
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VERA Marione Hahn - Fotografia dedicada a João Luiz Rolla. 1952. 1 fotografia, p&b., 11 
cm x 16 cm.  

 
 

Leonardo da Vinci,. La Gioconda. [S.l.: s.n.], [19--]. 1 v. [slide] : il. ; (Museo del Prado ; 504) 

 

 
6.2.3 DOCUMENTO JURÍDICO 
 
Inclui legislação, jurisprudência (decisões judiciais) e doutrina (interpretação dos textos 
legais).  
 
Elementos essenciais: jurisdição (ou cabeçalho da entidade, no caso de se tratar de             

normas), título, numeração, data e dados da publicação. No caso de Constituições e suas              

emendas, entre o nome da jurisdição e o título, acrescenta-se a palavra Constituição, seguida              

do ano de promulgação, entre parênteses. 

 
EXEMPLOS 
 

BRASIL. Constituição (1988) . 36. ed. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2012. 103 p. 
(Textos básicos; 70). ISBN 9788540200036. 

 
 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Processual Penal. Habeascorpus. Constrangimento 
ilegal. Habeas-corpus no 181.636-1, da 6a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, Brasília, DF, 6 de dezembro de 1994. Lex: jurisprudência do STJ e Tribunais 
Regionais Federais, São Paulo, v. 10, n. 103, p. 236-240, mar. 1998. 

 
 
 

FONTOURA, Iara P.; SABATOVSKI, Emílio (Org.). CLT Consolidação das Leis do 
Trabalho. 6. ed. Curitiba : Juruá, 2010. 288 p. ISBN 9788536227887. 
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6.2.4 DOCUMENTO SONORO 
 
Inclui disco, CD (compact disc), cassete, rolo, entre outros.  
 
Elementos essenciais: compositor(es) ou intérprete(s), título, local, gravadora (ou 
equivalente), data e especificação do suporte. 
 
EXEMPLOS 
 

PINK FLOYD. The early years:  1967 - 1972 - creation. São Paulo : Sony, 2016. 2 
CD-ROM (112 min). 

 
 

BARRET, Sid. Arnold Layne. In: PINK FLOYD. The early years:  1967 - 1972 - creation. 
São Paulo : Sony, 2016. 2 CD-ROM, vol. 1, faixa. 1. 

 
 

THE BEATLES. White album. [S.l.] : Capitol, 2012. 2 discos sonoros 
 
 
6.2.5 DOCUMENTO TRIDIMENSIONAL 
 
Inclui esculturas, maquetes, objetos e suas representações (fósseis, esqueletos, objetos de 
museu, animais empalhados, monumentos entre outros). 
 
Elementos essenciais: autor(es), quando for possível identificar o criador artístico do objeto, 
título (quando não existir, deve-se atribuir uma denominação ou a indicação Sem título, entre 
colchetes), data e especificação do objeto. 
 
EXEMPLOS 
 
 

BULE de porcelana: família rosa, decorado com buquês e guirlandas de flores sobre fundo 
branco, pegador de tampa em formato de fruto. [China: Companhia das Índias, 18--]. 1 bule. 
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6.2.6 MONOGRAFIA 
 
Inclui livro e/ou folheto (manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário etc.) e trabalhos 
acadêmicos (teses, dissertações, entre outros). 
 
Elementos essenciais: autor(es), título, edição, local, editora e data de publicação. 
 

❏ Almanaque 
 

POPPOVIC, Ana Maria. Almanaque. Sao Paulo: Abril, [1981]. 128p. (Programa Alfa Dois) 
 
 

❏ Catálogo 
 

ORZZA, Rafaela Campostrini (Ed.). JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO. Catálogo 
de plantas e fungos do Brasil. Rio de Janeiro, RJ: Jardim Botânico do Rio de Janeiro: 
Andrea Jakobsson Estudio, 2010. 2 v. (1699 p.) ISBN 9788288742420. 

 
 

❏ Dicionário 
 

TOCHTROP, Leonardo. Dicionário alemão-português. 10. ed São Paulo: Globo, 2001. 
686 p. 

 
❏ Enciclopédia 

 

ENCICLOPÉDIA Barsa. Rio de Janeiro: Encyclopaedia Britannica, c1995. 16 v. ISBN 
8570263724 (obra completa) 

 
❏ Guia 

 

CHINÊS: guia de conversação para viagens. São Paulo: Dorling Kindersley, 2007. 127 p. 
(Guia Visual Publifolha ) ISBN 9788574027180 
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❏ Livro 
 

GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia: romance da história da filosofia . Tradução João 
Azenha Júnior. São Paulo: Cia. das Letras, 2006. 555 p. ISBN 9788571644756 

 
 

❏ Manual 
 

THE TRANE COMPANY. Manual de ar condicionado. 39. ed. La Crosse, Wiscosin: Trane 
Company, 1980. 458 p. 

 
❏ Trabalhos acadêmicos 

 

CORRÊA, Caroline Marcelino. Análise dos modos de conversão do conhecimento 
identificados em uma empresa de TI da Serra Gaúcha. 2015. 31 f. TCC (Graduação em 
Tecnologia em Processos Gerenciais) - Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul, Farroupilha, 2015 

 

AVELLEDA, Carlos Eduardo. Influência da composição e da granulometria na 
reciclabilidade de EVA expandido. 2016. 94 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, 
Metalúrgica e de Materiais, Porto Alegre, 2016. 

 

ÁVILA, Larissa Dias de. Estudo de Brettanomyces/Dekkera e etil-fenóis em vinhos 
tintos brasileiros. 2010. 136 f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, 2010 

 

ABREU, Amanda Caroline de. Relatório de estágio. 2014. 17 f. Relatório de Estágio 
(Técnico em Agropecuária) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Sul, Bento Gonçalves, 2014 

 
 
6.2.7 PATENTE 
 

É um documento legal que representa o conjunto de direitos exclusivos concedidos 
pelo Estado a um inventor. 
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Elementos essenciais: entidade responsável e/ou autor, título, número da patente e datas 
(do período de registro) 
 
EXEMPLOS 
 
 

EMBRAPA. Unidade de Apoio, pesquisa e Desenvolvimento de Instrumentação 
Agropecuária (São Carlos, SP). Paulo Estevão Cruvinel. Medidor original multissensor 
de temperatura para solos. BR n. PI 8903105-9, 26 jun. 1989, 30 maio 1995. 

 
 

Claudio Takashi Oda. Arnaldo Lazaro Corti. Sistema para encontrar pessoas através de 
telefones celulares.BR n. MU7602012-6, 09 set. 1996. 

 
 
 
 
6.2.8 PUBLICAÇÃO PERIÓDICA 
 
Inclui revistas, jornais e demais publicações editadas em unidades físicas sucessivas, com 
designações numéricas e/ou cronológicas e destinada a ser continuada indefinidamente. 
 
Elementos essenciais: Título da publicação, local de publicação, editora,numeração do ano 
e/ou volume,número do fascículo,informações de períodos e datas de sua publicação. 
 

CARTA na Escola: atualidades em sala de aula. São Paulo: Confiança, n. 82, dez. 2013. 
Mensal.  

 

MUNDO Jovem: um jornal de idéias. Porto Alegre: PUCPR, ano 40, n. 325, abr. 2002.  
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CERETTA, Carlos Alberto; ANJOS, Lucia Helena Cunha; Siqueira, José Oswaldo. A 
pós-graduação em ciência do solo no Brasil: evolução e tendências. In: Revista Brasileira 
de Pós-Graduação, Brasília, v. 5, n. 9, p. 7- 35, dez. 2008.  

 

TOEBE, Marcos et al. Tamanho de amostra para a estimação da média de caracteres de 
maçã. Ciência Rural, Santa Maria, v. 44, n. 5, p. 759-767, maio. 2014.  

 
 
6.2.10 EVENTO 
 

Inclui um conjunto dos documentos reunidos num produto final do próprio evento (atas, 
anais, resultados, proceedings, entre outros). 
 
Elementos essenciais: Nome do evento, numeração (se houver), ano, local (cidade) de 
realização. Em seguida, deve-se mencionar o título do documento (anais, atas, tópico 
temático etc.) . Local: editora, ano.  
 
EXEMPLOS 
 
 

CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, 1., 
2006, Brasília. Anais e deliberações. Brasília, DF: MEC, 2007. 380 p. 

 

SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO RURAL, 2., Passo Fundo. Anais... 
Passo Fundo, RS: UPF, 2002. 305 p. 

 
6.2.11 IMAGEM EM MOVIMENTO 
 
Inclui filmes, videocassetes, DVD, entre outros.  
 
Elementos essenciais: título, diretor, produtor, local, produtora, data e especificação do 
suporte em unidades físicas. 
 
EXEMPLOS 
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TARANTINO, Quentin (Dir.). Django livre = Django unchained. [S.l.]: Sony Pictures, 2012. 
1 DVD (aprox. 166 min.) : son.; color. 

 
 

FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO. Administração da manutenção. Rio de Janeiro: 
Fundação Roberto Marinho, 2009. 1 DVD (Telecurso Profissionalizante de Mecânica) 

 
 

BRASIL. Ministério da Educação. . SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. Brasil : 
5 séculos de história . São Paulo, SP: TV Cultura, [19-?]. 2 DVDs (ca 218 min.) (Coleção TV 
Escola.) 

 
 
6.2.12 DOCUMENTO DE ACESSO EXCLUSIVO EM MEIO ELETRÔNICO 
 

Inclui bases de dados, listas de discussão, BBS (site), arquivos em disco rígido, 
programas, conjuntos de programas e mensagens eletrônicas entre outros. 
 
Elementos essenciais: autor(es), título do serviço ou produto, versão (se houver) e 
descrição física do meio eletrônico. Quando se tratar de obras consultadas online. 
 
EXEMPLOS 
 

❏ CD-Rom 
 

MICROSOFT Project for Windows 95: Project planning software. Version 4.1. [S.l.]: 
Microsoft Corporation, 1995. 1 Cd-ROM  

 
 

❏ E-mail 
 

TERRA, Aline. Livros novos [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 
aline@ifrs.edu.br em 15 ago. 2013.  
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❏ Livro 
 

ASSIS, Machado de. A carteira. Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000169.pdf. Acesso em: 28 nov. 2016. 

 
 

❏ Mapa 
 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Mapa físico do estado do Rio 
Grande do Sul. Rio de Janeiro, 2004. 1 mapa, color. Escala 1:1000 000. Disponível em: 
<ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas_tematicos/fisico/unidades_federacao/rs_fisico.pd f> . 
Acesso em: 20 mar. 2015.  

 
❏ Evento 

 

SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO E TECNOLOGIA DO IFRS, 1, 2012, Bento Gonçalves. Anais... 
Bento Gonçalves, RS: IFRS – Câmpus Bento Gonçalves, 2012. 549 p. Disponível em: 
<http://www.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/201432811135762anais_sict_2012.p df.> Acesso 
em: 19 mar. 2015. 

 
❏ Patente 

 

PGS GEOPHYSICAL. Jon Sorli, Mattias Südow, Oyvind Hillsund. Desenho de cordão para 
prospecção geofísica. BR 10 2014 005167-8 A2, 06 mar. 2014, 11 nov. 2014. Disponível em: 
<https://gru.inpi.gov.br/pPI/servlet/ImagemDocumentoPdfController?action=Pate 
ntDocument&NumPedido=BR102014005167>. Acesso em: 22 jan. 2015. 

 
❏ Artigo de revista  

 

PORTO Jr., Manoel José. Os desafios da pesquisa aplicada e da extensão tecnológica nos 
institutos federais e sua integração com o ensino. Viver IFRS, Bento Gonçalves : IFRS, ano 
2, n. 2, p. 6-11, jun. 2014. Disponível em: < 
http://www.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/2014524151142690revista_viver_ifrs 
_2_site.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2015. 
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http://www.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/2014524151142690revista_viver_ifrs


 

 
❏ Evento  

 

SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO E TECNOLOGIA DO IFRS, 1, 2012, Bento Gonçalves. Anais... 
Bento Gonçalves, RS: IFRS – Câmpus Bento Gonçalves, 2012. 549 p. Disponível em: 
<http://www.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/201432811135762anais_sict_2012.p df> 
Acesso em: 19 mar. 2015.  

 
❏ Revista  

 

VIVER IFRS. Bento Gonçalves : IFRS, ano 2, n. 2, p. 6-11, jun. 2014. Disponível em: < 
http://www.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/2014524151142690revista_viver_ifrs 
_2_site.pdf> Acesso em: 21 jan. 2015. 

 
 

❏ Documento jurídico  
 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 1. É vedada a expulsão de estrangeiro 
casado com brasileira, ou que tenha filho brasileiro, dependente da economia paterna. 
Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=1.NUME. 
%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas>. Acesso em: 19 mar. 2015. 

 
 

❏ Trabalho acadêmico 
 
 
Alvorcem, Rochelle Martins. A terminologia expressa no discurso dos especialistas da área 
da ciência da informação: um estudo de caso. 2006. 140 f.  Trabalho realizado como 
requisito para aprovação na disciplina TCC do curso de Biblioteconomia da Faculdade da 
UFRGS. Disponível em: 
<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/18732/000717995.pdf?sequence=1.> 
Acesso em: 28 nov. 2016. 
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6.3 AUTORIA 
 

❏  Autor entidade  
 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICA. NBR 6023: Referências – 
Elaboração. Rio de Janeiro, 2002.  

 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Linguagens, códigos e suas tecnologias: parâmetros 
curriculares nacionais. Brasília: Secretaria de Educação Média e Tecnológica, 1999.  

 
 
RIO GRANDE DO SUL. Assembléia Legislativa. Relatório azul 2006. Porto Alegre, 
Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, 2006. 1 Cd Rom.  

 
 

❏ Autoria desconhecida  
 
Em caso de autoria desconhecida, a entrada é feita pelo título.  
 
DIAGNÓSTICO do setor editorial brasileiro. São Paulo: Câmara Brasileira do Livro, 1993. 
64 p.  

 
 

❏ Organizador/Colaborador/Coordenador  
 
FERREIRA, Léslie Piccolotto (Org.). O fonoaudiólogo e a escola. São Paulo, SP : Summus, 
1991. Tradutor HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX 1914-1991. 
Tradução Marcos Santarrita. 2. ed. São Paulo, SP : Companhia das Letras, 1995. 

 
 

❏ Ilustrador  
 
 
ALBERGARIA, Lino de. Cinco anos sem chover: histórias de Lino Albergaria. Ilustrações 
de Paulo Lyra. 12. ed. São Paulo : FTD, 1994. 63 p., il. 
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6.4 LOCAL, EDITORA, DATA 
 

❏ Local 
 
Quando houver mais de um local, indica-se o que estiver primeiro ou em destaque.  

Quando o local não puder ser encontrado, usa-se a expressão sine loco, abreviada e entre 

colchetes [s.l.]  

 
 
Silva, A. História do mundo. [S.l]: , 1975. 200 p.  

  
 
 

❏ Editora 
 
Quando houver duas editoras, indica-se a que estiver em destaque.  

Quando a editora não puder ser identificada, deve indicar a expressão sine nomine, 

abreviada, entre colchetes [s.n.] 

 
 
Silva, A. História do mundo. Tapejara: [s.n.], 1975. 200 p.  

 
Quando o local e a editora não forem identificados [S.l.:s.n.]. 200 p.  
 
 
Silva, A. História do mundo. [S.l.:s.n.], 1975. 200 p. 

 
 
 

❏ Data 
 

Elemento essencial para a referência, deve ser indicada uma data, seja da publicação,             

distribuição, do Copyrigh , da impressão, da apresentação (depósito) de um trabalho           

acadêmico, ou outra.  
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c2015 Copyrigh  
[2014 ou 2015] um ou outro  
[2010?] data provável  
[entre 2000 e 2014] intervalos  
[19--] século certo  
[9--?] século provável  
[198-] década certa 
[198-?] década provável 
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