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1. APRESENTAÇÃO  
 
 

O presente manual destina-se especificamente à orientação na elaboração dos 

trabalhos de TCC I, II e III, e eventualmente para outros trabalhos acadêmicos, a 

serem realizados pelos alunos do curso de Direito da FACULDADE PROCESSUS, 

tendo ainda por objetivo conferir a padronização dos trabalhos. 

 

O objetivo deste manual é servir como instrumento operacional de consulta aos 

alunos e professores na elaboração dos trabalhos. A bibliografia de apoio oferece 

sustentação mais aprofundada sobre os tópicos aqui abordados. 

 

Foram utilizadas como principais fontes bibliográficas para elaboração deste 

trabalho, as normas da ABNT (NBR 10520/2002, NBR 6023/2002, NBR 

14724/2005), manuais de trabalhos similares utilizados por outras instituições de 

ensino em todo o país, além das referências citadas como bibliografia de apoio. 

 

Bom trabalho! 
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2. TERMINOLOGIA  
 
Para facilitar o diálogo entre orientandos e orientadores, apresenta-se a seguir a 

padronização dos vocábulos mais comuns utilizados na área da pesquisa, a fim de 

aplicação geral e auxilio na compreensão do presente Manual. 

 

Relatório de pesquisa: Narração escrita, ordenada e minuciosa daquilo que foi 

apurado em trabalho de pesquisa, a ser utilizado para designar o trabalho escrito de 

TCC I, II e III. 

 

Projeto de pesquisa: Relatório escrito apresentado ao final da disciplina de TCC I , 

onde o aluno especifica o problema que pretende pesquisar, contextualizando-o 

espacial e temporalmente; discute os  principais autores e tópicos abordados sobre o 

tema, escreve qual é o seu marco teórico de referência (impressões iniciais sobre o 

problema) e hipóteses a serem investigadas, indicando ainda, quais os meios e os 

métodos a serem empregados, além dos demais tópicos exigidos no modelo da 

instituição. 

 

Monografia: De forma genérica, designa qualquer relatório de pesquisa abordando 

assunto específico; opõe-se, portanto, a um manual, que trata de assuntos mais 

amplos. 

 

Monografia de conclusão de curso: Relatório que versa sobre assunto específico 

estruturado sob a forma prevista neste Manual. Trata-se da modalidade de trabalho 

de conclusão de curso (TCC) exigido como requisito obrigatório para a conclusão de 

curso de graduação da Faculdade Processus. 

 

Estudo de caso: Método de pesquisa que versa sobre uma investigação empírica, 

estudando um determinado fenômeno jurídico dentro do contexto da vida real. Pode 

ser utilizado na elaboração da monografia de TCC exigida como requisito obrigatório 

para a conclusão de curso de graduação da Faculdade Processus. 

 

Estudo de jurisprudência: Método de pesquisa que versa sobre estudo de 

decisões específicas provenientes do judiciário ou órgãos de decisões 
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administrativas, brasileiros ou estrangeiros, em primeira, segunda ou última 

instância. Pode ser utilizado na elaboração da monografia de TCC exigida como 

requisito obrigatório para a conclusão de curso de graduação da Faculdade 

Processus. 

 

Dissertação: Relatório de pesquisa versando assunto específico, no qual o autor 

deve demonstrar capacidade de sistematização e de domínio sobre o tema; é 

requisito para a conclusão de curso de mestrado. 

 

Tese: Relatório de pesquisa versando assunto específico, no qual o autor deve 

demonstrar capacidade de sistematização e de domínio sobre o tema, abordando-o 

de maneira original e contributiva ao progresso da ciência; é requisito para a 

conclusão de curso de doutorado. 

 

Artigo: Trabalho monográfico publicado em revista ou jornal e, por isso, geralmente 

de pequena extensão. 

 

Resenha: Texto que emite uma apreciação breve de um livro ou de um escrito. Tem 

por finalidade fazer uma análise e emitir um julgamento, opinião. 

 

Fichamento: É o resultado da transcrição de informações relevantes retiradas de 

obras e/ou demais fontes a serem utilizadas para a realização da pesquisa. 

 

Resumo: É um tipo de redação informativo-referencial que se ocupa de reduzir um 

texto a suas idéias principais. No TCC, representa a síntese do trabalho final 

elaborado em TCC III, preferencialmente em um único parágrafo, inserido antes do 

sumário, escrita na língua do texto principal. 

 

Orientador: Professor da instituição encarregado de conduzir a pesquisa dos alunos 

na elaboração de TCC II e III. 

 

Errata: Elemento opcional dos trabalhos de TCC, que identifica os principais erros 

verificados em momento posterior ao seu depósito. Deve ser entregue em separado 
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dos trabalhos de TCC. Não serve para eventual substituição de páginas ou 

acréscimos relevantes de conteúdo. 
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PARTE 1: FORMATAÇÃO BÁSICA 

 

Para os relatórios de TCC I, II e III, no que couber, deverão ser atendidos os 

seguintes critérios de formatação: 

 

1. Impressão 

 

O papel de impressão dos trabalhos de conclusão de curso, e demais trabalhos 

acadêmicos, deve ter o tamanho 210x297mm (modelo A4), ser branco e apresentar 

boa qualidade de absorção da tinta. A impressão deve ser feita somente em um dos 

lados do papel. 

 

A impressão do texto principal deve ser feita em tinta preta, sendo que as demais 

cores e matizes, notadamente as mais vivas, devem ser de uso restrito às eventuais 

ilustrações, fotos e tabelas. 

 

2. Encadernação 

 

A encadernação serve para facilitar o manuseio e a conservação das laudas do TCC 

I e III, e deve ser feita, preferencialmente, com mola espiral e com o emprego de 

capas plásticas, sendo a primeira branca e transparente, e a última, 

preferencialmente azul e opaca.  

 

3. Margens  

 

3.1 Margem a ser aplicada na formatação da página em folha A4: 

 3.0 cm para a margem superior, 

 2.0 cm para a margem inferior, 

 3.0 cm para a margem esquerda e  

 2.0 cm para a margem direita.  
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3.2   Margem a ser aplicada no texto: 

Primeira linha do parágrafo: 1,5 cm ou 3.0 cm  

Entre parágrafos: com ou sem o intervalo de (01) parágrafo; 

 

4. Espaçamento entre títulos e subtítulos 

 Espaçamento entre o título e o início do texto deve ser de 2 (dois) 

parágrafos; 

 Não há espaçamento entre o subtítulo e o início do texto; 

 Espaçamento entre o final de um texto e novo subtítulo deve ser de 2 

(dois) parágrafos; 

 Espaçamento entre títulos e subtítulos deve ser de 3 (três) parágrafos; 

 Espaçamento entre subtítulos deve ser de 2 (dois) parágrafos. 

 

5. Fonte 

 

Deverá ser utilizada a fonte Arial ou Times New Roman, no estilo normal, tamanho 

12 e formatação justificada.  

 

5.1 Uso de aspas e dos estilos negrito, itálico e sublinhado 

O uso de aspas e dos estilos negrito, itálico e sublinhado deverá ser feito com a 

observância das seguintes regras: 

 

 O emprego de aspas para destacar transcrições de textos quando não 

são citados em parágrafos com recuos especiais; e ainda títulos de obras 

em citações bibliográficas; 

 O uso do itálico para destacar palavras ou frases em língua estrangeira, 

transcrições de textos, e títulos de obras em citações das referências 

bibliográficas; 
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 O emprego do negrito para destacar o título e os capítulos dos trabalhos 

de TCC, títulos de obras em citações bibliográficas; 

 O uso do estilo sublinhado somente para destacar links (vínculos) 

empregados em informática ou informações de jurisprudências. 

 

6. Os parágrafos que compõem o texto 

A formatação dos parágrafos que normalmente compõem o corpo do texto deverá se 

apresentar da seguinte forma: 

 Alinhamento: justificada  

 Espaçamento entre linhas: 1,5 

 

7. Citações 
 
 
7.1 Citação direta 
 
Com mais de três linhas: As citações diretas que contenham mais de 3 linhas 

deverão ser destacadas do corpo do texto, em parágrafo especial, da seguinte 

forma: 

 Tamanho da fonte: 11 (ou seja, um número menor do que o tamanho da 

fonte utilizada no corpo do texto que é 12); 

 Alinhamento: justificado 

 Recuo esquerdo: 4; sem parágrafo inicial na primeira linha; 

 Recuo direito: não há; acompanha a margem do corpo do texto; 

 Espaçamento entrelinhas: simples. 
 

 
Com até três linhas: Se as citações diretas constituírem até 3 linhas deverão ser 

lançadas no próprio corpo do texto, no parágrafo em que são referidas. Deverão ser 

identificadas por aspas, sem alteração na dimensão e apresentação da fonte. 
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7.2 Citação indireta 

 
A citação indireta ou paráfrase ocorre quando a citação não for literal, mas 

apenas traduzir a idéia do autor citado. Neste caso, não há nenhum destaque a ser 

feito no texto principal, devendo-se, contudo, utilizar-se do sistema de chamadas 

para mencionar em rodapé a fonte da citação com todos os elementos obrigatórios. 

Para mais detalhes dirigir-se à PARTE 3 deste manual, no título “1.Citações”. 

 

8. Notas de rodapé 

 

Empregam-se notas de rodapé para a inclusão de textos e explicações de 

importância não essencial para a compreensão do texto principal, remissões a 

outras partes do trabalho (referências cruzadas), advertências, bem como para 

indicações bibliográficas, transcrições e idéias contidas em outros trabalhos. 

 

O objetivo da inclusão das notas de rodapé é o de não desviar a atenção do leitor do 

texto principal para elementos de importância secundária, mantendo-o enxuto. 

 

Deve-se utilizar o sistema de notas de rodapé numeradas, sendo que a citação em 

nota de rodapé terá o formato deste, independentemente do número de linhas, 

sendo iniciada e encerrada pelas aspas quando se tratar de uma citação direta. 

 

A apresentação do parágrafo de notas de rodapé deve vir em fonte 2 pontos 

menores do que a do parágrafo do corpo do texto principal (ou seja, no tamanho 

10), justificado, normal, com espaçamento entrelinhas simples. 

 

Quando o sistema de chamada referir-se a citação da fonte do texto, as informações 

em nota de rodapé deverão conter, no mínimo, os seguintes elementos: nome do 

autor; título da obra; edição (se não for a primeira); local de publicação; nome da 

editora; ano da edição; número da página. Exemplo: 
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 ALMEIDA, Amador Paes de. Manual das sociedades comerciais: direito de empresa. 14. ed., São 

Paulo: Saraiva, 2004, p. 39. 

Podem ser muitas as variantes de apresentação destes elementos (um ou mais 

autores, local desconhecido etc.). Estas especificações serão tratadas adiante, na 

PARTE 3 deste Manual, capítulo 3. “Referências bibliográficas” e “Bibliografia”. 

 

9. Título e subtítulo do TCC 

 

O título do TCC é inserido na folha de rosto, na seguinte formatação: 

 

 Parágrafo: centralizado verticalmente; espaçamento entre linhas: 1,5; 

sem recuos; 

 Fonte: tamanho 16, negrito, todas maiúsculas. 

 O título do TCC não recebe qualquer numeração, pois é único. 

Se houver subtítulo: 

  Deve ser precedido de dois pontos (:)  

  Deve evidenciar subordinação ao título, por meio de letras minúsculas, 

com fonte 14. 
 

10. Títulos dos capítulos, seções, subseções, e dos elementos 
textuais obrigatórios de TCC I 

 

10.1 Títulos de capítulos 

 

Os títulos dos capítulos deverão ser precedidos da designação, abreviada ou por 

extenso, da palavra “Capítulo”, com a respectiva numeração, ou seja: “CAPÍTULO 1” 

ou “CAP.1”, na seguinte formatação:  

 Fonte 14, todo em maiúsculo, em negrito, e alinhamento justificado;  

 Espaçamento entre linhas simples;  

 Essa mesma formatação deve ser transcrita, de forma idêntica, no 

sumário; 

 Os títulos de capítulos, por serem as principais subdivisões do trabalho, 
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devem iniciar em folha separada (utilização de “quebra de página”); 

10. 2  Títulos das seções, subseções e dos elementos textuais obrigatórios de 
TCC I 

Os títulos das seções dos capítulos (tantas quantas houver), assim como das 

subseções das seções, e dos elementos textuais obrigatórios do TCC I são 

numerados e deverão ser apresentados na seguinte formatação: 

 

 Fonte 12, com a primeira letra em maiúscula e as demais minúsculas, 

exceto quando nome próprio; 

 Espaçamento entre linhas simples, com recuo especial de 

deslocamento da numeração; ou justificado.     

 Fontes e espaços variados conforme seu nível, recebendo numeração 

em algarismos arábicos: 

 

 

1 TÍTULO 1  

Texto texto texto  
 

1.1 Título 2 

Texto texto texto  
 

1.1.1 Título 3 

Texto texto texto 

 

 

  Os números (1.1...) seguem a formatação do título; 

 

  Essa mesma formatação pode ser transcrita, de forma idêntica, no 

sumário. 
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11. Títulos sem indicativo numérico 

10.1  Elementos pré-textuais e pós-textuais 

Os títulos dos elementos pré-textuais ou pós-textuais não são numerados 

(agradecimento, resumo, sumário, glossário, anexo, apêndice etc), devem estar 

centralizados, vir em fonte tamanho 14, em negrito e em maiúscula. 

 

10.2  Introdução e conclusão 

Os títulos “Introdução e “Conclusão não são numerados, devem estar formatados no 

recuo esquerdo ou centralizados, vir em fonte tamanho 14, em negrito e em 

maiúscula. 

 

12. Paginação 

 

Todas as páginas que compõem o trabalho a partir da folha de rosto são contadas, 

porém, somente recebem numeração a partir da primeira página do texto principal 

(ou seja, da introdução).  A numeração é feita em algarismos arábicos e colocada 

na margem superior ou inferior, direita.  

 
 

13. Dimensão do TCC  

Os trabalhos de TCC, na formatação prevista pelo Manual que integra o 

Regulamento da Faculdade Processus, deverão atender à seguinte dimensão: 

Projeto de TCC I: entre 15 páginas e no máximo 25, contados a partir dos 

elementos textuais obrigatórios; 

Monografia: no mínimo, 40 páginas e no máximo 70, contados a partir da 

introdução, o desenvolvimento, conclusão e referências. Exceções poderão ser 

consideradas quando o método adotado for o estudo de caso ou de 

jurisprudência. 
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14. Cópias para o depósito 
 

 
  A versão final do relatório de TCC I (ou seja, do projeto da monografia) 

deve ser entregue em duas cópias impressas, encadernadas, junto à secretaria 

do NTCC, no prazo institucional, sendo que uma cópia será devolvida ao aluno após 

a correção realizada pelo professor da disciplina, e a outra cópia arquivada na 

instituição.  

 

  A versão final do relatório de TCC II (ou seja, texto equivalente a 70% 

da monografia) deve ser entregue em duas cópias impressas, sem necessidade 

de encadernação, junto à secretaria do NTCC, no prazo institucional, sendo que 

uma cópia será encaminhada ao professor orientador, e a outra cópia arquivada na 

instituição.  

 

  A versão final do relatório de TCC III (ou seja, a versão final da própria 

monografia) deve ser entregue em quatro cópias impressas e mais uma versão 

em CD. As cópias impressas serão distribuídas ao orientador e aos outros dois 

membros integrantes da banca examinadora, sendo a quarta cópia arquivada na 

própria instituição.  Após a apresentação do trabalho em banca, se for o caso, o 

aluno deverá depositar junto à secretaria do NTCC, uma cópia impressa e a 

versão corrigida em CD do trabalho em sua versão final, de acordo com as 

correções e observações requisitadas pela banca avaliadora.  



PARTE 2: ESTRUTURAÇÃO DO TCC 

I - Projeto de TCC I 

O projeto de TCC I deverá atender às mesmas regras e exigências enumerados na 

primeira parte deste Manual, e ainda, no que for aplicável, às demais exigências 

aplicadas ao relatório de TCC III (monografia) no que se refere: a) formatação 

(fontes, estilo, tamanho, parágrafos, recuos, espaçamentos etc.); b) inserção de 

elementos pré-textuais e pós-textuais, isto é, tudo o que vem antes ou depois do 

texto principal (capa, folha de rosto, dedicatória, epígrafe, sumário, anexos, 

apêndices etc).  

No que se refere aos elementos textuais do projeto de TCC I, ou seja, os 

elementos que irão compor o corpo principal do texto, deverão ser constituídos dos 

seguintes itens:  

1. Tema e delimitação do tema: È o assunto, objeto da pesquisa. Deve tomar a 

forma de um tópico claro – geralmente em forma de título -, explícito e 

específico o bastante para ser imediatamente reconhecido por interlocutores 

como algo passível de investigação. A delimitação refere-se ao recorte mais 

específico possível do tema a ser pesquisado. 

2.  Importância ou Justificativa: Refere-se ao valor da pesquisa. Que interesse a 

investigação e seu resultado pode suscitar, não apenas entre os 

pesquisadores, mas também junto a interlocutores reais e potenciais? E ao 

público mais amplo? Por quê? Por que o tema foi escolhido? 

 

3.  Problema: A (s) questão (s) a ser esclarecida (s), que motivou a pesquisa. O que 

é relativamente desconhecido acerca da delimitação do tema, deve ser 

convertido em perguntas que, no curso da pesquisa, deverão ser 

satisfatoriamente respondidas de acordo com (a) a sua importância, e (b) a 

disponibilidade de tempo e recursos dos pesquisadores. O aluno deverá 

enumerar no Projeto de TCC, no mínimo, 01 (um) problema. 
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4. Hipóteses: São as propostas de respostas para o(s) problema(s) levantado(s). 

Requer-se um mínimo de duas hipóteses para cada problema, mas o 

pesquisador pode oferecer mais de duas se entender conveniente. As hipóteses 

oferecerão os elementos que vão compor o fio condutor na fundamentação da 

pesquisa. 

5. Objetivos: 5.1 Geral: De forma geral, representam a meta a se alcançada, 

verificada, constatada, examinada ou analisada na pesquisa; estabelece a meta 

global do trabalho monográfico a partir da escolha do tema; é o objetivo da 

pesquisa em si; 5.2 Específicos: estabelecem os objetivos mais pontuais, e 

detalhadas, questões particulares a serem examinadas através da pesquisa. 

6. Revisão bibliográfica: É a análise do conhecimento já produzido sobre o tema, 

ou na área da pesquisa, portanto, aplicável ao tema. Citação dos principais 

autores que discutem o tema, dos principais tópicos abordados sobre o tema. 

Seleção do marco teórico e referências (impressões iniciais sobre o problema) 

nas hipóteses a serem investigadas. 

7. Metodologia: O processo investigativo da pesquisa, considerando as 

possibilidades e limites da pesquisa quanto à resolução do problema 

identificado. Estabelece os procedimentos que o pesquisador deverá adotar para 

responder satisfatoriamente às perguntas então formuladas, ou seja, como 

responder persuasivamente, da perspectiva de seus interlocutores. 

 

8. Cronograma: É o plano de execução do trabalho de TCC, considerando o tempo 

para a realização integral da pesquisa, portanto, TCC I, II e III, além das 

atividades a serem produzidas ao longo do trabalho tais como fichamentos, 

coleta de dados, revisão de bibliografia, redação, correções de texto etc. 

9. Referências bibliográficas: Citação das fontes utilizadas para a realização da 

pesquisa. Deve-se escolher entre os interlocutores (autores) mais qualificados. A 

fim de que se delimite precisamente o objeto e se identifique melhor o 

problema, é necessário familiarizar-se com o trabalho daqueles que já trataram 

do tema, ou objetos e problemas parecidos, dialogando com eles sob a forma de 
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uma revisão bibliográfica. Esse esforço serve ainda a dois objetivos adicionais: 

(a) permitir ao pesquisador formular perguntas não respondidas por tais 

interlocutores, e (b) facultar aos primeiros o conhecimento da metodologia 

empregada pelos segundos. 

 

10. Plano provisório de trabalho ou Sumário provisório: Uma proposta inicial de 

sumário da monografia com as seções e subseções do tema; deverá ser avaliado 

e estudado com mais profundidade em TCC II, com o auxílio do orientador. 

Finalmente será apresentada como sumário em TCC III, na monografia. 

 

II - Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC II  

O trabalho realizado em TCC II consiste no estudo e aprofundamento do tema 

definido no Projeto da monografia a partir do sumário provisório, com as devidas 

seções e subseções.  O aluno deverá prosseguir, delimitar ou alterar o sumário 

provisório de acordo com as considerações de seu orientador. 

O relatório final de TCC II, seguindo as recomendações do presente Manual, do 

Regulamento, e do Plano de Ensino do respectivo professor orientador, deverá 

atender a 70% do trabalho final da monografia, consistindo, geralmente, na 

conclusão dos 3 (capítulos); se o sumário provisório prever mais de três capítulos, o 

relatório de TCC II deverá incluir também, a estruturação dos demais.  
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III- Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC III 

A Faculdade Processus exige o formato de Monografia como Trabalho de 

Conclusão de Curso, que poderá ser realizada através de revisão bibliográfica, 

estudo de caso ou de jurisprudência, e/ou outro método admitido pela ABNT, a partir 

do acordo entre o aluno, professor orientador e coordenador do NTCC.   

Fica excluído o formato de Artigo como modalidade de TCC. 

 

1. Monografia: 

A monografia deverá ser composta dos seguintes elementos, na ordem de 

apresentação: 

i) Elementos pré-textuais, isto é, tudo o que vem antes do texto principal: 

 

● capa; 

● folha de rosto; 

● dedicatória (opcional); 

● agradecimentos (opcional); 

● epígrafe(opcional); 

● resumo; 

● listas (opcional); 

● sumário. 

 

ii) O texto principal deverá ser composto da introdução, desenvolvimento e 

conclusão. 
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iii) Elementos pós-textuais, isto é, tudo o que vem após o texto principal: 

 

● referências; 

● apêndice(opcional);  

● anexos (opcional); 

● índices(opcional);  

● glossário (opcional); 

● capa; 

● errata (em separado) -(opcional); 

 

Capa 

 

A capa serve de proteção às páginas do volume que compõe a monografia; deve ser 

do mesmo tamanho das páginas (A4), em plástico transparente branco, para melhor 

proteger o documento e para permitir ao leitor a visualização da folha de rosto. 

 

Uma capa também deve ser posta após a última página do trabalho, com o mesmo 

escopo de proteção e manuseio; esta, todavia, deve ser de cor escura, de 

preferência azul, e opaca. 

 

Título 

 

Título é a designação que serve para identificar o objeto do trabalho. Além do título 

da monografia como um todo, os capítulos, seções e subseções também recebem 

título. Cada um dos elementos textuais do TCC I, também recebe título conforme 

designados no item “I” da Parte 2, deste Manual. 
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Folha de rosto 

 

A folha de rosto serve para permitir ao leitor a imediata identificação do autor do 

TCC, do seu tema (através do título), da instituição para a qual foi apresentada, 

quem foi o seu orientador e o ano de conclusão. A formatação da folha de rosto é a 

seguinte: 

● No alto da página (a 3cm da margem superior): nome do autor; 

● No fim do primeiro terço da página (em 10cm), centralizado, o título da 

monografia; 

● Logo abaixo (em 15cm), um parágrafo cuja margem esquerda se inicia 

no alinhamento vertical do centro do parágrafo do título da monografia, 

indicando a natureza acadêmica do trabalho, a instituição de ensino e o 

nome do professor ou orientador; 

● Na parte mais baixa (em 26cm), em parágrafos centralizados e 

sobrepostos, a localidade (a indicação da unidade federativa somente será 

obrigatória se a localidade tiver homônima) e a data de conclusão do 

trabalho, incluindo, no mínimo, o ano. Exemplo: 



JOSÉ PEREIRA 

 
 

A DEFESA DA CONCORRÊNCIA NO MERCADO 
BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES 

 (Projeto de)Monografia apresentada 

como requisito para conclusão do curso 

de bacharelado em Direito da 

Faculdade Processus 

Orientador: Prof. Joaquim Nabuco. 

BRASÍLIA 
2010 
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 Dedicatória (opcional) 

 

A dedicatória é um pequeno texto em que o autor da monografia manifesta suas 

afeições e agradecimentos a pessoas do seu estreito relacionamento, normalmente 

familiares. A dedicatória deve ser inserida no terço inferior da página, com 

formatação idêntica à das citações em parágrafo especial. 
 

 

 

Agradecimentos (opcional) 

 

Se o autor da monografia desejar manifestar seus agradecimentos a outras pessoas, 

tais como o orientador do trabalho, colaboradores, estagiários, bibliotecários, 

digitadores, revisores, pode fazê-lo em página destacada, em forma idêntica à da 

dedicatória. 

 

Epígrafe (opcional) 

 

Epígrafe é um título ou uma frase posta em página especial de uma monografia ou 

antes do início do texto de um capítulo, servindo de mote ou de inspiração. Na 

verdade, é uma frase de efeito cujo tema tem correlação com o objeto de estudo da 

monografia, a qual, por seu apuro, profundidade ou autoridade1, mereça ser citada 

em destaque, para motivação inicial. 

 

Normalmente, a epígrafe é grafada em parágrafo no terço inferior da página, com 

formatação idêntica à das citações diretas em parágrafo especial (retro). Logo após 

a transcrição, em parágrafo imediatamente abaixo, com alinhamento à direita ou 

centralizado, é colocada a fonte. Por exemplo, assim: 

 

“O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos.” (E.Roosevelt) 
 

 

 

                                                
1
 Geralmente são máximas proferidas por pessoas famosas. 
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Resumo 

 

O resumo é apresentado como a síntese da monografia, inserido antes do sumário, 

escrito na língua portuguesa e, facultativamente, traduzida para língua estrangeira 

(abstract e keywords). Serve como apresentação panorâmica da monografia, 

devendo, também: 

 

 Ser redigido na terceira pessoa do singular e com verbo na voz ativa. 

Sua extensão deve limitar-se ao máximo de 250 palavras, conforme ABNT 

NBR 6028, e que deverá ser exibido em um parágrafo único. Em parágrafo 

imediatamente após o texto do resumo, deve ser inserida a expressão 

PALAVRAS-CHAVE, informando-se através de cinco palavras as idéias 

centrais do trabalho.  

 

 Ser redigido em espaço simples, fonte 12; a palavra resumo deve ser 

centralizada em relação ao respectivo texto.  

Listas de gráficos, ilustrações etc (opcionais) 

 

As listas representam sumários de outros elementos que não os títulos dos 

capítulos, tais como gráficos, mapas, tabelas, ilustrações etc; evidentemente, a 

necessidade de uma lista vai estar condicionada à existência desses componentes. 

 

Sumário 

 

O sumário é a enumeração dos títulos dos capítulos e suas divisões, com indicação 

da página de seu início, exatamente na ordem e na forma em que se encontram 

escritos no texto, tendo por objetivo facilitar o leitor na localização dos textos. Deve 

ser adequado ao tamanho do trabalho. 
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Texto principal 

 

O texto principal é a monografia em si. No mínimo, divide-se em três partes: 

introdução, desenvolvimento e conclusão. 

 

Na introdução, o autor expõe o problema que motivou a pesquisa, justificando sua 

relevância científico-acadêmica, social e política, indicando a escolha metodológica 

feita e descrevendo, sucintamente, cada capítulo do trabalho e as relações 

estabelecidas entre eles.  

 

O desenvolvimento do trabalho, divisível em capítulos, geralmente três, é a parte 

principal da monografia. É ali que o autor faz uma retrospectiva da situação 

problemática e de como ela vem sendo tratada pela comunidade científica, faz a 

revisão bibliográfica de teorias e/ou autores, descreve a legislação, a doutrina e a 

jurisprudência etc, e elabora sua crítica. 

 

No corpo do texto principal, podem ser inseridos elementos gráficos, fotos, 

ilustrações etc., desde que sejam essenciais para a sua compreensão; caso 

contrário, estes devem ser inseridos como anexos ou apêndices, conforme o caso. 

 

A conclusão da monografia é a parte onde o autor se coloca com liberdade 

científica, avaliando os resultados obtidos e propondo soluções e aplicações 

práticas. A conclusão não admite nenhum fato, idéia e argumento novos, pois 

consiste na síntese interpretativa dos argumentos dos elementos contidos no 

desenvolvimento do trabalho, embora nada impeça que novos problemas sejam 

cogitados para outras investigações.a conclusão tampouco se confunde com a 

introdução, são documentos com objetivos completamente diferentes: um abre, o 

outro fecha.  

 

Capítulos 

 

A divisão da monografia em capítulos e seções tem por objetivo facilitar a 

identificação de partes do texto integral, quer para despertar a atenção do leitor para 
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a idéia central do trabalho, quer para facilitar a sua localização. Sendo assim, não 

existem regras fixas para sua determinação, exceto o número mínimo de três 

capítulos. Recomenda-se que o trabalho não exceda os 3 capítulos a fim de evitar 

uma divisão desproporcional do conteúdo do trabalho. Finalmente, dividir-se-à o 

texto em seções e subseções tantas quantas o autor entender necessário, conforme 

perceba que o tema mereça destaque. 

 

Não deverão ser nomeadas como capítulos, a introdução e a conclusão, por serem 

partes únicas do trabalho. Também não deverão receber numeração na página do 

título. 

 

Referências  

 

Recebe o nome de referências a lista de obras efetivamente utilizadas pelo autor no 

corpo do texto principal de seu trabalho. Obras consultadas, mas não mencionadas, 

devem ser omitidas da lista. 

 

Em caso de repetição de nomes de autores ou de monografias com edições ou 

títulos diferentes, o texto repetido deve ser substituído por um travessão de 6 

espaços seguido de um ponto: _____. 

 

Esta lista deve ser apresentada em ordem alfabética de autores, conforme 

especificações contidas adiante. 

 

Glossário (opcional) 

 

O glossário é uma relação das palavras de uso técnico ou de emprego não 

corriqueiro, cuja compreensão é importante ao entendimento das idéias 

apresentadas. Em outros termos, é um pequeno vocabulário. Deve ser apresentado 

em ordem alfabética. É inserido após o texto principal. Recomenda-se seu emprego 

somente em temas de extrema especificidade. 
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Anexos (opcionais) 

 

Designam-se como anexos todos os textos, gráficos e documentos, não elaborados 

pelo autor da monografia, que servem de apoio, ilustração ou suplemento do 

trabalho monográfico, os quais, por serem acessórios, não são inseridos no corpo 

principal, mas após este. Os anexos, tantos quantos existirem, ganham numeração 

em algarismos romanos.  

 

A inserção, como anexos, de leis e de julgados só é recomendável quando forem de 

difícil acesso (por exemplo, leis revogadas, direito estrangeiro, julgados sem maior 

repercussão). Não se justifica a inserção de anexos para a transcrição de leis 

federais vigentes ou enunciados de súmulas de tribunais superiores, por exemplo. 

 

Apêndices (opcionais) 

 

Os apêndices têm a mesma função e seguem a mesma formatação dos anexos; a 

diferença é que os apêndices são documentos elaborados pelo autor da monografia. 

 

Índices (opcionais) 

 

Os índices são relações de palavras principais do texto, com indicação dos números 

das páginas onde estas são encontradas, os quais têm por objetivo permitir a fácil 

localização de nomes, locais, institutos, autores etc. Normalmente os índices 

somente são empregados em trabalhos de maior corpo, com mais de 50 laudas. 

 

O nome do índice pode variar conforme o seu conteúdo; assim, índice onomástico, 

quando contiver apenas nomes de pessoas; índice geográfico, quando contiver 

nomes de locais; quando o índice tiver, indistintamente, nomes de pessoas, de locais 

e outras palavras-chaves, recebe o nome genérico de índice remissivo. 

 

Novamente, destaca-se que o processador de textos pode criar um índice remissivo 

automaticamente, apresentando as palavras em ordem alfabética, já com a 

referência às páginas onde estas se encontram; todavia, para tanto, o acadêmico 
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deve, anteriormente, selecionar as palavras desejadas e marcá-las para compor o 

índice. 

 
 

Errata 

Elemento opcional do TCC, entregue em momento posterior ao seu depósito, 

identificando os principais erros do texto, descobertos em leitura posterior. A errata 

pode ser construída da seguinte forma, em folha separada: 

 
Folha Linha Onde se lê Leia-se 
32 3 publicaçao Publicação 
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PARTE 3: CITAÇÕES, CHAMADAS E REFERÊNCIAS 
 
 
 
1. CITAÇÕES 
 

São as referências feitas no TCC sobre idéias, pensamentos e demais expressões, 

proferidas em lugar diverso (TCC, tese, acórdão, palestra etc.) por outros estudiosos 

ou pelo próprio autor, servindo para dar sustentação àquilo que se defende ou para 

estabelecer a crítica a posições antagônicas. 

 

As citações sempre devem vir acompanhadas das chamadas, indicando a fonte 

de onde foram extraídas. 

 

1.1 Citações literais 

 

De acordo com o grau de literalidade, as citações podem ser assim classificadas em: 
 
 

● Citação direta ou literal, quando se tratar de transcrição literal de um 

texto, sem modificações no seu texto e pontuação, ou, no máximo, 

contendo supressões de partes desnecessárias. 

● Citação indireta ou paráfrase, quando a citação não for literal, mas 

apenas traduzir a idéia do autor citado.  

● Citação de citação ou de segunda mão é aquela em que o autor não 

teve acesso à fonte (trabalho) da qual foi extraída, tomando contato com 

ela por intermédio de trabalho de terceiro (apud). Por questões de 

confiabilidade, as citações de segunda mão devem ser evitadas ao 

máximo, justificando seu emprego somente quando a fonte original for 

inacessível ou a citação não for essencial. 
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● Citação traduzida é aquela em que o autor,2 ou terceira pessoa traduz 

texto originalmente escrito em língua estrangeira3. Para facilitar a 

conferência da tradução, o texto original pode ser transcrito em nota de 

rodapé. 

1.2 Localização das citações 

 

Quanto à localização no trabalho, as citações podem ser feitas no texto principal ou 

em notas de rodapé. 

 

Recomenda-se o emprego das citações no próprio corpo do texto quando a citação 

for essencial ao estudo e compreensão do assunto tratado e a sua localização neste 

lugar não desviar a atenção do leitor em relação ao tema principal. 

 

1.3 Apresentação das citações 

 

As citações indiretas, dada a sua não-literalidade, não recebem destaque. Após a 

descrição da idéia, apenas faz-se a indicação da chamada. 

 

As citações diretas são destacadas do texto principal pela formatação e pela fonte. 

Conforme o tamanho da transcrição deve receber a formatação apresentada a 

seguir. 

 

1.3.1 Citação direta no corpo do texto principal 

A citação direta de até 3 linhas, no texto principal, deve ser feita no próprio corpo do 

texto. Pelo sistema de referências em nota de rodapé, fica assim: 

                                                
2
 Neste caso, logo após a transcrição ou em nota de rodapé, emprega-se a seguinte expressão: 
tradução nossa. 

3
 Não é recomendável a citação de texto estrangeiro sem tradução. 
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De acordo com Bettarello, a concessão do juízo gerencial “garante aos gestores a 
liberdade para maximizarem seus próprios interesses, em detrimento dos interesses 
dos acionistas”4. 

 
 

1.3.2 Citação direta no texto principal em parágrafo especial 

 

Tendo a citação direta mais de 3 linhas, deve ser feita em parágrafo especial, 

conforme especificações já referidas em citação direta em parágrafo especial.  

Adotado o sistema de chamada para citação notas de rodapé, fica assim: 

 

 
 

1.4 Elementos não originais em citação 

 

Sempre que desejar alterar a apresentação da citação original, o autor 

deve mencionar a modificação, esclarecendo-a por expressões entre colchetes. As 

principais hipóteses são apresentadas a seguir: 

 

[...] Para indicar supressão de texto. Ex.: 

O conceito apresentado pelo IBGC – Instituto Brasileiro de 

                                                
4
 BETTARELLO, Flávio Campestrin. Governança corporativa: fundamentos jurídicos e regulação. São 

Paulo: Atlas, 2008, p. 23. 
5
 SIMIONATO, Frederico Augusto Monte. Sociedades anônimas & interesse social. Curitiba: Juruá, 

2004, p. 29. 

Acionista controlador é figura definida na Lei das S/A e referida por 

Simionato5 da seguinte forma: 

Entende-se por acionista controlador a pessoa natural ou jurídica, ou 
grupo de pessoas vinculadas por acordo de votos, ou sob controle 
comum, que seja titular de direitos de sócios que lhe assegurem, de 
maneira permanente, a maioria dos votos nas deliberações sociais, e 
o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade. 



 31 

Governança Corporativa é o seguinte:  

Governança corporativa é o sistema pelo qual as 
sociedades são dirigidas e monitoradas, 
envolvendo os relacionamentos entre 
acionistas/cotistas, conselho de administração, 
diretoria, auditoria independente e conselho 
fiscal. [...] As boas práticas de governança 
corporativa têm a finalidade de aumentar o valor 
da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e 
contribuir para a sua perenidade.6 

[?] ou [!] 

 

Para demonstrar dúvida [?] ou perplexidade [!] com a idéia do 

texto original. Ex.: Conforme Luigi Ferrajoli: 

Ao menos na teoria do direito, a soberania 
revelou-se, em suma, um pseudoconceito, pior, 
uma categoria antijurídica. Sua crise –agora o 
podemos afirmar – começa justamente, tanto na 
sua dimensão interna quanto naquela externa, no 
mesmo em que a soberania entra em contato com 
o direito, dado que ela é a negação deste, assim 
como o direito é a sua negação. E isso uma vez 
que a soberania é a ausência de limites e de 
regras, ou seja, é o contrário daquilo que o direito 
consiste.[!] 7 

 

[sic] 

 

Para destacar erros ou incoerências contidas no original. Ex.: 

De acordo com a ata da assembleia: " o concerto [sic] do telhado 

ficaria a critério e responsabilidade do locatário."  

[grifo nosso] Para indicar destaque de texto inexistente no original. Ex.: 

Refere Ives Gandra da Silva Martins que em relação ao 

inadimplemento e a insolvência  

A formulação original do anteprojeto, que previa duas hipóteses, 
„falta de pagamento‟ e „impossibilidade de exigência‟, foi reduzida à 
sua última enunciação, na qual o legislador pretendeu, de forma 

                                                
6
 IBGC – INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. Governança corporativa. 

Disponível em: <http://www.ibgc.org.br/Secao.aspx?CodSecao=17> Acesso em 31 mai. 2008. 
7
 FERRAJOLI. Luigi. A soberania no mundo moderno: nascimento e crise do estado nacional. São 
Paulo: Martins Fontes. 2002, p. 44. 
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inequívoca, dar um caráter subjetivo à razão pela qual criara a 
solidariedade, isto é, impossibilidade de ser atendida a 
obrigação principal pelo contribuinte. [grifo nosso] 

[grifo do autor] Para indicar grifo original da citação. 

 

 

 
IMPORTANTE: 
 
A utilização de citações, diretas e/ ou indiretas, na redação do TCC não poderão 

ultrapassar a 30% (trinta por cento) do texto redigido. 

 
 
 
2 . SISTEMAS DE CHAMADAS 

 

Não se deve confundir o sistema de chamada com as referências bibliográficas. 

Referências representam o conjunto de elementos indicados ao final do trabalho, 

que permitem a identificação de uma fonte de consulta para elaboração da pesquisa 

mencionada no corpo do texto principal. Tais informações referem-se ao nome do 

autor, título da obra, data de publicação etc., e alguns elementos são obrigatórios. 8 

As referências são necessárias para permitir a identificação e a conferência das 

fontes das citações inseridas no corpo do texto ou em nota de rodapé e na lista a ser 

apresentada no fim do trabalho. 

 

Deve-se evitar as posições extremadas: a inserção de dados em demasia 

sobrecarrega o texto; a sua ausência não permite o alcance do seu escopo. Assim, 

as referências devem estar adequadas ao público-alvo, sendo, por exemplo, 

absolutamente desnecessária, em TCC na área jurídica, a anteposição da palavra 

BRASIL, para identificar o Supremo Tribunal Federal, nas citações jurisprudenciais, 

ou, ainda, a menção às dimensões e números de páginas da referida fonte. 

 

                                                
8
 Conforme determinação da NBR 6023:2002. 
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Já os sistemas de chamada referem-se à forma como as citações são indicadas ao 

longo do texto, seja através do sistema autor-data, seja através do sistema numérico 

como notas de rodapé ou no final de capítulo. Os trabalhos de TCC da faculdade 

Processus deverão adotar unicamente o sistema de chamadas numérico em 

notas de rodapé.  Foram excluídas as hipóteses de chamadas no corpo do texto 

principal (sistema autor/data) ou em notas de final de capítulo e final de trabalho, 

pelo excessivo desconforto causado ao leitor.  
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3. “REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS” e “BIBLIOGRAFIA”  
 

 

O termo Referências bibliográficas constitui-se num elemento pós-textual do TCC, 

onde estão listadas as obras e demais fontes utilizadas pelo autor da pesquisa para 

elaboração de TCC I, II e III, efetivamente citadas no relatório. A referência é o 

conjunto padronizado de elementos descritivos das diversas fontes citadas ao longo 

do relatório de pesquisa, que permite a sua identificação individual.  

 

Já a designação Bibliografia refere-se a lista de obras e demais fontes de consulta 

da pesquisa, que não foram necessariamente citadas ao longo do texto do relatório. 

A diferença existente entre referência bibliográfica e bibliografia é que na primeira 

figuram as obras e documentos que foram efetivamente utilizados na redação do 

trabalho, ou seja, todos os documentos listados devem obrigatoriamente estar 

citados no relatório; já a segunda, ou seja, na bibliografia, há relação das obras e 

documentos que foram lidos, porém não foram necessariamente utilizados na 

redação do trabalho, podendo-se considerar como literatura sugerida ou leitura 

complementar.  

 

Para o TCC adota-se como elemento constitutivo do trabalho as “Referências 

Bibliográficas”, ou simplesmente “Referências”. 

 

As obras consultadas e efetivamente citadas no relatório de pesquisa de TCC 

deverão ser organizadas de modo a constituírem uma lista única, que deverá 

atender aos seguintes critérios: 

 

● Para o TCC III, a lista deverá conter no mínimo 20 (vinte) fontes 

citadas; 

● A citação das fontes deverá ser feita atendendo à ordem alfabética; 

● Cada fonte deverá ser citada em parágrafo próprio, atendendo ao 

alinhamento justificado, espaçamento entrelinhas simples; 
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● Sem recuo da margem para a primeira linha, sendo que a segunda 

linha poderá ter recuo, iniciando-se a partir da terceira letra citada na 

primeira linha, seguindo assim, todas as demais linhas; 

● As informações indispensáveis à identificação dos documentos são: 

autor, título, subtítulo, edição, local de publicação, editora e ano da 

publicação. 

Assim: 

 
 

3.1 Especificações variadas  

 

A seguir, destacam-se as regras específicas sobre as formas diferenciadas na 

apresentação das referências bibliográficas: 

 

3.1.1 Elementos referenciais simples e conhecidos:  

 

A sua apresentação deverá conter o nome do autor, iniciando pelo último 

sobrenome, estes em maiúscula; o título da obra, em negrito, aspas ou itálico, 

sendo somente a primeira letra da primeira palavra em maiúscula; a edição, se não 

for a primeira; sem o artigo: 2. ed. e não 2ª ed.; imprensa: local (especifica-se a 

unidade federativa ou o país somente se houver possibilidade de confusão com 

outra localidade), editora (só o nome principal) e ano de publicação. Exemplo: 

 NAZAR, Nelson. Direito Econômico. 2. ed. Bauru, SP: EDIPRO, 2009. 

Obs.: a forma de pontuação deve ser uniformemente seguida. 

 

 

REFERÊNCIAS:  

BOOTH, W; COLOMB G. G.; WILLIAMS J. M. A arte da pesquisa. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000. 
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3.1.2 Quanto ao autor  

 

 Coletâneas (Responsável Intelectual) Indica-se a entrada pelo nome 

do responsável do conjunto da obra (organizador, compilador, editor, coordenador, 

etc.), seguida da abreviatura entre parênteses no singular. Exemplos: 

 

 
CARVALHO, N. M.; NAGAKAWA, J. (Org.). Sementes: ciência, tecnologia e 
produção. 3. ed. rev. Campinas: Fundação Cargill, 1988.  
 
FALDINI, G. (Org.). Manual de catalogação: exemplos ilustrativos do AACR2. São 
Paulo: Nobel, 1987.  
 

 

 Desconhecido : Publicação com autoria desconhecida ou não assinada, 

entra-se diretamente pelo título. Neste caso, a primeira palavra do título escreve-se 

sempre em maiúscula (CAIXA ALTA). Exemplo: 

 

INSETICIDA com efeito prolongado. Dirigente Rural, São Paulo, v. 31, n. 1, p.46-50, 
1992. 

 

 Até três autores: Faz-se a referência de todos, separando-se os nomes 

por ponto e vírgula, na ordem de apresentação da ficha catalográfica ou, se inexistir 

esta, da capa. Separados com ponto e vírgula (;). Exemplo: 

 

 
EIGA, R. A. A.; CATÂNEO, A.; BRASIL, M. A. A. Elaboração de um sistema 
integrado de computação para quantificação da biomassa florestal. São Paulo: 
Cortez, 1989. 
 

 

 Mais de três autores: Em documento elaborado por mais de 3 autores 

indica-se apenas o primeiro, acrescentando a expressão latina et al. Exemplos: 

 

COOK-GUMPERZ, J. et al. A construção social da alfabetização. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1991. 
 
BARBEDO, C. J.; NAKAGAWA, J.; BARBEDO, A. S. C.; ZANIN, A. C. W. Qualidade 
fisiológica de sementes de pepino cv. Pérola, em função da idade e do tempo de 
repouso pós-colheita de frutos. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 32, p. 
905-13, 1997. 
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 Sobrenome espanhol: adota-se a entrada pelo penúltimo sobrenome. 

Exemplo: 
 

 
LARA PALMA, H. A. Determinação de propriedades elásticas e de resistência em 
compensados de Pinus elliottii. Scientia Forestalis, Piracicaba, n. 51, p. 37-48, 1997. 
 
GARCÍA MÁRQUEZ, G. El general em su laberinto. Habana: Casa de lãs Americas, 
1989. 286 p. 

 

 Sobrenomes que indicam parentesco: Júnior, Filho, Neto, Sobrinho  

não são considerados como entrada; devem aparecer após o sobrenome do autor. 

Exemplo: 

 
PELCZAR, J.M.Jr. Microbiologia: conceitos e aplicações. 2. ed. Tradução de S.F. 
Yamada; T.V. Nakamura; B.P. Dias Filho. São Paulo: Makron Books,1996. 2 v. 
 
VENTURINI FILHO, W. G. Tecnologia de cerveja. Jaboticabal: Funep, 2000. p. 83 

 
BALLARD, A. L.; SLOAN, E.D.Jr. Structural transitions in methane+ethane 
gashydrates-part II: modeling beyond incipient conditions. Chemical Engineering 
Science, Amsterdan, v. 55, n. 26, p. 5773-5782, 2000. 
 

 
Obs: Conservar o grau de parentesco conforme o uso no idioma do documento. 
Em Português: FERREIRA NETO, S.L.; SOARES FILHO, C.F. 
Em Inglês: SLOAN, E.D.Jr.; SMITH, C.S.Jr. 
 

 Entidades públicas: Insere-se normalmente o nome do órgão, com 

todas as letras em maiúsculas. Se a denominação for genérica, podendo ser 

confundida com outra similar, deve ser inserida a localidade, entre parênteses; 

assim: Instituto de Criminalística (DF). 

Se o trabalho for de autoria de uma unidade subordinada, cujo nome não 

for conhecido pelo público leitor, deverá ser antecedido da unidade superior. 

Exemplo: 

BRASIL. Congresso. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para Examinar a 
Situação da Mulher em Todos os Setores de Atividade. Relatório, conclusões e 
recomendações. Relator Lygia Lessa Bastos. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 

Coordenação de Publicações, 1978. 327 p. 
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SÃO PAULO (Estado). Constituição do Estado de São Paulo. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 1986.  

 

 Entidades independentes: Insere-se normalmente o nome da 

instituição, todas as letras em maiúsculas. Se houver uma unidade subordinada, 

deverá ser mencionada na seqüência, com formatação normal; podem ser usadas 

siglas. Exemplo: 

FACULDADE PROCESSUS. Curso de Direito. Manual de trabalho de conclusão de 
curso. Brasília, 2010. 

 Eventos: 

Evento considerado no todo: 

NOME DO EVENTO, n.(número do evento em algarismo arábico), ano, Cidade onde 

se realizou o evento. Título da publicação do evento. Cidade de publicação: 

Editora, data de publicação. Descrição física. Notas. Exemplo:  

 

 
CONGRESSO SOJA BRASILEIRA – REALIDADE E PERSPECTIVAS, 1976, Porto 
Alegre. Soja brasileira: realidade e perspectivas: produção, comercialização, 
industrialização, consumo: anais. Porto Alegre: FECOTRIGO, [1976?]. p. 178 
 

 
 

Trabalhos publicados em eventos científicos: 
 

 
AUTOR. Título de trabalho. In: NOME DO EVENTO, n. (número do evento em 
algarismo arábico), ano, Cidade onde se realizou o evento. Título da publicação do 
evento... Cidade de publicação: Editora, ano de publicação. Descrição física. Notas. 

 
Exemplos: 
 

 
GARCIA M.,O. Formación, actividades y perspectivas de las profesionales em 
nutrición. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRICIONISTAS, 3.; ENCONTRO 
LATINO-AMERICANO DE NUTRICIONISTAS, 1., 1965, Rio de Janeiro. Anais... Rio 

de Janeiro: Associação Brasileira de Nutricionistas, 1968. pp. 283-292. 
 
ASSUMPÇÃO, P. R., OLIVEIRA, L. M. B. Anteprojeto de construção da nova sede 
para a Biblioteca Central da UNIFOR. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE 
BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, 8., 1989, Belém, Anais... Belém:Universidade 
Federal do Pará, 1989. v. 2, pp.139-156. 
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 Leis, decretos etc.: Seguem-se o número do ato, a data, a ementa e o 

local de publicação. Quando não for federal, deve ser indicada a origem do ato 

normativo. Ex.: 

DISTRITO FEDERAL. LEI N.º 6.368, de 21.10.76. Dispõe sobre medidas de 
prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de entorpecentes [...] . DOU 

de 22.10.76, v. 120, p. 5.004.   

 Jurisprudência: Indica-se o tribunal de origem, o órgão prolator da 

decisão (turma, câmara etc.), o tipo e o número da ação ou recurso, ementa 

(opcional), relator do acórdão, data da decisão e local de publicação. Por questão 

de preservação da intimidade individual, deve ser evitada a menção às partes 

litigantes. Ex. 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2ª Turma. RHC nº 66.869. Ementa: [...] Relator: 

Aldir Passarinho. Brasília, DF, 12 jun. 88. DJ de 28.4.89, p. 6.295. 

 Artigos  

Artigos em periódicos com autor identificado: A entrada é feita 

normalmente pelo autor, seguido do título do artigo em fonte normal (facultado o 

uso das aspas), título do periódico na mesma forma de fonte empregada para O 

TCC, local e data de publicação e páginas de início e de término do artigo. 

Exemplos: 

ASSIS, M. N. B.; NAHAS, M. V. Aspectos motivacionais em programas de mudança 
de comportamento alimentar. Rev. Nutr., Campinas, v.12, n.1, p. 33- 41, 1999. 
 
HOOD, D. W. The utility of complete genome sequences in the study of pathogenic 
bacteria. Parasitology, Cambridge, v.118, suppl, p. S3-S9, 1999. 
 

 
 

Artigos em Jornais: 

 
AUTOR do artigo. Título do artigo. Título do jornal, cidade de publicação, 

dia, mês abreviado. Ano. Número ou Título do Caderno, Seção ou Suplemento, p. 
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seguido dos números da página inicial e final, separados entre si por hífen. 

Exemplos: 

 

LEITE, F. Ovelhas nascem de ovários congelados. Folha de S. Paulo, São Paulo, 

30 jun. 2001. Folha Ciência, p. 10. 
 
DÓLAR tem alta de 0,52% e bolsa sobe 1,17%. O Estado de S. Paulo,  São Paulo, 

30 jun. 2001. Caderno B, p. 13. 
 

Artigos em periódicos com autor não identificado: O nome do jornal 

ou da revista substitui o nome do autor do artigo. 

 Periódicos considerados no todo: (revistas, jornais, suplementos). 

Exemplos: 
 

 
REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939 - Trimestral. 
Absorveu: Boletim Geográfico do IBGE. Índice acumulado, 1939-1983. ISSN 0034-
723X. 
 
CONJUNTURA ECONÔMICA. As 500 maiores empresas do Brasil. Rio de Janeiro: 
FGV, v. 38, n. 9, set. 1984. 135 p. Edição Especial. 
 
CIRCULATION. Mental stress as a Trigger of cardiovascular events. Dallas:American 
Heart Association, v. 83, n. 2, apr. 1991. Supplement. 
 

 

 Pareceres oficiais: A entrada é feita pelo nome da instituição. Ex.: 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Procuradoria da República no Distrito Federal. 
Relatório de atividades. Brasília, 1999. 

 Entrevistas publicadas: SIMON, Pedro. Eu digo o que penso. Veja. 
São Paulo: Abril, n. 1.124, 15 set. 1999, p. 11. Entrevista. 

 Entrevistas não publicadas: PERTENCE, João Paulo Sepúlveda. 

Entrevista concedida a José João da Silva. Brasília, 4 abr. 1999. 

 Atas: FACULDADE PROCESSUS. Coordenadoria de TCC. Ata da 
sessão realizada no dia 10 out.2009. Livro 20, 12 verso. 

 Programas de computador : MICROSOFT CORPORATION. 
WINDOWS 3.1. Redmomd. Wa, c 1990-1992, disquetes (8Mb); 5 ¼ pol. Ambiente 

operacional. 
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 Tese ou dissertação não publicada : AUTOR. Título: subtítulo. data 

de depósito. Número de volumes ou folhas. Monografia (Trabalho de Conclusão do 

Curso de Graduação em...) (ou) Monografia (Especialização em...) (ou) 

Dissertação (Mestrado em...) (ou) Tese (Doutorado em...) - Faculdade de... (ou) 

Instituto de..., Universidade, Cidade da defesa, ano da defesa. (quando for 

diferente da data de depósito - se for igual, não repetir). 

Exemplos: 
 

SILVA JUNIOR, C. A. A escola pública como local de trabalho. 1990. 136 f. Tese 

(Livre – Docência) – Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual 
Paulista, Marília. 
 
SENNE JUNIOR, M. Instrumentação sísmica para centrais nucleares. 1988. 126 

f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia) - Escola de 
Engenharia,Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1989. 

SOUZA JÚNIOR, Antonio Umberto de. Entre o medo e a utopia: o dilema 
brasileiro entre o ativismo e a autocontenção no exame judicial das questões 
políticas. 2001. 171 p. Dissertação. (Mestrado em Direito e Estado). Faculdade de 

Direito, Universidade de Brasília, Brasília. 

 Documentos Eletrônicos 
 

Artigos de Jornais: AUTOR do artigo. Título do artigo. Título do jornal, 

cidade de publicação, dia,mês abreviado. Ano. Número ou Título do Caderno, Seção 

ou Suplemento, p. seguido dos números da página inicial e final, separados entre si 

por hífen. Número de CD-ROM (ou) Número de disquete (ou) Disponível em: 

<endereço eletrônico>. Acesso em: dia mês abreviado. Ano. 

 
Exemplo 

AMORIM, S. Paciente da primeira angioplastia recebe alta em menos de 24horas. O 
Jornal de Hoje, Natal, n. 672, 4 fev. 2000.  
Disponível em:<http://www.jornaldehoje.com.br/cidade.htm>.Acesso em: 5 fev. 2000. 
 
ACM se recusa a depor sobre fraudes na SUDAM. Diário do Nordeste 
Online,Fortaleza, 5 jun. 2001. Disponível em:<http://www.diariodonordeste.com.br>. 
Acesso em: 5 jun. 2001. 

 
Artigo de Periódico (Revista) :  AUTOR do artigo. Título do artigo. Título 

do periódico, (abreviado ou não), cidade de publicação, v. seguido do número do 

volume, n. seguido do número do fascículo, p. seguido dos números da página inicial 
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e final, separados entre si por hífen, mês abreviado (se houver). Ano. Número de 

CD-ROM (ou) Número de disquete (ou) Disponível em: <endereço eletrônico>. 

Acesso em :dia mês abreviado. Ano. 

 
Exemplos: 
 

SOUZA, A. E. De penhora e avaliação. Dataveni@, Campina Grande, v. 4, n.33, jun. 
2000. Disponível em:<www.datavenia.inf.br/frame-artig.html>. Acesso em: 31 
jul.2000. 
 
SOUZA, F.C. Formação de bibliotecários para uma sociedade livre = University 
education or librarians for a free society. Encontros BIBLI. Revista de 
Biblioteconomia e Ciência da Informação, Florianópolis, n. 11, p. 1-13, jun.,2001. 
Disponível em: <http://www.encontros-bibli.ufsc.br>. Acesso em: 30 jun.2001. 
 
MAGALHÃES SOBRINHO, P. et al. Analysis of aluminum plates under heating in 
electrical and natural gas furnaces. Energy, Oxford, v. 25, p. 975-987, 2000. 
Disponível em: <http://e5500.fapesp.br/cgi-bin/sciserv.pl? collection= journals& 
journal=03605442&issue=25i0010&article=075aopuhieangf&form=pdf&file=file.pdf>. 
Acesso em: 29 jun. 2001. 

 Páginas da internet: Se conhecida, deve ser apresentada a pessoa 

responsável pela página, seguido do endereço eletrônico da página (sublinhado) e 

da data do acesso. Ex.: 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Disponível em: <http//:www.stf.gov.br> . Acesso 

em: 22 abr. 09. 

VASCONCELOS, J.L.M. Influência da nutrição sobre performance reprodutiva 
em gado leiteiro (energia, 2ª parte). Piracicaba: Agripoint, 2001. Apresenta textos 
sobre pecuária de leite no Brasil. Disponível em: <http://www.milkpoint.com.br > . 

Acesso em:  jun. 2001. 

 

3.1.3 Quanto ao local da fonte  

 

Corresponde ao nome da cidade da publicação e deve figurar como aparece no 

documento, seguido de dois pontos. 

 

Se o nome da cidade não constar na folha-de-rosto: quando o local não aparece 

no documento, mas pode ser identificado, indica-se entre colchetes. Exemplo: 

 

http://www.stf.com.br/
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LESSA, O. O índio cor de rosa: evocação de Noel Nutels. [Rio de Janeiro]:Codecri, 
1978.  

 

Se o nome da cidade não for identificado: utilizar a expressão sine loco, de 

forma abreviada entre colchetes [S.l.], quando não localizar o local de publicação. 

Exemplo: 

 

HOMEM, H. Neste e noutro natais. 2. ed. [S.l.]: Edições Salmo e Cordel, 1986.  

 

Editora: Indica-se o nome da editora tal como aparece na publicação referenciada, 

seguida de vírgula, suprimindo-se palavras que designam a natureza comercial, 

desde que dispensáveis à sua identificação.Portanto: Kosmos e não Editora ou 

Livraria Kosmos;  Ed. UNESP e não UNESP; Academic Press e não Academic.  

 

Obs:  1. Quando houver mais de uma editora, indica-se a mais destacada ou a que 

aparecer em primeiro lugar;2. Não se indica o nome do editor quando é também o 

autor;3. Quando a editora não é identificada, utiliza-se a expressão sine nomine, 

abreviada, entre colchetes [s.n.]. 

3.1.4 Quanto ao título  

Subtítulo : Se o título contiver subtítulo, este deve aparecer após aquele, 

precedido por dois pontos e espaço, sem destaque.  

Mais de um título : A entrada é feita pelo título mais destacado ou, se não houver 

destaque, pelo que aparecer primeiro na monografia.  

Título longo: Pode ser abreviado, substituindo-se as partes suprimidas por 

reticências entre colchetes. 
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PARTE 4: INCLUSÃO DE TABELAS E FIGURAS 

 

1. Tabelas 
 

As tabelas devem ser citadas no texto em ordem seqüencial numérica, com inicial 

maiúscula. Exemplo: Tabela 1. 

 

As citações de tabelas podem vir entre parênteses ou integrar o texto. O título da 

tabela ( em claro) deve ser precedido da palavra Tabela e o número (em negrito). 

Exemplo: Tabela 1. Título...... 

 
 

1.1 Notas de rodapé das tabelas 
 

Em título, usar algarismo arábico, em forma de expoente (entre parênteses), à direita 

do título. No cabeçalho, usar algarismo arábico, em forma de expoente ( entre  

parênteses), à direita do termo explicativo.  

 

No corpo da tabela, usar algarismo arábico, em forma de expoente (entre 

parênteses), à direita do dado a que se faz referência. Usar asterisco somente para 

indicação de significância. 

 

As notas de rodapé das tabelas devem figurar na base ou pé da tabela, acima da 

indicação da fonte. 

 

 

1.2 Fonte 
 
A fonte da tabela deve esclarecer a origem dos dados que constam de seu corpo, 

indicando seu autor, a instituição e a data. As fontes devem ser citadas com as 

demais referências. 

 

Na elaboração de Tabelas/Quadros e Gráficos deve-se observar o contido na 

Resolução nº 886 de 26/10/66 do IBGE.  Esta resolução disciplina quais os 

elementos que deverão constar da Tabela/Quadro, destacando-se, de imediato que 

o Título deve ser completo e claro, indicando-se  os componentes: O que? (fato com 
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sub-componentes se for o caso); Onde? (lugar geográfico); Quando? (período), e 

não se deve usar “grades fechadas nas extremidades horizontais” na confecção da 

Tabela/Quadro. 

 

2. Figuras  (GRÁFICOS) 
 

 
As figuras devem ser citadas no texto em ordem seqüencial numérica, com inicial 

maiúscula. Exemplo: Figura 1.  

 

As citações de figuras podem vir entre parênteses ou integrar o texto. A legenda da 

figura (em claro) deve ser precedida da palavra Figura e o número (em negrito). 

Exemplo: Figura 1. Legenda........... 

 
 

2.1 Fonte 
 
A fonte da figura deve esclarecer a origem dos dados que constam de seu corpo, 

indicando seu autor, a instituição e a data.As fontes devem ser citadas com as 

demais referências. 
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PARTE 5: ABREVIATURAS E EXPRESSÕES LATINAS EM GERAL 

Apresentam-se a seguir as principais abreviaturas e expressões latinas com seus 

respectivos significados: 

 

Abreviatura ou 
expressão 

Significado 

Apud 

 

(ápud) [Lat., significa “citado por”;] 

Empregada para indicar a fonte de uma citação de 
citação (também chamada de citação de segunda 
mão). Deve ser usada somente se a obra citada não for 
acessível.  

Nas citações é utilizada para informar que o que 
foi transcrito de uma obra de um determinado autor na 
verdade pertence a um outro. 

Ex.: (Aristóteles apud José da Silva) ou seja, Aristóteles 
"citado por" José da Silva. 

c/c “Combinado com”. Empregada quando se 

consideram conjuntamente duas disposições legais 
para se chegar a um resultado ou conclusão. 

cf. “Confira”, “conforme”. 

ed. Edição. 

Ibidem (ibídem)[Lat.] 

Adv. 

1. Mesmo autor, mesma obra  

Emprega-se em citação de obra mencionada na nota 
imediatamente anterior, que esteja na mesma página. 
Traduz a idéia de que aquela citação está contida na 
mesma obra do mesmo autor, da nota imediatamente 
anterior, só que em página diferente. Só deve ser 
usado no sistema de chamada numérico (nota de 
rodapé). 
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Idem (ídem) [Lat., “o mesmo”] 

1. O mesmo autor, obra diferente 

Traduz a idéia de que aquela citação está contida em 
obra diferente da nota imediatamente anterior, embora 
ambas sejam do mesmo autor.. Só deve ser usado no 
sistema de chamada numérico (nota de rodapé). 

j. Julgado em. 

loc. Local. 

n. Número. 

op. cit.  Obra citada. Somente deve ser usada se a obra tiver 

sido citada na mesma página. Caso contrário, a nota 
deve conter todos os elementos da referência. 9 

p. 

PP. 

Página. 

Páginas. 

p. ex. Por exemplo. 

Passim (pássim) [Lat., “por aqui e ali”] 

Palavra que se pospõe ao título de uma obra citada 
para indicar que nela se encontrarão referências em 
vários trechos. 

[s.d.] Sem data. 

[s.n.] Sem editora identificada. 

[s.l.] Sem local.  

v. Vide; veja; volume. 

                                                
9
 Não existe a expressão Ob. Cit, ou obra citada. Só se usa a expressão em latim, op. cit. 
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v.g. (verbi gratia) (vérbi grácia)[Lat.] significa “por exemplo” 

v.u. Votação unânime 

 

ipsis literis: Significa "pelas mesmas letras", "literalmente". Utiliza-se para 

expressar que o texto foi transcrito com fidelidade, mesmo que possa parecer 
estranho ou esteja reconhecidamente escrita com erros de linguagem. 

 

ipsis verbis: Significa "pelas mesmas palavras", "textualmente". Utiliza-se da 
mesma forma que ipsis litteris ou sic. 
 
 
sic: Significa "assim". Utiliza-se da mesma forma que ipsis litteris ou ipsis verbis.



 

 

PARTE 6:  BIBLIOGRAFIA DE APOIO 

 

Além das indicações bibliográficas que cada tema suscita a quem pretenda pesquisar, é 

possível elaborar uma lista de obras com grande potencial de utilidade genérica, seja nas 

questões metodológicas, seja nas questões epistemológicas (relativas aos limites de cada 

ciência), seja nas questões meramente formais. A inserção da lista que segue tem, pois, o 

propósito de fornecer pistas e dados aos pesquisadores em matéria jurídica. 

 
 

6.1 CIÊNCIA E METODOLOGIA DE PESQUISA 

 
ABBAGNANO, N. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Mestre Jou, 1982. 

 
ALVES, Rubem. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e suas regras. São Paulo: Ars Poética, 

1996. 

ANGEL, M. Utilidade e métodos do Direito Comparado. Tradução de: Sérgio José Porto. Porto 

Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1980. 

AUROUX, S. A filosofia da linguagem. Tradução de: José Horta Nunes. Campinas: Unicamp, 
1998.  

ANDERY M.A. et all. Para comprender a ciência. Uma perspective histórica. 9ed. Rio de janeiro: 

Espaço e Tempo; São Paulo:EDUC,2000. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação: 

referências - elaboração. Rio de Janeiro, 2000, e alterações posteriores. 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Ática, 1979. 

BRANDÃO, C. R. (org.). Repensando a Pesquisa Participante. São Paulo: Brasiliense, 1987 (3ª 
ed.). 

BOOTH, W; COLOMB G. G.; WILLIAMS J. M. A arte da pesquisa. São Paulo: Martins Fontes, 
2000. 

CARDOSO, C. F. Os métodos da história.  Rio de janeiro: Graal, 1983. 

CASTRO, C. de M. A prática da pesquisa. São Paulo: McGraw-Hill, 1977. 

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica: para uso dos estudantes universitários.  
2. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1978. 

CHALMERS, A. O que é a ciência afinal? Tradução de: Raul Fiker. São Paulo: Brasiliense, 1995. 
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CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e Sociais. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1998.  

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 15. ed. São Paulo: Perspectiva, 1999. 

DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1995. 

DUTRA, L. H. de. Introdução à teoria da ciência. Florianópolis: UFSC, 1998. 

FEYERABEND, P. K. Contra o método. Tradução de: Octanny S. da Mota & Leônidas 

Hegenberg. Rio de Janeiro:Livraria Francisco Alves, 1975. 

FRANÇA, Júnia Lessa. Manual para normalização de publicações técnico-científicas. 5. ed. 

Belo Horizonte: UFMG, 2001. 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1995. 

_____. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1996. 

GOODE, W.; HATT, P. Métodos em pesquisa social. 7. ed. Tradução de: Carolina Martuschelli 

Bori. São Paulo: Nacional, 1979. 

KUHN, Thomas S. A Estrutura das revoluções científicas. 5. ed. Tradução de: Beatriz Vianna 
Boeira e Nelson Boeira. São Paulo: Perspectiva, 1998. 

LAKATOS, Eva M.; MARCONI, Marina de A. Metodologia do trabalho científico. 4. ed. São 

Paulo: Atlas, 1992. 

_____. Metodologia científica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1995. 

LAKATOS & MUSGRAVE (Orgs.). A Crítica e o desenvolvimento do conhecimento: quarto 
volume das atas do colóquio internacional sobre filosofia da ciência, realizado em 
Londres em 1965. Tradução de: Otávio Mendes Cajado, São Paulo: Cultrix e Edusp, 1970. 

MAZZOTTI, A. J. A.; GEWANDSZNAJDER, F. O Método das ciências naturais e sociais. São 

Paulo: Pioneira, 1993. 
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