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A produção científica é construída a partir de métodos que organizam de forma lógica, 
técnica e intelectual, a construção desse conhecimento. Sendo indispensável também 
organização no registro dessa produção. Deste modo, pensando na necessidade de 
manter um padrão de organização científica na construção dos trabalhos de conclusão 
de curso da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, foi desenvolvido o presente 
manual.

As orientações a seguir têm como base as principais normas técnicas de elaboração 
de trabalhos de conclusão de curso e artigo científico, estabelecidas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as normas de tabulação do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), casos omissos neste manual deverão ser 
solucionados junto ao orientador da pesquisa.

No primeiro capítulo são apresentadas as regras de apresentação gráfica, comuns aos 
dois tipos de trabalho de conclusão de curso. Nos capítulos seguintes as partes da 
monografia e do artigo científico são caracterizados e exemplificados. Posteriormente, 
são dadas instruções para formatação da mídia que irá será entregue com a versão 
final do trabalho. Por fim, constam alguns modelos (apêndices) que foram citados no 
decorrer do manual, estes ajudarão o pesquisador na produção do documento.

Importante lembrar que o manual serve de suporte para aluno, e não dispensa a 
orientação e aprovação final do professor orientador para depósito do trabalho na 
biblioteca. 

1   Apresentação
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2   Apresentação
      Gráfica

2.1 FORMATO

O trabalho deve ser digitado na cor preta, podendo utilizar cores nas ilustrações, com fonte 
tamanho 12 para todo o texto, exceto nas citações diretas com mais de três linhas, notas de 
rodapé, legendas de ilustrações e tabelas que devem ser digitadas em tamanho menor, aqui 
definido como tamanho 10. A fonte a ser utilizada será Times New Roman.

Deve ser apresentado em papel de cor branca, formato A4 (21cm x x29,7cm), com margens 
personalizadas da seguinte forma: esquerda e superior 3cm e direita e inferior 2cm.

2.2 ESPAÇAMENTO

O espaçamento para início de parágrafo deverá ser de 1,25cm. Enquanto que, o espaçamento entre 
linhas, em ambos trabalhos de conclusão de curso, será de 1,5cm.  

O espaçamento entre linhas será simples nas citações diretas com mais de três linhas, notas de 
rodapé, legendas de ilustrações e tabelas, apresentação da natureza do trabalho (na folha de rosto) e 
nas referências.

2.3 TÍTULO DE SEÇÃO E SUBSEÇÃO

O desenvolvimento do trabalho acadêmico é organizado seguindo uma estrutura lógica do conteúdo, 
para tal é dividido em seções primárias e subseções: secundária, terciária, quaternária e quinária. 
Sendo assim, estes elementos recebem um indicativo numérico progressivo, que é separado apenas por 
um espaço do seu respectivo título, devem ser alinhados à esquerda e diferenciados tipograficamente 
entre si, sendo obrigatoriamente apresentados da mesma forma no sumário, conforme as orientações 
da NBR 6027 (2012). É indispensável que haja um texto relacionado a todas as seções e subseções. 
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No trabalho de conclusão de curso da graduação as seções primárias são apresentadas em folha 
própria, já no artigo científico a construção é feita de forma contínua, um elemento após o outro. Os 
títulos sem indicativo numérico, como é o caso da dedicatória, agradecimentos, das listas de ilustração, 
abreviaturas, siglas, símbolos, dos resumos (na língua vernácula e estrangeira), sumário, referências, 
glossário, apêndice, anexo e índice, devem ser centralizados.

Independente do título ter indicativo numérico ou não, ele será separado dos textos que sucedem ou 
precedem por um espaçamento de 1,5cm para monografia e um espaçamento simples para artigo 
científico, não podendo este ficar em folhas separadas do seu respectivo texto.

2.4 ALINHAMENTO

Com exceção da capa, folha de rosto e folha de aprovação, em que o alinhamento é centralizado, o 
restante do trabalho deve ter o alinhamento justificado.

2.5 RECURSOS GRÁFICOS

Apesar de ser mencionado de forma particular em outros tópicos desse manual, convém apresentar 
mais algumas possibilidades de uso das aspas, itálico e negrito. Estes recursos gráficos, em geral, 
são utilizados para dar destaque a alguma parte do texto. No entanto, seu uso excessivo pode causar 
confusão no entendimento da redação.

Para efeitos desse manual, o itálico deve ser utilizado apenas para grafar palavras estrangeiras que 
não estejam incorporadas ao nosso vocabulário, palavras ou expressões latinas e nomes científicos de 
espécies.

As aspas duplas, além de serem utilizadas na transcrição de citações diretas com até três linhas, 
poderão também ser empregadas no uso de palavras ou expressões que denotem estrangeirismos, 
neologismos, arcaísmos, gírias e expressões populares. 
O uso do negrito no corpo do texto acadêmico deve ser evitado.

2.6 PAGINAÇÃO

A contagem para início da paginação deve ser feita a partir do primeiro item dos elementos pré-textuais 
e, apesar destas serem contadas, não devem ser numeradas. A indicação numérica de paginação só 
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começa a ser feita a partir da folha onde consta o primeiro elemento textual, ou seja, a introdução. 
Sendo assim, no artigo científico, caso os elementos pré-textuais e textuais apareçam na mesma 
página, esta deve ser numerada, como página 1, ver modelo no apêndice D.
Feita em algarismo arábico, a localização deverá constar no canto superior direito da folha, a 2cm da 
borda superior e da borda direita.
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3   Estrutura da          
      Monografia

Na Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, a monografia é o tipo de trabalho avaliativo para 
a conclusão dos cursos de graduação e, de acordo com a Norma 14724 (2011) da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT tem a seguinte estrutura, devendo ser apresentada 
necessariamente na ordem abaixo, observando se os elementos estruturais são opcionais ou 
obrigatórios.
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Cada elemento do pré-textual, pós-textual, bem como da introdução, das seções primárias 
do desenvolvimento e da conclusão devem ser apresentadas em folha própria. Diferente das 
seções secundária, terciária, quaternária e quinária, que podem ser digitadas na mesma folha.
Nos próximos itens será orientado como cada elemento deverá ser apresentado.

3.1 PARTE EXTERNA
3.1.1 Capa

As informações deste elemento devem ser digitadas em caixa alta, centralizadas e obedecer à 
seguinte ordem (Ver apêndice A):

a) Brasão da Instituição com dimensões aproximadas de altura 2,5cm e largura 4cm;
b) Nome da instituição mantenedora;
c) Nome da faculdade;
d) Nome do curso;
e) Nome do autor;
f) Título e subtítulo;
g) Local (cidade);
h) Ano (em algarismos arábicos).

3.2 PARTE INTERNA

3.2.1 Elementos Pré-Textuais

3.2.1.1 Folha de Rosto 

As informações são basicamente as mesmas da capa e também devem ser centralizadas, com 
exceção ao texto que trata da natureza do trabalho e do nome do orientador. Estes devem 
ser justificados e ter recuo de 8 cm da margem esquerda. A ordem de apresentação é (Ver 
apêndice B):
a. Nome do autor;
b. Título e subtítulo;
c. Natureza do trabalho, representado pelo texto: “Monografia apresentada à disciplina 
(nome da disciplina), como requisito necessário para obtenção do título de bacharel em (nome 
do curso), pela Faculdade Católica do Rio Grande do Norte”. 
d. Orientador (a): Titulação (Esp. para Especialista, Me. para Mestre e Dr. para Doutor) e 
nome completo do orientador;
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e. Local (cidade);
f. Ano (em algarismos arábicos).

3.2.1.2 Ficha Catalográfica

Item elaborado obrigatoriamente por um profissional bibliotecário a partir de dados da própria 
monografia, os quais são organizados conforme Código de Catalogação Anglo-Americano em 
vigor. 

Desta forma, a biblioteca Dom Mariano Manzana oferece o serviço de confecção de Ficha 
Catalográfica. Para tal, é necessário que o solicitante encaminhe para o e-mail biblioteca@
catolicadorn.com.br os elementos pré-textuais e a quantidade total de folhas. Em até cinco 
dias úteis a solicitação será atendida. A ficha deverá ser inserida no verso da folha de rosto, na 
parte inferior e com alinhamento centralizado.

Diante da necessidade das informações, a ficha catalográfica só poderá ser solicitada após 
o trabalho ter sido totalmente concluído, inclusive, com as devidas correções e sugestões 
indicadas pela banca.

3.2.1.3 Folha de Aprovação

As informações devem seguir a ordem abaixo (Ver apêndice C):
a) Nome do autor;
b) Título e subtítulo;
c) Natureza do trabalho, representado pelo texto: “Monografia apresentada à disciplina (nome 
da disciplina), como requisito necessário para obtenção do título de bacharel em (nome do 
curso), pela Faculdade Católica do Rio Grande do Norte”.;
d) Data de aprovação; 
e) Cada examinador da banca será indicado a partir do nome completo, titulação, nome da 
instituição à qual pertence, precedido de linha para as respectivas assinaturas.

É indispensável que após a defesa da monografia, o aluno digitalize a folha de aprovação 
assinada pela banca e insira na versão final do arquivo, que será gravado no CD e entregue na 
secretaria acadêmica.

3.2.1.4 Dedicatória
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Texto no qual o autor presta homenagem às pessoas que lhe foi importante para a conclusão 
desta etapa, geralmente pessoas do convívio íntimo. A forma poética é permitida.

3.2.1.5 Agradecimentos 

Texto em que o autor reconhece a contribuição daqueles que de alguma forma contribuíram 
para a elaboração do trabalho, por exemplo orientador ou instituição que permitiu a pesquisa 
ser aplicada.

3.2.1.6 Epígrafe 

Citação direta feita de acordo com a Norma da ABNT 10520 de 2002 e que tenha pertinência ao 
assunto abordado no trabalho. A publicação da qual foi retirada a epígrafe, deverá constar na 
lista de referências. 

3.2.1.7 Resumo na Língua Vernácula 

Elaborado conforme a norma da ABNT 6028 de 2003, o resumo deve ser elaborado de forma 
concisa e objetiva, ressaltando o problema, objetivo, hipótese, método, resultados e as 
conclusões do estudo. Escrito em parágrafo único, deve-se usar o verbo na voz ativa e na 
terceira pessoa do singular e pode conter entre 150 a 500 palavras. 
Em seguida, após a expressão Palavras-Chave, destacada em negrito, são apresentados termos 
compostos por uma ou mais palavras, que representam o conteúdo abordado no trabalho. É 
permitido de três a cinco palavras-chave, que serão separadas por ponto.

3.2.1.8 Resumo na Língua Estrangeira 

É a tradução do resumo e das palavras-chave em língua vernácula para outro idioma de 
propagação internacional. Normalmente é utilizada a tradução em inglês, o que não descarta 
o uso de outros idiomas.

3.2.1.9 Lista de Ilustrações 
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Considera-se ilustração: desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, 
organogramas, plantas, quadros e retratos. É indicado que para cada tipo de ilustração seja 
elaborada uma lista própria. 
Obedecendo a mesma sequência que aparece no texto, a lista é feita a partir do título de cada 
ilustração e o número da respectiva página. 

Exemplo:
Gráfico 1 – Título do Gráfico
Gráfico 2 – Título do Gráfico

3.2.1.10 Lista de Tabelas

De acordo com as Normas de Apresentação Tabular do IBGE (1993) toda tabela deve conter 
dados numéricos e diferentes dos quadros, as laterais são abertas.
A organização da lista de tabelas também é feita conforme a sequência que aparece no texto, 
com o título de tabela e o número da respectiva página em que aparece no texto.

Exemplo:
Tabela 1 – Título da Tabela 
Tabela 2 – Título da Tabela

3.2.1.11 Lista de Abreviaturas e Siglas

É a relação alfabética das abreviaturas e siglas citadas no texto, seguidas das palavras ou 
expressões correspondentes escritas por extenso. Recomenda-se a elaboração de lista 
independente para cada tipo.

3.2.1.12 Sumário

O sumário é a lista das seções e subseções do trabalho, acompanhada das suas respectivas 
páginas, com exceção dos elementos pré-textuais, que não devem constar no sumário. Da 
mesma maneira que os títulos das seções e subseções são grafados no trabalho devem 
aparecer no sumário, inclusive alinhados à esquerda.
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3.2.2 Elementos Textuais

Os elementos textuais são aqueles que constituem o núcleo do trabalho, onde será expresso 
o conteúdo relacionado ao tema do trabalho. Composto por Introdução, Desenvolvimento e 
Conclusão. A partir destes elementos os títulos de seções e subseções passam a ser numerados, 
iniciando com numeral arábico 1 na introdução e seguindo a sequência lógica numérica.

3.2.2.1 Introdução

Neste primeiro elemento textual o autor precisará deixar claro seu conhecimento sobre o tema 
abordado. Deverá ser feita uma apresentação do trabalho, delimitando o tema, apresentando o 
objetivo geral e os objetivos específicos, a relevância do assunto para a comunidade acadêmica, 
bem como a metodologia utilizada para o desenvolvimento do estudo. Além de explicar de que 
forma o trabalho está organizado, indicando as partes que o compõem.

Esta apresentação é feita em forma de texto, não sendo indicado o uso de citações.

3.2.2.2 Desenvolvimento

No desenvolvimento são apresentados de forma segmentada o referencial teórico, a metodologia, 
os resultados e as discussões. 

No referencial teórico o autor irá apresentar de forma detalhada o que já foi estudado sobre 
o tema, preferencialmente em ordem cronológica e utilizando autores em destaque na 
área escolhida.  Levando em consideração os objetivos (geral e específicos), o assunto deve 
ser abordado da parte mais genérica para a mais específica, de forma que todos sejam 
fundamentados. Para tal, o uso de citações é indispensável, pois ajudarão a corroborar com 
a ideia do trabalho. Ainda que nesta parte do trabalho a nomenclatura dada a cada seção e 
subseção seja de livre escolha do autor, os títulos deverão ter pertinência com o tema abordado.

No capítulo da metodologia será descrita toda a ação desenvolvida no percurso da pesquisa. 
Explicitando qual o tipo da pesquisa, os métodos e as técnicas, os procedimentos metodológicos 
e, quando for o caso, evidenciar as características da população ou a amostra, as técnicas de 
coleta de dados, as variáveis e a análise estatística. Como trata-se de ações que já aconteceram, 
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o capítulo deve ser redigido utilizando os verbos no pretérito perfeito do indicativo.

Para trabalhos que utilizaram ferramentas de pesquisas, como questionários, entrevistas, 
formulários, planilhas ou observação direta a fenômenos, no capítulo dos resultados e 
discussões, é feita a análise dos dados coletados, à qual pode ser feita com base em tabelas, 
quadros e figuras.

3.2.2.3 Conclusão ou Considerações Finais

Seção em que se descrevem as informações finais do trabalho e mostra a relação das 
hipóteses levantadas com os objetivos do estudo que partem da problemática do tema em 
questão. Compreende uma abordagem descritiva e informativa, nas quais são apresentados os 
principais resultados encontrados.

O termo conclusão é utilizado quando os objetivos propostos no início do trabalho foram 
atingidos integralmente, apresentando resposta à problemática do estudo. Esta resposta deve 
ser clara e concisa e referir-se às hipóteses levantadas e discutidas no trabalho.

O termo considerações finais é utilizado quando os objetivos propostos não foram atingidos na 
sua integralidade e algumas hipóteses levantadas permanecem em aberto, tornando-se assim 
necessário que outros estudos sejam realizados para respondê-las.

Em ambos os casos os autores devem manifestar seu ponto de vista sobre os resultados obtidos, 
realizando uma autocrítica em relação ao tema, além de fazer recomendações e sugestões que 
possibilitem a prospecção de trabalhos futuros.

3.2.3 Elementos Pós-Textuais

Como o próprio nome sugere, são os elementos apresentados após o texto, o desenvolvimento 
do trabalho, que tem a função de complementar o estudo. Sendo as referências elemento 
obrigatório e os anexos e apêndices, elementos opcionais, os quais serão descritos a seguir.

3.2.3.1 Referências 

Todos os documentos, somente os citados, utilizados na construção do trabalho acadêmico 
devem ser contemplados na lista de referências. Elaboradas conforme a NBR 6023 de 2018, 
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a referência traz de forma ordenada elementos descritivos retirados de um documento, que 
permite sua identificação individual.

Para efeito desse manual, as referências deverão ser organizadas em ordem alfabética, 
alinhadas à esquerda, digitadas em espaçamento simples e separadas entre si por um espaço 
simples. 

As referências são essencialmente compostas por elementos retirados do próprio documento 
consultado, indispensáveis a sua identificação e da mesma forma que aparecem na obra. Nos 
próximos tópicos serão apresentados os principais elementos de uma referência e a forma 
correta de serem citados. Posteriormente serão exemplificados alguns dos principais tipos de 
referências frequentemente utilizados em trabalhos acadêmicos. Nos modelos que seguem 
atentar para a pontuação correta e a ordem de descrição dos elementos das referências.
 
Principais Elementos da Referência

a)Indicação de Responsabilidade:
- Pessoa Física: a indicação deve ser feita pelo último sobrenome, em letras maiúsculas, seguido 
de vírgula e do prenome e demais sobrenomes. Nos casos de obras feitas em colaboração 
com vários autores é acrescentado à indicação de responsabilidade o tipo de participação do(s) 
autor(es), de forma abreviada, no singular, em letras minúsculas e entre parênteses. Quando 
na obra vier de forma explicita a responsabilidade da tradução, revisor e ilustrador da obra, 
estas devem ser indicadas de forma direta, logo após do título.

Exemplo com um autor:
Maria Marli de Oliveira: OLIVEIRA, Maria Marli de Oliveira

Exemplo com até três autores (os autores são separados por ponto e vírgula):
Maria Margarida de Andrade e Antonio Henriques: ANDRADE, Maria Margarida; HENRIQUES, 
Antonio.

Exemplo com mais de três autores (et al):
Victor Rodwell, David Bender, Kathleen Botham, Peter Kennelly e Anthony Weil:  RODWELL, 
Victor et al.

Exemplo com indicativo de parentesco (Filho, Sobrinho, Neto, Júnior):
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Marçal Justen Filho: JUSTEN FILHO, Marçal

Exemplo com tipo de participação (organizador, compilador, editor, coordenador): 
Organizador: Mário de Souza Almeida: ALMEIDA, Mário de Souza Almeida (org.)

Exemplo com tradutor:
Tradução de Daniel Boaventura. (após o título da obra)

- Pessoa Jurídica: para obras em que a responsabilidade é de pessoa jurídica, como é o caso 
de órgão governamentais, empresas, associações, bem como no caso de congresso (eventos), 
a indicação é feita toda por extenso e em caixa alta.

Exemplo:
IBGE: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA
CONCED: CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO

- Autoria desconhecida: caso não seja possível identificar a autoria ou responsabilidade pela 
obra, a primeira palavra do título deve ser escrita em caixa alta.

Exemplo:
A HISTÓRIA da cozinha brasileira.

b) Título e Subtítulo: 
O recurso tipográfico a ser utilizado para destaque do título dos documentos deve ser o negrito, 
lembrando que apenas o título deve ser destacado, o subtítulo deve sempre vir precedido de 
dois pontos. Este recurso não cabe para as referências de documento sem autoria.

Exemplo de obra só com título:
Curso de Direito Administrativo

Exemplo de obra com subtítulo:
Novo Curso de Direito Civil: parte geral

c) Edição: 
Somente a partir da segunda edição é que este elemento deve ser citado, de acordo com o 
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exemplo abaixo:

Exemplo:
2ª Edição: 2. ed.

d) Local: 
Neste campo deve-se citar a cidade na qual o documento foi publicado, pode-se citar outra 
localização como estado ou país, desde que esteja explicito no documento. Quando não é 
possível identificar o local, utilizar a abreviação da expressão em latim sine loco [s.l.].

e) Editora: 
Entidade responsável pela publicação da obra, deve ser citada da mesma forma que aparece 
no documento, excluindo as designações de natureza jurídica ou comercial, conforme exemplo 
baixo. Quando a editora não puder ser identificada, utilizar a abreviação da expressão em latim 
sine nomine: [s.n.]. Caso a responsabilidade da publicação do material seja do próprio autor, 
pessoa física, não é feita a indicação, essa situação ocorre por exemplo, com monografias. 
Para obras em que a autoria e a responsabilidade de publicação sejam pessoa jurídica, adotar 
a forma abreviada para indicação, veja exemplo.

Exemplo: 
Editora Atlas: Atlas
Livraria José Olympio: José Olympio
Editora Melhoramentos S.A.:  Melhoramentos 

Exemplo:
Autor: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA: Campo da editora: IBGE

f) Ano: 
Refere-se ao ano em que o material foi publicado ou impresso, podendo utilizar a indicação 
do ano da distribuição e do Copyright, descritos na obra. Em situação que não seja possível 
identificar a data exata, registra-se uma data aproximada entre colchetes. Ver abaixo as 
possibilidades.

• Ano não indicado na obra: [2010];
• Ano provável [2010?];
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• Década provável [201-?];
• Década certa [201-];
• Data aproximada [ca. 2010];
• Século certo [20--];
• Século provável [20--?].

Principais Modelos de Referência

a) Livro
Elementos essenciais:
SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo (se houver).  edição (se houver). Local: editora, ano da 
publicação. 

Exemplo: 
JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016.

Quando na obra vier de forma explicita informações sobre série e/ou coleção, estas devem 
ser descritas ao final da referência entre parênteses, junto com o número (n.) ou volume (v.) 
correspondente à obra, separado por vírgula, quando houver. 

Exemplo: 
CHAUI, Marilena S. O que é ideologia. 25. ed. São Paulo: Brasiliense, 1987. (Primeiros Passos, n. 13).

b) Parte de Livro
Elementos essenciais:
SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo (se houver). In: AUTOR. Título: subtítulo (se houver). edição 
(se houver). Local: editora, ano da publicação. paginação inicial - paginação final ou capítulo.

Exemplo:
LANCASTER, Frederick Wilfrid. Índices pré-coordenados. In: LANCASTER, Frederick Wilfrid. 
Indexação e Resumos: teoria e prática. Brasília: Brinquet de Lemos Livros, 1991. Cap. 4. 

OU
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LANCASTER, Frederick Wilfrid. Índices pré-coordenados. In: LANCASTER, Frederick Wilfrid. 
Indexação e Resumos: teoria e prática. Brasilia: Brinquet de Lemos Livros, 1991. p. 42-60. 

c) Artigo de Revista
Elementos essenciais:
SOBRENOME, Nome (do artigo/matéria). Título do artigo: subtítulo (quando houver). Título da 
revista/jornal, Local de publicação, número do volume (v.) e/ou ano (que não é o ano da publicação), 
número (n.) e/ou edição (ed.) da publicação, paginação inicial - paginação final, mês (abreviado) ano da 
publicação.

Exemplo com a indicação de ano da publicação:
SEKEFF, Gisela. O emprego dos sonhos. Domingo, Rio de Janeiro, ano 26, n. 1344, p. 30-36, 3 fev. 
2002.

Exemplo: 
GOULART, Rodrigo; MONTARDO, Sandra Portella. Os mecanismos de busca e suas implicações em 
comunicação e marketing. Líbero, São Paulo, n. 21, p.119-132, jun. 2008.

PESTANA, Maria Cláudia et al. Desafios da sociedade do conhecimento e gestão de pessoas em sistemas 
de informação. Ci. Inf., Brasília, v. 32, n. 2, p.77-84, 2003.

d) Parte de Anais 
Elementos essenciais:
SOBRENOME, Nome. Título do trabalho. In: NOME DO EVENTO, numeração do evento (se houver)., 
ano, local (cidade) de realização. Título do documento. Local: editora, ano da publicação. Página inicial 
- Página final.

O elemento em destaque deste tipo de referência é o título do documento, normalmente é 
Anais, mas pode ser também Resumos. Logo após designação do título do documento, com 
intenção de suprimir o título do evento, acrescenta-se [...].

Exemplo:
FREITAS, Charles Lamartine de Souza.; AGUIAR, Ana Lúcia Oliveira; LIMA, José Evangelista de. 
Narrativas, Narradores e Inclusão: aprender com o outro. In: SEMINÁRIO POTIGUAR: Educação, 
Diversidade, Acessibilidade e Direitos Humanos, 3., 2016, Mossoró. Anais [...]. Mossoró: UERN, 2016. 
p. 404-413.
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e) Trabalho de Conclusão de Curso
Elementos essenciais:
SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. Ano de depósito. Monografia/TCC/Dissertação/Tese 
(Graduação/Especialização/Mestrado/Doutorado) – Instituição de Ensino, Local e ano da defesa.

Exemplo:
GASTÃO, Patrícia Gurgel Medeiros. A dimensão social da eucaristia na perspectiva de Dom Helder 
Câmara. 2018. Monografia (Graduação) - Faculdade Diocesana de Mossoró. Curso de Teologia. 
Mossoró/RN: 2018. 

f) Documentos Jurídicos
- Legislação: nessa categoria de documento jurídico estão contemplados: a Constituição, 
Emenda Constitucional, Decretos, Leis, Emenda à Lei Orgânica, Medida Provisória, dentre 
outros.

Elementos essenciais:
JURISDIÇÃO/CABEÇALHO DA ENTIDADE. Epígrafe. Ementa transcrita conforme publicada. 
Local: editora, ano da publicação. 
Para melhor entendimento deste item, epígrafe refere-se ao campo onde se indica o tipo da legislação, 
o número a ela determinada e o ano da apresentação e ementa é o local onde o conteúdo da legislação é 
apresentado, permitindo conhecer de que se trata o documento. Para epígrafes e ementas longas, pode-se 
suprimir parte do texto, desde que o entendimento não seja comprometido, com o recurso [...].

Exemplos:
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição Federal. Organizado por Guilherme Peña de Moraes. 
São Paulo: Foco Jurídico, 2019. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 05 
out. 1988. 

RIO GRANDE DO NORTE. Lei nº 10.241, de 19 de julho de 2017. Garante às pessoas que mantenham 
união estável homoafetiva o direito à inscrição, como entidade familiar, nos programas de habitação 
desenvolvidos pelo Estado do Rio Grande do Norte e dá outras providências. Natal, RN, 20 set. 2017.

- Jurisprudência: aqui se enquadram acórdão, decisão interlocutória, despacho, sentença, 
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súmula, entre outros.
Elementos essenciais:
JURISDIÇÃO. Nome da corte ou tribunal (turma e/ou região). Tipo de documento (agravo, despacho, 
entre outros). Número do processo (se houver). Ementa (se houver). Vara, ofício, cartório, câmara ou outra 
unidade do tribunal. Relator(a): Nome, (dia) de (mês) de (ano) do julgamento. Título da Publicação, 
Local, ano/volume/número, página inicial e final, data da publicação. 

Exemplo:
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº HC 171503. Habeas corpus. Processual penal 
e penal. Crimes de homicídio qualificado, de aborto provocado por terceiro e vilipêndio a cadáver [...]. 
Relator: Min. Luiz Fux. 28 de maio de 2019. Diário da Justiça. Brasília, 30 maio 2019.

g) Bíblia no todo
Elementos essenciais:
BÍBLIA. Língua. Título da obra. Tradução ou versão. Local: Editora, Data de publicação.

Exemplo:
BÍBLIA. Português. Bíblia de Jerusalém. Tradução de Euclides Martins Balancin et al. São Paulo: 
Paulus, 2006.

h) Parte da bíblia
Elementos essenciais:
BÍBLIA. Título do Livro. In: BÍBLIA. Língua. Título. Tradução ou versão. Local: Editora, data de 
publicação. Páginas inicial e final da parte.

Exemplo:
BÍBLIA. Ester. In: BÍBLIA. Português. Bíblia de Jerusalém. Tradução de Euclides Martins Balancin et 
al. São Paulo: Paulus, 2006. p.700-715.

i) Parte de Dicionário
Elementos essenciais:
TÍTULO DO VERBETE. In: SOBRENOME, Nome. Título da obra. edição. Local: Editora, ano. Página 
inicial - Página final do verbete.

Exemplo:
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POLITICOLOGIA. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio da Língua 
Portuguesa. 4. ed. São Paulo: Positivo, 2009. p.1592.

j) Entrevista
Elementos essenciais:
SOBRENOME, Nome (do entrevistado). Título da entrevista. [Entrevista cedida a] Nome e Sobrenome 
(do entrevistador). Nome do veículo de comunicação da entrevista, Local de publicação, número do 
volume (v.) e/ou ano (que não é o ano da publicação), número (n.) e/ou edição (ed.) da publicação, 
paginação inicial - paginação final, mês (abreviado) ano da publicação.

Exemplo:
CHOMSKY,  Noam. Chomsky, o mestre do contra. [Entrevista cedida a] Marcia Tiburi. Cult, São Paulo, 
ano 10, ed. 116, p. 35-37, ago. 2007. 

k) Documento em Meio Eletrônico
Feita a referência conforme orientado nos exemplos anteriores, acrescenta-se a designação do 
tipo de suporte eletrônico, CD, DVD, pen drive, e-book, blu-ray disc e etc, ao final da referência.

Exemplo:
ONOFRE, Elenice Maria Cammarosano (org.). Educação Escolar Entre as Grades. São Carlos, SP: 
EdUFSCar, 2007. E-book.

l) Documento Online
Para os documentos disponibilizados online, acrescenta-se ao final da referência os dados de 
acesso (endereço eletrônico e data da consulta), respectivamente da seguinte forma: 
Disponível em: endereço eletrônico (na barra de endereço do navegador). Acesso em: data mês 
abreviado. Ano.

Exemplo:
ÚLTIMO INSTANTE. Falta de profissionais de tecnologia da informação prejudica o setor. 06 jun. 
2019. Disponível em: https://www.ultimoinstante.com.br/ultimas-noticias/economia/setores/falta-de-
profissionais-de-tecnologia-da-informacao-prejudica-o-setor/283072/. Acesso em: 15 jun. 2019.

Quando na lista de referências houver várias obras de um mesmo autor, em todas o nome do 
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autor deve ser indicado. Se, dentre essas obras, os anos forem iguais, deverá ser acrescentada 
ao final da referência letras do alfabeto.

Exemplo:
BRASIL. Decreto nº 9.808, DE 29 de maio de 2019. Remaneja cargos em comissão e função de 
confiança e altera o Decreto nº 9.678, de 2 de janeiro de 2019 [...]. Brasília, DF, 29 maio 2019.a

BRASIL. Decreto nº 9.678, de 2 de janeiro de 2019. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança da Casa Civil da Presidência da 
República, remaneja cargos em comissão e funções de confiança. Brasília, DF, 02 jan. 2019.b

BRASIL. Decreto nº 9.668, de 2 de janeiro de 2019. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República e altera o quantitativo de Gratificações de Exercício de Cargo 
em Confiança devida a Militares - RMP. Brasília, DF, 02 jan. 2019.c

3.2.3.2 Apêndice 

Há documentos que são elaborados pelo autor do trabalho acadêmico para dar suporte à 
pesquisa, como é o caso de questionário, roteiros de entrevistas, planilhas, fotografias entre 
outros. Estes são citados no corpo do trabalho, normalmente da seguinte forma: ver Apêndice 
A. Por se tratar de um indicativo de seção primária não numerado, deve ser escrito em caixa 
alta e ser centralizado. 

Cada apêndice é designado por uma letra do alfabeto, também em caixa alta, em seguida 
precedido por um travessão. Descrever o título do documento.

Exemplo:
APÊNDICE A – Descrição analítica dos serviços prestados pelos escritórios virtuais de contabilidade 

analisados

3.2.3.3 Anexo

Nesta seção devem ser inseridos documentos que não foram elaborados pelo autor do trabalho 
acadêmico, mas que é de suma importância para a pesquisa, pois serve de fundamentação, 
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comprovação e ilustração.  
Assim como o item anterior, os anexos são mencionados no corpo do trabalho, são considerados 
seções primárias, devendo ser escritos em caixa alta e ser centralizados. Cada anexo recebe 
uma letra do alfabeto para representá-lo, bem como o título que descreva o documento 
apresentado.

Exemplo:
ANEXO A – PLANTA DO TÉRREO DA BIBLIOTECA CENTRAL
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4   Estrutura do          
      Artigo Científico

Modalidade de trabalho de conclusão para os cursos de pós-graduação lato sensu, deve ter 
no mínimo 20 folhas e no máximo 25, por se tratar de um trabalho com laudas delimitadas é 
importante usar a objetividade, sem comprometer o entendimento da pesquisa.

Diferente da monografia, o artigo científico não tem o elemento externo (capa), sendo 
composto apenas por elementos pré-textuais, que não seguem a mesma ordem do esquema 
da monografia, textual e pós-textual. 

A apresentação gráfica deve seguir as orientações da seção 2 deste manual. A estrutura deste 
tipo de documento adotada pela Católica do RN, baseia-se na NBR 6022 de 2018 e deve seguir 
o esquema baixo:
Como pode-se observar, em geral, os elementos são os mesmos, no entanto, há algumas 
particularidades que serão descritas nas seções a seguir.
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4.1 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

4.1.1 Título do Artigo (Obrigatório)

O primeiro elemento do artigo científico, deve ser centralizado e destacado em negrito, no 
caso de haver subtítulo este deve ser diferenciado tipograficamente do título, devendo ser 
configurado em minúsculo e negrito.

É imprescindível inserir nota de rodapé, para descrever a natureza do trabalho, de acordo com 
o seguinte texto: “Artigo Científico apresentado à disciplina (nome da disciplina), como requisito 
necessário para obtenção do título de especialista em (nome do curso), pela Faculdade Católica 
do Rio Grande do Norte, em (mês e ano da submissão do artigo)”, ver modelo no apêndice D.

4.1.2 Autor(es) 

Separado por uma linha do título e alinhado à direita, deve constar, em linhas distintas, o nome 
do(s) autor(es) e do orientador(a) e para cada um é preciso inserir nota de rodapé com titulação 
e endereço eletrônico para contato, ver modelo no apêndice D.

4.1.3 Resumo na língua vernácula

Elaborado com base no item 3.2.1.7 deste manual, com exceção a quantidade de palavras, que 
deve ser entre 100 a 250.

4.1.4 Resumo na língua estrangeira

Caso o aluno escolha inserir este elemento, deverá ser elaborado em concordância com o item 
3.2.1.8 do presente manual.

4.2 ELEMENTOS TEXTUAIS

 A disposição dos elementos seguintes está exemplificado no apêndice E.
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4.2.1 Introdução

De acordo com o item 3.2.2.1.

4.2.2 Desenvolvimento

Ver item 3.2.2.2.

4.2.3 Considerações Finais

Perceba que neste item só há uma opção de título, justamente por se tratar de uma pesquisa 
que é apresentada em espaço delimitado, certamente o estudo não terá resultados conclusivos. 
Contudo as recomendações e sugestões devem ser contempladas, expondo a análise final do 
estudo.

4.3 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS

4.3.1 Referências

Seguir as orientações do item 3.2.3.1.

4.3.2 Apêndice

Observar o item 3.2.3.2.

4.3.3 Anexo

Verificar o item 3.2.3.3.

4.3.4 Agradecimentos

Contrário à monografia, os agradecimentos se apresentam ao final do artigo científico, devendo 
ser apresentados de forma sucinta, quando necessário, agradecer às pessoas ou empresas 
que contribuíram e facilitaram a pesquisa.
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5   Citações
As citações são recursos tão importantes numa pesquisa científica que há uma norma exclusiva 
para definir como estas devem ser apresentadas, trata-se da NBR 10520:2002. Mecanismo 
fundamental que ajuda a reforçar a ideia defendida na pesquisa científica, deve ser feita a partir 
de materiais fidedignos e de preferência, que sejam reconhecidos no âmbito científico. Contudo, 
é imprescindível que toda parte que seja utilizada na construção do trabalho seja devidamente 
citada, tanto no decorrer do texto quanto na lista de referências no final do trabalho.

A forma como o autor da citação deve ser indicado é a autor-data (ABNT, 2002), pode ser feita 
dentro dos parênteses ou fora, mas sempre é feita pelo sobrenome do autor, posteriormente 
é indicado o ano da obra e, quando direta, indica-se a página. Este tipo de chamada de autoria 
ajuda na consulta à lista de referências, pois da mesma forma que é feita a chamada de autoria 
da referência é feita a chamada de autoria nas citações. 

A citação pode ser feita de forma direta, indireta ou citação de citação e, independentemente do 
tipo de trabalho as citações devem aparecer no texto. A principal característica da citação direta 
é a transcrição, tal qual do trecho da obra consultada para o trabalho em desenvolvimento. 

Se o trecho tiver até três linhas deve ser identificado por aspas e estar contido no texto, com 
mais de três linhas deve ser escrito em parágrafo separado, sem aspas, espaçamento simples, 
tamanho da fonte 10 e recuo de 4cm da margem esquerda.

A seguir serão ilustrados alguns exemplos de tipos de citação:
Exemplo de citação direta com até três linhas:
Oliveira (2014, p. 244) conceitua psicologia empresarial como “estudo da interação e da 
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Fonte: Oliveira (2014).
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interdependência entre o empreendimento e os seus profissionais, na busca da otimização das 
relações interpessoais e dos resultados empresariais.”

OU

“A psicologia empresarial é estudo da interação e da interdependência entre o empreendimento 
e os seus profissionais, na busca da otimização das relações interpessoais e dos resultados 
empresariais” (OLIVEIRA, 2014, p. 244)

Para documentos não paginados e ainda se tratando de citação direta, no espaço destinado à 
indicação da página deverá ser escrito: documento não paginado.

Exemplo de citação direta com até três linhas de documentos não paginados:
“Folksonomia é a tradução do termo folksonomy que é um neologismo criado em 2004 por 

Fonte: Folksonomia (2015).

Thomas Vander Wal, a partir da junção de folk (povo, pessoas) com taxonomy” (FOLKSONOMIA..., 
2015, documento não paginado).

Exemplo de citação direta com mais de três linhas:
Acerca da psicologia empresarial Oliveira (2014, p. 244) orienta que:
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O adequado conhecimento de cada um dos profissionais do empreendimento quanto às suas necessidades 
e expectativas, suas capacitações – e incapacitações -, seus conhecimentos de assuntos específicos e gerais 
do empreendimento, seus relacionamentos com os colegas de trabalho, as suas habilidades em enfrentar 
desafios, sua criatividade para trabalhar com situações novas, o entendimento e assimilação dos valores, 
princípios éticos e políticas do empreendimento, o cumprimento de metas e objetivos, a vontade de aprender 
e a disposição para ensinar, a atuação em equipes multidisciplinares de trabalho, entre outros assuntos, 
exigindo, portanto, uma ampla e interativa análise para se consolidar uma administração empreendedora.

OU

Acerca da psicologia empresarial orienta-se que:

O adequado conhecimento de cada um dos profissionais do empreendimento quanto às suas necessidades 
e expectativas, suas capacitações – e incapacitações -, seus conhecimentos de assuntos específicos e gerais 
do empreendimento, seus relacionamentos com os colegas de trabalho, as suas habilidades em enfrentar 
desafios, sua criatividade para trabalhar com situações novas, o entendimento e assimilação dos valores, 
princípios éticos e políticas do empreendimento, o cumprimento de metas e objetivos, a vontade de aprender 
e a disposição para ensinar, a atuação em equipes multidisciplinares de trabalho, entre outros assuntos, 
exigindo, portanto, uma ampla e interativa análise para se consolidar uma administração empreendedora 
(OLIVEIRA, 2014, p. 244).

A citação indireta acontece quando, com base em determinado trecho da obra consultada é 
criado um texto que corrobora com a ideia defendida pelo autor da obra consultada. Este tipo 
de citação sempre vem escrita dentro do texto, como não há transcrição literal das palavras, 
não é sinalizada por aspas.

Exemplo:

De acordo com Oliveira (2014), a psicologia empresarial ajuda a entender a interação entre o 
empreendimento e seus profissionais, para isso é importante conhecer os anseios de cada um.

A citação de citação acontece quando o pesquisador não teve acesso à obra original a qual quer citar e 
utiliza a citação feita na obra consultada. Esse tipo de citação é sinalizada pela expressão em latim apud, 
que significa citado por. Quanto às regras de apresentação, baseiam-se nos tipos de citações supracitados 
e para ilustrar essa situação, continuaremos a utilizar a obra de Oliveira (2014, p. 310).
Em relação à frase o bom é ‘inimigo do ótimo’ “os empreendedores devem tomar cuidado para não entrar 
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Fonte: Oliveira (2014).
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em um processo contínuo e interminável de querer aprimorar uma ideia e nunca chegar a algo utilizável 
na plenitude” (COLLINS, 2001 apud OLIVEIRA, 2014, p. 310).

OU

Collins (2001 apud OLIVEIRA, 2014, p. 310), em relação à frase o bom é ‘inimigo do ótimo’ diz que 
“os empreendedores devem tomar cuidado para não entrar em um processo contínuo e interminável de 
querer aprimorar uma ideia e nunca chegar a algo utilizável na plenitude”.

Sabendo-se que da mesma forma como é feita a entrada na referência é feita na citação, a 
seguir serão exemplificadas algumas possibilidades para a indicação de autoria de uma 
citação. Lembrando que não se pode deixar de acrescentar as informações necessárias para 
as citações diretas.

Exemplo de citação de obra com dois autores:
BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos de Metodologia 
Científica. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2007.

Com os autores inserido no texto: Barros e Lehfeld (2007)

Com os autores não inserido no texto: (BARROS; LEHFELD, 2004)

Exemplo de citação de obra com até três autores:
LEMES JÚNIOR, Antônio Barbosa; RIGO, Cláudio Miessa; CHEROBIM, Ana Paula Mussi Szabo. 
Administração financeira: princípios, fundamentos e práticas brasileiras. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2010.

Com os autores inserido no texto: Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2010)

Com os autores não inserido no texto: (LEMES JÚNIOR; RIGO; CHEROBIM, 2010)

Exemplo de citação de obra com mais de três autores:
SILVA, Elio Medeiros da et al. Estatística: para os cursos de economia, administração e ciências 
contábeis. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

Com o autor inserido no texto: Silva et al. (2010)
Com o autor não inserido no texto: (SILVA et al., 2010)

Exemplo de citação com obra sem autoria:
FOLKSONOMIA: uma introdução. uma introdução. 2015. Disponível em: https://portaldobibliotecario.
com/tecnologia/folksonomia-uma-introducao/. Acesso em: 10 jun. 2019.

Com a entrada da citação inserida no texto: Folksonomia... (2015)
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Com a entrada da citação não inserida no texto: (FOLKSONOMIA..., 2015)

Em se tratando de vários documentos do mesmo autor e do mesmo ano, não esquecer de 
acrescentar às chamadas de autoria a letra do alfabeto acrescentada ao final da referência, 
conforme orientado na seção sobre referências. 

Independentemente do tipo de citação, atentar para necessidade de texto autoral, que seja para 
introduzir ou concluir a ideia da citação inserida no trabalho, de forma que elas conversem com 
o texto que está sendo escrito, afinal o desenvolvimento do trabalho segue uma sequência 
lógica.
Recursos utilizados para representar informações estatísticas, dados da pesquisa ou ilustrar 
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6   Ilustrações e         
      tabelas

algum fato relacionado ao estudo, as ilustrações e as tabelas podem ser utilizadas tanto na 
monografia quanto no artigo científico. Neste manual serão orientados com base nas Normas 
tabulares do IBGE. Como já conceituado anteriormente as ilustrações são desenhos, esquemas, 
fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros e retratos, enquanto 
que a tabela “é forma não discursiva de apresentar informações, das quais o dado numérico se 
destaca como informação central” (IBGE, 1993, p. 9).

Obedecendo ao desenvolvimento lógico do trabalho científico, ao inserir qualquer um desses 
elementos, é imprescindível que seja feita uma apresentação de forma dissertativa dos dados 
e informações que constam na ilustração, finalizando com a discussão dos dados, onde 
deve mostrar: a importância dos resultados encontrados; se as hipóteses levantadas foram 
confirmadas ou negadas; e, comparar com outros estudos realizados.

Posteriormente, separado por um espaço de 1,5cm, com alinhamento centralizado é indicado 
o tipo do elemento (gráfico, imagem, tabela, entre outros), com sua respectiva numeração 
sequencial, em algarismo arábico, conforme a ordem em que aparecem no texto, por exemplo, 
Gráfico 1, Fluxograma 1, Gráfico 2, e assim por diante. Logo após esta indicação, separado por 
um hífen, é inserido o título. Espera-se que seja objetivo e represente as informações contidas 
na ilustração ou tabela, não finaliza com ponto. Em seguida, ainda seguindo o alinhamento 
centralizado, é adicionado o recurso.

Logo após a inserção da tabela ou ilustração, em tamanho 10 e espaçamento simples, 
acompanhando a borda esquerda do item, deve constar a fonte da qual foi retirada a informação 
apresentada. A citação da fonte deve ser feita conforme as entradas de citação orientadas no 
item 5 deste manual, como também deve ser inserida a descrição completa do material na lista 
de referências.

Quando à tabela ou ilustração for de autoria própria, a fonte deve ser indicada pela expressão 
“Elaborado(a) pelo Autor”, acompanhado do respectivo ano de elaboração. Nesse caso não há 
como indicar a referência na lista, no final do trabalho. A seguir serão apresentados alguns 
exemplos.

Quadro 1 – Níveis de Alfabetismo segundo escala Inaf – comparativo antes e depois de revisão em 
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2015

Fonte: Instituto Paulo Montenegro (2018).

Tabela 1 – Proficiências médias por nível de Alfabetismo

Fonte: Instituto Paulo Montenegro (2018).

Infográfico 1 - Ranking dos Assuntos mais Recorrentes Ano de 2019 (Casos Novos - Até abril)
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Fonte: TST (2019). 
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7   Formatação do      
      CD

Desde 2018 os trabalhos de conclusão de curso, seja monografia ou artigo científico, passa-
ram a ser entregues à Instituição no formato digital, gravados em CD. Este tipo de material 
tem formatação gráfica específica, que deve ser observada com atenção, pois é fator funda-
mental para aceite por parte da secretaria acadêmica. 

A caixa do CD a ser utilizada deve ser transparente. A capa do CD deverá ser feita em folha 
branca e dar-se-á a partir de uma caixa de texto, medindo 12cmx12cm, com bordas pretas. A 
fonte utilizada será Times New Roman, tamanho 8, com alinhamento centralizado e espaça-
mento simples. Tanto na caixa, quanto no próprio CD deverão aparecer os elementos abaixo 
na seguinte ordem (Ver apêndice F):

1. Brasão da Faculdade (2cmx2cm);
2. Nome da Instituição mantenedora;
3. Nome da Faculdade;
4. Nome do Curso;
5. Nome do Aluno;
6. Título e subtítulo do trabalho (se houver);
7. Cidade;
8. Ano de depósito do trabalho.

O arquivo do trabalho deverá ser gravado no CD, em formato PDF e salvo com o nome do 
autor. No caso de trabalho com mais de um autor, o arquivo deve ser nomeado apenas com o 
primeiro autor.



44

Referências
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: Informação e documentação: 
Citações em documentos: Apresentação. Rio de Janeiro, 2002.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e documentação: 
Trabalhos Acadêmicos: Apresentação. 3.ed. Rio de Janeiro, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022: Informação e documentação: 
Artigo em publicação periódica técnica e/ou científica: Apresentação. 2.ed. Rio de Janeiro, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e documentação: 
Referências: Elaboração. 2.ed. Rio de Janeiro, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6024: Informação e documentação: 
Numeração progressiva das seções de um documento: Apresentação. 2.ed. Rio de Janeiro: ABNT, 
2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6027: Informação e documentação: 
Sumário: Apresentação. 2.ed. Rio de Janeiro, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6028: Informação e documentação: 
Resumo: Apresentação. Rio de Janeiro, 2003.

FOLKSONOMIA: uma introdução. 2015. Disponível em: https://portaldobibliotecario.com/tecnologia/
folksonomia-uma-introducao/. Acesso em: 10 jun. 2019.

IBGE Normas de Apresentação Tabular. 3.ed. Rio de Janeiro, 1993.

INSTITUTO PAULO MONTENEGRO. INAF Brasil 2018: resultados preliminares. Fortaleza, 2018. 
Disponível em: http://acaoeducativa.org.br/wp-content/uploads/2018/08/Inaf2018_Relat%C3%B3rio-
-Resultados-Preliminares_v08Ago2018.pdf. Acesso em: 14 jul. 209.

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Empreendedorismo: vocação, capacitação e atuação dire-
cionadas para o plano de negócios. São Paulo: Atlas, 2014.



45

APÊNDICE A – MODELO DA CAPA 
DA MONOGRAFIA
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APÊNDICE B – MODELO DA FOLHA 
DE ROSTO
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APÊNDICE C – MODELO DA FOLHA 
DE APROVAÇÃO
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APÊNDICE D – MODELO DA 
PRIMEIRA FOLHA DO ARTIGO
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APÊNDICE E – MODELO DO CORPO 
DO ARTIGO
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APÊNDICE F – MODELO DA CAPA E 
ADESIVO DO CD


