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APRESENTAÇÃO 

 
 

As páginas que seguem especificam os princípios gerais para a elaboração 

de Dissertações de mestrado desenvolvidas na Maternidade Escola da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, e tem o intuito de oferecer um panorama geral de como 

devem ser estruturados os elementos componentes este tipo de trabalho científico. 

Com a supervisão da Diretora da Divisão de Ensino, Pesquisa e Extensão e 

organização das bibliotecárias da instituição, foi possível a produção deste manual, 

que contém informações explicativas de cada elemento do trabalho acadêmico, e, 

estão em acordo com os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT).   
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1 TRABALHOS ACADÊMICOS 
 
 

1.1 Definições 
 

Trabalho acadêmico é o  
Documento que representa o resultado de estudo, devendo expressar 
conhecimento do assunto escolhido, e deve ser obrigatoriamente emanado 
da disciplina, módulo, estudo independente, curso, programa e outros 
ministrados. Deve ser feito sob a coordenação de um orientador (ABNT-
NBR14724, 2011, p.3). 

  

 O que distingue os diferentes trabalhos acadêmicos são os níveis de 

profundidade e originalidade, bem como a exigência de defesa pública para alguns 

deles. Os trabalhos acadêmicos podem ser divididos da seguinte forma: 

 Trabalhos relativos à graduação: Trabalho de Conclusão de Curso de 

Graduação (TCC) ou Trabalho de Graduação Interdisciplinar (TGI);  

 Trabalhos elaborados em pós-graduação: aperfeiçoamento, especialização, 

Mestrado (Dissertação), Doutorado (Tese) e memorial. 

Dissertação é o documento que representa 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 (professor), visando à obtenção do título de mestre (NBR-14724, 2011, 

p.2). 
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2 ETAPAS PARA A ELABORAÇÃO DE UM TRABALHO ACADÊMICO 
 
 

2.1 Definição do tema 
 

Para que se possa chegar à elaboração da dissertação, pressupõe-se que já 

se tenha definido uma idéia, um problema, uma questão, um tema ou assunto, sobre 

o qual será centrada a investigação. Para o sucesso da pesquisa, concorre o 

interesse, preferências pessoais, formação acadêmica, conhecimentos prévios, bem 

como a originalidade e a utilidade do tema. 

 

 

2.2 Levantamento bibliográfico 
 

Após definir o problema a ser investigado, a etapa a seguir será o 

levantamento da bibliografia, que tem por objetivo contextualizar o assunto 

escolhido, através da revisão de literatura, momento em que o pesquisador passa a 

ter conhecimento de outros trabalhos já publicados na área. É o chamado “estado da 

arte”  
Os estudos do tipo estado da arte permitem, num recorte temporal definido, 
sistematizar um determinado campo de conhecimento, reconhecer os 
principais resultados da investigação, identificar temáticas e abordagens 
dominantes e emergentes, bem como lacunas e campos inexplorados 
abertos a pesquisas futuras (HADDAD, 2002, p.1) 
 
 

Para tanto, são utilizadas obras de referência, catálogos de bibliotecas, 

catálogos coletivos, índices de periódicos, bases de dados nacionais e 

internacionais, redes eletrônicas de comunicação, enfim, todas as fontes disponíveis 

para se ter acesso à informação desejada. É importante que se faça uma pesquisa 

exaustiva, ou seja, tentar reunir o maior número de documentos pertinentes e 

relevantes sobre o assunto. 
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2.3 Obtenção do material 
 

Feito o levantamento bibliográfico, será necessário que se obtenha o material 

para leitura através de bases de dados, que possibilitam o acesso ao documento 

completo em bibliotecas digitais, ou, ainda pode-se utilizar os serviços de comutação 

bibliográfica, chamado de comut1. 

 

 

2.4 Leitura do material obtido 
 

Obtido o material, deverá ser efetuada leitura cuidadosa, descrever tudo que 

for considerado relevante para o trabalho, e, sobretudo a informações sobre a 

referência do documento como exemplo:livros: nome do autor, título do trabalho, 

local de publicação, a editora e data. artigos em periódicos: nome do autor, título 

do artigo, título do periódico, número do volume e do fascículo, paginação e ano de 

publicação. Caso se pretenda fazer citações diretas de trechos dos trabalhos 

consultados, deve-se anotar também a paginação correspondente. 

A descrição das informações chama-se fichamento2; atualmente existem 

aplicativos gerenciadores de referências para facilitar o fichamento e posterior 

recuperação de documentos para referências e citações, como por exemplo: meu 
espaço (Periódicos Capes) EndNot (Clarivate Analytics), Mendeley (Elsevier) 

Zotero (software livre). 

 
                                                
1 O Comut permite a obtenção de cópias de documentos técnico-científicos disponíveis nos acervos das 
principais bibliotecas brasileiras e em serviços de informação internacionais. Podem-se solicitar os seguintes 
tipos de documentos:  

 periódicos técnico-científicos (artigos) 
 teses e dissertações (na íntegra ou parte) 
 anais de congressos nacionais e internacionais 
 partes de documentos (capítulos de livros), desde que sejam autorizados pela Lei de Direitos Autorais. 

A Gerência do Comut oferece aos seus usuários o serviço de Busca Monitorada. Esse serviço atende às 
solicitações de material bibliográfico existente no Brasil e no exterior e atende também a usuários estrangeiros. 
O valor é diferenciado. A busca no Brasil custa 2 (dois) bônus, enquanto a busca no exterior custa 4 (quatro) 
bônus. Para participar do Comut, o usuário deve cadastrar-se no Programa, via Internet, adquirir Bônus COMUT 
e preencher o formulário de solicitação (IBICT, 2017) 
 
2Fichamento é dispor algum conteúdo em fichas. No caso, criar anotações sobre textos ou livros em uma ficha, a 
fim de organizar informações sobre a obra. A ideia aqui é identificar obras diferentes, conhecer seu conteúdo, 
analisar o material, fixar os dados que contém elaborar uma crítica e separar citações, Além disso, um bom 
fichamento pode ser o ponto de partida para resumos ou resenhas e dar suporte precioso em artigos e no TCC, 
organizando os materiais que você terá que reunir para compor seu trabalho (UNAMA, 2017) 
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2.5 Seleção dos textos 
 

Caso o levantamento tenha resultado em um número excessivo de textos, 

deve ser feita uma seleção, descartando-se os menos específicos, dando prioridade 

aos que abordam o tema escolhido de forma mais direta. Esses cuidados com a 

leitura organizada do material economizarão tempo e darão mais segurança no 

momento de redigir o trabalho. 

 

 

2.6 Apresentação gráfica 

  

As informações apresentadas nesta seção tem o objetivo de auxiliar na 

elaboração de dissertações digitadas, tendo como base as diretrizes da (ABNT- 

NBR).  

 

Quadro 1 – Indicações de Formato da Dissertação 

Formato 

Papel branco, formato A4 (21 
cm x 29,7 cm) 

Adota-se a cor preta para o texto e 
outras cores apenas para as 
ilustrações. 

Os textos dos trabalhos 
acadêmicos devem ser 
digitados em, apenas no 
anverso da folha 

EXCETO: 
A folha de rosto, que traz a ficha 
catalográfica DEVE ser impressa 
no verso da folha de rosto; 

Margens 

3 cm (esquerda e superior) 
2 cm (direita e inferior). 
1,5 cm Parágrafo na margem esquerda 

para o texto 
4 cm de recuo da margem 
esquerda 

citação longa (citação com mais de 
três linhas) 

Fonte Arial  ouTimes New Roman  

Tamanho da 
Fonte 

Tamanho 12  No texto geral (Capa, folha de 
rosto, títulos, inclusive títulos de 
tabelas, quadros e ilustrações, 
subtítulos, referências) 

Tamanho 10 para as citações longas, notas de 
rodapé e de natureza acadêmica, 
paginação, legenda  fonte das 
ilustrações e texto interior da 
tabelas 

Espaçamento 1,5 cm entre linhas e 
justificado 

Todo o texto deve ser digitado 
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1,0 cm (Espaço simples) citações longas, notas de rodapé, 
referências, legendas das 
ilustrações e das tabelas, e nota 
indicadora da natureza acadêmica 
do trabalho devem ser separadas  

2 espaços  de 1,0 cm 
(simples) 

As referências ao final do trabalho 
devem ser separadas entre si por 
dois espaços simples 

2 espaços de 1,5 cm Dois espaços de 1,5 cm para 
separar o texto dos títulos das 
seções e subseções (anterior e 
posterior); 

 2 espaços de 1,5 cm. Nos títulos das seções primárias 
devem começar na parte superior 
da margem, e tanto eles quanto os 
títulos das subseções devem ser 
separados do texto que os 
precede e os sucede  

Fonte: NBR 14724 (ABNT, 2011) e a NBR 15287 (ABNT, 2005). 

 

 

2.6.1 Paginação 

 

Todas as folhas, a partir da folha de rosto, devem ser contadas 

seqüencialmente, mas não numeradas. A numeração é colocada a partir da primeira 

folha da parte textual, em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, a 2 

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

Havendo apêndice e anexo, as suas folhas devem ser numeradas de maneira 

contínua e a paginação deve dar seguimento à do texto principal.   

 

 

2.6.2 Indicativos de seção 

 

Nas seções devem ser utilizados algarismos arábicos, com numeração 

progressiva. O indicativo numérico que precede o título de uma seção é alinhado à 

esquerda e deve ser separado do seu título por um espaçamento. O texto deve 

iniciar em outra linha.  

Exemplo: 
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Quadro 2- Indicativos de seção 

 

1 
1.1 
1.2 
2 

2.1 
3 
3.1 

3.1.1 

3.1.1.1 

3.1.1.1.1 

 
Fonte: (NBR 14724 (ABNT, 2011) e a NBR 15287 (ABNT, 2005), 

 

 

2.6.3 Títulos sem indicativo numérico 

 

Os títulos sem indicativo numérico, como errata, agradecimentos, listas, 

resumos, sumário, referências, glossário, apêndice(s), anexo(s) e índice(s) devem 

ser centralizados na página. 

A dedicatória e a epígrafe não possuem título e nem indicativo numérico. 

Tanto a dedicatória quanto a epígrafe devem trazer seus textos dispostos 

harmoniosamente. 

 

 

2.6.4 Tabelas e ilustrações 

 
a) Tabelas: devem ser citadas no texto, inseridas o mais próximo possível 

do trecho a que se referem e aparecer com letra menor que a do texto, 

entrelinhamento simples e não devem ser fechadas nas laterais. O título 

da tabela se localiza na parte superior (Tamanho da fonte 12cm, 

centralizada e em negrito) e a indicação da fonte e notas (tamanho 10) na 

parte inferior espaçamento simples. Devem ser citadas no texto, 
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padronizadas conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) (NBR 14724,2011, p. 11). 

 
 

Quadro 3 – Modelo das tabelas 
CATEGORIA DE 

ANÁLISE 
VARIÁVEL DE 
INFERÊNCIA 

CONTEÚDO 

Termo Definição/função  
 Tipos de termos  
 Relação entre termos  
 Relação com o conceito  

Conceito Definição/função  
 Organização dos conceitos  
 Relação entre conceitos  
 Relação com o termo  

Objetivo Teórico (relacionado com a 
terminologia em geral) 

 

 Prático (relacionado com os 
sistemas de informação) 

 

Fonte: Sales; Café, 2008 
Notas: Se existir notas as mesmas devem ser descritas após a fonte. 

 

 

b) Ilustrações: quadros, gráficos, figuras, desenhos, esquemas, mapas, 

fluxogramas, fotografias, entre outros. Elaborada de acordo com a 

ordem apresentada no texto, com cada item designado por seu nome 

específico, travessão, título. Devem ser inseridos e citados no texto o 

mais próximo possível do trecho a que se referem. Sua identificação 

(Numeração. Ex. Figura - 1) deve aparecer na parte superior, precedida 

da palavra designativa (título, tamanho 12 cm). Após a ilustração, na 

parte inferior, indicar a fonte consultada (tamanho 10 cm). No caso de 

quadro ou figura, as laterais devem ser fechadas.  

Observação: Quadros, gráficos ou tabelas que ocupem mais de uma 

página devem ser continuados na página seguinte 

observando-se que não devem ser delimitados na parte 

inferior a não ser na última página; o cabeçalho do título 

deve ser repetido em todas as páginas. Na primeira 

página deve constar a palavra “continua” e nas seguintes 

a palavra “continuação” (NBR 14724, 2011, p. 8). 
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2.6.5 Listas 

 

A lista de ilustrações pode ser elaborada de duas maneiras: 

 Lista única: usar no caso de listas curtas de figuras, quadros e outros tipos 

de ilustrações a ordem em que aparecem no texto. Deve ser identificada 

como lista de ilustrações. 

 

Exemplo: 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 21 

Figura 2 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 31 

 

Quadro 1 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 42 

Quadro 2 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 50 

 
Fonte: (NBR 14724, 2011, p. 8) 

 

 Lista específica: usar no caso de uma lista extensa de figuras, quadros e 

outros tipos de ilustrações, podendo ser uma lista específica para cada tipo. 

 (lista de figuras; lista de quadros...). E, ainda as listas específicas podem 

aparecer na mesma folha, separadas pelos títulos de cada ilustração. 

Exemplo: 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..................................21 

Figura 2 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..................................31 

 
Fonte: (NBR 14724, 2011, p. 8) 

 

Exemplo: 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...............................................42 

Quadro 2 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...............................................50 

 
Fonte: (NBR 14724, 2011, p. 8) 
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Exemplo: 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..........................................42 

Quadro 2 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..........................................50 

 
Fonte: (NBR 14724, 2011, p. 8) 

 

 A lista de tabelas permanece separada das outras listas, mesmo que 

contenha somente uma tabela no texto. 

 

Exemplo: 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.................................................38 

Tabela 2 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.................................................42 

 
Fonte: (NBR 14724, 2011, p. 8) 

 

 

2.6.6 Sumário 

 

A palavra sumário deve ser centralizada e com o mesmo tipo de fonte do 

texto. As seções devem ser divididas em: 

a) Primárias: maiúscula e negrito 

b) Secundárias: Primeira letra maiúscula e o restante minúsculo e negrito 

c) Terciárias: Primeira letra maiúscula e o restante minúsculo, sem negrito. 

d) Quaternárias: Primeira letra maiúscula, itálico e sem negrito. 

Exemplo: Conforme a ABNT e Plataforma Brasil 
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Quadro 4 – Formatação de sumário 

 

SUMÁRIO 

↕2 espaços de 1,5cm 
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3 REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO 
 
 

Neste capítulo apresentaremos as regras para citações, notas, e de padrões 

para elaboração das referências. 

 

 
3.1 Citação 
 

É a menção no texto de uma informação (citação indireta) ou de trecho 

(citação direta) extraídos de outra fonte, com a finalidade de esclarecer, ilustrar ou 

sustentar o assunto apresentado.  

 

3.1.1 Principais tipos de citações 
 

a) Citação direta: é a transcrição literal de um texto ou de parte dele, em que se 

conserva a grafia, a pontuação, o uso de maiúsculas e minúsculas e o idioma 

original. É usada somente onde for extremamente necessário transcrever as 

palavras do autor. A citação direta pode ser apresentada de duas maneiras:  

 Citação curta: com até três linhas, é transcrita entre “aspas” com o 

mesmo tipo e tamanho de letra e espaçamento do texto, com 

obrigatoriedade de indicação do número da página:  

Exemplo:  

No texto: 

Segundo Chiavenato (1999, p.125), “treinamento é o ato intencional de 

fornecer os meios para proporcionar a aprendizagem.”  

Na lista de referências: 

CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos 

humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 

 

 Citação Longa: citação com mais de três linhas, deve ser transcrita 

em parágrafo distinto com recuo de quatro (4) cm da margem 

esquerda, sem aspas, com letras em tamanho dez (10). Deve 



15 

aparecer um (1) espaço de 1,5 separando a citação do texto 

anterior, e dois (2) espaços simples posterior. É obrigatória a 

indicação das páginas.  

Exemplo: 

O uso do álcool de forma moderada por adultos saudáveis pode 

contribuir para o bem-estar e a boa saúde, até mesmo na prevenção de 

várias doenças  
O consumo moderado de álcool tem sido associado com a 
redução de complicações da DAC (doença arterial 
coronariana). O vinho tinto parece fornecer maiores 
benefícios do que qualquer outro tipo de bebida alcoólica, 
provavelmente devido aos flavonóides (LUZ; COIMBRA, 
2001, p. 51). 
 
 

Complementando a perspectiva acima, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS)...  

 

 

b) Citação indireta: é o texto redigido pelo autor do trabalho com base em 

idéias de outros autores, devendo reproduzir fielmente o sentido do texto 

original, e pode aparecer de duas formas:  

 Paráfrase: é a expressão de idéias de outro com as palavras do autor do 

trabalho e deve manter aproximadamente o mesmo tamanho da citação 

original. A paráfrase é escrita sem aspas, com o mesmo tipo e tamanho de 

letra do texto, é opcional a indicação da página, o ponto final é colocado 

depois da indicação de autoria:  

Exemplo 1:  

Segundo Lima (1990, p.109), função pode dar a idéia de algo 

relacionado à atividade ou tarefa. 

 

Exemplo 2:  

A lei não pode ser vista como algo passivo e reflexivo, mas como uma 

força ativa e parcialmente autônoma. A qual mediatiza as várias classes 

e compele os dominantes a se inclinarem às demandas dos dominados 

(GENOVESE, 1974, p.26).  
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 Condensação:é a síntese de um texto longo, um capítulo, uma seção ou 

parte, sem alterar a idéia do autor. Deve ser escrita sem aspas, com o mesmo 

tipo e tamanho de letra do texto, é opcional a indicação de páginas. Tanto a 

citação direta como a indireta podem ser apresentadas no texto de duas 

maneiras: na sentença e pós-sentença.  

 Na sentença: 

Pasqualli (1981, p.54), afirma que outra variável que tem importância 

especial com característica da personalidade é a auto-estima... 

 

 pós-sentença:  

Pesquisas apontam que outra variável que tem importância especial 

como a característica da personalidade é a auto-estima (PAQUALLI, 

1981, p.54).  

 

c) Citação de citação: é a menção do trecho de um documento ao qual não se 

teve acesso e foi conhecido através da citação em outro trabalho. Só deve ser 

mencionada na impossibilidade de acesso ao documento original, como nos 

casos de documentos muito antigos ou com barreira lingüística. Na citação de 

citação é usada a expressão em português citado por ou a expressão latina 

apud após a indicação da fonte consultada.  

 Na sentença:  

Winquist et al. (1998, citado porVLASON et al., 2002) demonstram....  

 

 Pós-sentença:  

[...] o leite foi sofrendo alterações entre cada amostra (WINQUIST, et al., 

1998, apud VLASOV et al., 2002). 

 

d) Citação com mais de um autor:  

 Dois autores. Devem ser apresentados pelos sobrenomes dos autores 

ligados por ponto e vírgula quando apresentados entre parênteses. Quando 

citados no texto, devem ser ligados por "e" ou (vírgula), seguidos do ano da 

publicação. Os nomes devem estar separados por ponto e vírgula. O símbolo 
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& não é permitido em citações da ABNT é somente usado em normas como a 

APA. 

 Na sentença:  

Segundo Marconi e Lakatos (1997, p.259)...  
 Pós-sentença:  

... (MARCONI; LAKATOS, 1997, p. 258)  

 
Três autores 

 Na sentença:  

Segundo Andrade, Cardoso e Siqueira (1998, p. 67)... 

 Pós-sentença:  

...(ANDRADE; CARDOSO; SIQUEIRA, 1998, p. 67)  

 
Mais de três autores 

 Na sentença:  

De acordo com Quirk et al. (1996, p. 10)...  

 Pós-sentença:  

... (QUIRK et al. 1996, p.10)  

 

e) Citação de documentos jurídicos: Para a citação de documentos jurídicos 

(lei, decreto, portaria, resolução, medida provisória, constituição), indicar a 

jurisdição (país, estado ou município) e ou órgão responsável, seguido da 

data.  

 Pós-sentença:  

Matéria prejudicial à saúde humana é aquela matéria detectada 

macroscopicamente e/ou microscopicamente relacionada ao risco à saúde 

humana (BRASIL, 2001).  

 

f) Citação de obras antigas e reeditadas: Citar a data da publicação original 

seguida da data da edição consultada.  

Exemplo:  

Freud (1898;1976) ou (FREUD,1898;1976). 
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g) Citação de trabalhos em vias de publicação: Trabalhos em fase de 

elaboração ou não publicados: Usar a expressão (em fase de elaboração ou, 

no prelo ou, não publicada) entre parênteses no texto.  Mencionar os dados 

disponíveis, sobre a fonte, apenas em nota de rodapé. (Não incluir a fonte em 

listas de referências) (ABNT 10520, 2002 [item 5.6] 

Exemplo: 

(MAGDALENO JUNIOR, no prelo) ou Magdaleno Junior. (no prelo). Obs.: 

No caso de o texto estar redigido em inglês, “in press”. 

 

h) Citação de Homepage ou Web Site: Cita-se o titulo que aparece na 

homepage, ou verifica-se o responsável pela homepage.. . 

Exemplo: 

No texto: 
(MATERNIDADE ESCOLA, 2011). 
 
Na lista de referências: 
MATERNIDADE ESCOLA.Portal maternidade escola da UFRJ, © 
2011. Disponível em: http://www.maternidade.ufrj.br/portal/index.php. 
Acesso em: 04 ago. 2017. 

 

i) Outros tipos de citações: Quando houver coincidência de sobrenome de 

autores, acrescentam-se as iniciais de seus prenomes; se mesmo assim 

existir coincidência, colocam-se os prenomes por extenso. 

Exemplo: 

    a) (BARBOSA, C., 1958)  (BARBOSA, O., 1958) 

    b) (BARBOSA, Cássio, 1965)  (BARBOSA, Celso, 1965) 

 

No caso de documentos com diferentes datas de publicação e um mesmo 

autor, citam-se o sobrenome do autor e os anos de publicação em ordem 

cronológica separados por vírgula.  

Exemplo:  

Merleau-Ponty (1942, 1960, 1966) ou (MERLEAU-PONTY, 1942, 1960, 

1966). 
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Em citações de diversos documentos de um mesmo autor, publicados em 

anos diferentes e mencionados simultaneamente, têm suas datas separadas 

por virgula. 

 

Exemplo: 

Kuhlthau (1988a, 1988b, 1988c, 1990, 1994, 1998).ou (KUHLTHAU, 1988a, 

1988b, 1988c, 1990, 1994, 1998). 

 

Documentos cujo autor é uma entidade coletiva devem ser citados pelo nome 

da entidade por extenso ou sigla se for autorizado a usar desta forma, 

seguido do ano da publicação. “Nas citações, as entradas pelo sobrenome do 

autor, pela Instituição responsável ou pelo título incluído no texto devem ser 

em letras maiúsculas e minúsculas e quando estiverem entre parêntese 

devem ser em letras maiúsculas” (NBR 10520, 2002, p. 2). 

Exemplo:  

No texto:  
A Comissão das Comunidades Européias (1992) 

 
Entre Parênteses:  
(COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS, 1992) 
 
Na lista de referências: 
COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS. Tratado da união européia. 
Luxemburgo: Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias, 
1992. Disponível em: https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_pt.pdf. 
Acesso em: 04 ago. 2017 
 

 

 

3.2 Notas 
 

a) Nota explicativa: 
 No texto: Segundo a contabilidade de A Nação, em 1990 o proletariado no 

Brasil forma um contingente de 30.428.700 pessoas3 contra 43.23 da grande 

                                                
3Na realidade, a cifra 30.428.700 inclui os pequenos burgueses 
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burguesia. Nesta abordagem, podemos observar que um ótimo exemplo de 

ambiente construtivista de aprendizagem é a linguagem LOGO4 

No rodapé: (entrelinhamento simples fonte Arial/Times New Roman 10) 

Exemplo de nota de rodapé está na nota de rodapé. 

 

Expressão latina:A expressão apud que significa: citado por, conforme, 

segundo, pode ser usada no texto. As demais expressões latina serão 

usadas caso. 

Exemplo: 

 

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

 

 

“[...] o viés organicista da burocracia estatal e o antiliberalismo da cultura 

política de 1937, preservado de modo encapuçado na Carta de 1946.” 

(VIANNA, 1986, p. 172 apud SEGATTO, 1995, p. 214-215). 

 

No modelo serial de Gough (1972 apud NARDI, 1993), o ato de ter envolve 

um processamento serial que começa com uma fixação ocular sobre o texto, 

da esquerda para a direita de forma linear. 

 

 
3.3 Referências 
 

As referências são digitadas na margem esquerda usando-se espaço simples 

entrelinhas e dois (2) espaços simples para separar as referências entre si e todo o 

texto é alinhado à esquerda para que a publicação tenha um único padrão.  

Os elementos componentes das referências (nome do autor, título da obra, 

edição, local: editora e data e notas especiais) são separados entre si por ponto e 

espaço. Quando houver mais de um autor, separá-los por ponto-e-vírgula. Os 

recursos gráficos usados nas referências são: 

 

                                                
4Sistema computacional gráfico produzido por Seymor Papert 
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a) letras maiúsculas (caixa alta) para: 

 Sobrenome(s) principal(is) do(s) autor(es), 

 Nomes de entidades coletivas, quando a entrada é direta, 

 Primeira palavra da referência, quando a entrada é por título, 

 Entradas de eventos (Congressos, Encontros e outros), 

 Nomes geográficos, quando se tratar de Instituições Governamentais da 

administração direta; 
b) negrito (substituindo o grifo) para destacar títulos: 

 Das publicações avulsas, 

 Das publicações periódicas, 

 Dos nomes científicos (conforme normas próprias) e expressões latinas; 

Obs.: Os grifos feitos pelo autor devem ser mantidos. 

 

 

3.3.1 Tipos de referências 

 
a) Livro no todo 
 Um autor 

FURLEY, P. R. Cardiotocografia prática: anteparto e intraparto. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Rubio, 2012. 
 
 Dois autores 

MONTENEGRO, C. A. B; REZENDE FILHO, J. de. Rezende: obstetrícia 
fundamental. 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 
 
 Três autores 

KULAY JUNIOR, L.; KULAY, M. N. C.; LAPA, A. J. Medicamentosna gravidez e na 
lactação: guia prático. 2. ed. São Paulo: Manole, 2009. 
 
 Mais de três autores 

Menciona-se apenas o primeiro autor, seguido pela expressão et al. (que 

significa entre outros). Título. Edição. Local: Editora, ano. 

HANCOCK, B. W., et al.(Ed.). Gestational trophoblastic disease. 2nd ed., London: 
Chapman & Hall Medical, 2004. 
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 Autor entidade 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Departamento de Nutrologia. Avaliação 
nutricional da criança e do adolescente: manual de orientação. São Paulo: SBP, 
2009. 
 

 Autoria desconhecida 

Em caso de autoria desconhecida, a entrada é feita pelo título. 

DIAGNÓSTICO do setor editorial brasileiro. São Paulo: Câmara Brasileira do Livro, 
1993.  
 

 Organizador, editor como autor 
BARKER, D. J. P.(Ed.). Fetal and infant origins of infant disease. London: BMJ 
Publishing Group, 1993. 
 
BORNIA, R. G.; COSTA JÚNIOR, I. B. da; AMIM JUNIOR, J.(Org.). Protocolos 
assistenciais: Maternidade Escola: Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: Pod, 2013. (Anestesiologia, Neonatologia, Obstetrícia).  
 

b) Livro em meio eletrônico 
WENDEL, S. Guia de condutas hemoterápicas. 2. ed. São Paulo: Sociedade 
Beneficente de Senhoras:  Hospital Sírio e Libanês, 2010. Disponível em: 
<http://www.hospitalsiriolibanes.org.br/hospital/banco-de-
sangue/PublishingImages/guia-de-conduta.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2016. 
  

c) Capítulo de livro 

CHAVES NETTO, H.; SÁ, R. A. M.; OLIVEIRA, C. A. Assistência ao parto. In: 
CHAVES NETTO, H.; SÁ, R.A.M. Manual de condutas em obstetrícia. 3. ed. São 
Paulo: Atheneu, 2012. p.421-442. 
 
CARNEIRO, M. R. da S. R. Moral e ciência, família e nação: o romper republicano 
através das convivências, observações e intervenções de Fernando Magalhães. In: 
CARULA, K.; ENGEL, M. G.; CORRÊA, M. L.(Org.). Os intelectuais e a nação: 
educação, saúde e a construção de um Brasil moderno. Rio de Janeiro: Contra 
Capa, 2013.  p.209-242. 
 

d) Artigo de periódico 
HOWE, E. G. Ethical issues in fetal surgery. Semin. Perinatol., v.27, n.6, p.446-457, 
2003. 
 
ROBERTS, C. L.; ALGERT, C. S.; OLIVE, E. Impact of first-stage ambulation on 
mode of delivery among women with epidural analgesia. Aust. N. Z. J. Obstet. 
Gynaecol., v.44, n.6, p.489-494, 2004. 
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GOLOMBECK, K., et al. Maternal morbidity after materno-fetal surgery. Am. J. 
Obstet.  Gynecol.,  v.194, n.3, p.834-839, 2006. 
 
 
CORTES, M. G., et al. O uso de escalas de silhuetas na avaliação da satisfação 
corporal deadolescentes: revisão sistemática da literatura. Cad. Saúde Pública, 
v.29, n.3, p.427-444,2013.  Disponível em: 
<http://www.scielosp.org/pdf/csp/v29n3/a03v29n3.pdf>. Acesso em: 02abr. 2016. 
 
 
SENAT, M. V. et al. Postpartum practice: guidelines for clinical practice from the 
French College of Gynaecologists and Obstetricians (CNGOF). Eur. J. Obstet. 
Gynecol. Reprod. Biol., v.202, p.1-8, 2016. Disponível em: <doi: 
10.1016/j.ejogrb.2016.04.032>. Acesso em: 04 ago. 2017. 
 
 
METODOLOGIA do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Rev. Bras. 
Estat., v.41, n.162, p.323-330, 1980. 
 
 
REICHEMBACH, M. T. A refeição em família: um lugar de encontro entre a história 
da alimentação e da enfermagem. Cogitare Enferm., v.9, n.2, p.53-65, 2004. 
Retratação em: REICHEMBACH, M. T. Cogitare Enferm., v.10, n.3, p.86, 2005. 
 
 
SHINDE, U. P.; LIU, J. J.; INOUYE, M. Protein memory through altered folding 
mediated by intramolecular chaperones. Nature, v.389, p.520-522, 1997. Errata em: 
Nature, v.392, p.210, 1998. 
 
 
NELSON, P. T.; SAPER, C. B. Beta-amyloid induced neurofibrillary changes in the 
cerebral cortex of the sheep. Neurology, v.45, n.4 Suppl.4, p.201-202, 1995. 
 
 
LOWENSTEIN, D. H.; ALLDREDGE, B. K. Status epilepticus at an urban public 
hospital in the 1980s. Neurology, v,43, n.3pt.1, p.483-488, 1993. 
 

e) Legislação 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Resolução RDC 
no29, de 24 de maio de 2004. Aprova as diretrizes para a transfusão de plaquetas, 
que constituem recomendações para indicação do uso do hemocomponente. 
D.O.U., Poder Executivo, Brasília, DF, 25 maio 2005. Disponível em: 
<http://redsang.ial.sp.gov.br/site/docs_leis/rs/rs11.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2016. 
 
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução nº 1886, de 2008. Normas 
mínimas para o funcionamento de consultórios médicos e dos complexos cirúrgicos 
para procedimentos com internação de curta permanência. D.O.U., Poder Executivo, 
Brasília, DF,  21 nov. 2008, Seção I, p.271. 
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BRASIL. Decreto-lei n. 2.423, de 67 de abril de 1988. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, v.126, n.66, p.6009, 8 abr. 1988. Seção 1, pt.1. 
 
 
BRASIL. Decreto lei n. 4.686, de 29 de abril de 2003. Dispõe sobre o Conselho 
Nacional de Turismo e dá outras providencias. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 30 abr. 2003. Disponível em: 
<http://presidencia.gov.br>. Acesso em: 13 maio 2016. 
 

f) Jurisprudência 

RIO DE JANEIRO (Estado). Secretaria de Saúde e Defesa Civil. Subsecretaria de 
Atenção à Saúde.  Superintendência de Atenção Básica e Gestão do Cuidado. 
Dengue na gravidez.  Disponível 
em:<http://www.combateadengue.com.br/arquivos/folder-dengue-gestante.pdf>. 
Acesso em: 16 jan. 2016. 
 

g) Publicações Oficiais 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Departamento de 
Ações Programáticas e Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia 
para os profissionais de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. v.3. (Série A – 
Normas e Manuais Técnicos). Disponível em: 
<http://www.fiocruz.br/redeblh/media/arn_v3.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2016. 
 

h) Eventos 

PIMAZONI NETTO, A.; GALLO, A. Principais obstáculos e erros técnicos na 
autoaplicação de insulina. In: CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE 
DIABETES, 74., 2014, São Francisco. Anais...Califórnia: SBD, 2014. Disponível 
em:<http://www.diabetes.org.br/ultimas/739-erros-na-autoaplicacao-de-insulina-
podem-comprometer-a-eficacia-do-tratamento>. Acesso em: 18 maio 2016. 
 
 

i) Homepage 

ALVES, M. B. M.; ARRUDA, S. M. Como fazer referências: bibliográficas, 
eletrônicas e demais formas de documento. Florianópolis: Universidade Federal de 
Santa Catarina. Biblioteca Universitária, c2001. Disponível em: 
<http://ufsc.br/framerefer.html>.  Acesso em: 23 fev. 2012. 
 
 
BIONASCIMENTO. O nascimento dos mamíferos humanos, 2016. Disponível em: 
<http://bionascimento.com/o-nascimento-dos-mamiferos-humanos/>. Acesso em: 08 
jun. 2016. 
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j) Base de dados  

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Bireme, 
Scielo. Botucatu: FAPESP; São Paulo: Bireme, 2000. Disponível em: 
<www.scielo.br>. Acesso em: 20 maio 2016.  
  

k) Entrevista 

MELLO, E. C. de. O passado no presente. Veja, São Paulo, n. 1528, p 9-11, 4 set. 
1998. Entrevista concedida a João Gabriel de Lima.  
 

l) Norma técnica 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.  NBR 14724: informação e 
documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. 3. ed.  Rio de Janeiro , 2011. 
11 p.   
 

m) Jornal online 
FREITAS, J. de. Gelatina de incertezas. Folha de S. Paulo, 28 fev. 2012. Caderno 
A, p. 10. Disponível em: <http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/viewer.aspx>. 
Acesso em: 28 fev. 2012.  
 

n) Email 

CUNHA, Murilo. Caem os gastos com as BUs [mensagem pessoal]. Mensagem 
recebida por <cbbugestao20112013@mailman.ufsc.br> em 23 fev. 2012. 
 

o) Dissertação, Tese ou Monografia 
ABREU, M. H. S. Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso – 
Método Canguru:a proposta brasileira, os conhecimentos e as práticas dos 
profissionais de saúde em maternidades públicas da cidade do Rio de Janeiro. 2005. 
Dissertação (Mestrado em Saúde da Criança e da Mulher) – Instituto Fernandes 
Figueira, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2005. 
 
 
COSTA JÚNIOR, I. B. da. Reprodução humana assistida: o acesso universal e 
igualitário à fertilização in vitro no Sistema Público de Saúde como garantia do 
direito fundamental ao planejamento familiar. 2016. 428f. Tese (Doutorado em 
Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Estácio de Sá, Rio 
de Janeiro, 2016.  
 
 
SADDY, B. S. Creche como ambiente facilitador: o cuidado no contexto da 
educação infantil. 2015. 49f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) - 
Programa em Atenção Integral à Saúde Materno-Infantil, Maternidade Escola, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. 
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3.3.2 Ordenação das referências 

 

As referências devem ser ordenadas pelo sistema alfabético (ordem alfabética 

de entrada). A indicação de autoria deve seguir o mesmo padrão para todas as 

referências, não pode misturar, no caso dos prenomes dos autores. Pode-se optar 

por: 

a) Abreviado: LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. 

b) Por extenso: LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. 

As referências nunca poderão ser cortadas de uma página para outra, ou 

seja, tem que começar e terminar na mesma página. 

 

ABRATO.  Presidido por José Naum de Mesquita Chagas. Ceará – Fortaleza. A 
profissão: definição da terapia ocupacional. Disponível em: 
<http://www.abrato.com.br/>. Acesso em: 22 mar. 2016. 
 
 
ACCIOLY, Elizabeth; SAUNDERS, Cláudia; LACERDA, Elisa Maria de Aquino. 
Nutrição em obstetrícia e pediatria. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan: 
Cultura Médica, 2009. 649p. 
 
 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Resolução- RDC nº 
39, de 21 de março de 2001. Tabela de valores de referência para porções de 
alimentos e bebidas embalados para fins de rotulagem nutricional. D.O.U. Poder 
Executivo, Brasília, DF, 22 mar. 2001. 
 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Ações Programáticas Estratégicas. Atenção humanizada ao recém-nascido de 
baixo peso – método canguru:manual técnico. 2.ed. Brasília: Ministério da Saúde, 
2011. (Série A. Normas e Manuais Técnicos). 
 
 
FREUD, Sigmund. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. In: FREUD, 
Sigmund. Edição standard brasileira das obras psicológicas completas. Rio de 
Janeiro: Imago, 1980. v.7. p.135-237. 
 
 
GOULART, Bárbara Niegia Gracia de; CHIARI, Brasília Maria. Humanização das 
práticas do profissional de saúde: contribuições para reflexão. Ciência e Saúde 
Coletiva, v.15, n.1, p.255-268, 2010. 
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4 ESTRUTURA DOS TRABALHOS ACADÊMICOS 
 

A estrutura de um trabalho científico é composta de três partes fundamentais 

(ABNT, 2011):  

 Pré-textual 

 Textual, 

 Pós-textual.  

Os elementos que compõem cada parte variam de acordo com o nível do 

trabalho, bem como variam entre opcionais e essenciais.  Para melhor visualização 

é apresentada a estrutura de cada tipo de trabalho, para posteriormente detalhar os 

elementos de cada parte. 

 

 

4.1 Estrutura 
 

Os elementos apresentados abaixo, em destaque, caracterizam-se como 

essenciais à publicação; os demais são opcionais (Figura 1). 

 

Quadro 5 – Estrutura da monografia, dissertação e tese 

 
Fonte: SIBi, 2013 
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4.2 Dissertações e teses 
 

Dissertações e teses constituem o produto de pesquisas desenvolvidas em 

cursos no nível de pós-graduação (mestrado e doutorado). Abordam um tema único, 

exigindo investigações próprias à área de especialização e métodos específicos. 

Devem ser escritas no idioma do país, onde serão defendidas, com exceção 

daquelas para obtenção do grau de mestre ou doutor em línguas estrangeiras.  

A diferença entre tese e dissertação refere-se ao grau de profundidade e 

originalidade a que são exigidos, onde considera-se tese o trabalho de acadêmico 

para obtenção de doutorado, enquanto dissertação refere-se ao trabalho 

acadêmico para a obtenção de mestrado.  A distinção entre tese e dissertação é 

feita pelos pareceres 977/65 e 77/69 do Conselho Federal de Educação (CFE). 

 

 

4.3 Elementos pré-textuais 

 

 Os elementos essenciais para elaboração da dissertação seguem as 

diretrizes da ABN e os padrões estipulados pela Maternidade Escola/UFRJ. 

a) CAPA E LOMBADA (capa dura na cor verde musgo) 
 Na capa,devem constar: 

O nome da instituição conforme hierarquia; 

O Nome do autor logo abaixo do nome da instituição. Recomendam-se dois 

espaços de 1,5cm 

O título deve ser centralizado para ficar no meio da capa, 

no pé da página, local e data em espaço simples 

 Na lombada conforme NBR 12225 

Os elementos dever ser impressos em Fonte Arial ou Times New Roman; 

Tamanho 10; sem negrito, cor da letra dourada; 

O nome do autor, impresso longitudinalmente e legível do alto para o pé da 

lombada; 

O título, impresso da mesma forma que o autor; 

Sigla da instituição 

Ano de defesa 
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 Quadro 6 – Modelo Capa Verde e Lombada  

 
 

Obs: A dissertação deverá ser entregue na biblioteca em três vias, sendo uma 

em capa dura verde, outra aspiral, e uma cópia gravada em cd em pdf. 
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b) Capa Interna  

A capa interna deve conter o nome da instituição seguida dos logos (UFRJ 

alinhado esquerda e da Maternidade Escola alinhado a direita), autoria, título 

do trabalho, subtítulo, se houver, local (cidade) e ano de depósito (entrega), 

dispostos nessa ordem. Padronizada conforme modelo descrito: 

 

Quadro 7 – Modelo Capa Interna 
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c) Folha De Rosto 
 O anverso (frente) da folha de rosto contém os seguintes dados necessários 

 à identificação: 

 autor: o nome completo do autor deverá ser centrado no alto da folha de 

rosto, observando-se uma margem vertical de 3,0 cm, escrito com letras 

menores do que as utilizadas para o título e seguido dos títulos e/ou 

credenciais (opcional); 
 título: deve ser preciso e significativo, escrito com fonte maior do que a usada 

para o nome do autor, colocado no centro da página. O subtítulo, quando 

houver, deve ser graficamente diferenciado e separado do título por dois 

pontos,– número de volumes: se houver mais de um, em cada folha de rosto 

deve constar o número do respectivo volume; 

 nota de tese ou dissertação: consiste na explicitação da natureza do 

trabalho (tese ou dissertação), mencionando-se o curso de pós-graduação e a 

unidade aos quais foi apresentado, o objetivo (aprovação em disciplina, grau 

pretendido); nome da instituição a que é submetido; área de concentração; 

 área de concentração: após a nota de tese ou dissertação, indica-se a área 

de concentração do curso escolhido pelo mestrando ou doutorando, quando 

houver pode-se indicar também a linha de pesquisa; 

 orientador: o nome do orientador do trabalho deve ser seguido do nome da 

instituição a que pertence; 

 notas tipográficas: compõem-se de local, instituição (opcional) e data (ano) 

de depósito (da entrega), centrado um em cada linha, observando-se a 

margem vertical inferior de 2,0 cm. 
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Quadro 8 – Modelo de Folha de Rosto da Dissertação 
 

UNIVERSIDADE FERAL DO RIO DE JANEIRO 
MATERNIDADE ESCOLA 

PROGRMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE PERINATAL 
 
 
 

CHRISTINE CASTINHEIRAS TOBIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFIL DO DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS DE SEIS A DEZOITO MESES EM 
CRECHES PÚBLICAS E PRIVADAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de 
Mestrado Profissional em Saúde Perinatal, Maternidade 
Escola, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte 
dos requisitos à obtenção do Título de Mestre em Saúde 
Perinatal. 
Orientadora: Prof. Dra. Halina Cidrini Ferreira 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Rio de Janeiro 

2017 
 

 

d) Ficha Catalográfica 

a) A ficha catalográfica deverá ser confeccionada de acordo com as normas 

vigentes segundo à AACR2.O tamanho padrão é de 7,5cm x 12,5cm. A 

margem esquerda é padronizada com parágrafos pré-estabelecidos e a 

direita livre. A fonte recomendada é Arial ou Times New Roman tamanho 

10 com espaçamento simples e iniciando na segunda linha da borda 

Identificação 
da Instituição  

Nome do 
Autor 

Título 

Nota Natureza 
da Dissertação 
 

Local e ano 
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superior. O Cutter5 localiza-se a 1cm da margem esquerda vindo em 

seguida a 2cm o autor.   

b) O número de classificação deverá vir à direita no final da ficha. 

Esta ficha deverá se localizar no verso da folha de rosto, centralizada 
abaixo da metade da folha. 

c) Descrição  

– a entrada deverá ser dada pelo último sobrenome do autor, vírgula 

seguida de espaço mais o nome e o prenome sem o ponto.  

Título e Imprenta – transcrito na integra iniciando na próxima linha na direção 

da 4ª letra do sobrenome do autor. O subtítulo, se houver, deve vir após o 

título, precedido de dois pontos (:), as informações seguintes devem 

continuar na direção da primeira letra do sobrenome do autor. Após o 

título colocar 1 espaço, 1 barra (/) 1 espaço, em seguida o nome do autor 

em ordem direta, ponto (.) 1 travessão (−), 1 espaço, a data do trabalho e 

ponto(.) 

Descrição Física – Inicia-se na 4ª letra do sobrenome do autor. Consta de 

dados complementares que descrevem fisicamente o trabalho como: 

número de folhas e ilustrações. Transcreve-se o número de folhas em 

algarismos arábicos seguido de 1 espaço, o f, 1 ponto (.), 1espaço, dois 

pontos (:) a abreviação il (Iinclui figuras, tabelas), 1 ponto (.). Ex: 96 f. : il. 

Notas – Pular uma linha iniciando na 4ª letra do sobrenome do autor. Redija 

uma nota com a palavra, Dissertação em seguida entre parênteses 

informar o título obtido com o trabalho, espaço hífen (-) espaço e o nome 

da instituição virgula (,), espaço o nome do departamento se necessário, 

virgula espaço, virgula e a data da defesa ponto (.).Ex: Monografia 

(Bacharelado em Ciências Biológicas) – Faculdade São 

Camilo,2009.Dissertação (Mestrado em Quimica) – Universidade Federal 

do Piaui, 2010. 

Orientador- nome do orientador deverá ser informado em ordem direta, 

orientação dois pontos (:) espaço, partindo da 4ª letra do sobrenome do 

autor.Ex:  Orientação: Prof. Dr. Carlos Augusto da Silva Alves. 

                                                
5 Cutter é o número de identificação do autor. A solicitação de número Cutter é realizada na biblioteca da 
Unidade. 



34 

Pista – Indicar os assuntos/descritores precedidos por algarismos arábicos, 

iniciando na 4ª letra, colocando o numeral ponto (.) espaço. Informar em 

seguida outras informações precedidas de algarísmos romanos.Ex:  1. 

Doença de Parkinson. 2. Medicina preventiva. 3. Saúde pública. I. Título. 

 

Quadro 9 – Modelo Ficha Catalográfica 

 
 

d) errata 

 É a listagem de erros com as devidas correções, indicações de páginas e, 

quando possível, de linhas em que os mesmos aparecem. Se possível deve ser 

inserida, como encarte, após a folha de rosto; 

 

e) Folha de aprovação 

A ser inserida logo após a folha de rosto deverá estar devidamente assinada pela 

banca de defesa. 
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Quadro 10– Modelo de Folha de Aprovação 

. 

 
f)páginas preliminares 

Páginas que antecedem ao resumo. Podem ser incluídas as seguintes partes, 

devendo constar cada uma em página separada:  

– dedicatória: texto, geralmente curto, no qual o autor presta uma homenagem ou 

dedica seu trabalho a alguém, 

– agradecimentos: manifestação de agradecimento a pessoas e instituições que, de 

alguma forma, colaboraram para a execução do trabalho, 

– epígrafe: citação de um pensamento que, de certa forma, embasou a gênese da 

obra. Pode ocorrer também no início de cada capítulo ou de partes principais. 

Observe que essa página não tem título; 
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g) resumo na língua vernácula 

 

 Redigido pelo próprio autor da tese ou dissertação, o resumo — síntese dos 

pontos relevantes do texto, em linguagem clara, concisa, direta, com o máximo de 

500 palavras — deve ressaltar o objetivo, o resultado e as conclusões do trabalho, 

assim como o método e a técnica empregados na sua elaboração.  

 O resumo é seguido das palavras chave e/ou descritores, representativos do 

conteúdo, conforme o DECS – Descritor em Ciências da Saúde da Bibilioteca Virtual 

em Saúde –BVS, disponível em: <http://decs.bvs.br/>. E, ainda pelo MESH – 

Medical Subject Headings da National Library of Medicine, disponível em: 

<https://meshb.nlm.nih.gov/search>. Precede o sumário e é redigido na língua do 

mesmo.  

 

p) resumo em língua estrangeira 
 

 A tradução do resumo para o inglês ou para outro idioma de difusão 

internacional aparece logo após o resumo na língua vernácula, seguido das 

palavras-chave e/ou descritores, na língua; 

 

q) listas 
 

 As listas relacionam os elementos ilustrativos ou explicativos, contidos no 

trabalho. Dependendo da característica do documento podem ser incluídas as 

seguintes listas: 

– lista de ilustrações: relação de gráficos, quadros, fórmulas, lâminas, figuras 

(desenhos, gravuras, mapas, fotografias), na mesma ordem em que são citadas no 

texto, com cada ilustração designada por seu tipo e a indicação da página onde 

estão localizadas, 

– lista de tabelas: relação numérica das tabelas na mesma ordem em que se 

sucedem na tese, seguida do título e com a indicação da página correspondente. 

- lista de abreviaturas e siglas: relação alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas 

na publicação, seguidas das palavras ou expressões a que correspondem, escritas 

por extenso, 
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– lista de notações ou símbolos: relação de sinais convencionados, utilizados no 

texto, seguidos dos respectivos significados; 

 IMPORTANTE: Quando o trabalho trouxer um pequeno número de 

ilustrações de tipos variados (tabelas e figuras, por exemplo), você pode reuni-las 

numa lista única. Nesse caso, a lista será intitulada de forma genérica: LISTA DE 

ILUSTRAÇÕES. 

 
j) sumário 

 Indicação do conteúdo do documento, refletindo suas divisões e/ou seções, 

na mesma ordem e grafia em que aparecem no texto. Usa-se o termo “sumário” (e 

não a palavra índice ou lista) para designar essa parte. Havendo mais de um 

volume, deve-se incluir um sumário completo do trabalho em cada volume.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Elementos textuais 
 

Como todos os trabalhos científicos, a organização do texto das teses e 

dissertações deve obedecer à seguinte ordem: Introdução, Desenvolvimento e 

Conclusão, dividindo-se em seções e subseções conforme a natureza do assunto. 

Deve-se utilizar o sistema de numeração progressiva estabelecido pela NBR 6024 

da ABNT, que permite apresentar a matéria em uma sequência lógica, facilitando 

sua identificação e localização. Utiliza-se comumente a seguinte estrutura em 

capítulos: 

 

a) introdução 

O que não se deve fazer 

 Confundir sumário com índice, listas ou resumo.  
 Numerar as partes pré-textuais como listas, resumos, sumário, dedicatória, 

agradecimentos, bem como as partes pós-textuais como referências, índices e anexos. 
 Usar qualquer tipo de pontuação ou sinal entre a numeração progressiva da seção ou 

capítulo e seu respectivo título. 
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 Deve fornecer uma visão global da pesquisa realizada, incluindo a formulação 

de hipóteses, delimitações do assunto tratado e os objetivos da pesquisa. Na 

introdução o autor “anuncia” o que ele espera confirmar na conclusão. 

b) desenvolvimento 

– Revisão de literatura: nesse capítulo, o autor deve demonstrar conhecimento da 

literatura básica sobre o assunto, resumindo os resultados de estudos feitos por 

outros autores. A literatura citada deve ser apresentada preferencialmente em ordem 

cronológica, em blocos de assunto, mostrando a evolução do tema de maneira 

integrada. Todo documento analisado deve constar na listagem bibliográfica e ser 

referenciado conforme as recomendações da NBR 6023 da ABNT; 

– Material e métodos (ou metodologia): é a parte onde se descreve a metodologia 

adotada para o desenvolvimento do trabalho. Descrição breve, porém completa e 

clara das técnicas e processos empregados, bem como o delineamento 

experimental; 

–Resultados: Trata-se da descrição de dados obtidos durante as pesquisa 

(entrevistas, formulários, observações, testes em laboratórios, etc).Este capítulo 

deve ser apresentado de forma detalhada, propiciando ao leitor a percepção 

completa dos dados obtidos, inclusive repetir o experimento, se assim o desejar. 

Deve incluir ilustrações, como quadros, gráficos, tabelas, mapas e outros; 

– Discussão dos resultados, também considerada Análise: é a comparação dos 

resultados alcançados pelo estudo com aqueles descritos na revisão de literatura. É 

a discussão e demonstração da real contribuição para o avanço da ciência. Obs: é 

considerada a parte mais importante da dissertação.  

 

c) considerações finais ou conclusão 

Síntese final da tese, a conclusão constitui-se em resposta à hipótese enunciada na 

introdução. Não se permite a inclusão de dados novos nesse capítulo. Nas 

monografias e dissertações muitas vezes essa parte é intitulada de “Considerações 

finais”, pelo fato do trabalho não ter atingido a profundidade necessária para 

estabelecer conclusões. 
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4.5 Elementos pós-textuais 
 
a) referências 

Listagem das publicações utilizadas para elaboração do trabalho, devendo ser 

ordenada alfabeticamente.  

 

b) glossário 

Lista alfabética de palavras pouco conhecidas, estrangeiras, termos ou expressões 

técnicas acompanhadas de definições ou traduções. 

 

c) apêndices e anexos 

Documentos complementares e/ou comprobatórios do texto, sendo o apêndice 

elaborado pelo próprio autor, e o anexo de autoria diferente, trazem informações 

esclarecedoras, tabelas ou dados colocados à parte, para não quebrar a seqüência 

lógica da exposição. Tanto o apêndice quanto o anexo são identificados por letras 

maiúsculas seqüenciais, travessão e seguidos de seus respectivos títulos (Ex.: 

ANEXO A - Projeto piloto; APÊNDICE A - Roteiro da entrevista). Devem ser citados 

no texto seguidos da letra de ordem, sendo apresentados entre parênteses quando 

vierem no final da frase. Se inseridos na redação, os termos ANEXO ou APÊNDICE 

vêm livres dos parênteses. Caso tenham sido utilizadas as 23 letras do alfabeto na 

identificação dos apêndices e dos anexos, permite-se usar letras maiúsculas 

dobradas. 

 

d) índice 

Elemento opcional, elaborado conforme as instruções da NBR 6034 da ABNT. 
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