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APRESENTAÇÃO 

 

Este manual objetiva inserir o aluno da UNISA – Universidade de Santo 

Amaro, na comunidade científica, oferecendo instrumentos para o trabalho de 

estudo e pesquisa, e efetivamente, noções e orientações básicas para a confecção 

de um projeto ou artigo cientifico.  

Assim sendo, este trabalho contém conhecimentos referentes à 

fundamentação e aplicação da Metodologia Científica, bem como as Normas que 

descrevem a normatização e padronização para referências e apresentação dos 

trabalhos acadêmicos. 

Como se trata de um Manual, o critério para seleção e apresentação dos 

conteúdos foi o de possibilitar ao aluno a consulta, a pesquisa e o aprofundamento 

de forma independente. Nesse sentido, buscou-se uma linguagem adequada e 

uma estrutura que facilitasse o uso e a assimilação desses conteúdos.  

A padronização para trabalhos acadêmicos UNISA, estabelecida neste 

Manual, contempla as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT, do International Committeeof Medical Journal Editors para as normas 

Vancouver, e da APA - American Psychological Association, e sempre que for 

necessário, sofrerá atualizações, revisões e melhorias, buscando colaborar com a 

maior qualidade na produção científica da Universidade. 

Por fim, desejamos a todos um bom trabalho, empenho e muito estudo. De 

um bom profissional-pesquisador espera-se que tenha domínio das suas 

ferramentas de trabalho e domínio de toda estruturação para uma excelente 

elaboração e execução na disseminação do conhecimento Acadêmico-Cientifico.  
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1 PRODUÇÃO DO TRABALHO CIENTÍFICO  

 

A NBR 14724:2011 especifica os princípios gerais para a elaboração de 

trabalhos acadêmicos (monografias, teses, dissertações e outros), visando sua 

apresentação à instituição (banca, comissão examinadora de professores, 

especialistas designados e/ou outros).  

 

Conceitos do Trabalho Científico 

Todos os trabalhos científicos devem ser elaborados de acordo com 

regras pré-estabelecidas e com o grau de complexidade relativo à que se 

destina o trabalho, ou seja, está relacionado com a obtenção de um titulo 

específico, sendo que todos estabelecerão uma mesma estrutura cearom 

introdução, desenvolvimento e conclusão, contudo conterão peculiaridades 

pertinentes ao título.  Assim, os trabalhos científicos apresentam-se como: 

artigo, monografia, dissertação e tese.  

É importante ressaltarmos que ao darmos início à produção acadêmico-

cientifica precisamos inicialmente apresentar um projeto de pesquisa.  

 

Projeto de Pesquisa  

O projeto de pesquisa consiste em colaborar com o pesquisador para 

auxiliá-lo no caminho e no direcionamento de sua pesquisa, além de ser 

considerado uma das etapas do processo seletivo para os cursos de Strictu 

Sensu (Mestrado e Doutorado), então, entendemos que o projeto de pesquisa é 

a explicação e explicitação resumida do que será efetivamente o estudo que se 

pretende realizar, sendo muitas vezes o esboço inicial de toda a busca teórica, 

considerando-se também como um relatório do processo e dos resultados da 

investigação (DIEZ; HORN, 2004).  

Normalmente os elementos utilizados no projeto de pesquisa, são em sua 

grande maioria os mesmos que serão utilizados no trabalho final, desta forma, o 

projeto de pesquisa deve ser muito bem elaborado e desenvolvido pelo 

pesquisador, tendo metade do seu caminho percorrido.  
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Os principais elementos para a confecção do projeto cientifico são:  

 O Título do trabalho explicitando o que será estudado Esse será o Tema 

de seu trabalho, o assunto a ser pesquisado, relacionado com o objeto de 

pesquisa e consequentemente com o quê  se quer estudar.  

Introdução irá efetivamente introduzir o leitor no tema, explicitando o 

que será pesquisado, como o referencial teórico a ser abordado, a problemática 

e os objetivos do trabalho.  

Problema após definir-se o tema precisa-se perguntar o porque, qual é 

o incomodo, qual a dificuldade sobre esse tema e o que especificamente 

pretende-se resolver. Temos várias definições para a palavra problema, mas 

nossa principal questão é acerca do problema passível de verificação cientifica. 

Então, traremos a definição que Gil (2010, p.7), aponta como a melhor definição 

de problema para a pesquisa cientifica, de acordo com o dicionário Houaiss da 

Língua Portuguesa, problema é “[...] assunto controverso, ainda não 

satisfatoriamente respondido em qualquer campo do conhecimento, e que pode 

ser objeto de pesquisa científica ou discussões acadêmicas” .  

Por mais fácil que possa parecer essa tarefa, um problema científico 

envolve uma grande complexidade e temos alguns pontos que deveremos 

respeitar nessa empreitada. Gil (2010) cita que os problemas precisam ser 

claros e precisos, sempre será uma indagação, empíricos, suscetíveis de solução 

e ter viabilidade, então vamos entender melhor cada tópico.  

O problema deve sempre ser formulado como uma pergunta, pois 

depois da escolha do tema ele deverá estabelecer indagações, que serão 

responsáveis pela problematização, devendo ser claro e preciso estabelecendo 

uma estrutura, com definições e diretrizes embasadas e não vagas, que 

auxiliarão na medição do fenômeno; empírico, pois não deve se referir a 

valores, julgamentos morais ou refletir a subjetividade do pesquisador, portanto 

será direcionado pelo conhecimento científico, pela relação causa-efeito; 

delimitado a uma dimensão viável é a possibilidade e a viabilidade da 

investigação, devendo ser totalmente tangível e exequível de pesquisa e 

explanação (GIL, 2010). 

O objetivo é a sequencia do problema por isso, a formulação do 

problema é necessária, pois ele vai determinar a ação que se deve verificar, 
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essa ação resultará no passo seguinte do projeto que será o objetivo, que é 

especificamente para quê queremos estudar e pesquisar.  

Os objetivos são a finalidade, correspondem as intenções das ações ou 

ação da pesquisa, por isso, os objetivos estarão sempre relacionados a um 

verbo (que gera uma ação) como por exemplo: formular, enunciar, diferenciar, 

coletar, analisar, etc. No final da apostila nos anexos, inseri vários verbos que 

poderão lhe  auxiliar nessa definição de sua ação, com relação ao seu objetivo.  

O objetivo relaciona-se com a visão global do tema (objetivo geral) e com 

os procedimentos práticos (objetivos específicos). O objetivo geral remete à 

conclusão do trabalho da pesquisa. Caracteriza-se por manifestar uma ação 

mais ampla, que expressa uma filosofia de ação. Deve ser buscado a partir do 

título/delimitação e/ou conclusão; já o objetivo específico  é mais simples, 

concreto e, explicitam etapas e desempenhos previstos para alcançar a 

finalidade desejada. Planejam e determinam os segmentos na estrutura do 

trabalho (capítulos) (DIEZ; HORN, 2005). 

Nesse momento, já delimitamos o tema, o problema e os objetivos. 

Conforme citamos anteriormente, o objetivo deve ser passível de solução e 

relevante para a comunidade cientifica, então o próximo passo será justamente 

oferecer uma justificativa da importância da pesquisa.  

A justificativa deve apresentar a viabilidade e a relevância da pesquisa 

para a sociedade acadêmica e para a sociedade.  

Posteriormente uma vez apresentada a relevância precisa-se demonstrar 

a possibilidade de solução do problema e objetivos apresentados que será a 

hipótese.  

A hipótese consiste especificamente em uma simples suposição ou 

explicação provisória do problema, as afirmações da hipótese são importantes 

para o que pesquisador apresente a confirmação ou não do que foi proposto 

em termos de problema e objetivo(s).   

Posterior teremos o método que será empregado na coleta de dados, 

então a metodologia deverá descrever a(s) forma(s) como os dados serão 

obtidos, levando-se em consideração o tipo de pesquisa a ser realizada que 

poderá ser a Pesquisa teórica que estuda teorias, correlaciona conceitos e 
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revisões bibliográficas; e a Pesquisa empírica que utiliza avaliação 

qualitativa e quantitativa do tema, com a utilização de instrumentos que irão 

mensurar o objeto de estudo a ser pesquisado.  

Lembrando que os métodos que fornecem as bases lógicas da 

investigação são: dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo e dialético. Esses 

métodos não são científicos, mas são caracterizados como formas de 

argumentação e raciocínio, para orientar a reflexão. 

Abaixo estaremos explicitando as diferenças entre os métodos, 

conforme proposto por Marconi e Lakatos (2010):  

O método dedutivo tem como pressuposto que apenas a razão pode 

conduzir ao conhecimento verdadeiro. Ele parte de princípios tidos como 

verdadeiros e inquestionáveis (premissa maior), para assim o pesquisador 

estabelecer relações com uma proposição particular (premissa menor) e, a 

partir do raciocínio lógico, chegar à verdade daquilo que propõe (conclusão). 

Portanto, a dedução será o caminho das conseqüências, pode-se chegar à 

determinação ou previsão de fenômeno ou fatos particulares.  

O método indutivo não é um raciocínio lógico e conduz a prováveis 

conclusões. Esse método se realiza em três etapas: 1) observação dos 

fenômenos –cuja finalidade é descobrir as causa de sua manifestação; 2) 

descoberta da relação entre eles – cuja finalidade é descobrir a relação 

existente entre os fenômenos; 3) generalização da relação – entre os 

fenômenos e fatos semelhantes, muitos ainda não observados 

O método hipotético-dedutivo é considerado lógico, por excelência, 

porque esta totalmente relacionado com o uso da experimentação e apresenta 

um tipo de solução provisória, com uma tentativa de eliminação de erro, 

apresentando três etapas: 1) problema – surge dos conflitos existentes; 2) 

solução – proposta de conjectura; 3) teste de falseamento – contestação pela 

observação e experimentação. Podemos observar, que não há muita distinção 

entre o método hipotético-dedutivo e o indutivo, justamente pelo fato de 

ambos se fundamentarem na experimentação e observação.  A principal 

diferença entre ambos, é que o método hipotético-dedutivo não utiliza a 

generalização na relação dos fenômenos observados, podendo-se, através 

dele, chegar à construção de teorias e leis.  
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O método dialético apresenta algumas questões fundamentais e não 

envolve apenas questões estáticas, mas envolve um conjunto de processos 

num movimento de transformar e desenvolver. Esse método é regido por 

quatro leis que o fundamentam: 1) ação recíproca -onde tudo se relaciona; 

2)mudança dialética – tudo se transforma; 3) mudança qualitativa – passagem 

da quantidade a qualidade; 4) interpenetração dos contrários -  os fenômenos 

estão ligados entre si e transformam um ao outro. Desta forma, esse método 

é a oposição a todo conhecimento rígido; em tudo há uma mudança 

constante, pois sempre existe algo novo que surge e se desenvolve e, algo 

que se desagrega e se transforma. 

Portanto, numa mesma pesquisa, podemos usar o método dedutivo em 

determinada parte e o indutivo em outra. De acordo com Fachin (2006) o 

método indutivo será a análise e o método dedutivo a síntese. No que tange a 

elaboração de teses, normalmente, emprega-se o método dedutivo na 

demonstração e definição dos conceitos e, o método indutivo na pesquisa para 

se chegar à identificação de premissas e a caracterização dos fatos com o 

estabelecimento das leis.  

Todo projeto necessitará de uma pesquisa em busca da documentação 

existente sobre o assunto. Coloca-se em ação uma série de procedimentos para 

localização e busca metódica de documentos que possam interessar ao tema 

discutido, que dependem da natureza do tema a ser estudado, além de que 

todo trabalho cientifico necessita de uma fundamentação teórica a qual norteará 

todo as referências do trabalho. O projeto também deve comtemplar os prazos 

com todo o cronograma em termos de tempo que a pesquisa necessitará. No 

caso de Iniciação Cientifica, Mestrado ou Doutorado o projeto também deverá 

informar se os recursos serão de bolsas de pesquisa.  

 

1.1 Trabalho Acadêmico  

 Artigo Científico  

Os artigos científicos são estudos criteriosos que abordam uma questão 

de relevância científica de forma sintética, ou seja, manifestam o resultado de 

uma investigação de uma pesquisa científica sistemática a respeito de 

determinado assunto. É publicado em revistas e jornais científicos e pode ser 
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também apresentado em congressos e eventos do gênero na forma oral e/ou 

publicação nos anais do evento; também é solicitado como atividade didática 

em cursos de graduação e pós-graduação, para adquirir habilidades de 

pesquisa e de escrita. O artigo estrutura-se da mesma forma que os demais 

textos científicos, contudo sempre de uma forma mais concisa, não devendo 

ultrapassar 20 páginas.  

 

 Monografia e TCC  

A monografia é resultado de um estudo que visa à obtenção do título de 

Especialista nos cursos de pós-graduação lato sensu e incluem os cursos 

designados como MBA - Master Business. Com duração mínima de 360 horas e 

ao final do curso o aluno obterá certificado e não diploma (MEC, 1996). 

Considerem-se, neste tópico, as monografias e os trabalhos de 

conclusão de cursos (TCC) de graduação e/ou de pós-graduação, expressando 

conhecimento de um assunto escolhido, conforme a NBR 14724: 

[...] 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. (ABNT, 2011, p.4).  

 

Conforme Marconi e Lakatos (2010), as principais características das 

monografias são um estudo sistemático e completo sobre um assunto 

particular, mas de forma limitada, investigativo e minucioso sobre um tema 

específico apresentando um resultado de atualização.  

Os autores, acima citados, apresentam a estrutura da monografia 

como: introdução que será a apresentação sintética do trabalho, com o 

objetivo e a justificativa; desenvolvimento trará toda a fundamentação teórica 

do trabalho, explicitando, discutindo e demonstrando a partir de teorias já 

existentes; conclusão que será o fechamento do trabalho.  

Percebemos que a monografia é um estudo de forma totalmente 

limitada, pois não permite ao autor estabelecer de forma muito enfática seu 

ponto de vista, haja vista que, necessita do respaldo e da fundamentação de 

teóricos para escrever sobre o tema escolhido.  



 

7 
 

UUNNIISSAA  ––   SSIIBB  MMiillttoonn  SSoollddaannii  AAffoonnssoo    

 

 
Dissertação 

A dissertação é resultado de um estudo que visa a obtenção do título de 

Mestre nos cursos de pós-graduação Stricto Sensu, sendo um:  

[...] 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. (ABNT, 2011, p.3). 

  

Severino (2010) aponta que as dissertações de mestrado têm um caráter 

demonstrativo, com uma reflexão interpretativa que procede de deduções do 

autor. Já para Marconi e Lakatos (2010), as dissertações possuem uma 

possibilidade de levantar “conjecturas sobre possíveis enfoques”, favorecendo 

uma maior teorização e colocação do autor que escreve.  

Diferentemente da monografia, as dissertações permitem a possibilidade 

de uma solução provisória do problema proposto, podendo estabelecer relação 

entre as variáveis e, a estrutura do trabalho será mais complexa do que na 

monografia, pois abordarão os tópicos da seguinte forma: a introdução consiste 

na apresentação do problema em tempo e espaço, contendo os objetivos e as 

justificativas dos mesmos; o desenvolvimento traçara toda revisão da 

literatura, hipóteses, variáveis, descrição de métodos e técnicas utilizados na 

pesquisa e interpretação dos resultados; a conclusão abarcará os principais 

resultados obtidos, trazidos a partir da investigação que deverá ser corroborado 

ou refutado, pelo pesquisador/autor da dissertação.  

 

Tese 

A tese é documento escrito visando à obtenção do título de Doutor ou de 

livre-docente, nos cursos de pós-graduações stricto sensu, sendo um:  

[...] 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 
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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 (ABNT, 2011 p.4). 

 

Severino (2010) descreve que as teses de doutorado realmente 

solucionam o problema apresentado, pois essa categoria exige do pesquisador 

que ele traga    novas relações e contribuições para a ciência, com sua 

investigação original.  

Com relação a estrutura do trabalho é semelhante as categorias 

anteriores, so que estabelece uma relação mais ampla e profunda acerca do 

tema. Os tópicos se apresentam com: a introdução trará toda uma explanação 

clara e objetiva sobre o tema, objetivos e definição dos termos, relevância 

cientifica na escolha do tema e localização em tempo e espaço; o 

desenvolvimento traçara toda revisão da literatura, explicitação dos 

problemas, hipóteses e variáveis, indicando relação entre os diversos 

elementos, construção argumentativa e defesa com relação aos dados 

expostos, construindo novos conceitos; a conclusão estabelecerá uma 

progressão relacionamento os diferentes elementos, estabelecendo 

interpretações criticas e relevantes para o conhecimento científico (MARCONI; 

LAKATOS, 2010).  

No mestrado e no doutorado, faz-se um exame de qualificação. È uma 

avaliação preliminar, com o ponto de vista de outros leitores (dois 

examinadores) que muitas vezes reorienta para mudanças. Depois 

efetivamente faz-se a defesa pública.  

 

1.2 O Pesquisador e a Postura Científica  

Atualmente, deparamo-nos com uma educação contemporânea que 

oferece informações de forma ilimitada e indiscriminada, mas conhecida como 

internet e, que exibe conteúdos que são alimentados pelos próprios usuários. 

Contudo, esse conteúdo muitas vezes são conceitos de teóricos que são 

simplesmente são incluídos em pequenos artículos, sem creditar a autoria aos 

mesmos; haja vista que, a maioria dos sites não tem uma preocupação com a 

veiculação do conteúdo postado. Temos de convir que, as tecnologias da 
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informação e comunicação favoreceram uma nova forma de busca e, 

consequentemente uma nova postura frente ao processo ensino-

aprendizagem, por isso mesmo que essas facilidades e a vertiginosa 

acessibilidade à informação criaram a necessidade de se trabalhar na formação 

e no desenvolvimento de um sujeito mais crítico e consciente de seu papel na 

sociedade e no meio acadêmico, buscando efetivamente saber como e de que 

forma pesquisar e selecionar as informações, do ambiente virtual, de uma 

forma coerente nos locais onde se preocupam com o conhecimento científico. 

Assim, a construção do conhecimento científico tornou-se uma real 

necessidade da atual sociedade. Bachelard afirma que “[...] o conhecimento 

do real é luz que sempre projeta algumas sombras. (...) O real nunca é "o 

que se poderia achar" mas é sempre o que se deveria ter pensado.” (1996, 

p.11 - grifos do autor).  

Desta forma, como sujeitos geradores e fomentadores do conhecimento 

cientifico que somos, precisamos propagar que o saber cientifico não é 

achismo, pois, conforme Bachelard (1996), toda cultura científica deve 

começar por uma catarse intelectual, onde devemos questionar tudo que nos 

chega, estabelecendo assim o “espírito científico” como uma característica 

primordial para iniciarmos uma pesquisa.  

Para tanto, entendemos que para que haja ciência deveremos ter uma 

postura cientifica ética, que é:  

[...] uma atitude ou disposição subjetiva do pesquisador que 
busca soluções sérias, com métodos adequados para o 
problema que enfrenta. Essa postura não é inata na pessoa; ao 
contrário, é forjada ao longo da vida. Á custa de muito esforço e 
de uma série de exercícios. Ela pode e deve ser aprendida. A 
postura científica, na prática, é expressão de uma consciência 
crítica, objetiva e racional.  (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, 
p.13). 

 

Plágio e Postura Científica  

No mundo atual, com a velocidade de tantas mudanças e novas 

demandas dos mercados de trabalho, exige-se dos indivíduos habilidades e 

atitudes diferentes das observadas em épocas anteriores. Assim, observamos 

que nos últimos anos houve um aumento significativo da população estudantil 



 

10 
 

UUNNIISSAA  ––   SSIIBB  MMiillttoonn  SSoollddaannii  AAffoonnssoo    

 

 
universitária e, inevitavelmente esse aumento da demanda não supre a 

criação e ou a originalidade dos temas das publicações cientificas.  

Então, existe uma discussão mundial sobre a questão do plágio nos 

trabalhos científicos nas universidades, como na Universidade de Oxford – 

Inglaterra – que fez um alerta para “um aumento dos casos de plágio entre 

seus estudantes de licenciatura e pós-graduação”, sendo que muitas vezes 

acaba passando despercebida pelos professores e examinadores. (FOLHA DE 

SÂO PAULO, 2006) 

Para o Prof. Palazzo (2011), o que existe atualmente é a perda de 

referência ética com relação as cópias, tornando-se algo totalmente inaceitável 

com o comércio de trabalhos acadêmico pela WEB, os quais são 

confeccionados por mestres e doutores com o sigilo assegurado, garantindo a 

finalização do curso e consequentemente o recebimento do diploma:    

Todo professor sabe que a “cola” é um elemento existente no ensino, há 

sempre um momento de fraqueza, quando alguns alunos caem em tentação 

de achar caminhos mais fáceis. Todos sabemos como combater esse erro. Mas 

a situação está se tornando muito difícil. Aparentemente a cópia simples e 

pura de trabalhos de outros está se tornando uma ação “normal”. É só fazer 

uma consulta sobre “trabalhos acadêmicos” e se encontrarão inúmeros 

serviços de confecção de trabalhos de diplomação com sigilo assegurado! Há 

algo de muito errado nesse comportamento da nossa sociedade.  

Essas atitudes destroem a base da propriedade intelectual, interferindo 

na relação de confiança entre educadores e educandos, devido às práticas de 

atitudes lícitas e ao mesmo criminosas, que são favorecidas pelo ambiente 

virtual.  Abaixo, observaremos o relato de um professor que foi convidado 

para participar de uma banca de dissertação de mestrado, onde todo o 

trabalho era simplesmente plágio de outro autor:  

[...] considero inaceitável que um aluno cometa PLÁGIO do 
trabalho de outra pessoa, ainda que parcial; esse tipo de 
conduta coloca em suspeição mesmo o que aparenta não ter 
sido copiado. Lembro que isso é uma infração da lei nº 9.610, 
de 19.02.98, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais, publicada no D.O.U. de 20.02.98, Seção I, 
pág. 3 por decreto do então presidente FERNANDO HENRIQUE 
CARDOSO. Gostaria de enfatizar ainda que, caso seja um 
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"plágio autorizado", se é que essa hipótese é razoável, não se 
escapa da questão de que copiar trabalho alheio (ainda que em 
partes) e apresentá-lo como seu é um desvio moral tão 
afrontivo que dispensa maiores considerações. (LOURENÇO, 
2004).  

 

O titulo de pesquisador ou “cientista” – que esta promovendo e fazendo 

ciência – será atribuído somente aos indivíduos que possuírem atitudes 

científicas, ética e que realmente agirem com respeito e dignidade frente à 

comunidade cientifica. Para Furtado (2002): 

Agir com respeito perante não somente àquilo que se propõe a 
produzir com seriedade, mas igualmente em relação às fontes 
pesquisadas, às ideias consultadas, aos pensamentos, reflexões, 
pontos de vista, propostos em estudos e pesquisas já feitas, que 
recorrera para melhor ilustrar, fundamentar ou enriquecer o seu 
trabalho científico, é o mínimo que podemos esperar de alguém 
voltado para o conhecimento. 

Assim, a importância da postura cientifica se faz necessário para todo 

universitário que esta inserido no contexto da universidade e na busca de 

novos conhecimentos e novos saberes, no próximo capítulo abordaremos a 

redação do trabalho científico.  

 

1.3 Redação do Trabalho Científico 

Quando construímos um trabalho científico ou um artigo cientifico, 

estamos entrando num território cuja premissa básica será a discussão e a 

propagação do conhecimento, sobre um determinado tema.   

Assim, precisamos pensar para quem será esse trabalho, além do 

fechamento de um ciclo?  

Não podemos esquecer que um trabalho cientifico entregue em um curso, 

congresso, simpósio, ou em qualquer tipo de comunicação que orbite na esfera 

cientifica, será um trabalho publicado e será um produto que servirá de 

referência a outros autores e, consequentemente outros leitores.  

A principal fonte para uma redação e criação de texto é a leitura, pois 

escrever sobre o que se tem fluência e argumentação facilitará muito ao redigir, 

estabelecendo um raciocínio ao longo do trabalho. Portanto, um trabalho 

científico “[...] pode ser considerado como um complexo de raciocínios que se 
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desdobram num discurso lógico, do qual o texto redigido é simplesmente uma 

expressão linguística.” (SEVERINO, 2010, p. 82) 

Então, para a redação e comunicação da pesquisa científica, teremos um 

rigor no que tange ao vocabulário empregado, pois “[...] o conhecimento 

cientifico exige um vocabulário de segundo nível, ou seja, um vocabulário 

técnico”. (SEVERINO, 2010, p. 86).  

O vocabulário técnico e não rebuscado, caracteriza-se especificamente 

pela obediência às normas gramaticais, utilizado na escola, universidade, é a 

linguagem escrita literária, reflete prestígio social e cultural, diferentemente do 

vocabulário popular ou coloquial, que totalmente espontâneo, fazendo uso de 

gírias coletivas ou locais e, que não se preocupa com a concordância correta dos 

verbos e da elaboração de frases.  

No vocabulário científico, teremos de dar um tratamento especial, 

buscando estabelecer uma sequencia lógica, implicando numa sequencia de 

análise e síntese, onde a analise “será o processo de tratamento do objeto” e a 

síntese será a lógica no processamento, a junção das partes no todo, trazendo o 

estabelecimento do contexto e o entendimento do leitor. (SEVERINO, 2010, p. 

82). 

 

Comunicação Científica 

A principal condição da comunicação científica é apresentarmos as demais 

pessoas tudo o que foi aprendido com a pesquisa; é a comunicação de palavras 

e idéias que estabeleçam relação com um fato ou fenômeno, pois a “ciência não 

esta interessada nas palavras em si”, mas efetivamente ser o meio “para revelar 

um pensamento e/ou para mostrar algo na realidade”. (RUDIO, 1999 p.26)  

Então, o alicerce da escrita científica é a comunicação eficiente. Assim, as 

principais diretrizes para uma comunicação eficiente de um trabalho científico, 

será a empatia do pesquisador em escrever e conquistar o seu leitor; o 

pesquisador deverá se entregar totalmente ao processo da comunicação, 

assumindo a escrita cientifica revelando e desvendando o conhecimento e os 

resultados da pesquisa. 
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2 ESTRUTURA DO TRABALHO ACADÊMICO 

 
A proposta de normatização é feita para a fácil identificação dos tópicos 

necessários para a efetiva comunicação científica. O esquema, a 

criatividade e a diferenciação de tratamento dos temas de diversas áreas do 

conhecimento não ficam prejudicados, e sim ordenados.  

 A estrutura básica de um trabalho acadêmico é apresentada a partir de 

três grandes elementos: Elementos pré-textuais, Elementos textuais e 

Elementos pós-textuais. 

 

Elementos pré-textuais 

Capa  

Folha de rosto (obrigatório) 

Ficha catalográfica (obrigatório apenas para dissertações e teses) 

Folha de aprovação  (obrigatório) 

Dedicatória (opcional) 

Agradecimentos (opcional) 

Epígrafe (opcional) 

Resumo na língua portuguesa (obrigatório) 

Resumo na língua estrangeira (obrigatório)   

Lista de ilustrações (opcional) 

Lista de tabelas (opcional) 

Lista de abreviaturas e siglas (opcional) 

Lista de símbolos (opcional) 

Sumário (obrigatório) 

Elementos textuais 

Introdução  

Desenvolvimento 

Conclusão  

Elementos pós-textuais 

Referências (obrigatório) 

Glossário (opcional) 

Apêndice (opcional)  

Anexos (opcional) 

Índice (opcional) 
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2.1 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

 

2.1.1 Capa         

É elemento obrigatório, que tem por objetivo proteger e dar melhor 

apresentação ao trabalho, sendo representado pelos seguintes elementos, na 

ordem apresentada: 

 

 Nome da Instituição: centralizado, em letras maiúsculas (Arial 16), em 

negrito, e junto à margem superior da página; 

 Nome do Curso ou Programa de Pós-Graduação: centralizado, em 

letras iniciais maiúsculas (Arial 16), em negrito, e localizado abaixo do nome 

da instituição;  

 Nome do(s) Autor(es):centralizado, em letras iniciais maiúsculas (Arial 

14), em negrito e abaixo do nome do curso;  

 Título do Trabalho e Subtítulo (se houver): centralizado, em letras 

maiúsculas (Arial 14), em negrito e abaixo do nome do(s) autor(es); o 

subtítulo será precedido de dois pontos; 

 Local (cidade onde o trabalho foi apresentado): centralizado, em 

letras iniciais maiúsculas (Arial 14), em negrito e junto à margem inferior da 

página; 

 Ano (de entrega/depósito): (Arial 14), centralizado, em negrito e 

abaixo do nome do Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO 

Curso de ............... 
 

 
Nome Completo do(s) Autor(es) 

 
 
 

TÍTULO DO TRABALHO: 
SUBTÍTULO (SE HOUVER) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cidade  
Ano 

 
 

Fonte: Arial 16 
Negrito 
Espaçamento: 1,5 

 

Fonte: Arial 14 
Negrito 
Espaçamento: 1,5 

 
 

Espaço mínimo de 3 cm  
 
 

Espaço mínimo de 3 cm  
 
 

Espaço mínimo de 2,5 cm  
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2.1.2 Folha de rosto        

A folha de rosto é obrigatória, e é composta por elementos essenciais à 

identificação da obra, apresentados na seguinte ordem: 

 

 Nome do(s) Autor(es): centralizado, em letras iniciais maiúsculas (Arial 

14), em negrito e abaixo do nome do curso;  

 Título do Trabalho e Subtítulo (se houver): centralizado, em letras 

maiúsculas (Arial 14), em negrito e abaixo do nome do(s) autor(es); o 

subtítulo será precedido de dois pontos; 

 Nota explicativa (Indicação natureza do trabalho (tese, dissertação, 

trabalho de conclusão de curso etc.), nome do curso, nome da Instituição e 

titulação pretendida): Letra inicial maiúscula (Arial 11), com recuo de 8 cm da 

margem esquerda da página, espaço simples e parágrafo justificado; 

 Orientador e, se houver, co-orientador: letras iniciais maiúsculas (Arial 

11), abaixo da Nota Explicativa; 

 Local (cidade onde o trabalho foi apresentado): centralizado, em 

letras iniciais maiúsculas (Arial 14), em negrito e junto à margem inferior da 

página; 

 Ano (de entrega/depósito): centralizado, (Arial 14), em negrito e 

abaixo do nome do Local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nome Completo do(s) Autor(es) 

 
 
 
 

TÍTULO DO TRABALHO: 
 SUBTÍTULO (SE HOUVER 

 
 
 
 
8 cm 

Trabalho de Conclusão de Curso de 
Especialização apresentado ao Progrma de Pós-
Graduação Lato Sensu da Universidade de 
Santo Amaro – UNISA, como requisito parcial 
para obtenção do títyula de Especialista em ... 
Orientador: Prof. Dr. ...  

               
 
 
 
 

São Paulo                    2014 
 
 

Fonte: Arial 14 
Negrito 
Espaçamento: 1,5 

Nota Explicativa 
Fonte: Arial 11 
Normal 
Espaçamento: 1,0 

Espaço mínimo de 3 cm  
 
 

Espaço mínimo de 3 cm  
 
 

Espaço mínimo de 2,5 cm  
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2.1.2.1 Nota Explicativa (Modelos) 

 

 Para Categoria Doutorado: 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da 
Universidade de Santo Amaro – UNISA, como requisito parcial para 
obtenção do título de Doutor em  .... 
Orientador: Prof. Dr. ............................................ 

 

 Para Categoria Mestrado: 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
da Universidade de Santo Amaro – UNISA, como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre em ......  
Orientador: Prof. Dr. ............................................ 

 

 Para Categoria Especialização / MBA: 

 

Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização (ou MBA) 
apresentado ao Programa de Pós-Graduação Lato Sensu da 
Universidade de Santo Amaro – UNISA, como requisito parcial para 
obtenção do título de Especialista em ......  
Orientador: Prof. Dr. ............................................ 

 

▪ Para Categoria Graduação 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de ........... da 
Universidade de Santo Amaro – UNISA, como requisito parcial para 
obtenção do título Bacharel em ......  
Orientador: Prof. Dr. ............................................ 

 

▪ Para Projeto de Pesquisa 

 

Projeto de Pesquisa apresentado ao Curso de ........... da Universidade 

de Santo Amaro – UNISA.  

Orientador: Prof. Dr. ............................................ 
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2.1.3 Ficha catalográfica        

Obrigatória para todos os trabalhos de conclusão de curso, dissertações 

e teses. 

A ficha catalográfica deve ser impressa no verso da folha de rosto, ser  

confeccionada por um profissional bibliotecário, e atender as normas do AACR 

– Código de Catalogação Anglo-Americano.  

Os assuntos apresentados devem ser extraídos de Vocabulários 

Controlados (Ex.: Decs para área da Saúde e USP para área de humanas e 

exatas) 

 

Importante: Está disponível na página da Biblioteca/Serviços formulário para 

geração automática da ficha, e em caso de dúvidas entre em contato com a 

Biblioteca de seu Campus. 

 
Modelo: 
 
 
        Santos, Marcelo Henrique Ferreira                
            Cobertura vacinal das macrorregiões brasileiras contra influenza  
 na população idosa / Marcelo Henrique Ferreira  dos Santos. -  São  
       Paulo, 2014.  
             52 f.          
 

Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade  
de Santo Amaro, 2014. 

             Orientador:  Profa. Dra. Carolina Nunes França. 
                              
             1. Vacinação  2. Influenza  3. Idosos  4. Mortalidade  I. França,  
      Carolina Nunes , orient.  II. Título 

               

 

 

 

Errata (opcional) 

 Elemento cujo objetivo é o de apresentar os erros presentes no trabalho 

final já impresso e encadernado, e suas respectivas correções.  

 Todos os possíveis erros devem constar de uma única errata, e quando 

apresentada em folha avulsa deve conter a referência do trabalho acadêmico, 

de acordo com o padrão definido: ABNT, APA ou Vancouver. 
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Modelo 

 

PEREIRA, A. C. O tomador de decisões no século XXI. 2014. 50f. 
Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade de Santo Amaro, 
São Paulo, 2014. 

                             Errata 

Folha Parágrafo  Linha  Onde se lê  Leia-se         

23                   5                          7               Tabela            Quadro  

 

 

2.1.4  Folha de aprovação                                                         

A folha de aprovação é obrigatória em Trabalhos de Conclusão de Curso 

de Graduação e de Especialização, e deve conter: 

 Nome do(s) autor(es);  

 Título do trabalho e subtítulo, se houver; 

 Nota explicativa 

 Data de aprovação (dia, mês, ano)1 

 Nome, titulação e assinatura de cada membro pela Banca; 

 Data de aprovação 

 Conceito Final. 

Esta folha é inserida no exemplar definitivo a ser depositado na 

Instituição após a aprovação pela Banca Examinadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Será adotada a data da apresentação oral do trabalho. 

 
Nome Completo do(s) Autor(es) 

 
 

TÍTULO DO TRABALHO: 
 SUBTÍTULO (SE HOUVER 

 
 
 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de 
........... da Universidade de Santo Amaro – UNISA, como 
requisito parcial para obtenção do título Bacharel em ......  
Orientador: Prof. Dr. ............................................ 
 

São Paulo, ...... de ................... de 20... 
 

 
Banca Examinadora 

 
............................................ 
 
Prof. Dr. ............... 
 
............................................ 
Profa.Dra. ,,,,,,,,,,,,, 
 
............................................ 
Profa.Dra. ,,,,,,,,,,,,, 
 

 

 

Fonte: Arial 14 
Negrito 
Espaçamento: 1,5 

Fonte: Arial 12 
Normal 
Espaçamento: 1,5 

Conceito Final  
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2.1.5 Dedicatória   

De caráter opcional, seu intuito é homenagear alguém. Tipo e tamanho 

de letra é de escolha do(s) autor(es). Não se deve colocar nenhum título na 

página, nem mesmo a palavra “Dedicatória”. 

 

2.1.6 Agradecimentos         

De caráter opcional, e neles o(s) autor(es) mencionam aqueles que 

contribuíram para a realização do trabalho.  Tipo e tamanho de letra são de 

livre escolha.  

2.1.7 Epígrafe         

É opcional. Epígrafe é uma citação escolhida pelo autor e relacionada ao 

assunto abordado no trabalho. Tipo e tamanho de letra são de livre escolha. 

Não se deve colocar nenhum título na página, nem mesmo “Epígrafe”. 

 

2.1.8 Resumo na língua portuguesa                

Elemento obrigatório. O resumo visa fornecer elementos capazes de 

permitir ao leitor decidir sobre a necessidade de consulta ao texto original e/ou 

transmitir informações de caráter complementar. 

Deve ressaltar os objetivos, métodos e conclusão do trabalho. Segundo 

ABNT 6028, “Constituído por uma seqüência de frases concisas e objetivas e 

não de uma simples enumeração de tópicos”. Redigida na terceira pessoa do 

singular, verbo na voz ativa e em parágrafo único. É apresentado em folha 

separada, a palavra RESUMO de estar centralizada na página, em tamanho de 

fonte 12 e em letras maiúsculas, e o texto deve ser digitado em espaço 

simples (1,0), em tabulação justificada, em um único parágrafo e seguido das 

palavras-chave (conforme exemplo a seguir).  

Quanto ao tamanho deve ter: 

a) de 150 a 500 palavras os de trabalhos acadêmicos (teses, 

dissertações e outros) e relatórios técnico-cientifícos; 

b) de 100 a 250 palavras os de artigos de periódicos; 

c) de 50 a 100 palavras os destinados a indicações breves. 

 

 

                                                                                                                            
 



 

20 
 

UUNNIISSAA  ––   SSIIBB  MMiillttoonn  SSoollddaannii  AAffoonnssoo    

 

 
Modelo de resumo na língua portuguesa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.9 Resumo em língua estrangeira (inglês)     

Elemento obrigatório com as mesmas características do resumo em 

português. Digitado em folha separada, deve ser seguido das Keywords (em 

negrito no trabalho).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.9.1 Palavras-chave / Keywords 

São termos que representam os assuntos abordados no documento. 

Devem constar logo abaixo do resumo/abstract, separados por uma 

entrelinha, e separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. 

Devem ser elencadas o mínimo de 3 (três) e o máximo de 5 (cinco) palavras-

chave para cada trabalho. 

 
                                     RESUMO 

 
Nonononononononononononononononononononononon
ononononononononononononononononon. Ononono non 
ononononononononononononononononononononononon
onononononononononononononononon. Nonon  ononon 
ononononononononononononononononononononononon
ononononononononononon. Ononono nonon ononon on 
ononononononononononononononononononononononon
ononononononononononon. 
 
 
Palavras-chave: Vnvnvnvnvnvn. Nonononono. Ababa. 

 
 
 
 

 
 

 
 

                                    ABSTRACT 
 

Nonononononononononononononononononononononon
ononononononononononononononononon. Ononono non 
ononononononononononononononononononononononon
onononononononononononononononon. Nonon  ononon 
ononononononononononononononononononononononon
ononononononononononon. Ononono nonon ononon on 
ononononononononononononononononononononononon
ononononononononononon. 

 
Keywords Vnvnvnvnvnvn. Nonononono. Ababa. 

 
 
 
 

 
 

Fonte: Arial 12 
Negrito 
Espaçamento: 1,5 

Espaçamento: 1,5 

Fonte: Arial 12 
Negrito 
Espaçamento: 1,5 

Espaçamento: 1,5 
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As palavras-chave devem ser definidas com base nos vocabulários 

controlados, sendo: para área da Saúde, vocabulário da BVS - Biblioteca 

Virtual em Saúde (DECS Terminologia em Saúde); para área da Educação, 

INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ); 

para área de Humanas/Exatas, no Sibinet USP e BVS Psi.  

 

2.1.10 Lista de ilustrações (tabelas, gráficos, quadros etc.) 

Elemento opcional. É a relação de itens (tabelas, gráficos, desenhos, 

esquemas, fluxogramas, fotografias, mapas, organogramas, plantas, quadros, 

retratos e outros) na ordem em que aparecem no texto, identificados por seu 

título e com identificação da página na qual foi inserido. A lista dos itens é 

recomendada sempre que a quantidade, por tipo de item, for superior a cinco; 

devem compor listas separadas por tipo de item.  

 

Modelo 

  

Lista de Tabelas 

Tabela 1- Idade ........................................................ 25 
Tabela 2- Gênero ...................................................... 26 
Tabela 3- Religião ..................................................... 29 
Tabela 4- Procedência ............................................... 35 
 

   

 

 

2.1.11 Lista de abreviaturas e/ou siglas     

Elemento Opcional. A lista consiste em uma relação em ordem alfabética 

de siglas e abreviaturas utilizadas no texto, seguida da respectiva forma por 

extenso. No texto, a primeira vez em que a sigla aparece, seu significado deve 

ser colocado por extenso, e a seguir entre parênteses, e nas demais vezes em 

que forem mencionadas, apenas a sigla correspondente. 
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Modelo 

 

  Lista de Abreviaturas 

Apo A-I Apolipoproteína A-I 
CD36 Cluster diferenttiation 36 
CL  Colesterol livre 
FE   Fitoesteróis 

 

 

 

2.1.12 Lista de símbolos      

Elemento Opcional. Elaborada de acordo com a ordem apresentada no 

texto e relacionada à parte, acompanhadas de sua respectiva forma por 

extenso. 

 

Modelo 

 

Lista de Símbolos 

Agm  Reagente que participa de reação unimolecular 
F  Segmento de cadeia 
fmPDB Fração molar de mPDB dentre todas as PDBs 
 

 

 

 

2.1.13 Sumário         

Elemento obrigatório. A palavra SUMÁRIO deve constar centralizada 

na folha, em fonte Arial 12 e negrito. O sumário é o último elemento pré-

textual e apresenta seus capítulos e subcapítulos, na mesma ordem, e grafia, 

em que se sucedem no corpo do texto.  

Sendo: indicativo numérico junto à margem esquerda; seguido de um 

espaço; título da parte; número da folha em que consta ligado por linha 

pontilhada. 

Deve-se destacar os títulos das seções (primárias, secundárias etc.) 

utilizando-se os recursos de caixa-alta ou versal, negrito, itálico e outros, 

conforme NBR6024:2013.  

 



 

23 
 

UUNNIISSAA  ––   SSIIBB  MMiillttoonn  SSoollddaannii  AAffoonnssoo    

 

 
Modelo 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 10 

2 OBJETIVOS ...................................................................................................................... 14 

3 METODOLOGIA ................................................................................................................. 15 

4 PRIMEIRA GERAÇÃO (1922-1930) ....................................................................................... 17 

4.1 Manifestos e revistas ...................................................................................................... 20 

4.1.1 Revista Klaxon – mensário de arte moderna (1922-1923) ................................................ 25 

 

 

 

 

2.2  ELEMENTOS TEXTUAIS 
 

2.2.1 Introdução  

A introdução de um trabalho acadêmico é iniciada com a declaração que 
expressa, de forma concisa, a idéia a partir da qual a abordagem irá se 
desenvolver. Sua redação precisa ser de fácil entendimento e interessante. 

O texto desta seção deve também apresentar o referencial teórico, 
esclarecendo o tema abordado, além da especificidade e da extensão de 
tempo que se pretende abordar. Deve ainda ressaltar a relevância do tema e 
os objetivos estabelecidos, de maneira a justificar sua realização. 

 

Importante: 

Nas Dissertações dos Mestrados em Ciências Humanas e Ciências 

Sociais, o texto da Introdução deve ser corrido, ou seja, sem que se 

indiquem por número ou marcadores as partes que a compõem, ou seja:  

• Proposta do tema 
• Delimitação do Tema 
• Objetivos 
• Hipótese a ser defendida 
• Justificativa e Relevância do Trabalho 
• Metodologia Empregada 
• Apresentação dos Teóricos de Base 
• Descrição Sucinta dos Capítulos da Dissertação 
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Como a Introdução é apenas uma apresentação de toda a Dissertação, 

não cabem nela discussões teóricas e citações; 

Ao contrário das Ciências Exatas e das Ciências Biológicas e da Saúde, em 

que há um capítulo destacado para discutir Metodologia, nas Ciências Humanas e 

Sociais, isto não é praxe, o que implica que as questões metodológicas devem 

comparecer apenas na Introdução e não num capítulo à parte. 

  

2.2.2 Objetivo  

Definição precisa do que se pretendeu fazer para responder às 
perguntas do problema de pesquisa. É imperativo iniciar a definição com 
verbos cujos resultados possam ser mensurados.  

 

 

2.2.3 Método / Metodologia 

 Deve apresentar informações que permitam a repetição da investigação, 
e que esta confirme os resultados obtidos no trabalho original, seja ele 
experimental ou pesquisa exploratória. 

Em trabalhos de revisão bibliográfica, também os critérios adotados 
para sua realização devem ser detalhados, indicando as palavras-chave 
usadas na busca, as bases de dados consultadas, além de outros elementos 
como idioma, período de publicação etc. 

 

2.2.4 Resultados  

 Objetiva apresentar os dados coletados de maneira organizada, através 
de gráficos, tabelas, quadros e também na forma de texto. 

 Deve constar de trabalhos experimentais, exploratórios e de campo, e 
também pode integrar trabalhos de revisão bibliográfica, e neste caso, 
apresenta o número de trabalhos obtidos através da metodologia proposta. 

 

2.2.5 Discussão  

 É neste capítulo que o autor do trabalho faz a análise dos resultados 
obtidos, elaborando críticas e comparando com outros trabalhos publicados 
sobre o mesmo assunto. Apresenta uma “conversa” entre diferentes autores, 
ressaltando as possíveis concordâncias ou divergências entre eles no que se 
refere aos resultados encontrados. 
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2.2.6 Conclusão  

  Construída pelo autor do trabalho e sua própria avaliação, não 
deve apresentar citações, mas deve principalmente, demonstrar se as 
questões do problema da pesquisa foras devidamente respondidas, e os 
objetivos definidos atingidos. 

 

2.2.7 Ética  

Trabalhos que contemplam pesquisas com seres vivos deverão ser 
previamente aprovados pelo Comitê de Ética (CEP) da Universidade de Santo 
Amaro; e é obrigatória a apresentação do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, de acordo com a Resolução nº 466/2012, de 12 de dezembro de 
2012, do Conselho Nacional de Saúde.  

 

2.3 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS  

2.3.1 Referências  

 Elemento obrigatório. 

Relação das obras efetivamente utilizadas como base na elaboração do 
trabalho.  

O padrão a ser adotado na elaboração das referências deve estar de 
acordo com a área do conhecimento abordada no trabalho, sendo: 

 Ciências Biológicas e da Saúde: Padrão Vancouver; 

 Ciências Humanas e Exatas: Padrão ABNT; 

 Psicologia: Padrão APA. 

O capítulo REFERÊNCIAS não deve ser numerado e seu título deve ser 
alinhado à esquerda.  

As fontes mencionadas em notas de rodapé devem ser incluídas na 
seção de referências, exceto as que indicam os dados obtidos por informação 
verbal.  

É permitida a apresentação de uma Bibliografia Consultada, composta 
por obras não citadas no texto, mas que fizeram parte da leitura realizada pelo 
autor para redação do trabalho. Deve iniciar em nova página. 

 

2.3.2 Glossário 

Elemento opcional.  

Elaborado em ordem alfabética.  
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2.3.3 Apêndice  

Elemento opcional.  

Material ou texto elaborado pelo próprio autor do trabalho com objetivo 
de complementar sua argumentação. Identificados pela palavra APÊNDICE e 
letras maiúsculas consecutivas, travessão e título, alinhados à esquerda. A 
paginação deve ser contínua à do texto principal.  

Exemplo:  

APÊNDICE A – Título  

APÊNDICE B – Título  

 

2.3.4 Anexo  

Elemento opcional.  

Texto ou documento, não elaborado pelo autor do trabalho, que 
contribui para fundamentação, comprovação e ilustração do trabalho.  

Identificado pela palavra ANEXO e letras maiúsculas consecutivas, 
travessão e título, alinhado à esquerda. As páginas dos Anexos não recebem 
numeração.  

Exemplo:  

ANEXO A – Título  

ANEXO B – Título  

 

2.3.5 Índice 

Elemento opcional.  

Relação de palavras e/ou frases, que ordenadas segundo determinado 
critério, remetem para informações inseridas no texto.  

Para a elaboração de Índice e estabelecimento de critério de ordenação, 
consulte a NBR 6034:2004.  
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3 REGRAS DE APRESENTAÇÃO  

3.1 Formato  

Com exceção de artigos de periódicos, que devem ser formatados 
conforme orientações específicas deste manual ou da revista à qual será 
submetido, os demais trabalhos (tese, dissertação, TCC, projeto de pesquisa 
etc.) devem ser apresentados em papel branco, formato A4 (210mm x 
297mm), digitados em uma só face da folha, adotando-se: margens superior 
= 3,0 cm, inferior = 2,0 cm, esquerda = 3,0 cm e direita = 2,0 cm.; espaço 
entrelinhas de 1,5, e fonte Arial 12 em todo texto, inclusive nos títulos de 
capítulos, exceto quando houver orientação específica para outro tamanho de 
fonte.  

 

3.1.1 Capa  

Formatada conforme item 2.1.1  

 

3.1.2 Folha de rosto  

Formatada conforme item 2.1.2 

 

3.1.3 Parágrafos  

Os parágrafos devem ser iniciados em 1,25 na régua, a partir da 
margem esquerda e configurado com espaçamento 10 pt depois da última 
linha.  

 

3.1.4 Seções / Subseções  

 Os títulos dos capítulos (seções primárias) iniciam nova folha, alinhados 
à margem esquerda da folha, em fonte Arial 12, em negrito, e devem ser 

separados do texto apenas por um espaço ,  e as subseções devem ser 

separadas do texto que as precede por dois espaços   e do texto 

que as sucede por 1 espaço .  

Devem ter títulos digitados em letras maiúsculas, em negrito, alinhados 
à esquerda e precedidos da numeração indicativa (números arábicos), 
separados por um espaço sem pontuação. (Exemplo: 2 OBJETIVOS).  

As subseções devem ter títulos apenas com as iniciais em letras 
maiúsculas, em negrito, alinhados à esquerda e precedidos da numeração 
indicativa (números arábicos), separados por ponto entre os caracteres e sem 
pontuação entre o último número e o título. (Exemplo: 2.1 Objetivos 
Específicos).  
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Atendendo à NBR 6024:2003, a numeração das seções e subseções de 

trabalhos acadêmicos, é progressiva.  As divisões de uma seção não deve 
ultrapassar a 5 (cinco) subseções. (Exemplo: 2.4.1.1.2).  

Precedendo ao título da seção ou subseção, a numeração não utiliza 
nenhum sinal entre o indicativo numérico e seu título. (Exemplo: 2.1 
Objetivos Específicos).  

 

3.1.5 Notas  

São adotadas com o objetivo de esclarecer ou complementar o texto 
principal. As notas devem ser sempre apresentadas no final da folha em que 
foi incluída.  

 

3.1.5.1 Nota de rodapé  

 A numeração, em ordem crescente e consecutiva para cada seção, ou 
contínua por todo o trabalho, deve ser feita em algarismos arábicos. Sua 
indicação no texto é numérica sobrescrita; no final da folha recebe o mesmo 
número da indicação; deve ser digitada em fonte Arial 10. Usar a barra de 
ferramentas do Word / Referências / Inserir Notas de Rodapé. 

Exemplo:  

 

“A população e a altura da planta de soja não são afetadas por níveis 
crescentes de bicudo-da-soja, conforme informado por Beatriz Souza.” 1  

_________________  

1 Entrevista concedida pela bióloga Beatriz de Souza, da EMBRAPA, 
Londrina (PR), à bióloga Regina Mazzeo, estagiária do CNPq em 26/09/89.  

 

3.2 Paginação  

As páginas do trabalho são contadas a partir da Folha de Rosto, mas a 
numeração só ficará aparente a partir do capítulo 1 INTRODUÇÃO.  

A numeração, em algarismos arábicos, deve ser posicionada no canto 
superior direito da folha, respeitadas as margens superior e direita. 

 

3.3 Dados  

Apresentação de dados, sejam eles ilustrativos ou complementares, 
pode ser feita na forma de tabela, gráfico, quadro, figura etc., e a inserção 
deve ser próxima ao texto em que foi citado pela primeira vez, ou pode figurar 
como Anexo.  
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 A fonte adotada deve ser Arial 11 ou 10, com a identificação numérica 

e título em negrito. 

Para todas as formas de apresentação de dados deve-se citar a fonte da 
qual eles foram extraídos, e nos casos em que a origem seja o autor do 
trabalho, deve ser indicada conforme exemplo abaixo:   

 

Fonte: O autor (2011)  

ou 

Fonte: (CHIAVENATO, 2011)              ABNT 

Fonte: (Chiavenato, 2011)                 APA 

Fonte: (Chiavenato, 2011)4               VANCOUVER 

 

3.3.1 Tabelas  

Forma não discursiva de apresentar informações, das quais o dado 
numérico se destaca como informação central (IBGE, 1993).  

Em relação ao tamanho, preferencialmente, que ocupe apenas uma 
folha, sem ultrapassar as margens laterais estabelecidas.  

As tabelas são abertas lateralmente, não tendo divisões entre linhas e 
colunas. O indicativo numérico e título, separados por hífen, ambos em 
negrito, devem estar na parte superior, e na parte inferior indicar a fonte 
consultada (obrigatório). 

 

Exemplo:  

Tabela 7 - Óbitos ocorridos entre 1998 e 2008 por natureza do óbito e sexo. São 
Paulo, 
2006

 
 Fonte: (IBGE, 2008, p.45) 
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3.3.2 Gráficos  

Forma gráfica de apresentação de tendências e evolução dos fenômenos 
abordados.  

O indicativo numérico e título, separados por hífen, ambos em negrito, 
devem estar na parte superior, e na parte inferior indicar a fonte consultada 
(obrigatório). 

 

Exemplo:  

  

Gráfico 1 - Demonstrativo de produção de Petróleo de Jun/12 a Jun/13 

 
 Fonte: (ANP, 2013, p.23) 

 

3.3.3 Quadros  

Não contém dados estatísticos, e as informações aparecem em forma 
textual; é fechado dos 4 lados, colunas e linhas são separadas por linhas 
verticais e horizontais; o indicativo numérico e título, separados por hífen, 
ambos em negrito, devem estar na parte superior, e na parte inferior indicar a 
fonte consultada (obrigatório). 

Exemplo:  
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Quadro 1 – Algumas características das situações onde ocorreu o 
processo de implementação de atividades declaradas no 
planejamento estratégico de mercado e vendas proposto por 
gestores da firma “A” 

    

             Fonte: (CORREA; SILVA, 2008, p.66) 

 

3.3.4 Figuras  

Ilustrações que não se enquadram nas descritas anteriormente, e com 
formatação livre face sua diversidade. O indicativo numérico e título, 
separados por hífen, ambos em negrito, devem estar na parte superior, e na 
parte inferior indicar a fonte consultada (obrigatório). 

 Exemplo:  

Figura 3 - Especialidades Médicas que podem se beneficiar  
com o Google Glass                

 
Fonte: (MEDICAL..., 2014) 
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3.4 Siglas 

Quando aparece pela primeira vez no texto, a forma completa do nome 

precede a sigla, colocada entre parênteses; nas demais citações no texto 

basta a sigla. 

Exemplo: 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

Obs.: Redação das siglas - As siglas com até três letras, sejam elas 
pronunciadas como palavras ou letra por letra, são redigidas apenas com 
maiúsculas. Exemplos: SUS. A partir de quatro letras, as siglas pronunciáveis 
como palavras são escritas em caixa alta e baixa. Exemplo: Fapesp (Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). Já as siglas pronunciadas letra por 
letra são grafadas apenas com maiúsculas. Exemplo: INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social). 

 

3.5 Encadernação e Mídia Eletrônica 

Os trabalhos acadêmicos elaborados pelos discentes da UNISA devem 

ser encadernados conforme as especificações a seguir: 

 

 Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) de Graduação, Especialização e 

MBA, com notas 9 e acima de 9, terão uma cópia impressa incorporada ao 

acervo da Biblioteca, e nele permanecerão por 5 (cinco) anos; Teses e 

Dissertações terão 3 exemplares no acervo, sendo um impresso, um em 

mídia CD e o terceiro disponibilizado eletronicamente no Banco de Teses e 

Dissertações da UNISA. 

 Para todos os trabalhos, independente de nota, deve ser entregue uma 

cópia em CD, gravada em arquivo único, em pdf. 

  Trabalhos de Conclusão dos Cursos de Graduação, Especialização e 

MBA, devem ser encadernados com costura, em capa dura, revestida com 

percalux, na cor de acordo com a área do conhecimento, tendo 

gravadas as informações em cor prata, conforme item 2.1.1; 

 área da saúde – cor verde 

 área de humanas – cor de vinho 

 área de exatas – cor cinza 



 

33 
 

UUNNIISSAA  ––   SSIIBB  MMiillttoonn  SSoollddaannii  AAffoonnssoo    

 

 
 Teses e Dissertações, independente da área, devem ser encadernadas 

com costura, em capa dura, revestida com percalux, na cor azul marinho, 

tendo as informações gravadas em cor prata, conforme 2.1.1. 

 

Obs.: As lombadas dos volumes encadernados com capa dura devem ser 

impressas com as informações Nome do autor, Título do trabalho e Ano, e 

no caso de falta de espaço para todas elas priorizar: Nome do Autor e Ano.  

 

3.6 Autorização para Publicação Eletrônica 

 Todos os trabalhos de Conclusão de Curso, Dissertações e Teses deverão 

apresentar a Autorização para Publicação Eletrônica (gerada 

automaticamente com a ficha catalográfica) devidamente preenchida e assinada 

pelo autor. 
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4 ELEMENTOS DE APOIO AO TEXTO  

 

4.1 Citação  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) conceitua citação como 

”Menção de uma informação extraída de outra fonte.” E essa menção pode ser 

uma transcrição exata ou uma paráfrase, de fonte escrita ou oral. São 

introduzidas no texto com o propósito de esclarecer ou complementar as 

idéias do autor. A fonte de onde foi extraída a informação deve ser citada 

obrigatoriamente, respeitando-se, desta forma, os direitos autorais.  

Neste item vale esclarecer que a UNISA adota três padrões de citação, 

estando cada um deles de acordo com a área de conhecimento do trabalho 

realizado: 

Áreas de Humanas: padrão ABNT (NBR 10520/2002); 

 Áreas da Saúde: padrão Vancouver (ICMJE, 2013); 

Curso de Psicologia: padrão APA (OWl, 2013)  

 

Importante: Todas as fontes que são citadas no texto devem aparecer 
na lista de referências no final do trabalho; assim como todos os 
documentos referenciados devem ter sido citados no corpo textual 
principal do trabalho. 
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4.1.2 PADRÃO ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS) 

A ABNT adota o sistema autor-data como padrão de citação dos 
documentos referenciados.   

Exemplos:  

 

Segundo Chiavenato (2000, p. 310) “[...] esses três fatores determinam a  

motivação do indivíduo par 

a produzir em quaisquer circunstâncias em que  

se encontre.”  

ou 

“[...] esses três fatores determinam a motivação do indivíduo para produzir  

em quaisquer circunstâncias em que se encontre.” (CHIAVENATO, 2000, p. 
310). 

 

Importante: A entrada da citação deve ser idêntica à entrada 
estabelecida para a referência bibliográfica do referido documento.  

 

4.1.2.1 Citação direta ou textual  

É a transcrição fiel de grafia, redação e pontuação do documento 

consultado. Neste caso é obrigatória a indicação da página consultada.  

Exemplo: 

 

Para Bastos et al. (1979, p. 20), “[...] numa dissertação não se deve abusar do  
uso de abreviaturas.” 
 

4.1.2.2 Citação direta até 3 linhas  

É inserida no texto, em fonte normal (Arial 12) e entre aspas.  

Exemplo:  

 

Segundo Morin (2000, p. 56), “É na linguagem que o discurso ganha seu 

sentido  

 com relação à palavra [...].” 

ou 

“É na linguagem que o discurso ganha seu sentido com relação à palavra [...].” 

(MORIN, 2000, p. 56). 
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4.1.2.3 Citação direta com mais de 3 linhas  

Quando ultrapassar mais de 3 linhas, a transcrição deve receber um 

recuo de 4 cm da margem esquerda, com espaçamento simples, sem aspas e 

digitada em fonte menor que o texto principal (10 ou 11). 

 

Exemplo:  

O que é um jornal, se não um produto, formado de um número 
fixo de páginas, obrigado a sair uma vez por dia, e no qual as 
coisas ditas não serão mais unicamente determinadas pelas 
coisas a dizer (segundo uma necessidade absolutamente 
interior), mas pelo fato de que, uma vez por dia, se deverá dizer 
o tanto necessário para preencher tantas páginas? (ECO, 1998, 
p. 14). 

 

4.1.2.4 Citação com destaques, supressões e interpolações no texto  

 Supressões, interpolações, comentários, ênfase ou destaques, em 
citações devem ser representadas conforme a seguir:  

Supressões: [...]  

Interpolações, acréscimos ou comentários: [ ]  

Destaque, ênfase: grifo ou negrito.  

Havendo omissão no meio do texto, usar reticências entre colchetes. 

Exemplos:  

 

Segundo Ficht (2004, p.26) "[...] buscavam explicar o desempenho do 
individuo nas organizações." 
 

“[...] o texto pode ser concebido como resultado parcial de nossa 
atividade comunicativa, que compreende processos, operações e 
estratégias que têm lugar na mente humana, e que são postos em ação 
em situações concretas de interação social” (KOCH, 2005, p. 26, grifo 
nosso). 
 

“O universo ou população é o conjunto de seres animados que 
apresentam pelo menos uma característica em comum (...) dependem do 
assunto a ser investigado”. (OLIVEIRA, 2002, p. 72). 
  

“[...] Prestes é o partido [comunista] e o partido é Prestes.” (ARRUDA, 
1960, p. 31).  
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4.1.2.5 Citação em língua estrangeira  

As citações de textos em língua estrangeira devem ser traduzidas, e 
após o nome do autor, data e página, incluir a expressão “tradução nossa”.  
Por opção do autor, o texto no idioma de origem pode ser transcrito em nota 
de rodapé, e referência deve elaborada de acordo com o documento original. 

Exemplo: 

 

"Com sua excelente fotografia (que veio para mostrar que estamos vivendo 
numa época em que a fotografia não é mais uma arte pequena), [...] (MINDLIN, 
2002, tradução nossa). 

 

 

4.1.2.6 Citação indireta  

 Adotada nos casos em que não há transcrição exata do texto original, 
mas a reprodução de ideias e informações do documento do qual foram 
extraídas. Não usar aspas, e não é obrigatória a indicação da página 
consultada.  

Exemplo: 

 

As atividades a serem desenvolvidas são inúmeras e há somente um 
enfermeiro para se responsabilizar por elas, tornando-se difícil conciliá-las. A 
competência assistencial abrange a assistência de forma integral, incluindo o 
cuidado dos familiares, agentes participantes e ativos desse processo. Para outro 
enfermeiro, a assistência aos familiares insere-se na competência Gerencial e 
não Assistencial.  (PENEDO; SPIRI, 2014, p.90). 

 

 

4.1.2.7 Citação pelo título do documento  

A citação é feita pela primeira palavra do título do documento, em letras 
maiúsculas, e seguida por reticências.  

Exemplo:  

 

(ADMINISTRAÇÃO..., 2001, p. 33).  
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4.1.2.8 Citação de autores  

Se o nome do autor for incluído no texto, apenas a data e página(s) 
serão apresentadas entre parênteses.  

Exemplo:  

 

      Segundo Joly (1996) abordar ou estudar certos fenômenos em seu aspecto 
semiótico é considerar seu modo de produção de sentidos. 

 

Se o nome do autor não for incluído no texto será mencionado no final 
da frase com sobrenome, data de publicação e páginas entre parênteses (citar 
a página no caso de citação direta).   

Exemplo:  

 

Abordar ou estudar certos fenômenos em seu aspecto semiótico é considerar seu 
modo de produção de sentidos (JOLY, 1996). 

 

4.1.2.8.1 Citação com 2 até 3 autores  

Quando a obra for de autoria de até 3 pessoas, estas serão citadas 
pelos respectivos sobrenomes.  

Exemplos:  

 

 

Martins e Amad Neto (2004) criticam o processo de obtenção de medidas 

cefalométricas por radiografias. 

ou  

Costa, Gomes e Sá (2005) retratam a vida no campo como um aspecto primordial 

para a qualidade de vida. 

ou  

A globalização implica na uniformização de padrões econômicos e culturais em 

âmbito mundia (PEREIRA; CALDAS; SANTOS, 2009). 

 

4.1.2.8.2 Citação com mais de 3 autores  

Quando a obra tem mais de três autores, deve ser citada pelo 
sobrenome do primeiro autor, seguido da expressão “et al.”, o ano e página 
(citar a página no caso de citação direta).   

Exemplo:  
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CARVALHO et al. (2001) caracterizam o grupo segundo variáveis 
sociodemográficas. 

ou  

[...] (CARVALHO et al., 2001).  

 

4.1.2.8.3 Citação de autores corporativos  

Fazer a citação com o nome da instituição, seguido da data e página 
(citar a página no caso de citação direta).   

Exemplo:  

 

De acordo com o Ministério da Saúde (2014, p. 23)...  

... (BRASIL, 2014, p.23). 

 

 

4.1.2.8.4 Citação de vários trabalhos do mesmo autor publicados em 
anos diferentes  

Obras diversas de mesma autoria, mas com anos de publicação 
diferentes, devem ser citadas em ordem cronológica, separadas por vírgula 
(,).   

Exemplo: 

 

... (KURAMOTO, 2012, 2013, 2014). 

 

 

4.1.2.8.5 Citação de vários autores com a mesma opinião  

Obras de autores e trabalhos diferentes, que compartilham da mesma 
opinião, são citadas em ordem alfabética seguida de ordem cronológica.  

Exemplo: 

 

... (BRAGA, 2010; RODRIGUES, 2009; XAVIER, 2011). 
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4.1.2.9 Citação de comunicação pessoal  

Diante da dificuldade de se conferir as informações transmitidas 
pessoalmente, desaconselha-se o uso deste tipo de citação. Caso seja 
necessário sua introdução no texto, deve-se usar o recurso da Nota de 
Rodapé, conforme exemplo a seguir.  

Exemplo:  

 

O novo medicamento estará disponível até o final deste semestre 
(informação verbal).2  

_________________  
2 Informaçao fornecida por Conselho Regional de Farmácia.  

 

4.1.2.10 Citação sem identificação de autoria 

Nos casos de autoria desconhecida, a entrada será pelo título do 

documento, seguido de reticências. 

Exemplo: 

 

 ... (BIBLIOTECAS..., 2008).    

 

 

4.1.2.11 Citação de citação  

Indicada pelas expressões “apud” ou “citado por”, o uso da citação de 
citação não é recomendada em trabalhos acadêmicos-científicos, pois a obra 
original não foi consultada, dando margem a falsas interpretações e 
incorreções. Nas referências indicar apenas o documento que foi consultado. 

 Exemplos:  

 

Van Dijk (1983) citado por Fagundes (2001, p. 53), afirma que “[...] no  

texto jornalístico é convencional apresentar-se um resumo do 

acontecimento abordado. Esse resumo pode ser expresso por letras grandes 

separadas do resto do texto ou na introdução no ‘lead’ [...].” 

ou 

Van Dijk (1983 apud FAGUNDES, 2001, p.53) ... 

ou 

... (VAN DIJK, 1983 apud FAGUNDES, 2001, p.53).  
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4.1.3 PADRÃO APA (AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION) 

 

O formato APA, adota o método autor-data de citação no texto. O 

sobrenome do autor e o ano de publicação da fonte, separados por vírgula, 

devem aparecer no texto, e a referência completa deve aparecer na lista de 

referências no final do trabalho.  

 

4.1.3.1 Citação direta ou textual 

É a transcrição fiel de grafia, redação e pontuação do documento 
consultado. Neste caso é obrigatória a indicação da página consultada.  

 

4.1.3.2 Citação direta ou textual com menos de 40 palavras 

 O texto deve estar entre aspas duplas, com indicação de autoria, data 

de publicação e página consultada. 

Exemplo:  

 

 Ortiz (2006), “o senso comum não duvida de si mesmo, ele se impõe como um 

saber sólido” (p. 49). 

 

 

4.1.3.3 Citação direta ou textual com 40 ou mais palavras 

Quando ultrapassar 40 palavras, a transcrição deve receber um recuo 

de 4 cm da margem esquerda, com espaçamento simples, sem aspas e 

digitada em fonte menor que o texto principal (10 ou 11). 

Exemplo:  

 

Sabadini, Sampaio e Koller (2009) afirmam que: 

Os resultados positivos obtidos no Brasil chamaram a atenção 
da comunidade científica internacional, e hoje existem portais 
em vários países da América Latina, além de Espanha e 
Portugal, que utilizam a mesma metodologia e constituem uma 
rede: a Rede SciELO. Vale destacar que SciELO é uma iniciativa 
pioneira e inseriu a América Latina no Movimento de Acesso 
Aberto. (p.84). 
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4.1.3.4 Citação indireta 

 Adotada nos casos em que não há transcrição exata do texto original, 

mas a reprodução de ideias e informações do documento do qual foram 

extraídas. Não usar aspas, e a indicação da página consultada não é 

obrigatória, mas aconselhável. 

Exemplo:  

 

... (Weaver, 2002). 

 

 

4.1.3.5 Citação de citação  

Indicada pela expressão “citado por”, o uso da citação de citação não é 
recomendada em trabalhos acadêmicos-científicos, pois a obra original não foi 
consultada, dando margem a falsas interpretações e incorreções. Nas 
referências indicar apenas o documento que foi consultado. 

Exemplo:  

 

Para Semonche (1993 citado por Cortez, 2001) ... 

ou 

Para Semonche (1993) citado por Cortez (2001) ... 

 

 

4.1.3.6 Citação de depoimentos ou entrevistas 

 Segue a mesma regra de citações com mais ou menos de 40 palavras, 

mas o texto deve ser formatado em itálico. 

 

4.1.3.7 Citação de autores 

4.1.3.7.1 Citação com um autor 

 

Segundo Lopez (2003, p. 23), “Embora o método Kaiser seja pouco conhecido e 

utilizado, ele foi discutido há, aproximadamente, 25 anos.” 

Ou 

“Embora o método Kaiser seja pouco conhecido e utilizado, ele foi discutido há, 

aproximadamente, 25 anos.” (Lopez, 2003, p. 23). 
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4.1.3.7.2 Citação com dois autores 

 Exemplo: 

 

 Segundo Marcondes e Carvalho (2010) ... 

 ou  

 ... (Marcondes & Carvalho, 2010). 

 

4.1.3.7.3 Citação com três a cinco autores 

 Listar todos os autores na primeira vez que forem citados no texto, e 

nas citações seguintes adotar o sobrenome do primeiro seguido da expressão 

“et al.”. 

Exemplo: 

 

1ª. vez:  Lebart, Kalache, Caldas e Lopes (2008) afirmam que ... 

Próximas vezes:  Lebart et al. (2008) ... 

 Ou 

1ª. vez:  ... (Lebart, Kalache, Caldas & Lopes 2008). 

Próximas vezes:  Lebart et al. (2008) ... 

 

4.1.3.7.4 Citação com seis ou mais autores 

 Indicar o primeiro autor seguido da expressão “et al.”. 

 Exemplo: 

 

Anderson et al. (2002)  

ou 

... (Anderson et al., 2002) 

 

4.1.3.7.5 Citação de vários autores com a mesma opinião  

 Indicar os autores em ordem alfabética por sobrenome. 

Exemplo:  

 

Engels (2010), Matthews (2005) e Rogers (2007) concordam que ... 

Ou 

... (Engels, 2010; Matthews, 2005; Rogers, 2007). 
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4.1.3.7.6 Citação de vários trabalhos do mesmo autor publicados em 
anos diferentes  

Obras diversas de mesma autoria, mas com anos de publicação 
diferentes, devem ser citadas em ordem cronológica, separadas por vírgula 
(,).   

Exemplo: 

 

... (Weber, 1990, 1994, 1998). 

 

 

4.1.3.7.7 Citação de autores diferentes com sobrenomes iguais 

Indicar os autores a partir das inicias de seus nomes. 

Exemplo: 

 

... (R. McNamara, 2010; G. McNamara, 2011). 

ou 

R. McNamara (2010) e G. McNamara (2011) ... 

 

 

4.1.3.7.8 Citação de autor com várias publicações em mesma data 

Após o ano de publicação acrescentar uma letra minúscula. A mesma 

indicação de ano/letra deve constar nas referências desses documentos. 

Exemplo: 

   

Bishop (1978a, 1978b) ... 

ou 

... (Bishop, 1978a, 1978b). 

 

 

4.1.3.8 Citação de autores corporativos 

Se a organização tem uma abreviatura conhecida, incluir, na primeira 

vez que a fonte é citada, após o nome completo da organização, a sigla entre 

parênteses e, nas próximas citações, usar apenas a sigla, no corpo do texto ou 

entre parênteses). 
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Exemplo: 

 

... (Organização Mundial da Saúde [OMS], 2013). 

ou 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2013) ... 

 

 

4.1.3.9 Citação sem identificação de autoria e data de publicação 

Se nenhum autor é identificado, faça a citação pela primeira palavra do 

título. Quando nenhuma data é indicada, usar a sigla "n.d." ("sem data").  

Exemplo: 

 

... (Medical, n.d.). 

 

   

4.1.3.10 Citação de canais informais (aula, e-mail, palestra etc.) 

 Citar exclusivamente no corpo do texto, indicando iniciais e sobrenome 

do comunicador, além de data exata da comunicação. 

 

4.1.3.11 Citação de obras antigas reeditadas 

 Citar o autor da publicação da original, e em seguida, separada por 

vírgula, a data da publicação original, separada por barra da data de 

publicação da obra consultada. 

Exemplo:   

  

Jung (1950/1960) ... 

ou 

... (Jung, 1950/1960). 

 

 

4.1.3.12 Citação de documentos de acesso exclusivo em meio 

eletrônico 

Citar, sempre que possível, um documento eletrônico da mesma forma 

que qualquer outro documento usando o estilo autor-data. Na referência deve 

constar o endereço eletrônico do documento. 
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4.1.3.13 Citação com omissão de parte do texto original 

 Usar reticências para indicar a omissão de parte do texto original. No 

início e final de citações não se deve usar reticências. 

Exemplo: 

 

 “Em resumo, para nós, o invariante do plano ético é a busca de sentido para a 

vida, e os diversos conteúdos dependerão dos diversos sentidos atribuídos à vida. 

... A questão do sentido é incontornável no plano moral, e certamente não é por 

acaso que a anomia moral, ou o 'crepúsculo do dever', diagnosticados atualmente, 

são contemporâneos das dificuldades de encontrar um sentido para a vida e, logo, 

para as ações.” (La Taille, 2010, p.112). 
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4.1.4 PADRÃO VANCOUVER 

 

O formato Vancouver adota o sistema numérico de citação, e nesse 
sistema os documentos citados são representados por números arábicos e em 
ordem crescente na medida em que aparecem no texto.  

Mesmo em citações diretas a página consultada não é indicada. 

Exemplos: 

 

“The article also focuses on showing that the core of Mead's action theory  rests on 
the concept which sees the human being as an acting organism constituted socially 
through the capacity  of employing  meaningful gestures and symbols..”15 
 
 
 
“Para Coury e Sato21, após a realização de uma revisão sistemática...” 

 

 

A indicação numérica no texto deve ser feita situando-a de forma 
sobrescrita e à linha do texto. 

Quando o autor cita uma sequência de referências, as indicações 
numéricas devem ser separadas por hífen, exemplo:  

"Existem vários métodos para se computar diferentes grandezas à córnea 
com base nas imagens." 1-4 

 

Quando o autor cita referencias aleatórias, as indicações numéricas devem 
ser separadas por vírgula, exemplo: 

"Diversos estudos sugerem que um escore de mais de 10 pontos 
representa uma doença grave." 1,3,18,31 

 

4.1.4.1 Citação direta ou textual  

É a transcrição fiel de grafia, redação e pontuação do documento 

consultado.  

Exemplo: 

 

Para Bastos et al.5 “[...] numa dissertação não se deve abusar do  
uso de abreviaturas.” 
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4.1.4.2 Citação direta até 3 linhas  

É inserida no texto, em fonte normal (Arial 12) e entre aspas.  

Exemplo:  

 

Segundo Morin7 “É na linguagem que o discurso ganha seu sentido com relação 

à palavra [...].” 

ou 

“É na linguagem que o discurso ganha seu sentido com relação à palavra 

[...].”7  

 

 

4.1.4.3 Citação direta com mais de 3 linhas  

Quando ultrapassar mais de 3 linhas, a transcrição deve receber um 

recuo de 4 cm da margem esquerda, com espaçamento simples, sem aspas e 

digitada em fonte menor que o texto principal (10 ou 11). 

Exemplo:  

 

O que é um jornal, se não um produto, formado de um número 
fixo de páginas, obrigado a sair uma vez por dia, e no qual as 
coisas ditas não serão mais unicamente determinadas pelas 
coisas a dizer (segundo uma necessidade absolutamente 
interior), mas pelo fato de que, uma vez por dia, se deverá dizer 
o tanto necessário para preencher tantas páginas?12  

 

 

4.1.4.4 Citação com destaques, supressões e interpolações no texto  

 Supressões, interpolações, comentários, ênfase ou destaques, em 
citações devem ser representadas conforme a seguir:  

Supressões: [...]  

Interpolações, acréscimos ou comentários: [ ]  

Destaque, ênfase: grifo ou negrito.  

Havendo omissão no meio do texto, usar reticências entre colchetes. 

Exemplos:  
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Segundo Ficht9 "[...] buscavam explicar o desempenho do individuo nas 
organizações." 

 

“[...] o texto pode ser concebido como resultado parcial de nossa 
atividade comunicativa, que compreende processos, operações e 
estratégias que têm lugar na mente humana, e que são postos em ação 
em situações concretas de interação social.” 15 
 

“O universo ou população é o conjunto de seres animados que 
apresentam pelo menos uma característica em comum (...) dependem do 
assunto a ser investigado”. 23 
  

“[...] Prestes é o partido [comunista] e o partido é Prestes.”18  

 

 

4.1.4.5 Citação indireta  

 Adotada nos casos em que não há transcrição exata do texto original, 
mas a reprodução de ideias e informações do documento do qual foram 
extraídas. Não usar aspas.  

Exemplo: 

 

As atividades a serem desenvolvidas são inúmeras e há somente um 
enfermeiro para se responsabilizar por elas, tornando-se difícil conciliá-las. A 
competência assistencial abrange a assistência de forma integral, incluindo o 
cuidado dos familiares, agentes participantes e ativos desse processo. Para outro 
enfermeiro, a assistência aos familiares insere-se na competência Gerencial e 
não Assistencial22.   

 

 

4.1.4.6 Citação de citação  

Indicada pelas expressões “apud” ou “citado por”, o uso da citação de 
citação não é recomendada em trabalhos acadêmicos-científicos, pois a obra 
original não foi consultada, dando margem a falsas interpretações e 
incorreções. Nas referências indicar apenas o documento que foi consultado. 

 Exemplos:  
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Van Dijk (1983) citado por Fagundes13, afirma que “[...] no texto jornalístico 

é convencional apresentar-se um resumo do acontecimento abordado. Esse 

resumo pode ser expresso por letras grandes separadas do resto do texto 

ou na introdução no ‘lead’ [...].” 
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4.2 REFERÊNCIAS 
 

Lista de todas as fontes citadas pelo autor.  As Referências são 

localizadas ao final do trabalho, em página independente, em espaço simples 

na mesma obra e devem ser separadas entre obras por dois espaços simples, 

arranjadas de acordo com o padrão escolhido para sua formatação. Neste item 

vale esclarecer que a UNISA adota três padrões de referências, estando cada 

um deles de acordo com a área de conhecimento do trabalho realizado: 

Áreas de Humanas: padrão ABNT (NBR 10520/2002); 

 Áreas da Saúde: padrão Vancouver (ICMJE, 2013); 

Curso de Psicologia: padrão APA (OWl, 2013)  

O termo utilizado como cabeçalho é REFERÊNCIAS (incluindo todas as 

formas documentais impressas, eletrônicas ou de acesso via Web, numa única 

lista).   

Nas referências a informação da edição só deve constar a partir da 2ª 

edição. 

 

Importante: Todas as fontes referenciadas devem ter sido 
citadas no corpo do trabalho e vice-versa. 
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4.2.1 PADRÃO ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS 

  

Regra Geral: Todos os tipos de documentos referenciados, quando 

recuperados através da Internet, devem apresentar, após a data de 

publicação ou da última informação referenciada, as informações: Disponível 

em: <http://...>. Acesso em: dia mês ano. (Ex: Disponível em: 

<https://www.google.com.br/#q=disserta%A3o+etica=12>. Acesso em: 15 

nov 2013. Porém, Documentos de acesso exclusivo em meio eletrônico 

tem regra específica (ver item 4.2.1.18). 

 

4.2.1.1 Autoria 

4.2.1.1.1 Obra com um único autor  

  

SOBRENOME, Prenome completo. Título: subtítulo. Edição. Local: 
Editora, data de publicação. 

 

Exemplos: 

ALMEIDA, Maria Lúcia Pacheco de. Como elaborar monografias: 
normas.   2. ed.  Belém: Universidade Federal do Pará, 1981.   
 
ou 
 
ALMEIDA, M. L. P. Como elaborar monografias: normas. 2. ed. 
Belém:  Universidade Federal do Pará, 1981.   

 

4.2.1.1.2 Obra com dois autores  

 

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

Edição. Local: Editora, data. 

 

Exemplo:  

TAMMARO, Anna Maria; SALARELLI, Alberto. A biblioteca digital. 
Brasilia: Briquet de Lemos, 2008. 
 
 
 

http://.../
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4.2.1.1.3 Obra com três autores 

 

 SOBRENOME, Prenome; SOBRENOME, Prenome; SOBRENOME, 

Prenome.  Título: subtítulo. Edição. Local: Editora, data. Total de 

páginas. 

   

Exemplo:  

MARQUES, Cristina P. C.; MATTOS, M. Isabel L. de; LA TAILLE, Ives de. 
Computador e ensino: uma aplicação à língua portuguesa. 2. ed. São 
Paulo: Ática, 1983. 210p. 

 

4.2.1.1.4  Obra com mais de três autores  

  

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

data. Total de páginas. 

 

Exemplo: 

BASTOS, Lilia da Rocha et al. Manual para elaboração de projetos  e  
relatórios de  pesquisa, teses e dissertações. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1981. 153p. 

 

4.2.1.1.5 Obra com entrada pelo título (sem autor) 

Quando não for possível identificar a autoria do documento, iniciar a 

referência pelo título, tendo a primeira palavra em caixa alta. 

 

             

TÍTULO: subtítulo. Edição. Local: Editora, data. Total de páginas.   

  

Exemplo: 

GLOSSÁRIO de termos técnicos, estatísticos educacionais. Florianópolis: 

SEC/UDI, 1974. 275p. 

 

4.2.1.1.6 Órgão governamental como autor 
 

“Quando a entidade, vinculada a um órgão maior, tem uma 
denominação 
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específica que a identifica, a entrada é feita diretamente pelo seu 
nome.” (ABNT, 2002, p. 15). 

 
 
NOME GEOGRÁFICO. Nome do órgão. Título.  Local, data. Número de 
páginas ou volume. 
  
Exemplos: 
 
BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. Departamento de 
Administração. A questão da educação básica. Brasília, 1970. 10 p. 
 
SÃO PAULO (Município). Câmara Municipal. Zoneamento urbano. São 
Paulo, 1990. 12 p. 
 

4.2.1.2 Tipos de Documentos 

4.2.1.2.1Monografia no todo 

 

 SOBRENOME, Prenome (autor do livro). Título: subtítulo do livro. 
Edição. Local: Editora, data.   

 

 Exemplo: 

RIBEIRO, R. J. (Org.). A sedução e suas máscaras: ensaios sobre 
Don Juan. São Paulo: Companhia das Letras, 1988 

 

 

4.2.1.2.2 Capítulo de livro com autoria própria  

 

SOBRENOME, Prenome (autor do capítulo). Título do capítulo. In: 
SOBRENOME, Prenome (autor do livro). Título: subtítulo do livro. 
Edição. Local: Editora, data.  Volume, capítulo, página inicial e final da 
parte referenciada. 

 

Exemplo:     

PERRONE-MOISÉS, L. Don Juan na literatura de hoje. In: RIBEIRO, R. J. 
(Org.). A sedução e suas máscaras: ensaios sobre Don Juan. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1988. cap. 10, p. 129-41. 

 

 

 



 

55 
 

UUNNIISSAA  ––   SSIIBB  MMiillttoonn  SSoollddaannii  AAffoonnssoo    

 

 
4.2.1.2.3 Evento como um todo (seminários, congressos, conferências, 

simpósios, encontros, etc). 

 

NOME DO CONGRESSO, número, data, local de realização (cidade). 
Título...  Local: Editora, data. Número de páginas ou volume. 

 

Exemplo: 

CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 
10., 1994, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: Associação dos 
Bibliotecários de Minas Gerais, 1994.  

 
4.2.1.2.4 Trabalho apresentado em evento 

 

SOBRENOME, Prenome (autor do trabalho). Título do trabalho. In: 
NOME DO CONGRESSO, número, data, local de realização (cidade). 
Título... Local: Editora, data. Páginas. 

 

Exemplo: 

COELHO NETO, José Teixeira. As duas crises da biblioteconomia. In:  
CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 
21., 1994, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: Associação dos 
Bibliotecários de Minas Gerais, 1944. p. 150-62. 
 

4.2.1.2.5 Trabalhos de conclusão de curso  
  

SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo. Ano. Quantidade de folhas. 
Natureza - Faculdade, Universidade, Local,  Ano. 

 
 
Exemplo:  
ALBERTINI, Lilian Sauer. Proposta de educação ambiental para os  
freqüentadores do Clube Guaraci, Represa Guarapiranga (São 
Paulo – SP). 1993. 30 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação) - 
Faculdade de Biologia, Universidade de Santo Amaro, São Paulo, 1994. 
  

4.2.1.2.6 Teses e dissertações  
 
SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo. Ano. Número de folhas. 
Natureza  - Faculdade, Universidade, Local, data. 
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Exemplo: 

FANTUCCI, I. Contribuição do alerta, da atenção, da intenção e da 
expectativa temporal para o desempenho de humanos em tarefas 
de tempo de reação. 2001. 130 f. Tese (Doutorado em Psicologia) – 
Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001.       

       
4.2.1.2.7 Publicações Periódicas e Seriadas 

 
4.2.1.2.7.1 Periódico no todo 

 
TÍTULO DA REVISTA. Local de publicação: editor, data de início e data 
de encerramento da publicação, se houver. 

 
 
Exemplo: 
BOLETIM GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1943-1978. 

  

4.2.1.2.7.2 Artigo de periódico 

 

SOBRENOME, Prenome (autor do artigo). Título do artigo. Título da 
revista, Local da publicação (cidade), volume, número do fascículo, 
página inicial e final do artigo, mês abreviado ano de publicação. 
 
Exemplo: 
 
LIMA, Almery Cordeiro. Elaboração do trabalho científico. Revista de 
Comunicação Social, Fortaleza, v. 8, n. 1/2, p. 21-39, jan./fev. 1978. 

 

4.2.1.2.7.3 Suplemento  

                                                           

SOBRENOME, Prenome (autor do artigo). Título do artigo. Título da 
revista, Local da publicação (cidade), volume, número do fascículo, 
página inicial e final do artigo, mês abreviado ano de publicação. 
Suplemento. 
 
 
Exemplo: 
 
PEREIRA, Darci. A escola invisível. Educação em Ciências Sociais,  
Rio de Janeiro,  v. 5, n. 7, p. 2-9, jul. 1984. Suplemento. 
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4.2.1.2.7.4 Artigo de jornal  

 

SOBRENOME, Prenome (autor do artigo). Título do artigo. Nome do 
Jornal, local, dia, mês, ano. Número ou título do caderno, seção ou 
suplemento. Páginas inicial-final. 

 
Exemplo:  
 
SOUZA, Cláudio de. Arte brasileira em longo 
retrospecto: exposição do UNIBANCO revela produção de 70 anos. 
Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 4 set. 1994. Caderno B, p. 4. 
 

4.2.1.2.8 Referências Legislativas 

4.2.1.2.8.1 Jurisprudência (Acórdão, sentenças  e demais decisões 

judiciais) 

 

NOME DO LOCAL (País, Estado ou Cidade). Nome da corte ou tribunal. 
Ementa ou acórdão. Tipo e número do recurso. Partes litigantes. Nome 
do relator. Data do acórdão. Indicação da publicação que divulgou o 
acórdão. 

 
 
Exemplo: 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Deferimento de Pedido de 
Extradição no  410. Estados Unidos da América e José Antonio 
Fernandez. Relator: Ministro Rafael Mayer. 21 de março de 1984. 
Revista Trimestral de Jurisprudência, Brasília, v. 109, p. 870-879, 
set. 1984. 

 

4.2.1.2.8.2 Leis, decretos, portarias etc. 

 
NOME DO LOCAL (País, Estado ou Cidade). Título (especificação da  
legislação, número e data). Ementa. Título da publicação oficial, 
Local, volume, número, página, data. Demais informações consieradas 
importantes para a identificação do documento. 

 
 
Exemplo: 

 
BRASIL. Decreto n.° 1205, de 1 de agosto de 1994, Aprova a estrutura 
regimental do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, e dá 
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outras providências. Diário Oficial [da] Republica Federativa do 
Brasil, Brasília, DF, v. 132, n. 146, p. 11509, 2 ago. 1994. Seção 1, pt. 
1. 

 

4.2.1.2.9 Relatórios 

 

SOBRENOME, Prenome. Título do relatório. Local: Instituição 
financeira, Ano. (Número do relatório). 
 
Exemplo: 
 
SUCUPIRA, Nilton. Relatório Nacional da Saúde. São Paulo: FINEP, 
1989. (Relatório 3). 

 

4.2.1.2.10 Patentes 

 

ENTIDADE RESPONSÁVEL e/ou AUTOR, Título da invenção na língua 
original. Número da patente e datas do período do registro.  

 
Exemplo: 
 
COMMODITIES TRADING AND DEVELOPMENT LIMITED. André Aspa. 
Processo e instalação para alcalinizar e pasteurizar as sementes 
de cacau antes de seu esmagamento. Int. C/3 A23 G1/02. BR n. PI- 
8002162.2 abr. 1980, 25 nov. 1980.  
 

4.2.1.2.11 Resenha 

 

SOBRENOME, Prenome. Título do documento. Local: Editora, ano, 
paginação. Resenha de: SOBRENOME, prenome. Título da resenha. 
Título da publicação, Local, volume, número, páginas, mês e ano. 

 

Exemplo: 

SAMARANYAKE, L. P., MAC FARLENE, T. W. (Ed.). Oral candidosis. 
London:     Wright, 1992. 265 p. Resenha de: BIRMAN, E.E. Resenha. 
Rev. Fac.  Odontol.  FZL, v. 4, n. 1, p. 69, jan./jun. 1992. 
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4.2.1.2.12 Materiais Especiais 

4.2.1.2.12.1 Documentos iconográficos: fotografia, conjunto de 

transparências, diapositivo, gravura, pintura à óleo, desenho técnico 

 

SOBRENOME, Prenome. Data. Título, local da produção, produtor, 
descrição física do material. 

 

Exemplo: Diapositivos (slides) 
AMORIM, Helio Mendes de. Viver ou morrer. Rio de Janeiro: 
Sonoro-Video, [197?]. 30 slides, color, audiocassete, 95 min. 
 
Exemplo: Fotografia em papel 
KELLO, Foto & Video. Escola Tecnica de santa Catarina. 1974. 1 
álbum (28 fot): color.; 17,5 x 13cm. 
 
Exemplo: Conjunto de transparências 
O QUE acreditar em relação à maconha. São Paulo: CERAVI, 1982. 22 
transparências, color., 25cm x 20cm. 
 

4.2.1.2.12.2 Imagem em movimento: filmes, fitas de vídeo, DVD 

 

TÍTULO. Crédito (diretor, produtor). Local: Produtora, data. Descrição 
do suporte físico.  
 
Exemplo: fita de vídeo 
 
PEDESTRIANT reconstruction. Produção de Jerry J. Eubanks. 
Tucson: Lawuers & Judges Publising, 1994. (40 min): VHS. Ntsc. 
son. color. Didatico. 

 
Exemplo: Filme longa metragem 
 
CENTRAL do Brasil. Direção: Walter Salles. Produção de Martire de 
Clermont- Tonnerre e Arthur Cohn. [S.I.]: Le Studio Canal; Riofilme; 
MACT Productions, 1998. 1 filme (106 min), son., color., 35mm. 
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4.2.1.2.12.3 Documentos cartográficos: atlas, mapa, fotografia aérea e 

imagem de satélite  

 

TÍTULO. Local da produção: produto. Data. Descrição do material 
(mencionar col., se colorido, em centímetros). 
 

Exemplo: Mapas 

O QUE ACREDITAR em relação à maconha. São Paulo: Ceravi, 1982. 1 
mapa. Escala 1:2.000. 
 

Exemplo: Atlas 

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

Exemplo: Fotografia aérea 

INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO (São Paulo, SP). Projeto 
Lins Tupã: foto aérea. São Paulo, 1983. 1 fotografia aérea. Escala 
1:32.000. Fx 28, n. 12. 
 

Exemplo: Imagem de satélite 

LANDSAT TM 2. São José dos Campos: Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais, 1987-1988. Imagem de satélite. 1 fotografia aérea. Escala 
1:100.000. Canais 3, 4 e composição colorida 3, 4 e 2. 

 

4.2.1.2.12.4 Documentos sonoros: CD, long play, entrevista gravada 

 

SOBRENOME, Prenome (compositor ou intérprete). Título.  Local: 
gravadora, data, especificação do suporte e duração. 
 
 
Exemplo: Fita cassete 
FAGNER, R. Revelação. Rio de Janeiro: CBS, 1988. 1 fita cassete (60 
min.), 3 ¾ pps. Estéreo. 
 
Exemplo: CD (com vários compositores) 
MPB especial (Rio de Janeiro): Globo, c1992. 1 CD. (50 min.). (Globo, 
collection 20). 
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Exemplo: Entrevista gravada 
SILVA, L. I. L. da.  Luiz Inácio Lula da Silva: depoimento (abr. 1991). 
Entrevistadores: V. Tremel e M. Garcia. São Paulo: SENAC-SP, 1991. 2 
fitas cassetes (120 min.). 
 
Exemplo: CD-Rom 
KOOGAN, A. Enciclopédia e dicionário digital. São Paulo: Delta, 
1998. 1 CD-ROM. 

 

4.2.1.2.12.5 Partituras 

 

SOBRENOME, Prenome. Título. Local: editora, data. (características do 
material). 
 
Exemplo:  

BARTOK, B. O mandarim maravilhoso: op 19. Wien: Universal, 1952. 
1 partitura (73 p.). Orquestrada. 

 

4.2.1.2.12.6 Documentos tridimensionais: esculturas, maquetes, 

objetos e suas representações 

 

SOBRENOME, Prenome. Título. Data. Características físicas do material. 

 

Exemplo: 

DUCHAMP, P. M. Esculturas para viajar. 1918. 1 escultura variável, 
borracha colorida. Original destruído. 

 

4.2.1.2.12.7 Bula de remédio 

 

NOME COMERCIAL ou NOME GENÉRICO / Nome do princípio ativo: 
apresentação do medicamento. Responsável técnico. Local: Laboratório 
fabricante, ano. Tipo de documento. 
 

Exemplo: 

DIPIRONA SÓDICA / Dipirona sódica: solução oral – 500mg/mL. Andréia 
Cavalcante Silva. Anápolis, GO: Teuto Brasileiro, 2010. 1 bula de 
remédio. 
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4.2.1.2.13 Documentos de acesso exclusivo em meio eletrônico 

4.2.1.2.13.1 Bases de dados 

 
NOME. Local: Instituição responsável, Data de início – data fim (se 
houver). Disponível em: <endereço eletrônico>. Acesso em: data de 
acesso. 
 

Exemplo: 

KIRK-OTHMER Encyclopedia of Chemical Technology. New York: John 
Wiley, 1999. Disponível em: <http://onlinelibrary.wiley.com/book/ 
10.1002/ 04712389 61>. Acesso em: 02 fev. 2014. 

 

4.2.1.2.13.2 Lista de discussão 

 

NOME DA LISTA [lista de discussão]. Local: Instituição responsável, 
data. Disponível em: <endereço eletrônico>. Acesso em: data de 
acesso 
 

Exemplo: 

MEDLIB-L. [lista de discussão]. Chicago: Medical Library Association, 
1995 Aug 13. Disponível em: <medlib-l@list.uvm.edu>. Acesso em: 11 
maio 2004. 
 

4.2.1.2.13.3 E-mail 

 

SOBRENOME DO AUTOR DA MENSAGEM, Prenome. Título da 
mensagem (em negrito) [tipo de mensagem]. Mensagem recebida por 
endereço de e-mail do receptor data de recebimento da mensagem. 
 

Exemplo: 

ACCIOLY, F. Publicação eletrônica (mensagem pessoal). Mensagem 
recebida por <mtmendes@uol.com.br> em 26 jan. 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:MEDLIB-L@LIST.UVM.EDU
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4.2.2 PADRÃO APA (AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION) 

 

Regras básicas para referências Padrão APA 

 

 Todas as linhas após a primeira linha de cada entrada na sua lista de 

referência devem ser iniciadas abaixo da 4ª. letra da primeira linha;  

 Os nomes dos autores são invertidos (sobrenome primeiro); dar o último 

nome e iniciais de todos os autores de um trabalho específico para até e 

incluindo sete autores. Se o trabalho tiver mais de sete autores, listar os seis 

primeiros autores e, em seguida, utilize reticências após o sexto nome do 

autor. Após as elipses, liste o nome do último autor do trabalho; 

 Entradas da lista de referências devem ser em ordem alfabética pelo 

sobrenome do primeiro autor de cada trabalho; 

 Para vários artigos do mesmo autor, ou autores listados na mesma ordem, 

listar as entradas em ordem cronológica, desde a mais tenra à mais recente; 

 Apresentar o título da revista na íntegra;  

 Manter a grafia adotada pela revista em seu título;  

 Ao se referir a livros, capítulos, artigos, ou páginas Web, usar letra 

maiúscula apenas na primeira letra da primeira palavra de um título e 

subtítulo, na primeira palavra depois de dois pontos ou um traço no título, e 

nomes próprios;  

 Usar Itálico em títulos de livros e revistas; 

 A edição deve ser indicada pela abreviatura dos numerais ordinais, 

seguida da abreviatura da palavra edição, e entre parênteses. A indicação de 

edição deve aparecer apenas a partir da segunda edição, no idioma da 

publicação.  

Exemplo:  

 

 Heller, A. (1989). O cotidiano e a história (3ª ed.). Rio de Janeiro: Paz e 

Terra.  

 

 Quando o documento for publicado em mais de um volume é necessário 

que se indique a quantidade de volumes, seguido das abreviaturas "Vol." ou 

"Vols.". Quando for necessário acrescentar a indicação de edição e volumes, 
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essas informações devem preceder a indicação de páginas, separadas por 

vírgula.  

Exemplos: 

Wiener, P. (Ed.). (1973). Dictionary of the history of ideas (Vols. 1-4). 

New York, NY: Scribner's. 

 

Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The New Encyclopedia 

 Britannica. (Vol. 26, pp. 501-508). Chicago, IL: Encyclopedia 

Britannica. 

 

IMPORTANTE 

 

 Todos os tipos de documentos referenciados, quando recuperados 

através da Internet, devem apresentar, após o nome da editora, ou da 

última informação referenciada, as informações: Recuperado em (indicar 

a data em que o documento foi recuperado), de (endereço eletrônico).    

(Ex: Recuperado em 18 de novembro de 2014, de www.crprj.org.br/ 

livro_formacao.pdf. Porém, Documentos de acesso exclusivo em 

meio eletrônico tem regra específica (ver item 4.2.2.3.10).  

 

 

 

4.2.2.1 Autoria 

4.2.2.1.1 Um autor  

 

Sobrenome, Prenome (iniciais) do autor. (data de publicação). Título da 
obra: subtítulo. Local: Editora.  

 

Exemplo: 

 Lucena, L. (2014). Transtorno do pânico: implicações e 

tratamento. São Paulo: Conselho Regional de Psicologia. 

 

 

 

 

http://www.crprj.org.br/
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4.2.2.1.2 Dois autores  

 

Sobrenome, Prenome (iniciais) do autor, & Sobrenome, Prenome 
(iniciais) do autor. (data de publicação). Título da obra: subtítulo. 
Local: Editora.  

 

Exemplo: 
Santos, A., & Carneiro, T. (2013). Inteligências múltiplas e seus 

jogos. São Paulo: Conselho Regional de Psicologia. 
 
4.2.2.1.3 Três a cinco autores  

 

Sobrenome, Prenome (iniciais) do autor, Sobrenome, Prenome (iniciais) 
do autor, Sobrenome, Prenome (iniciais) do autor, & Sobrenome, 
Prenome (iniciais) do autor, (data de publicação). Título da obra: 
subtítulo. Local: Editora.  
 

Exemplo: 
Marques, Cristina P. C.; Mattos, M. Isabel L. de & La Taille, Ives de. 

(1983). Computador e ensino: uma aplicação à língua portuguesa. 
(2. ed.) São Paulo: Ática. 

 

4.2.2.1.4 Seis ou mais autores  

 

Sobrenome, Prenome (iniciais) do autor, Sobrenome, Prenome (iniciais) 
do autor, Sobrenome, Prenome (iniciais) do autor, Sobrenome, 
Prenome (iniciais) do autor, Sobrenome, Prenome (iniciais) do autor 
Sobrenome, Prenome (iniciais) do autor et al. (data de publicação). 
Título da obra: subtítulo. Local: Editora.  

Exemplo: 

Mattar, B., Medici, D., Dias, D., Cordeiro, M., Costa, J., Carvalho, 
D. et al. (2010). Depressão: do transtorno ao sintoma. São 
Paulo: Atheneu.  

 

Obs.: Em casos específicos, tais como: projetos de pesquisa científica e 

indicação de produção científica em relatórios para órgãos de financiamento, 

citam-se todos os autores. 
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Exemplo: 

Trecapelli, S., Soares, F., Rodrigues, M., Noronha, E., Martins, S., 
Aires, M. , Mattos, C., Cunha, P., Lins, S., Perreira, R., & 
Albuquerque, R. (2011). Os caminhos do envelhecer. São 
Paulo: SIBi-USP. 

 

4.2.2.1.5 Autoria desconhecida  

 

          Título. (data de publicação). Local: Editora. 

 

  

Exemplo: 

 Manual do turista. (2009). São Paulo: Fnac. 

 

4.2.2.1.6 Tradutor  

Deve ser indicado entre parênteses logo após o título, na forma direta, 

seguido pelas abreviaturas “trad.” ou “trads.”, conforme o caso. Um tradutor 

(trad.) dois ou mais (trads.)  

 

Sobrenome, Prenome (iniciais) do autor. (data de publicação). Título da 
obra.      (Nome e sobrenome do(s) tradutor(es). Local de 
publicação: Editora.  
  

Exemplo: 

McMAHAN, Jeff. (2011). A ética no ato de matar: problemas às margens 
da vida. (Jônadas Techio, trad.). Porto Alegre: Artmed.  
 

 
4.2.2.1.7 Autor entidade (Entidades coletivas, governamentais, 

públicas, particulares etc.)  

 

Nome da entidade. Título do documento. (ano de publicação). Local de 
publicação: Autor. 
  

Exemplo: 
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Organização Mundial da Saúde. Secretaria de Vigilância de 

Saúde. Programa de Controle do Ebola. (2014). 
Recomendações e formas para se proteger do vírus. Brasília, 
DF: Autor.  

 
4.2.2.2 Série  

 

Sobrenome, Prenome (iniciais) do autor. (data de publicação). Título da 
obra. (Nome da série). Local de publicação: Editora. 
 

Exemplo:  
Cunha, A. (2000). Ciências ambientais (Série Formação 

Ambiental, n° 15).     São Paulo: FTD. 
 

4.2.2.3 Tipos de Documentos 
 

4.2.2.3.1 Monografia  

   

Prenome, Sobrenome do autor da publicação (iniciais). Título da 
publicação: subtítulo. Local: Editora.  
  

Exemplo: 

Ferreira, S.M. S.P. & Targino, M. G. Targino. (Orgs.). Mais sobre revistas 
científicas: em foco a gestão. São Paulo: Senac.  

 
 
4.2.2.3.2 Parte de Monografia (Capítulo de livro) 

   

Sobrenome, Prenome (iniciais) do(s) autor(es) do capítulo. (data de 
publicação). Título do capítulo. In Prenome (iniciais) Sobrenome do 
autor da publicação. Título da publicação: subtítulo (pp....). Local: 
Editora.  
  

Exemplo: 

Moreira, S. R. G. (2008). A ética na revista científica. In S.M. S.P. 
Ferreira, & M. G. Targino. (Orgs.). Mais sobre revistas científicas: 
em foco a gestão. (pp.97-108). São Paulo: Senac. 
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4.2.2.3.3 Parte de Monografia com mesmo autor da obra no todo  

 

Sobrenome, Prenome (iniciais) do(s) autor(es) do capítulo. (data de 
publicação). Título do capítulo. In Prenome (iniciais) Sobrenome do 
autor da publicação (ou Título da obra se o autor for o mesmo da 
parte). Título da publicação: subtítulo (pp....). Local: Editora.  

 

 Exemplo: 

Jung, C. (1976). Eu ou ego. In A psicologia do inconsiente, (pp. 
25-32). Rio de   Janeiro: Imago.  

 

4.2.2.3.4 Trabalhos acadêmicos (TCC, Dissertação e Tese) 

  

Sobrenome, Prenome (iniciais) do autor. (data de publicação). Título da 
publicação: subtítulo. Grau, nome da instituição, Local.  
  

Exemplo: 

Lacerda, C. (2008). Biologia reprodutiva das Ionopsis Kunth. 
Dissertação de Mestrado, FFCLRP, Universidade de São Paulo, 
São Paulo.  

 

4.2.2.3.5  Verbete  

  

Verbete. (data de publicação). In Título da publicação: subtítulo (Vol. 
..., pp. ...). Local de publicação: Editora.  

  
ou  
  
Sobrenome, Prenome (iniciais) do(s) autor(es) do verbete. (data de 

publicação). Verbete. In Prenome (iniciais) Sobrenome do(s) 
autor(es) da publicação (responsabilidade intelectual). Título da 
publicação: subtítulo (pp. ...). Local: Editora.  

  

Exemplos: 

Inconsciente. (2001). In Dicionário de psicologia (p. 252). São 
Paulo: Vozes. 

 
ou 
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Valleur, M. (1991). Addiction. In Grand dictionnaire de la psychologie 

(p.15). Paris: Larousse.  
 

 
4.2.2.3.6 Trabalho de evento publicado em periódico  

 

Sobrenome, Prenome (iniciais) do(s) autor(es). (data de publicação). 
Título do trabalho. Título do periódico em que foi publicado, 
volume(número/fascículo), página da publicação. (Evento em que foi 
apresentado,Local do evento).  
 

 
Exemplo: 
 
Mingroni-Netto, R. C. (1996). Origin of fmr-1 mutation: Study of closely 

linked microsatellite loci in fragile x syndrome [Resumo]. Brazilian 
Journal of Genetics, 19(Suppl. 3), 144. (Trabalho apresentado no 
National Congress of Genetics, 42. Caxambu, MG). 

 

4.2.2.3.7 Publicações Periódicas  

4.2.2.3.7.1 Artigo de revista  

 

Sobrenome, Prenome (iniciais) do(s) autor(es). (data de publicação, 
mês). Título do artigo. Titulo do Periódico: Subtítulo, 
volume(número), páginas.  
 

Exemplo: 
 
Peci, A. (2007). Reforma regulatória brasileira dos anos 90 à luz do 

modelo de Kleber Nascimento. Revista de Administração 
Contemporânea, 11(1), 11-30. 

 

4.2.2.3.8 Documentos Jurídicos  

As informações necessárias para referências da legislação brasileira não 

são atendidas pelo Estilo Vancouver, e por essa razão deve-se adaptar à NBR 

6023 – Referências. Veja exemplo abaixo: 

 

 Título e número do decreto ou lei. (data de publicação). Dados da 
publicação. Local (cidade): Editora (Órgão que publicou).  
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Exemplo: 
Lei Nº 7498, de 25 de junho de 1983. Dispõe sobre a 

regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras 
providências. (1986). Brasília: Diário Oficial da União. 
 

 4.2.2.3.9 Materiais Especiais  
Filmes artísticos ou científicos, gravações de vídeo e som, ilustrações, 

slides, transparências, cartazes, esculturas, maquetes, jogos, modelos, 

protótipos etc.  

  

Sobrenome, Prenome (Produtor), & Sobrenome, Prenome (Diretor). 
(data). Título do filme [meio de gravação]. Local: Produtora.  

  

Exemplo: 

 Apted, M. (1994). Nell. [DVD]. EUA: Fox Video. 

 

4.2.2.3.10 Documentos de acesso exclusivo em meio eletrônico 

Banco de dados, base de dados, lista de discussão, blog etc. 

 

Nome do banco de dados, base de dados ou lista de discussão. (data  
de atualização). Recuperado em data de recuperação da informação, 
de endereço eletrônico  
 

Exemplo: 
 

PsycINFO®. (2014). Recuperada em 20 de outubro de 2014, de 
http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx. 
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4.2.3 PADRÃO VANCOUVER 

 

Criado em 1978, na cidade de Vancouver (Canadá), por um grupo de 

editores de revistas científicas da área da saúde, com o objetivo de definir 

padrões de formatação de artigos submetidos às suas publicações.  

 

4.2.3.1 Autoria 

4.2.3.1.1 Com um autor 

 

Sobrenome do autor Iniciais do nome do autor. Título do livro. Edição. 
Local de publicação: Editora; data de publicação. Total de páginas. 

 

Exemplo: 
 
Severino AJ. Metodologia do trabalho científico. 22ª ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Cortez; 2002. 279p. 

 

4.2.3.1.2 Com 2 autores 
 
 

Sobrenome do 1º autor Iniciais do nome do autor, Sobrenome do 2º 
autor Iniciais do nome do autor. Título do livro. Edição. Local de 
publicação: Editora; data de publicação. Total de páginas. 
 
 
Exemplo: 
 
Abbas AK, Lichtman AH. Imunologia básica. 2ª ed. São Paulo: Elsevier;  
2004. 309p.  

 
4.2.3.1.3 Com 3 autores 
 
 

Sobrenome do 1º autor Iniciais do nome do autor, Sobrenome do 2º 
autor Iniciais do nome do autor, Sobrenome do 3º autor Iniciais do 
nome do autor Título do livro. Edição. Local de publicação: Editora; data 
de publicação. Total de páginas. 
 
Exemplo: 
 
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS. Medical microbiology. 
4th  
ed. St. Louis: Mosby; 2002. 
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4.2.3.1.4 Com mais de 3 autores 
 
 No padrão Vancouver, as referências de documentos podem citar até 6 

autores, e no caso de obras com 7 ou mais autores, citar os 6 primeiros 

seguido da expressão “et al.”, ou ainda, relacionar todos os autores. 

 

Exemplo: 

Habr-Gama A, Rodrigues JG, Cecconello I, Zilberstein B, Machado MCC, 
Saad WA, et al. Atualizaçãoem cirurgia do aparelho digestivo e 
coloproctologia. São Paulo: Roca; 2001. 

 
 
 
4.2.3.1.5 Com indicação explícita de responsabilidade pelo conjunto da 

obra (Coordenador, Organizador, Editor etc.) 

 

Lopes AC, organizador. Tratado de clínica médica. 2ª ed. São Paulo: 
Roca; 2009. 3 v. 
 
Machado MH, coordenador. Os médicos no Brasil: um retrato da 
realidade. Rio de Janeiro: Graal; 1979. 
 

Guerro AR, editor. Aborto y anticoncepción de amergencia: aspectos 

antropológicos, éticos e jurídicos. Ecuador: Universidad Tecnica 

Particular de Loja; 2013. 214p. 
 
  
4.2.3.1.6 Com indicação de tradução da obra 
 
 

Sobrenome do autor Iniciais do nome do autor. Título do livro. Tradução 
de (Nome do tradutor). Edição. Local de publicação: Editora; data de 
publicação. Total de páginas. 
 
Exemplo: 
 
Devin TM, coordenador. Manual de bioquímica com correlações clínicas. 
Tradução de Yara M Michelacci. 6ª. ed. São Paulo: Edgard Blucher; 
2004. 1186p. 
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4.2.3.1.7 Referenciadas pelo título 
 

Quando não for possível identificar a autoria do documento iniciar a 

referência pelo título. 

 

Título. Local: Editora; ano. Total de páginas. 
 
 

Exemplo: 
 
Dorland's illustrated medical dictionary. 29th ed. Philadelphia: W.B. 
Saunders; 2000. 400p. 

 
 
4.2.3.1.8 Autores com nomes que indicam parentesco 
 

Exemplo: 
 
Santos CJ Jr. Manual de segurança alimentar: boas práticas para os 
serviços de alimentação. 2ª. ed. Rio de Janeiroi:Rubio; 2013. 214p. 
 

4.2.3.1.9 Órgão governamental como autor 
 

“Quando a entidade, vinculada a um órgão maior, tem uma 

denominação específica que a identifica, a entrada é feita diretamente pelo seu 

nome.” (ABNT, 2002, p. 15). 
 
 
 

Nome do órgão governamental (País). Título do documento. Edição. 
Local de publicação: Editora; data de publicação. Total de páginas. 
 
Exemplo: 
 
Ministério da Saúde (Brasil), Secretaria de Atenção à Saúde, Política 
Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. Acolhimento e 
classificação de risco nos serviços de urgência. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2009. 

 
 
4.2.3.2 Tipos de documentos 
 
4.2.3.2.1 Monografia no todo 
 
 

Sobrenome do autor Iniciais do nome do autor. Título do livro. dição. 
Local de publicação: Editora; data de publicação. Total de páginas. 
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Exemplo: 
 
Severino AJ. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Cortez; 2002. 279p. 
 
 

4.2.3.2.1.1 Monografia no todo em formato eletrônico 
 
 

Sobrenome do autor Iniciais do nome do autor. Título do livro. dição. 
Local de publicação: Editora; data de publicação.[acesso em dia mês 
ano]. Disponível em:  
 
Exemplo: 

 
Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer 
[Internet]. Washington: National Academy Press; 2001 [acesso em 9 Jul 
2002]. Disponível em:http://www.nap.edu/books/0309074029/html/. 
 

4.2.3.2.2 Monografia considerada em parte (capítulo de livro) 
 
 
 

Sobrenome do autor da parte Iniciais do nome do autor. Título do parte. 
In: Sobrenome do autor da obra, Nome do autor da obra. Título da 
obra. Edição. Local de publicação: Editora; data de publicação. Total de 
páginas. 
 
Exemplo: 
 
Zanella MT. Obesidade e fatores de risco cardiovascular. In: Mion Jr D, 
Nobre F, editores. Risco cardiovascular global: da teoria à prática. 2. ed. 
São Paulo: Lemos Editorial; 2000. p. 109-22. 

 
 
4.2.3.2.3 Quando o autor da parte for o mesmo da obra no todo 
 
 

Sobrenome do autor Iniciais do nome do autor. Título da parte. In: 
______. Título da obra. Edição. Local de publicação: Editora; data de 
publicação. Nome e nº da parte, página inicial – página final da parte. 
 
Exemplo: 
 
Herkenhoff JB. Dever jurídico. In: Herkenhoff JB. Introdução ao estudo 
do direito: a partir de perguntas e respostas. Campinas: Julex; 1984. 
cap. 13, p.179–82. 
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4.2.3.2.4 Trabalho de Conclusão de Curso, Dissertação e Tese 
 
 

Sobrenome do autor Iniciais do nome do autor. Título da trabalho [tipo 
do documento]. Local de defesa: Vínculação acadêmica; ano de 
publicação. Total de páginas. Grau e área. 
 
 
Exemplo: 
 
Silva RR. O Projeto UNI e os movimentos populares de saúde na região 
sul de Londrina [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade 
de Saúde Pública; 1999. 120p.  

 
 
4.2.3.2.5 Trabalho de Conclusão de Curso, Dissertação e Tese em 
formato eletrônico 
 
 

Sobrenome do autor Iniciais do nome do autor. Título da trabalho [tipo 
do documento]. Local de defesa: Vínculação acadêmica; ano de 
publicação. Total de páginas. Grau e área. [acesso em dia mês ano]. 
Disponível em: http:// 
 
Exemplo: 
 
Vanalli LGG. Produtividade e qualidade de 4 forrageiras em função de 
doses de Nitrogênio. [dissertação]. Presidente Prudente: Universidade 
do Oeste Paulista; 2010. [acesso em 10 nov 2010]. Disponível em: 
http://tede. unoeste.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=204. 

 
 
4.2.3.2.6 Publicações periódicas (revistas) 

4.2.3.2.6.1 Publicação periódica no todo 

 
Título da publicação. Local de publicação. Editora, Vol. Inicial, Nº inicial. 
Data de início (e final se houver). 
 
Exemplo 
 
The Journal of Urology. New York. Elsevier, Vol.1, Nº.1. 1917-  . 

 
 
 
4.2.3.2.6.2 Publicação periódica no todo em formato eletrônico 

 
Título da publicação. Local de publicação. Editora, Vol. Inicial, Nº inicial. 
Data de início (e final se houver). [acesso em dia mês ano]. Disponível 
em: http:// 
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Exemplo 
 
HSM Management [Internet]. São Paulo: HSM do Brasil. Vol.1, No.1, 
1996- [acesso em 7 nov 2011]. Disponível em:  
http://www.hsm.com.br/hsmmanagement/indExemplo:php?. 

 
 
 
4.2.3.2.6.3 Artigo de publicação periódica 
 
 

Sobrenome do autor Iniciais do nome do autor. Título do artigo. Título 
abreviado do periódico. Ano de public. do artigo Mês; volume(nº): 
página inicial-página final. 
 
Exemplo: 
 
Merhy EE, Franco TB. Por uma composição técnica do trabalho centrada 
nas tecnologias leves. Saúde Debate. 2003;27(65):316-23. 

 
 
4.2.3.2.6.4 Artigo de publicação periódica em formato eletrônico 
 
 
 

Sobrenome do autor Iniciais do nome do autor. Título do artigo. Título 
abreviado do periódico. Ano de public. do artigo Mês [acesso em dia 
mes ano]; volume(nº):página inicial-página final. Disponível em: 
endereço eletrônico exato para localização do artigo. 
 
Exemplo 
 
Ramos DD, Lima MADS. Acesso e acolhimento aos usuários em uma 
unidade de saúde de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Cad Saúde 
Pública. 2003 [acesso em 20 Ago 2013];19(1):27-34. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2003 000100004&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt. 
 

 
4.2.3.2.7  Evento (congressos, seminários, simpósios, etc.) 
 
4.2.3.2.7.1 Evento considerado no todo 
 
 

Número do evento Nome do evento; Ano realização; Local de 
realização. Local publicação: Editora; Data. Total páginas. 
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Exemplo: 
 
33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo; 2015 São 
Paulo. São Paulo: APCD; 2012. 220p.  

 
 
4.2.3.2.7.2 Evento considerado no todo em formato eletrônico 
 
 

Título do documento. Nome do evento; Ano realização; Local de 
realização. Local publicação: Editora; Data. Total páginas. [acesso em 
dia mes ano]. Disponível em: http://.  
 
Exemplo 
 
Anais Congresso Brasileiro de Prevenção em DST e AIDS 4.; 2001; 
Brasília [Internet]. Descentralização e sustentabilidade. Brasília: 
Ministério da Saúde; 2001. [acesso em 12 nov 2014]. Disponível em: 
http://www.portalsaudebrasil.com/artigospsb/public004.pdf 
 

4.2.3.2.7.3 Trabalho apresentado em evento 
 

 
Autores do trabalho. Título do trabalho. In: Editores do documento (se 
houver). Título do documento; Data realização; Local realização. Local 
publicação: Editora; Data. Páginas. 
 
 
Exemplo: 
 
Castro CM. O secundário: esquecido em um desvão do ensino? In: Anais 
do 61º Congresso Brasileiro de Enfermagem, 2009; Fortaleza. 
Fortaleza: ABen; 2009. 76p.  

 
4.2.3.2.7.4 Trabalho apresentado em evento em formato eletrônico 
 
 

Autores do trabalho. Título do trabalho. In: Editores do documento (se 
houver). Título do documento; Data realização; Local realização. Local 
publicação: Editora; Data. Páginas. [acesso em dia mes ano]. Disponível 
em: http://.  
 
Exemplo: 
 
Castro CM. O secundário: esquecido em um desvão do ensino? In: Anais 
do 61º Congresso Brasileiro de Enfermagem, 2009; Fortaleza. 
Fortaleza: ABen; 2009. 76p. [acesso em 30 nov 2014]. Disponível em: 
http://www.abeneventos. com.br/anais_61cben/files/00000.pdf. 
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4.2.3.2.8 Vídeo, DVD, filme, fita de vídeo 
 
 

Autor(es). Título [tipo de mídia]. Local de publicação: Produtora; ano. 
 
 
Exemplo: 
 
12 homens e uma sentença [DVD]. Estados Unidos: Metro-Goldwyn-
Mayer; 1954. (96 min.), NTSC, son, p&b., legendado. 
 

 
4.2.3.2.9 Legislação 
 
Nota: As informações necessárias para referências da legislação brasileira não 

são atendidas pelo Estilo Vancouver, e por essa razão deve-se adaptar à NBR 

6023 – Referências. Veja exemplo abaixo: 

 
Exemplo:   

Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.884, de 11 de novembro de 
1994. Elaboração de projetos físicos [para estabelecimentos 
assistenciais de saúde]. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil. 1994 dez. 15; Seção 1. p. 19523-49. 

 
4.2.3.2.9.1 Legislação em formato eletrônico 

 
Exemplo: 
 
Brasil. Decreto nº 3667, de 21 de novembro de 2000. Concede indulto, 
comuta penas e dá outras providências [Internet]. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil. 2000 nov. 22 [acesso em 9 jan 2001]. 
Disponível em: http://www.ibccrim.com.br/legislação/desc-
novembro.htm. 
 

4.2.3.2.10 Fotografia 
 
 

Autor(es). Título [photograph]. ano. Especificações 
 
 
Exemplo:   
Kobayashi K. Doença dos Xavantes [fotografia]. 1980. Color. 16cm x 
56cm. 
 
 
 
 



 

79 
 

UUNNIISSAA  ––   SSIIBB  MMiillttoonn  SSoollddaannii  AAffoonnssoo    

 

 
4.2.3.2.11 Bula de remédio 
 
 
 

Nome Comercial ou Nome Genérico / Nome do princípio ativo: 
apresentação do medicamento. Responsável técnico. Local: Laboratório 
fabricante; ano. Tipo de documento. 
 
Exemplo: 
 
Dipirona Sódica / Dipirona sódica: solução oral – 500mg/mL. Andréia 
Cavalcante Silva. Anápolis, GO: Teuto Brasileiro; 2010. 1 bula de 
remédio. 

 
 
4.2.3.2.12 Documentos de acesso exclusivo em meio eletrônico 
 
4.2.3.2.12.1 Bases de dados 
 

Nome [Tipo mídia]. Local: Instituição responsável; Data de início – data 
fim (se houver) [acesso em 2007 Fev 11]. Disponível em: endereço 
eletrônico. 
 
Exemplo 
 
Ovid [Internet]. New York: Ovid Technologies, Inc. c2000 - [acesso em 
11 fev 2007]. Disponível em:  http://gateway.ovid.com/. 

 
 
4.2.3.2.12.2 Lista de discussão  
 
 

Nome da lista [lista de discussão]. Local: Instituição responsável, data. 
[acesso em ano mês dia]. Disponível em: endereço eletrônico. 
 
Exemplo 
 
Pereira EA. Ser escotista [lista de discussão]. [acesso em 25 out  2010]. 
Disponível em: baependi@yahoogrupos.com.br. 
 

4.2.3.2.12.3 E-mail 
 
 

Autor da mensagem. Título da mensagem [Internet]. Mensagem para: 
nome do receptor. Data da mensagem [acesso em data de 
recebimento da mensagem]. [quantidade de parágrafos]. 
 
 
 

http://gateway.ovid.com/
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Exemplo: 
 
Backus, Joyce. Physician Internet search behavior: detailed study 
[Internet]. Messageto: Karen Patrias. 2007 Mar 27 [acesso 28 mar 
2007]. [2 paragraphs]. 

 

4.3 ANEXOS 

Anexos são todos os textos ou documentos não elaborados pelo autor, 

que serve de fundamentação, comprovação e ilustração (ABNT 15287:2005). 

São identificados por letras maiúsculas e centralizadas. 

 

Exemplo:  ANEXO  A – Questionário  

          ANEXO  B – Consentimento informado 

 

4.4 APÊNDICES 

Apêndices são “texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de 

complementar sua argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do 

trabalho” (ABNT 15287:2011).   

Segue as mesmas regras do anexo. 

 

4.5 GLOSSÁRIO 

Caso haja a necessidade da definição de termos utilizados no corpo do 

texto, o autor pode recorrer à realização de um glossário, para a determinação 

de definições que suscitem alguma dúvida para o pleno entendimento de seu 

trabalho. Apresentado em ordem alfabética, devendo de alguma maneira ser 

evidenciado no texto, como por exemplo, com grafia diferenciada. 
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5 INFORMAÇÕES ÚTEIS 
 
5.1 Como numerar no Word 2007 as páginas de Trabalhos de 
Conclusão de Curso, Dissertações e Teses 
 
 

Com o cursor no fim da página anterior à que pretendemos iniciar a 
numeração,  em Layout da Página / Quebras / Próxima Página 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clicar na guia Inserir e depois em Número de Páginas / Início da Página 

/ Número sem Formatação 
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Clicar em Vincular ao Anterior que nesse momento deverá estar 

iluminado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observar que em Opções a opção Primeira Página Diferente não esteja 

clicada; c lica r  e m  Núm e ro  d e  Pá       
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Identifique em Numeração da página / Iniciar Em, o número da página 

em que a numeração ficará aparente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecione o número da página e na guia Início escolha a fonte o e 

tamanho para a numeração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em seguida apague os números das páginas em que a numeração não 

deve aparecer. 
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 5.2 Como formatar Sumário e Listas  
 
O Word disponibiliza a formatação automática do Sumário, e esta é uma 

alternativa de formatação. 

Após identificados os elementos do Sumário, selecione todos a partir da 

INTRODUÇÂO  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na barra de ferramentas, clique em Parágrafo  
 

Clique no botão Tabulação  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preencha o formulário exatamente como está no exemplo e clique em 
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 Definir 
 

 

                 
 
 
Coloque o cursor no final de cada item do Sumário e clique na tecla Tab para 
inserir o pontilhado  

 
No final do pontilhado digite o número da página correspondente ao item.  
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 MODELO PARA ELABORAÇÃO E FORMATAÇÃO DE ARTIGOS 

UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO 

MODEL FOR PREPARATION AND FORMAT OF SCIENTIFIC 

PAPERS THE UNIVERSITY SANTO AMARO 
Aluno1 

Orientador2  

RESUMO 

 
Este documento apresenta o modelo de formatação a ser utilizado nos cursos de 
Pós-Graduação da Universidade de Santo Amaro, elemento obrigatório, constituído 
de uma sequencia de frases concisas e objetivas e não de uma simples 
enumeração de tópicos, não ultrapassando 250 palavras, seguido, logo abaixo, das 
palavras representativas do conteúdo do trabalho, isto é, palavras-chave e/ou 
descritores, conforme a NBR 6022. Sintetizando o tema em questão, objetivo do 
estudo, a metodologia e as considerações finais a que se chegou. Deve-se evitar 
frases longas e não se recorre a citações ou uso de qualquer tipo de ilustração 
(gráfico, tabela, fórmulas). Esse resumo deve ficar na primeira página em Fonte 
Arial 12, espaçamento simples (1,0). Para as palavras-chave recomendamos um 
parágrafo único com 3 (três) a 5 (cinco) palavras separadas por ponto final, com a 
primeira letra de cada palavra em maiúsculo conforme exemplo abaixo.  
 

Palavras-chave: Artigo Cientifico. Metodologia. Normas.  

 

ABSTRACT 
 

This document presents the model format to be used in undergraduate. The 
summary is mandatory element consists of a sequence of sentences and not an 
objective list of topics in the language of work, not to exceed 250 words, 
summarizing the topic, purpose of the study, the methodology and final 
considerations was reached. You should avoid long sentences and are not used to 
quote or use any type of illustration (chart, table, formulas). This summary should be 
on the first page and Arial 12, single space (1,0). For keywords recommend a single 
paragraph three (3) to five (5) words separated by a point, with the first letter of each 
word capitalized and finalized by point, as shown below 
 

Keywords: Scientific Article. Methodology. Standards.  

_____________ 
1 Pos-graduando em Psicologia Organizacional da Universidade de Santo Amaro. aluno@xxxx.com 
2 Professor orientador: titulação, Universidade Santo Amaro- SP – email@email.com 
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INTRODUÇÃO      
 

Na introdução, deve-se apresentar o tema do artigo e a problemática em que se 

insere, e desenvolver os objetivos que se pretender atingir. 

Este documento está escrito de acordo com o modelo indicado para o artigo, 

assim, serve de referência, ao mesmo tempo em que comenta os diversos aspectos da 

formatação. Observe as instruções e formate seu artigo de acordo com este padrão. A 

redação do artigo deve considerar o público ao qual se destina. A linguagem será 

gramaticalmente correta, precisa, coesa, coerente e, preferencialmente, em terceira 

pessoa ou utilizando a impessoalização textual.  

O artigo completo deve ter de 10 a 20 páginas. As margens devem ser: superior e 

esquerda 3,0 cm; inferior e direita 2,0 cm. Todas as páginas do documento devem ser 

numeradas no canto superior direito. O tamanho da folha deve ser A4. O tipo de fonte 

para o texto deve ser Arial, tamanho 12. O titulo do Artigo deve estar centralizado, 

tamanho 14 em negrito, com letras maiúsculas e não ultrapassar três linhas.  

Os nomes dos autores: alinhar à direita, com fonte Arial, tamanho 10, 

espaçamento simples, com o último sobrenome em caixa alta, separado por virgula, o 

restante do nome por extenso com 1° letra de cada nome em letra maiúscula. As 

demais informações: Curso, Período, Turma, seguido do e-mail do autor separado por 

hífen, devem vir em nota de rodapé, devidamente numeradas. Nas linhas seguintes, 

deve-se repetir o mesmo procedimento para o outro autor e o professor orientador. 

Portanto, pode ser de autoria de um ou de mais autores.  

Titulo das sessões: os títulos das sessões devem ser posicionados à esquerda, 

em negrito. Não colocar ponto final nos títulos. A numeração progressiva, se 

necessária, deve ser apresentada conforme a NBR 6024.  

 

DESENVOLVIMENTO    
 

 Parte principal do artigo, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do 

assunto tratado. Divide-se em seções e subseções, conforme a NBR 6024, que variam 

em função da abordagem do tema e do método. No desenvolvimento e em seus 

subitens, discorre-se sobre a questão envolvida no tema, recorrendo às referências 

teóricas levantadas durante a pesquisa. Este é o “corpo” principal do artigo. Trata do 

assunto ou problema que se está abordando principalmente através de citações 

   

 
1 espaço 

   

 
1 espaço 
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indiretas, de forma abrangente e objetiva, embora de extensão relativamente pequena. 

Corpo do texto: o texto deve iniciar uma linha abaixo do titulo das seções. Justificado, 

com espaçamento 1,5 entre as linhas simples. Deve ser utilizada a fonte em tamanho 

11 e espaçamento simples em citações com mais de três linhas e notas de rodapé, 

entrelinhas de quadros, tabelas, legendas de figuras, quadros e equações. 

 A estrutura dos artigos deve obedecer:  

Para artigos originais, o arquivo em WORD deve conter: 
• Título 
• Autores e Afiliações 
• Resumo (de 100 a 250 palavras) 
• 3 a 5 palavras-chave 
• Introdução 
• Material e Métodos 
• Resultados 
• Discussão 
• Conclusão 
• Agradecimentos (opcional) 
• Referências 

 
Para artigos de revisão, o arquivo em WORD deve conter: 
• Título 
• Autores e Afiliações 
• Resumo (de 100 a 250 palavras) 
• 3 a 5 palavras-chave 
• Introdução 
• Metodologia 
• Discussão 
• Conclusão 
• Agradecimentos (opcional) 
• Referências 
 

METODOLOGIA 
No caso do artigo ser pesquisa de campo, esta parte do trabalho são realizadas 

descrições dos passos dados e dos procedimentos/recursos que foram utilizados no 

desenvolvimento da pesquisa. Assim, devem ser mostrados, de forma detalhada, os 

instrumentos, procedimentos e ferramentas dos caminhos para se atingir o objetivo da 

pesquisa, definindo ainda o tipo de pesquisa, a população (universo de pesquisa), a 

amostragem (parte da população ou do universo, selecionada de acordo com uma 
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regra), os instrumentos de coleta de dados e a forma como os dados foram tabulados 

e analisados. Todo o tipo de pesquisa deve apresentar material e método.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

 Em pesquisa com levantamento de dados ou experimentais que utilizam 

entrevistas, prontuários, avaliações de pessoas ou animais é necessário inserir os 

principais resultados obtidos com o desenvolvimento da pesquisa. Poderão ser 

inseridas figuras e tabelas. É importante destacar que em pesquisas de revisão 

sistemática da literatura, o trabalho pode também ser apresentado com resultados e 

discussão.  

 

Dados - Consultar Maannuuaall  ddee  nnoorrmmaattiizzaaççããoo  ddee  ttrraabbaallhhooss  aaccaaddêêmmiiccooss  UUNNIISSAA 

Tabelas - Consultar Maannuuaall  ddee  nnoorrmmaattiizzaaççããoo  ddee  ttrraabbaallhhooss  aaccaaddêêmmiiccooss  UUNNIISSAA  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Esta parte do trabalho pretende apresentar as principais conclusões, 

destacando o progresso e as aplicações que a pesquisa propicia.  

A escrita das considerações finais deve expressar a relação entre os objetivos 

do trabalho e os resultados encontrados. Pode ser iniciada com o que foi aprendido. 

Deve ser exposto de forma muito resumida e pontual as ideais principais e as 

contribuições que o trabalho proporcionou para a área de estudos.  

Nas Considerações Finais podem ser colocadas também as limitações do 

estudo com relação ao problema, sugestões de modificações no método para futuros 

estudos. Deve, portanto, abster-se do uso de citações. Destinando-se a demonstrar se 

as hipóteses foram confirmadas, quando houver, a responder às perguntas feitas no 

inicio do trabalho e a esclarecer se os objetivos fixados na introdução foram atingidos. 

A conclusão não é um resumo do trabalho 

 

REFERENCIAS - Consultar Maannuuaall  ddee  nnoorrmmaattiizzaaççããoo  ddee  ttrraabbaallhhooss  aaccaaddêêmmiiccooss  UUNNIISSAA 

IMPORTANTE: Não tem capa, folha de rosto, sumário. 
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