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1. APRESENTAÇÃO
 
Com vistas a orientar seus acadêmicos, na elaboração do trabalho de conclusão 

de curso, o Instituto Aphonsiano de Educação Superior (IAESUP) apresenta este docu-
mento interno de normas para elaboração de trabalho acadêmico, baseado nas normas 
de documentação da Associação Brasileira de Normas técnicas (ABNT), que é agência 
reguladora e normatizadora de publicações técnico-científicas no Brasil. 

Tem por base as seguintes normas da ABNT:

NRB 10520/2002 Citações
NRB 6023/2002 Referências
NRB 6028/2003 Resumo
NRB 6022/2003 Artigos Científicos
NRB 6034/2004 Índice
NRB 14724/2011 Trabalhos Acadêmicos
NRB 15287/2011 Projeto de Pesquisa
NRB 6024/2012 Numeração das seções
NRB 6027/2012 Sumário

Quadro 1: Relação de Normas da ABNT

Com esse documento, o IAESup pretende, além de exercer seu papel principal 
como transmissor de conhecimento, orientar sua comunidade universitária em relação 
à elaboração, apresentação e padronização das monografias, trabalhos de conclusão de 
curso e dos trabalhos acadêmicos na instituição.

2. REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO (projeto e monografia)

2.1 Formatação

 ¾ Papel em branco, formato A4 (21cm X 29,7cm) impresso em cor preta; 
 ¾ Times New Roman e tamanho 12 em todo o texto; 
 ¾ Times New Roman e tamanho 10 para citações com mais de três linhas, 

notas de rodapé, paginação e legenda das ilustrações; 
 ¾ Os títulos das seções devem ser de letras maiúsculas, tamanho 12 e negrito; 
 ¾ Os subtítulos com a primeira letra maiúscula, tamanho 12 e negrito. 
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2.2 Margens

 ¾ Margem esquerda e superior de 3 cm; direita e inferior 2 cm; 
 ¾ Recuo de primeira linha do parágrafo: 1,25 cm (2 tab), a partir da margem 

esquerda; 
 ¾ Recuo de parágrafo para citação com mais de três linhas: 4 cm da margem 

esquerda; 
 ¾ Alinhamento do texto: utilizar a opção “Justificado” do programa Word; 
 ¾ Alinhamento de título e seções: utilizar a opção “Alinhar à Esquerda” do 

programa Word; 
 ¾ Alinhamento de título sem indicação numérica (Resumo, Abstract, Listas, 

Sumário Referências): utilizar a opção “Centralizado” do programa Word. 

2.3 Espaçamento linhas

 ¾ Espaço entre as linhas do texto: 1,5 cm 
 ¾ O espaço simples é usado em: citações de mais de três linhas, notas de roda-

pé, referências, resumos, legendas, ficha catalográfica; 
 ¾ Os títulos das seções e subtítulos devem começar na parte superior da mar-

gem esquerda da folha e separados do texto por dois espaços de 1,5 cm. 
 ¾ A Natureza do trabalho, o objetivo, o nome da instituição a que é submetido 

e a área de concentração devem ser alinhados do meio da folha para a direi-
ta em espaço simples e fonte Times New Roman tamanho 10, ver exemplo 
de “Folha de rosto”. 

2.4 Paginação

As folhas do trabalho devem ser contadas, sequencialmente, a partir da folha 
de rosto e numeradas a partir da folha seguinte a parte textual. Os números devem 
ser escritos em algarismos arábicos e alinhados a 2 cm da margem direita e da mar-
gem superior.

3. REFERÊNCIAS

De acordo com a NBR6023 (2002), referência é o conjunto padronizado de 
elementos descritivos, retirados de um documento, que permite sua identificação 
individual.

Elementos essenciais: autor(es), título, edição, local, editora e data de 
publicação. 
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Exemplos:

 ¾ Um autor

NUNES, Rizzato. Manual da Monografia Jurídica. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 ¾ Dois autores 

MEDEIROS, João Bosco; HENRIQUES, Antonio. Monografia no Curso de Direito. 
6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

 ¾ Três autores 

PASSOS, L. M. M; FONSECA, A; CHAVES, M. Alegria de saber: matemática, se-
gunda série, 2, primeiro grau: livro do professor. São Paulo: Scipione, 2007. 136 p. 

 ¾ Mais de três autores 

Indica-se apenas o primeiro, acrescentando-se a expressão et al. 

URANI, A. et al. Constituição de uma matriz de contabilidade social para o Bra-
sil. Brasília: IPEA, 1995. 

 ¾ Autor desconhecido 

Quando não existir autor, a entrada é feita pelo título com a primeira palavra 
em maiúscula. 

DIAGNÓSTICO do setor editorial brasileiro. São Paulo: Câmara Brasileira do Livro, 
2008. 

 ¾ Pseudônimo 

Deve-se considerar o pseudônimo para entrada, desde que seja a forma adota-
da pelo autor. 

DINIZ, Julio. As pupilas do senhor reitor. 15. ed. São Paulo: Ática, 1994. (Série 
Bom Livro). 
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 ¾ Organizadores (Org.), compiladores (Comp.), editores (Ed.), coordenadores 
(Comp.) etc. 

FERREIRA, Leslie Piccolotto (Org.). O fonoaudiólogo e a escola. São Paulo: Sum-
mus, 2001. 

MARCONDES, E; LIMA, I. N. de (Coord.). Dietas em pediatria clínica. 9. ed. São 
Paulo: Sarvier, 2003. 

 ¾ Tradutores, revisores, ilustradores etc. 

Podem ser acrescentados após o título. 

ALBERGARIA, Lino de. Cinco anos sem chover: história de Lino de Albergaria. 
Ilustrações de Paulo Lyra. 12. ed. São Paulo: FTD, 1994. 

CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos. Tradução Vera 
da Costa e Silva et al. 3.ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1990.

 ¾ Autor entidade (associações, empresas, instituições). 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: Informação 
e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Catálogo de teses da Universidade de São 
Paulo, 1992. São Paulo, 1993. 

Quando a entidade tem uma denominação genérica, seu nome é precedido pelo 
nome do órgão superior, ou pelo nome da jurisdição geográfica à qual pertence. 

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Diretrizes para a política am-
biental do Estado de São Paulo. São Paulo, 1993. 

BRASIL. Ministério da Justiça. Relatório de atividades. Brasília, DF, 1993. 

 ¾ Teses, dissertações e trabalhos acadêmicos 

A paginação deve ser indicada pela letra “f”, pois o trabalho é impresso apenas 
no anverso da folha. 
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SILVA, J. C. Estudo de uma fonte de informação secundária. 2004. 27 f. Disserta-
ção (Mestrado em Informação) – Universidade XYZ, Rio de Janeiro, 2004.

 ¾ Parte de uma obra (capítulo, volume, fragmento ou qualquer parte de uma obra) 

Elementos essenciais: autor(es), título da parte, seguidos da expressão “In:”, e 
da referência completa da obra no todo. Deve-se informar a paginação da parte. 

Exemplos:

ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI, G; SCHMI-
DT, J. (Org.). História dos jovens 2. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p.7-16.

Quando o autor do capítulo for o mesmo que o autor da obra, substituir o nome 
por travessão. 

SANTOS, F. R. dos. A colonização da terra do Tucujús. In: ______. História do 
Amapá, 1º grau. 12. ed. Macapá: Valcan, 2004. cap. 3. 

 ¾ Monografias em meio eletrônico 

As referências devem obedecer aos padrões já indicados para as monografias 
no todo e em parte, acrescidas das informações relativas à descrição física do meio 
eletrônico. 

Exemplo: Monografia no todo

ALVES, Castro. Navio negreiro. [S.l.]: Virtual Books, 2000. Disponível em <http:// 
www.terra.com.br/virtual/freebook/port/Lport2/navionegreiro.htm> Acesso em: 10 
jan. 2002. 

Exemplo: Parte de monografia 

MORFOLOGIA dos antrópodes. In: ENCICLOPÉDIA multimídia dos seres vivos. 
[S.I.]: Planeta DeAgostini, 1998. CD-ROM 9. 

 ¾ Publicação periódica no todo (revista científica, revista semanal, jornal) 

Elementos essenciais: título, local de publicação, editoração, data de início e de 
encerramento da publicação, se houver. 
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Exemplo: 

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939. 

 ¾ Parte de revista, boletim etc. (volume, fascículo, números especiais e suplemen-
tos, entre outros, sem título próprio). 

Elementos essenciais: título da publicação, local de publicação, editora, nume-
ração do ano e/ou volume, numeração do fascículo, informações de períodos e datas 
de sua publicação. 

Exemplos:

DINHEIRO. São Paulo: Ed. Três, n.188, 28 jun. 2010. 

EXAME. São Paulo: Ed. Abril, v.41, n.7, 2007. 

 ¾ Artigos de revista, boletim etc. (volume, fascículo, números especiais e suple-
mentos, com título próprio). 

Elementos essenciais: autor(es), título da parte (artigo ou matéria), título da pu-
blicação, local de publicação, volume ou ano, fascículo ou número, paginação inicial 
e final, data de publicação. 

Exemplos:

AS 500 maiores empresas do Brasil. Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro, v. 38, 
n. 9, set. 1984. Edição especial. 

COSTA, V. R. À margem da lei. Em Pauta, Rio de Janeiro, n.12, p. 131-148, 1998. 

TOURINHO NETO, F. C. Dano ambiental. Consulex, Brasília, DF, ano1, n.1, p. 18-
23, fev. 1997. 

 ¾ Artigo de revista, boletim etc. em meio eletrônico 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para artigo e/ou maté-
ria de revista, boletim etc., acrescidas das informações relativas à descrição física do 
meio eletrônico. 
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Exemplos:

RIBEIRO, P. S. G. Adoção à brasileira: uma análise sociojurídica. Datavenia, São 
Paulo, v. 3, n. 18, ago. 1998. Disponível em: <http://www.datavenia.inf.br/frame.artig.
html>. Acesso em: 10 set. 1998. 

 ¾ Artigo e/ou matéria de jornal (comunicações, editorial, entrevistas, recensões, 
reportagens, resenhas etc.). 

Elementos essenciais: autor(es) (se houver), título do artigo ou matéria, título 
do jornal, local de publicação, data de publicação, seção, caderno ou parte do jornal e 
a paginação correspondente. Quando não houver seção, caderno ou parte, a paginação 
do artigo ou matéria precede a data. 

Exemplos:

AVES, P. Lagos andinos dão banho de beleza. Folha de S. Paulo, São Paulo, 28 jun. 
1999. Folha Turismo, Caderno 8, p.13. 

LEA, L. N. MP fiscaliza com autonomia total. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p. 3, 
25 abr. 1999. 

 ¾ Artigo e/ou matéria de jornal em meio eletrônico 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para artigos e/ou ma-
téria de jornal, acrescidas das informações relativas à descrição física em meio 
eletrônico. 

Exemplos:

SILVA, Ives Gandra da. Pena de morte para o nascituro. O Estado de S. Paulo, São 
Paulo, 19 set. 1998. Disponível em: < http://www.providafamilia.org/pena_morte_
nascituro.htm>. Acesso em: 19 set. 2016.

 ¾ Eventos (atas, anais, resultados, proceedings etc.) 

Elementos essenciais: nome do evento, numeração (se houver), ano, local (ci-
dade de realização do evento), título do documento (anais, atas...), editora e data da 
publicação. 
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Exemplo: 

REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUIMICA, 20. 1997, 
Poços de Caldas. Resumos... São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, 1997. 

 ¾ Eventos em meio eletrônico 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para evento, acrescidas 
das informações relativas à descrição física do meio eletrônico. 

Exemplo: 

CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 
19., 2000, Porto Alegre. Anais eletrônicos... Porto Alegre: PUCRS, 2000. Disponível 
em: <http://embauba.ibict.br/cbbd2000/Default_en.html>. Acesso em: 18 out. 2002. 

 ¾ Trabalho apresentado em evento 

Elementos essenciais: autor, título do trabalho apresentado, seguido da expres-
são “In”: nome do evento, numeração do evento (se houver), ano e local (cidade de 
realização), título do documento (anais, atas, tópicos...), local de publicação, editora, 
data de publicação e página inicial e final da parte referenciada. 

Exemplo: 

URSI, W. J. S et al. Faceta estética de porcelana. In: JORNADA ODONTOLÓGICA 
DE LONDRINA, Londrina. Anais... Londrina: UEL, 1995. p.45-46. 

 ¾ Trabalho apresentado em evento em meio eletrônico 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para evento no todo, 
acrescidas das informações relativas à descrição física do meio eletrônico. 

Exemplo: 

GUNCHO, M. R. A educação à distância e a biblioteca universitária. In: SEMINÁ-
RIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, 10., 1998, Fortaleza. Anais... Fortale-
za: TEC Treina, 1998. 1 CD-ROM. 

 ¾ Documentação jurídica (legislação, jurisprudência e doutrina). 
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 ¾ Legislação (Constituição, emendas constitucionais, normas emanadas) 

Elementos essenciais: jurisdição, título, numeração, data da publicação, (no 
caso de Constituições e suas emendas, acrescenta-se a palavra, “Constituição”, 
entre o nome da jurisprudência e o título seguida do ano de promulgação, entre 
parênteses). 

Exemplos:

SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 42.822, de 20 de janeiro de 1998. Lex: coletânea de 
legislação e jurisprudência, São Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 1998. 

BRASIL. Código civil. 46. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. 

BRASIL. Constituição (1988). Emenda constitucional nº 9, de 9 de novembro de 1995. 
Lex: legislação federal e marginalia, São Paulo, v. 59, p. 1966, out./dez. 1995. 

 ¾ Jurisprudência (decisões judiciais) 

Elementos essenciais: jurisdição e órgão judiciário competente, título, número, 
partes envolvidas, relator, local, data e dados da publicação. 

Exemplos:

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 254. In: ______. Súmulas. São Paulo: 
Associação dos advogados do Brasil, 2004. p. 16. 

BRASIL. Tribunal Regional Federal (5. região). Apelação cível nº 42.441-PE 
(94.05.01629-6). Apelante: Edilemos Mamede dos Santos e outros. Apelada: Escola 
Técnica Federal de Pernambuco. Relator: Juiz Nereu Santos. Recife, 4 de março de 
1997. Lex: jurisprudência do STJ e Tribunais Regionais Federais, São Paulo, v. 100, 
n. 503, p. 558-562, mar. 2008. 

 ¾ Doutrina: Interpretação dos textos legais (monografias, artigos de periódicos, pa-
pers etc. 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para cada tipo de 
documento. 
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Exemplos:

BARROS, Raimundo Gomes de. Ministério Público: sua legitimação frente ao Código 
do Consumidor. Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, São Paulo, São 
Paulo, v. 19, n. 139, p. 53-72, ago. 

 ¾ Documento jurídico em meio eletrônico 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para documento jurídico, 
acrescidas das informações relativas à descrição física do meio eletrônico. 

Exemplos:

BRASIL. Lei nº 9.889, de 7 de dezembro de 1999. Altera a legislação tributária fede-
ral. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 8 dez. 1999. Dis-
ponível em: <http://www.in.gov.br/mp_leis/leis_texto.asp?ld=lLEI%209887>. Acesso 
em: 22 dez.1999.

 ¾ Documento iconográfico (pintura, gravura, ilustrações, fotografia, desenho técni-
co, dispositivo, material estereográfico, transparência, cartaz, etc.). 

Elementos essenciais: autor, título (quando não existir, deve-se atribuir uma de-
nominação ou a indicação em título, entre colchetes), data e especificação do suporte. 

Exemplos:

KOBAIASHI, K. Doença dos xavantes. 1980. 1 fotografia, color., 16 cm x 56 cm. 

MATTOS, M. D. Paisagem-Quatro Barras. 1987. 1 original de arte, óleo sobre tela, 
40 cm x 50 cm. Coleção particular. 

 ¾ Documento iconográfico em meio eletrônico 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para documento icono-
gráfico, acrescidas das informações relativas à descrição física do meio eletrônico. 

Exemplo: 

VASO. TIFF. 1999. Altura: 1083 pixels. Largura: 827 pixels. 300 dpi. 32 BIT CMYK. 
35 Mb. Formato TIFF BITMAP. Compactado. Disponível em: <C:\Carol\VASO.tiff>. 
Acesso em: 28 out. 1999. 
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 ¾ Documento cartográfico (atlas, mapa, globo, fotografia aérea etc.). 

Elementos essenciais: autor, título, local editora, data de publicação, designa-
ção específica e escala. 

Exemplo: 

INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO (São Paulo, SP). Região de gover-
no do Estado de São Paulo. São Paulo, 1994. 1 Atlas. Escala 1:2.000. 

 ¾ Documentos cartográficos em meio eletrônico 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para documento carto-
gráfico, acrescidas das informações relativas à descrição física do meio eletrônico. 

Exemplos:

PORCENTAGEM de imigrantes em São Paulo, 1920. 1 mapa, color. Escala Intermina-
ble. Neo Interativa, Rio de janeiro, n. 2, inverno 1994. 1 CD-ROM. 

FLÓRIDA MUSEUM OF NATURAL HISTORY. 1931-2000 Brazil’s confirmed un-
provoked shark attacks. Gainesville, [2000?]. 1 mapa, color. Escala 1:40.000.000. 
Disponível em: <http://www.flmnh.ufl.edu/fish/sharks/statics/Gattack/map/Brzil.jpg>. 
Acesso em: 15 jan. 2002. 

 ¾ Documento de acesso exclusivo em meio eletrônico (base de dados, listas de dis-
cussão, BBS (site), arquivos em disco rígido, programas, conjuntos de programas 
e mensagens eletrônicas etc.) 

Elementos essenciais: autor, título do serviço ou produto, versão e descrição fí-
sica do meio eletrônico. 

Exemplos:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Biblioteca Central. Normas.doc. Curi-
tiba, 1998. 5 disquetes. 

ACAROS no Estado de São Paulo. In: FUNDAÇÃO TROPICAL DE PESQUISAS 
E TECNOLOGIA “ANDRÉ TOSELLO”. Base de Dados tropical. 1985. Disponível 
em: <http://www.bdt.fat.org.br/acaro/sp/>. Acesso em: 15 de maio 2016.
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4. CITAÇÕES

Menção de uma informação extraída de outra fonte. 

4.1 Regras Gerais de Apresentação

Nas citações, as chamadas são feitas pelo sobrenome do autor, instituição res-
ponsável ou título na sentença, em letras maiúsculas e minúsculas e quando estiverem 
entre parênteses, em letras maiúsculas. 

Exemplos:

A ironia seria assim uma forma implícita de heterogeneidade mostrada, conforme a 
classificação proposta por Authier-Reiriz (1982). 

“Apesar das aparências, a desconstrução do logocentrismo não é uma psicanálise da 
filosofia [...]” (DERRIDA, 1967, p. 293). 

 ¾ Citação direta: transcrição textual de parte da obra do autor consultado. 

Especificar no texto, a(s) página(s), volume(s), tomo(s) ou seção(ões) da fonte 
consultada, após a data, separados por vírgula. 

Exemplos:

Oliveira e Leonardos (1943, p. 146) dizem que a “[...] relação da série São Roque com 
os granitos portifiróides pequenos é muito clara”. 

Meyer parte de uma passagem da crônica de “14 de maio”, de A Semana: “Houve sol, e 
grande sol, naquele domingo de 1888, em que o senado votou a lei, que a regente san-
cionou [...] (ASSIS, 1994, v. 3, p. 583). 

 ¾ Citação direta de até 3 linhas: devem estar contidas entre aspas duplas 

Exemplos:

“Não se mova, faça de conta que esta morta”. (CLARAC; BONNIN, 1985, p. 72). 

Segunda Sá (1995, p. 27): “[...] por meio da mesma ‘arte de conservação’ que abrange 
tão extensa e significativa parte da nossa existência cotidiana [...]”.
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 ¾ Citação direta com mais de 3 linhas: devem ser destacadas com recuo de 4 cm da 
margem esquerda, com letra menor que a do texto e sem as aspas. 

Exemplo: 

A teleconferência permite ao individuo participar de um encontro nacional 
ou regional sem a necessidade de deixar seu local de origem. Tipos comuns 
de teleconferências incluem o uso da televisão, telefone, e computador. Atra-
vés de áudio-conferência, utilizando a companhia local de telefone, um sinal 
de áudio pode ser emitido em um salão de qualquer dimensão (NICHOLS, 
1993, p. 181). 

 ¾ Citação indireta: baseada na obra do autor consultado. 

Nas citações indiretas a indicação das páginas é opcional. 

Exemplo: 

Merriam e Caffarella (1991) observam que a localização de recursos tem um papel no 
processo de aprendizagem autodirigida. 

 ¾ Citação de informação verbal: palestras, debates, comunicações etc. 

Deverá ser indicada entre parênteses a expressão informação verbal, mencio-
nando-se os dados disponíveis, em nota de rodapé. 

Exemplos:

O novo medicamento estará disponível até o final deste semestre (informação 
verbal).1

__________________ 
1 Noticia fornecida por John A. Smith no Congresso Internacional de Engenharia Genética, em Londres, em 
outubro de 2001.

 ¾ Na citação de trabalho em fase de elaboração, menciona-se a expressão ‘em fase 
de elaboração’ entre parênteses, e indicam-se os dados disponíveis em nota de 
rodapé. 
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Exemplos:

Os poetas selecionados contribuíram para a consolidação da poesia no Rio grande do 
Sul, séculos XIX e XX (em fase de elaboração).2

__________________
2 Poetas rio-grandenses, de autoria de Elvo Clemente, a ser editado pela PUCGO, 2011.

5. ESTRUTURA DO PROJETO 

Para iniciar o Projeto, o acadêmico deve definir:

 ¾ Tema: definir uma ideia (problema, questão, assunto) para que seja centrada a 
investigação;

 ¾ Referencial teórico: selecionar alguns autores como fundamento teórico. Estes 
autores servirão como base para o trabalho; 

 ¾ Delimitação: delimitar o tema no tempo e no espaço, definindo a extensão hori-
zontal e vertical da pesquisa;

 ¾ Justificativa: deve-se responder às perguntas: por que se deseja realizar a pes-
quisa, qual é o tema, qual a relevância e atualidade dele, a quem se destina, seu 
compromisso com a pesquisa, a delimitação no tempo e no espaço, os pontos de 
conflito, etc;

 ¾ Problematização: estabelecer o problema a ser desvendado (pode ser mais de um), 
questionar o tema, esmiuçá-lo de forma interrogativa;

 ¾ Objetivos: no objetivo geral, traça-se uma visão ampla do trabalho a ser realizado, 
indicando o quê, o porquê e como. Nos objetivos específicos são identificados os 
pontos de confluência e de conflitos se houver. Aqui se objetiva encontrar respostas 
aos questionamentos indicados na problemática;

 ¾ Hipóteses: o pesquisador deverá formular hipótese(s) de solução dos problemas; 
são possíveis respostas aos questionamentos, mas ainda sem cunho científico, ou 
seja, sem comprovação. Ao longo da monografia, essas hipóteses poderão ou não 
ser confirmadas;
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 ¾ Metodologia: indicar o meio escolhido para produzir a pesquisa: pesquisa biblio-
gráfica de compilação, pesquisa bibliográfica dedutiva, pesquisa de campo, pesqui-
sa científica, entre outras modalidades de pesquisa;

 ¾ Cronograma de atividades: indicar o tempo que o pesquisador pretende gastar 
com cada atividade relacionada às etapas da pesquisa;

 ¾ Orçamento: realizar a previsão dos recursos gastos durante a realização da 
pesquisa;

 ¾ Referências: apresentar a bibliografia que fundamentou a elaboração do projeto;

 ¾ Anexos: anexar documentos indispensáveis, formulários, textos de lei, etc.

5.1 Regras gerais

 ¾ Deve conter até 15 laudas incluindo a folha de rosto e elementos pré-textuais;
 ¾ Encadernação em espiral; capa da frente transparente; capa do fundo preta;
 ¾ Letra Times New Roman tamanho 12 em todo o texto; espaçamento 1,5, com mar-

gens de 2,5 cm; e impresso em papel tamanho A4;
 ¾ Projeto deve limitar-se a um tema específico, evidenciando claramente o problema 

de pesquisa e a sua justificativa.

6. CONTEÚDO DO PROJETO

 ¾ Capa – Cabeçalho contendo o nome da instituição de ensino; título do projeto; 
nome do acadêmico; indicação da linha de pesquisa ao qual está inserido o pro-
jeto e área temática; nome do orientador; finalidade do projeto; local e data no 
final da página; letras maiúsculas e negritadas. Os tamanhos das fontes devem 
ser: cabeçalho institucional (12), nome do aluno e título do trabalho (14) e cida-
de, ano (12);

 ¾ Folha de rosto – Nome do acadêmico; título do projeto; indicação da linha de 
pesquisa e tema ao qual o projeto está inserido; nome do orientador; local e data 
no final da página. Nome do aluno e título do trabalho (14) com letras maiúsculas, 
tipo time New Roman e negritadas. A finalidade do trabalho deve ser com letra 
time New Roman, tamanho 11. Os demais itens da folha de rosto devem ter ta-
manho 12. 
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 ¾ Sumário do Projeto – Indicação e localização do elemento no texto;

 ¾ Introdução – Neste item devem conter o tema da pesquisa, a problemática e a jus-
tificativa do estudo. Deve haver também a apresentação do conhecimento existente 
na literatura sobre o objeto de investigação;

 ¾ Objetivos – Podem ser apresentados de duas formas: somente o objetivo geral ou 
subdividido em específicos;

 ¾ Metodologia – Neste item deve ser descrito o tipo de estudo, todas as etapas a 
serem realizadas na pesquisa, os instrumentos utilizados para a coleta dos dados e, 
por fim, a forma de análise de dados;

 ¾ Cronograma – Indicar as atividades previstas para a realização da pesquisa 
mensalmente;

 ¾ Referências – Referências atualizadas (75% devem ser dos últimos 5 anos) de 
acordo com as normas da ABNT. Alinhamento esquerdo, espaçamento simples 
(1,0) entre linhas e de 6pt antes e depois;

 ¾ Anexos (se houver).

7. ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 

A estrutura de tese, dissertação ou de um trabalho acadêmico compreende: 

Elementos pré-textuais: Capa, lombada, folha de rosto, errata, folha de aprovação, 
dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo na língua vernácula, resumo na língua 
estrangeira, listas de ilustrações, tabelas, abreviaturas, siglas e símbolos, sumário.
 
Elementos textuais: Introdução, desenvolvimento, conclusão. 

Elementos pós-textuais: Referências, glossários, apêndices, anexos, etc. 
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7.1 Elementos Pré-textuais

7.1.1 Capa (obrigatória): sobre a qual se imprimem as informações indispensáveis à 
sua identificação. 

Elementos essenciais: 

 ¾ Nome da instituição;
 ¾ Nome do autor;
 ¾ Título e subtítulo se houver, precedido de dois pontos (:); 
 ¾ Local (cidade) da instituição; 
 ¾ Ano de entrega (depósito). 

INSTITUTO APHONSIANO DE ENSINO SUPERIOR

RENATO FELIX MOURÃO

PSICOPATIA À LUZ DO DIREITO PENAL:  

um estudo sobre crimes cometidos por psicopatas e a aplicação de penas

TRINDADE

2017

Figura 1: Modelo de capa
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7.1.2 Lombada (opcional): parte posterior da capa do trabalho em que se acoplam as 
folhas. As informações devem ser impressas no mesmo sentido da lombada. 

Elementos essenciais: 

 ¾ Nome do autor; 
 ¾ Título do trabalho; 
 ¾ Elementos alfanuméricos de identificação de volume, fascículo e data, se houver; 
 ¾ Logomarca da editora.

Figura 2: Lombada
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7.1.3 Folha de Rosto (obrigatória): folha que contém os elementos essenciais à iden-
tificação do trabalho. 

Elementos essenciais: 

 ¾ Nome do autor (no alto da página); 
 ¾ Título principal do trabalho e subtítulo se houver (no centro da página); 
 ¾ Natureza (projeto, tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso e outros – no 

centro da metade inferior da página, recuado); 
 ¾ Nome da instituição a que é submetida; 
 ¾ Objetivo (aprovação em disciplina); 
 ¾ Nome do orientando; 
 ¾ Nome do Orientador e co-orientador se houver;
 ¾ Local (cidade) da instituição; 
 ¾ Ano de entrega. 

RENATO FELIX MOURÃO

PSICOPATIA À LUZ DO DIREITO PENAL:  

um estudo sobre crimes cometidos por psicopatas e a aplicação de penas

Monografia apresentada como requisito para a conclusão 
do curso de Direito do Instituto Aphonsiano de Ensino 
Superior sob a orientação do Prof. Me Felipe Misson.

TRINDADE

2017

Figura 3: Modelo da Folha de Rosto
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7.1.4 Verso da Folha de Rosto (obrigatória)

No verso da Folha de rosto deverá constar a ficha catalográfica, conforme o Có-
digo de catalogação Anglo-Americano vigente. É a Biblioteca que elabora a ficha por 
meio do preenchimento dos dados da obra em formulário próprio.

Catalogação na fonte: Biblioteca Aphonsiano
Bibliotecária: Edilane Neves

M866p Renato Félix Mourão
Psicopatia à luz do direito penal: um estudo 

sobre crimes cometidos por psicopatas e a aplicação 
de penas. Renato Félix Mourão. Trindade: Instituto 
Aphonsiano de Ensino Superior, 2017.

45p ; il

I. Psicopatia. II. Direito Penal. III. Monografia.

CDU: 343

Figura 4: Ficha catalográfica

7.1.5 Errata (opcional): lista das folhas e linhas em que ocorrem erros, seguidas das 
devidas correções. Deve ser inserida logo após a folha de rosto. 

Exemplo:

Errata

Folha linha  Onde se lê Leia-se 
32 3  publiacao publicação
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7.1.6 Folha de Aprovação (obrigatória): folha que contém os elementos essenciais à 
aprovação do trabalho. 

Elementos essenciais: 

 ¾ Nome do autor; 
 ¾ Título principal do trabalho e subtítulo se houver; 
 ¾ Pequeno texto contendo a Natureza (tese, dissertação, trabalho de conclusão de 

curso e outros); Objetivo (aprovação na disciplina...); Nome da instituição a que é 
submetida; Data de aprovação; 

 ¾ Identificação de cada componente da banca examinadora (nome, titulação, institui-
ção a que pertence e espaço para assinatura com data).

FOLHA DE APROVAÇÃO

RENATO FÉLIX MOURÃO

PSICOPATIA À LUZ DO DIREITO PENAL:  

um estudo sobre crimes cometidos por psicopatas e a aplicação de penas

Monografia apresentada como requisito parcial para 
conclusão do curso de Direito do Instituto Aphonsiano 
de Ensino Superior sob a orientação do Dr°. Me Felipe 
Misson.

Aprovada em, ____ de ____ de ________.

BANCA EXAMINADORA:

______________________________________________

Professor [Titulação] [NOME]- Presidente da banca

Instituição de origem

______________________________________________

Professor [Titulação] [NOME]- Membro efetivo

Instituição de origem

______________________________________________

Professor [Titulação] [NOME]- Membro efetivo

Instituição de origem

Figura 5: Modelo Folha de Aprovação
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7.1.7 Dedicatória (opcional): folha em que o autor presta homenagem ou dedica seu 
trabalho. 

DEDICATÓRIA (OPCIONAL)

Formatação do texto: recuo à esquerda de 8 cm.

Dedico esse trabalho aos meus queridos e ama-

dos pais que sempre empreenderam esforços 

para meu crescimento intelectual.

Figura 6: Modelo de dedicatória
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7.1.8 Agradecimentos (opcional): folha em que o autor agradece as pessoas que co-
laboraram de certa forma com seu trabalho ou curso. 

AGRADECIMENTOS

Formatação livre.

Figura 7: Modelo de folha de agradecimento
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7.1.9 Epígrafe (opcional): folha em que o autor apresenta uma citação (frase), rela-
cionada com a matéria tratada no corpo do trabalho, seguida de indicação de autoria.

Formatação do texto: Recuo à esquerda de 8 cm

“De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver 

prosperar a desonra, de tanto ver agigantarem-

se os poderes nas mãos dos maus, o homem 

chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da 

honra e a ter vergonha de ser honesto.”

Rui Barbosa

Figura 8: Modelo de Epígrafe
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7.1.10 Sumário (obrigatório): enumeração das principais divisões, seções e outras 
partes do trabalho, na mesma ordem e grafia em que aparece no texto, acompanhados 
dos respectivos números das páginas. 

SUMÁRIO

LISTA DE ILUSTRAÇÕES .........................................................................................................

LISTA DE TABELAS ...................................................................................................................

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ....................................................................................

RESUMO ......................................................................................................................................

ABSTRACT ..................................................................................................................................

1. INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 

2. PSICOPATIA ............................................................................................................................

2.1 HISTÓRICO ......................................................................................................................

2.1.1 Crimes conhecidos ..................................................................................................

2.1.2 Perspectiva do direito penal ....................................................................................

3. APLICAÇÃO DE PENAS .......................................................................................................

4. OBJETIVOS ............................................................................................................................

5. MÉTODO .................................................................................................................................

6. RESULTADOS ........................................................................................................................

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................................

REFERÊNCIAS ............................................................................................................................

APÊNDICES.................................................................................................................................

ANEXOS ......................................................................................................................................

Figura 9: Modelo de Sumário
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7.1.11 Lista de Ilustrações (opcional): trata-se de desenhos, gráficos, organogramas, 
esquemas, fluxogramas, fotografias ou mapas, que devem ser anexados respeitando-se 
a ordem apresentada no texto, acompanhados do respectivo número de página. 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Estatísticas de crimes ...............................................................................................36

Figura 2 - Indicador de penas ...................................................................................................38

Figura 10: Lista de ilustrações
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7.1.12 Lista de Tabelas (opcional): elemento demonstrativo de síntese. Constitui uni-
dade autônoma, anexada conforme a ordem apresentada no texto, acompanhada do 
respectivo número de página. 

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Crimes cometidos por psicopatas em 2006 a 2016 .................................................11

Tabela 2 -  .................................................................................................................................12

Tabela 3 -  .................................................................................................................................14

Tabela 4 -  .................................................................................................................................21

Figura 11: Lista de tabela
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7.1.13 Lista de Abreviaturas e Siglas (opcional): consiste na relação alfabética das 
abreviaturas e siglas utilizadas no texto. 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

BPTRAN Batalhão de Polícia de Trânsito

CNH Carteira Nacional de Habilitação

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

CoRR Computing Research Repository

OAB Ordem dos advogados do Brasil

Figura 12: Lista de tabela
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7.1.14 Lista de Símbolos (opcional): elaborada de acordo com a ordem em que os 
símbolos aparecem no texto, com o devido significado. 

LISTA DE SÍMBOLOS

@ -  Arroba

% - Por cento

Ar - Prata

H2O - Água

K - Potássio

Kg - Quilograma

Pt - Platina

@ -  Arroba

% - Por cento

Ar - Prata

H2O - Água

K - Potássio

Kg - Quilograma

Pt - Platina

Figura 13: Lista de Símbolos
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7.1.15 Resumo na Língua Vernácula “Português” (obrigatório): texto que não ul-
trapassa 250 palavras onde o autor apresenta os pontos relevantes do trabalho, forne-
cendo uma visão rápida e clara do conteúdo e das conclusões, seguido das palavras 
chave.

RESUMO

Esta pesquisa tem como fito estudar a psicopatia à luz do olhar do direito. O trabalho mostra 
um levantamento de crimes cometidos por psicopatas e como se dá a aplicação de penas a esses 
delinquentes. Foram levantados crimes cometidos por dez psicopatas nos últimos dez anos 
no estado de Goiás. A pesquisa mostra que a maioria dos réus psicopatas tem sido absolvidos 
de seus crimes por serem considerados inimputáveis, ou seja, incapazes de perceberem a 
gravidade de seus atos. Contudo, a reincidência de crimes, tem gerado inúmeras reflexões e 
consequentemente a mudança de postura em relação à aplicação de penas a esses indivíduos.

Palavras-chave: Psicopatia. Direito penal. Aplicação de penas.

Figura 14: Modelo de resumo em língua portuguesa
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7.1.16 Resumo em Língua Estrangeira (obrigatório): versão do resumo para idioma 
de divulgação internacional. 

 ¾ Espanhol – Resumen; 
 ¾ Francês – Résumé;
 ¾ Inglês – Abstract.

ABSTRACT

This research aims to study psychopathy in the light of the law. The work shows a survey of 
crimes committed by psychopaths and how to apply penalties to these delinquents. Crimes 
committed by ten psychopaths in the last ten years in the state of Goiás have been raised. 
Research shows that most of the psychopath defendants have been acquitted of their crimes 
because they are considered unimpeachable, that is, unable to perceive the gravity of their 
actions. However, the recidivism of crimes has generated many reflections and consequently 
the change of attitude regarding the application of sentences to these individuals.

Keywords: Psychopathy. Criminal law. Application of penalties.

Figura 15: Modelo resumo em língua estrangeira
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7.2 Elementos Textuais

7.2.1  Introdução 
Introdução é a parte inicial do texto, em que deve constar o tema do estudo, o 

problema de pesquisa, a delimitação do trabalho, a relevância do estudo, ou seja, a jus-
tificativa do estudo.

Nos trabalhos de grande envergadura, faz-se referência às teorias, conceitos ou 
ideias que embasam o desenvolvimento ou argumentação, referenciando-se os traba-
lhos importantes sobre o assunto.

7.2.2  Desenvolvimento 
O desenvolvimento ou corpo do trabalho é feito a partir do levantamento bi-

bliográfico, e constitui-se no corpo do trabalho, no qual se analisa a ideia principal, 
destacando, formulando e discutindo hipóteses. No desenvolvimento devem conter os 
objetivos do estudo, método utilizado, resultado e discussão dos dados de acordo com 
a literatura.

Divide-se em seções ou capítulos (em regra três), e concentra a maior parte do 
total de páginas da monografia. 

7.2.3  Conclusão 
Parte final do texto na qual são apresentados os resultados finais da pesquisa, 

correspondentes aos objetivos ou hipóteses. 
É importante apresentar novas ideias, abrindo caminho a outros pesquisadores 

que poderão trabalhar no assunto.

7.3 Elementos Pós-Textuais

7.3.1 Referências (obrigatório) 

As referências devem ser elaboradas conforme orientações relacionadas no 
item 3.

7.3.2 Apêndices 

Documentos elaborados pelo autor utilizados na pesquisa. Exemplo: instru-
mento de coleta de dados

7.3.3 Anexos (documentos não elaborados pelo autor).
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COMO ELABORAR UM ARTIGO CIENTÍFICO:  
modelo de artigo de periódico baseado na NBR 6022/2003

Título do artigo, centralizado.

Maria de Lourdes Alves*

Bento Alves Araújo Jayme Fleury Curado**

Nome do(s) autor(s).

RESUMO

Este trabalho apresenta os elementos que constituem a estrutura de um artigo cientifico 
bem como, de forma geral as regras de apresentação, o resumo, a citação no texto e as 
referências. As orientações aqui apresentadas baseiam-se na norma para apresentação 
de artigo científico, a NBR 6022 da (ABNT, 2003a).

Palavras-chave: Artigo científico. Normalização. NBR 6022. 

Palavras-chave: palavras que representam o conteúdo do texto.

1. INTRODUÇÃO

As orientações apresentadas neste âmbito são baseadas na norma NBR 6022, 
de 2003 para apresentação de artigos científicos. Essa norma apresenta os elementos 
que constituem um artigo científico. Todavia, ao submeter um artigo científico à apro-
vação de uma revista, o autor deve seguir as normas editoriais adotadas pela revista. 
(FRANÇA et al., 2003, p. 59). 

BREVE CURRÍCULO DOS AUTORES

* Professora da Universidade Estadual de Goiás e das Faculdades Aphonsiano. Mestre em Sociologia - UFG 
e doutoranda em Educação UFG - FE. E-mail: lurdinhaalves@terra.com.br
** Professor das Faculdades Aphonsiano. Funcionário público estadual e municipal. Graduado em Letras e 
Linguística pela UFG. Especialista em Literatura Comparada pela UFG. Mestre em Letras e Linguística pela 
UFG. Mestre em Geografia pela UFG. Doutor em Geografia pela UFG. Pós-doutorando em Geografia pela UF.
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Além da NBR 6022, ao preparar um artigo científico deve-se consultar as nor-
mas abaixo relacionadas: 

Quadro1: Normas usadas na elaboração de um artigo científico.

AUTOR TÍTULO DATA
ABNT NBR6023: Elaboração de referências 2002
ABNT NBR6024: numeração progressiva das seções de um documento 2003
ABNT NBR6028: resumos 2003
ABNT NBR10520: informação e documentação: citação em documento 2002
IBGE Normas de apresentação tabular. 3. ed. 1993

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2003a, p. 1).

As ilustrações em geral (quadros, desenho, fotografia, mapa, 
etc.) devem ter uma numeração sequencial, seguido do título, 
inscrito na parte superior. A fonte deve vir na parte inferior.

“Artigo científico é parte de uma publicação com autoria declarada, que apresen-
ta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do co-
nhecimento” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003a, p. 2).

Citação direta, com até três linhas deve vir 
inserida no texto entre aspas duplas (“...”)

Para Lakatos e Marconi (1991), os artigos científicos têm as seguintes características:

a) Não se constituem em matéria de um livro;
b) São publicados em revistas ou periódicos especializados;
c) Por serem completos, permitem ao leitor repetir a experiência.

2. O ARTIGO CIENTÍFICO 

O artigo científico pode ser:

a) Original ou divulgação: apresenta temas ou abordagens originais e podem 
ser: relatos de caso, comunicação ou notas prévias;

b) Revisão: os artigos de revisão analisam e discutem trabalhos já publicados, 
revisões bibliográficas, dentre outras.
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2.1 Organização estrutural

O artigo científico tem a mesma estrutura dos demais trabalhos científicos, ou 
seja: elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais.

2.1.1 Elementos pré-textuais

O título e subtítulo (se houver) devem figurar na página de abertura do artigo, 
na língua do texto;

a) A autoria: nome completo do(s) autor(es) na forma direta, acompanhados de 
um breve currículo que o (s) qualifique na área do artigo;

b) O currículo: incluindo endereço (e-mail) para contato, deve aparecer em 
nota de rodapé;

Os elementos pré-textuais devem figurar 
na primeira  folha do artigo.

c) Resumo na língua do texto: o resumo deve apresentar de forma concisa, os 
objetivos, a metodologia e os resultados alcançados, não ultrapassando 250 palavras. 
Não deve conter citações. “Deve ser constituído de uma sequência de frases concisas 
e não de uma simples enumeração de tópicos. Deve-se usar o verbo na voz ativa e na 
terceira pessoa do singular”. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNI-
CAS, 2003b, p. 2);

d) Palavras-chave na língua do texto: elemento obrigatório. Devem figurar 
abaixo do resumo, antecedidas da expressão: Palavras-chave1 separadas entre si por 
ponto, conforme a NBR 6028. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉC-
NICAS, 2003b, p. 2).

2.1.2 Elementos textuais

São considerados elementos textuais: a introdução, o desenvolvimento e a 
conclusão.

2.1.2.1 Introdução

Na introdução deve-se expor a finalidade e os objetivos do trabalho de modo 
que o leitor tenha uma visão ampla do tema abordado. De modo geral, a introdução 
deve apresentar:

1 São palavras ou termos retirados do texto para representar o seu conteúdo.
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a) o assunto objeto de estudo;
b) o ponto de vista sob o qual o assunto foi abordado;
c) trabalhos anteriores que abordam o mesmo tema;
d) as justificativas que levaram à escolha do tema, o problema de pesquisa, a hi-

pótese de estudo, o objetivo pretendido, o método proposto, a razão de escolha do mé-
todo e principais resultados (GUSMÃO; MIRANDA 1997 apud RELATÓRIO... 2003).

Citação de citação, com mais de três linhas – recuo de 4 cm, 
fonte tamanho menor e espaçamento entrelinhas simples.

2.1.2.2 Desenvolvimento

Parte principal e mais extensa do trabalho. Deve apresentar a fundamentação 
teórica, a metodologia, os resultados e a discussão. Divide-se em seções e subseções 
conforme a NBR 6024 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 
2003c).

 
2.1.2.3 Conclusão

a) As conclusões devem responder às questões da pesquisa, correspondentes 
aos objetivos e hipóteses; 

b) Devem ser breves, podendo apresentar recomendações e sugestões para tra-
balhos futuros; 

c) Para artigos de revisão deve-se excluir material, método e resultados. 

2.1.3 Elementos Pós-Textuais 

a) Título e subtítulo (se houver) em língua estrangeira;
b) Resumo em língua estrangeira: versão do resumo na língua do texto;
c) Palavras-chave em língua estrangeira: versão das palavras-chave na língua 

do texto para a mesma língua do resumo em língua estrangeira;
d) Notas explicativas: a numeração das notas é feita em algarismos arábicos, 

devendo ser única e consecutiva para cada artigo. Não se inicia a numeração em cada 
página;

e) Referências: Conforme a NBR 6023 “elemento obrigatório, constitui uma 
lista ordenada dos documentos efetivamente citados no texto”;

As referências devem ser alinhadas 
somente à margem esquerda.
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f) Glossário: elemento opcional elaborado em ordem alfabética; 
g) Apêndices: elemento opcional. “Texto ou documento elaborado pelo autor 

a fim de complementar o texto principal” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NOR-
MAS TÉCNICAS, 2005);

São identificados por letras maiúsculas consecutivas.
Ex: APÊNDICE A -

ANEXO A -

h) Anexos: elemento opcional, “texto ou documento não elaborado pelo autor, 
que serve de fundamentação, comprovação e ilustração.” (ASSOCIAÇÃO BRASI-
LEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005);

i) Agradecimentos e a data de entrega dos originais para publicação.

3. ILUSTRAÇÕES

As ilustrações (quadros, figuras, fotos etc.), devem ter uma numeração sequencial.

Sua identificação aparece na parte superior precedida da palavra designativa, 
seguida de seu número de ordem de ocorrência do texto, em algarismos arábi-
cos e do respectivo título. A ilustração deve figurar o mais próximo possível do 
texto a que se refere (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNI-
CAS, 2003ª, p. 5).

Exemplo de citação direta com mais de três linhas. Deve ter destaque 
de 4 cm do parágrafo. A fonte deve ser menor do que o texto.  

O espacejamento entre linhas deve ser simples (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002b).

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)[2], considera ilustração 
qualquer tipo de imagem, desenho, esquema, quadro, fluxograma, fotografia, gráfico, 
mapa, organograma. Orientações básicas para sua apresentação:  

a) Quando houver mais de uma ilustração, a mesma deve ser numerada com 
algarismos arábicos, de modo crescente, precedido da palavra que a designa. 

Exemplo: Quadro 1 - Título
 Fotografia 1 - Título
 Gráfico 1 - Título

b) Na sequência deve ser colocado o título, informando de maneira clara e di-
reta o conteúdo da ilustração de forma que dispense a consulta ao texto; 
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c) O tamanho da fonte a ser utilizada na identificação da ilustração deve ser 
menor do que a utilizada no texto;

d) Sua localização deve ser na parte inferior da ilustração; 
e) Ao utilizar-se de ilustrações extraídas de outras fontes, deve-se mencionar 

sua autoria, ano de publicação e página da publicação original e, fazer as Referências 
ao final do texto. 

f) A indicação da fonte consultada (após a ilustração, na parte inferior), é obri-
gatório mesmo que seja produção do próprio autor (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE NORMAS TÉCNICAS, 2011).

4. TABELAS 

De acordo com as Normas de Apresentação Tabular do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (1993), tabela é uma forma de apresentação de dados numéri-
cos, que possui a seguinte estrutura:

Para construir uma tabela consulte a norma para apresentação 
tabular do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1993).

a) Identificação da tabela
- Quando houver mais de uma tabela, a mesma deve ser numerada com alga-

rismos arábicos, de modo crescente, precedido da palavra “Tabela”; 
- Título: deve informar de forma clara e direta a natureza, abrangência, geo-

gráfica temporal dos dados numéricos; 
Ex.: Tabela 1 – produção de mel em Santa Catarina – 1999-2000.
 

b) Elementos da tabela, conforme norma IBGE (1993)
- Número: as tabelas devem ter um número em algarismo arábico, sequencial, 

inscritos na parte superior, a esquerda da página, precedida da palavra Tabela. 
Exemplo: Tabela 5 ou Tabela 3.5 
- Título: devem conter um título por extenso, inscrito no topo da tabela, para 

indicar a natureza e abrangência do seu conteúdo; 
- Fonte: a fonte deve ser colocada imediatamente abaixo da tabela em letra 

maiúscula/minúscula para indicar a autoridade dos dados e/ou informações da tabela, 
precedida da palavra Fonte; 

- Notas: indica-se em notas, logo após a indicação da fonte, esclarecimentos 
a respeito do conteúdo das tabelas; 

- Notas Gerais: informações sobre o conteúdo geral; 
- Notas específicas: informações sobre o conteúdo específico.
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Tabela 8 – Exportações e importações brasileiras de mel 1998-2001 
Produção de mel 

(toneladas) 
ANO

1998 1999 2000 2001 
Exportações 16,7 18,6 268,9 1814,4 
Importações 2.428,8 1.820,7 287,2 252,5 

Fonte: SOUZA (2003, p. 23)

Fonte: autor dos dados apresentados na tabela.  
Fazer a referência no final do artigo.

5. INDICATIVO DE SEÇÃO

O Indicativo Numérico da seção precede o título [da seção] alinhado à esquer-
da. “Não se utilizam ponto, hífen, travessão ou qualquer outro sinal após o indicativo 
da seção ou de seu título” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 
2003c, p. 2). 

6. FONTE2

Conforme a NBR 14724, (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉC-
NICAS, 2011) deve-se usar a fonte 12 para o texto e para as referências. Para as ci-
tações longas, notas de rodapé, paginação, legendas das ilustrações e tabelas, usar 
tamanho menor. 

REFERÊNCIAS

O título é centralizado

2 A NBR 6022, de 2003 não orienta quanto a apresentação gráfica dos artigos de periódicos (ASSOCIA-
ÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003ª).
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