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1 ESTRUTURA FÍSICA DO TRABALHO 

 

A estrutura do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) divide-se em: 

 Elementos Pré-Textuais 

 Elementos Textuais 

 Elementos Pós-Textuais 

Elementos pré-textuais Obrigatório Opcional 

Capa X   

Folha de rosto X   

Folha de Aprovação X  

Dedicatória   X 

Agradecimentos   X 

Epígrafe   X 

Resumo em língua nacional X   

Resumo em língua estrangeira X   

Lista de ilustrações   X 

Lista de tabelas   X 

Lista de abreviaturas e siglas   X 

Lista de símbolos   X 

Sumário X   

Elementos textuais Obrigatório Opcional 

Introdução X   

Desenvolvimento X   

Considerações finais ou 
Conclusão X   

Elementos pós-textuais Obrigatório Opcional 

Referências X   

Glossário   X 

Apêndices   X 

Anexos   X 
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1.1 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

 

1.1.1 Capa 

 

Informações que devem conter na capa: 

 nome da instituição; 

 nome da unidade; 

 nome do curso; 

 nome do(s) autor(es); 

 título do trabalho; 

 subtítulo quando houver; 

 local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado; 

 ano de entrega. 
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1.1.2 Folha de Rosto 

 

Os elementos devem ser apresentados na seguinte ordem: 

 nome do(s) autor(es); 

 título; 

 subtítulo (se houver); 

 nota explicativa: relata acerca do caráter acadêmico do documento 

(trabalho acadêmico, trabalho de conclusão de curso, monografia, 

dissertação, etc), o objetivo, o grau pretendido, a instituição onde foi 

apresentado, a disciplina ou área, e o nome do orientador. Essa nota é 

transcrita com letra Arial 11, com espaçamento simples e alinhada a 

partir do centro da página para a direita; 

 nome do orientador; 

 local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado; 

 ano de entrega 
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1.1.3 Folha de Aprovação 

 

Os elementos devem ser apresentados na seguinte ordem: 

 nome do(s) autor(es); 

 título; 

 subtítulo (se houver); 

 nota explicativa (igual ao folha de rosto) 

 data de aprovação 

 nome dos professores da banca avaliadora 

 local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado; 

 ano de entrega 
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Dedicamos esse trabalho a Deus, 
a nossas famílias, professores e a 
todos os amigos que nos 
compreenderam e nos apoiaram. 

 

1.1.4 Dedicatória (Elemento Opcional) 

 

Espaço para que o(s) autor(es) preste(m) homenagem a alguém.  

Ficará padronizado da seguinte forma: 

 Fonte Arial 12 

 Espaçamento simples 

 Canto direito inferior da página, a partir do centro 

Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5 Agradecimentos (Elemento Opcional) 

 

O(s) autor(es) pode(m) redigir um texto agradecendo àqueles que 

contribuíram na elaboração do trabalho.  

Ficará padronizado da seguinte forma: 

 Título “Agradecimentos” em caixa alta, Arial 12, negrito e centralizado 

no início da página 

 Texto em Arial 12, espaçamento de 1,5 entre linhas, recuo da primeira 

em 1,25 e o texto justificado. 
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“Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe 
tudo. Todos nós sabemos alguma 
coisa. Todos nós ignoramos alguma 
coisa. Por isso aprendemos sempre.” 

Paulo Freire 

 

1.1.6 Epígrafe (Elemento Opcional) 

 

O autor pode apresentar uma citação, seguida de indicação de autoria, 

relacionada com a matéria tratada no corpo do trabalho. 

Ficará padronizado da seguinte forma: 

 Fonte Arial 12 

 Espaçamento simples 

 Canto direito inferior da página, a partir do centro 

Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.7 Resumo (Língua Vernácula) 

 

É a apresentação concisa dos pontos relevantes do documento. Deve-se 

ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. 

Composto por frases concisas, afirmativas em parágrafo único e sem enumeração 

de tópicos.  

Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular.  

As palavras-chave devem estar localizadas no final do resumo separadas 

entre si por ponto e finalizadas também por ponto. As palavras-chave identificam os 

principais assuntos que o trabalho aborda.  
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Deve conter entre 150 e 500 palavras, ser digitado num único parágrafo, 

espaçamento entre linhas simples, texto justificado, fonte Arial 12. 

Modelo de resumo: 

 

 

1.1.8 Abstract (Resumo em Língua Estrangeira) 

 

Segue o mesmo padrão do resumo em língua vernácula. 
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1.1.9 Lista de Ilustrações (Elemento opcional) 

 

Elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto. Cada item deve ser 

designado por seu nome específico, travessão, título e respectivo número da folha 

ou página. Quando necessário, recomenda-se a elaboração de lista própria para 

cada tipo de ilustração (desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, 

mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outras). Recomenda-se que seja 

elaborada a lista quando o número de ilustrações ultrapasse 5 (cinco). 

Modelo: 

Quadro 1 – Título do quadro........................................................................................5 

 

1.1.10 Lista de Tabelas (Elemento Opcional) 

 

Elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto. Cada item deve ser 

designado por seu nome específico, título e respectivo número da folha ou página. 

Modelo: 

Tabela 1 – Título da tabela.........................................................................................65 

 

1.1.11 Lista de Abreviaturas e Siglas (Elemento Opcional) 

 

Lista em ordem alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no texto, 

seguidas das palavras ou expressões correspondentes grafadas por extenso. 

Modelo: 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

 

1.1.12 Lista de Símbolos (Elemento Opcional) 

 

Elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, seguidas do seu 

significado. 

Modelo: 

O(n) Ordem de um algoritmo 
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1.1.13 Sumário (Elemento Obrigatório) 

 

Enumeração das divisões, seções e outras partes de uma publicação, na 

mesma ordem e grafia em que aparecem no texto. Deve ser elaborado conforme a 

ABNT NBR 6027. 

O sumário é o último elemento pré-textual, ou seja, antes da introdução. 

Seguem as regras gerais e apresentação: 

a) A palavra “sumário” deve estar centralizada, em negrito e caixa alta 

(maiúscula). 

b) A subordinação dos itens do sumário deve ser destacada pela 

apresentação tipográfica utilizada no texto. 

c) Os elementos pré-textuais não devem constar no sumário: 

 

Modelo de sumário: 

 

1 CONTEXTO E EVOLUÇÃO DA QUALIDADE ..... Erro! Indicador não definido. 

1.1 A ERA DA INSPEÇÃO ............................... Erro! Indicador não definido. 

1.2 ERA DO CONTROLE ESTATÍSTICO ........ Erro! Indicador não definido. 

1.3 GARANTIA DA QUALIDADE ..................... Erro! Indicador não definido. 

1.3.1 William Edwards Deming ...................... Erro! Indicador não definido. 

1.3.2 Joseph Moses Juran ............................. Erro! Indicador não definido. 

1.3.3 Kaoru Ishikawa ...................................... Erro! Indicador não definido. 

1.4 ERA DA QUALIDADE TOTAL ................... Erro! Indicador não definido. 

 

 

1.2 ELEMENTOS TEXTUAIS 

 

1.2.1 Introdução  

 

Na introdução deve-se expor a finalidade e os objetivos do trabalho de modo 

que o leitor tenha uma visão geral do tema abordado. 
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São elementos da introdução: o tema do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), justificativas, problema de pesquisa, hipóteses, objetivos do TCC (geral e 

específicos), metodologia utilizada e principais autores pesquisados. 

 

1.2.1.1 Problema  

 

Consiste numa indagação sobre o tema que vai ser proposto pelo 

pesquisador na tentativa de ser respondido.  Precisa ser formulado de maneira 

precisa, categórica e simples.  

O problema é que definirá o raio de atuação da pesquisa.  Quer dizer, o 

problema delimitará o universo conceitual.  Assim, serão dados limites, fins ou 

terminações ao campo teórico a ser pesquisado. 

 

1.2.1.2 Hipótese 

 

A hipótese é uma provável resposta que se pensa dar ao problema exposto 

pela pesquisa (podendo ser mais de uma). 

As hipóteses são afirmações ou pré-soluções do problema proposto.  Tem a 

função prática de nortear as respostas prováveis e almejáveis, tendo em vista o 

objetivo geral do projeto. 

 

1.2.1.3 Objetivos 

 

O objetivo é um fim a ser atingido.  Portanto, na formulação de todo objetivo, 

é indispensável a presença dos verbos que vão indicar a tarefa almejada. 

Na pesquisa exploratória usar – investigar, pesquisar, apontar, identificar, 

levantar, grifar, sublinhar, verificar, avaliar, comparar; 

Na pesquisa descritiva usar – descrever, delimitar, determinar, definir, traçar; 

Na pesquisa explicativa usar – elucidar, explicar, esclarecer. 

Devem-se evitar os verbos achar, gostar, desejar, conscientizar, acreditar e 

opinar, que não atendem o requisito metodológico por objetividade. 

Quanto aos tipos, os objetivos podem se dividir em: 

Geral – deduzido do problema.  Deve ser apenas um. 
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Específicos – deduzidos do objetivo geral.  Pode ser mais de um e variar de 

quantidade de acordo com o nível e a natureza da pesquisa.  Aponta para objetivos 

intermediários que a pesquisa irá galgar até o objetivo final. 

 

1.2.1.4 Justificativa 

 

Momento no qual se justifica a importância e a validade do problema 

pesquisado.  Como no nome já diz, trata-se de justificar a escolha do tema e do 

trabalho.  É preciso dizer categoricamente: 

• Qual a importância acadêmica desse tema; 

• Por que ele é tão indispensável e digno de ser tratado; 

• Quais as contribuições que a pesquisa sobre o tema poderia trazer à 

comunidade científica; 

• Qual sua relevância acadêmica; 

• Quais os diferenciais que essa pesquisa oferece diante de outras 

abordagens sobre o mesmo tema; 

• Por que tratar desse tema e não de outro qualquer. 

Pode-se dizer que a justificativa é o marketing do trabalho, pois é nele que o 

aluno tem a oportunidade de “vender” o seu projeto para prováveis interessados. 

 

1.2.1.5 Metodologia 

 

Metodologia também pode ser conhecida como delineamento metodológico, 

embasamento metodológico ou método. 

É a parte que informa os meios empregados na coleta de dados para 

posterior apresentação da pesquisa. 

A metodologia apresenta dois aspectos diferenciados, mas que se 

completam: seus fins e meios.  

Quanto aos fins, pode ser: 

• Exploratória – quando não existem elementos ou dados suficientes para o 

pesquisador. 

• Descritiva – tem por objetivo expor características de determinada 

população ou fenômeno; 
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• Explicativa – objetiva trazer explicação de prováveis relações existentes 

entre uma variável e outra; 

• Metodológica – intenta a construção de um instrumento para avaliar 

determinada situação; 

• Aplicada – é a pesquisa de finalidade prática (uma proposta de mudança na 

tentativa de alguma melhoria); 

• Intervencionista – o seu objetivo é interpor-se na realidade estudada a fim de 

modificá-la. 

 

Quanto aos meios, pode assumir os seguintes aspectos: 

• Pesquisa de campo – apresenta-se como uma investigação empírica 

realizada no local onde ocorreu o fenômeno ou que dispõe de elementos para 

investigá-los.  As pesquisas de campo podem ser do tipo experimental, pesquisa-

ação, estudo de caso, pesquisa etnográfica e fenomenológica. 

• Laboratorial – tendo em vista a impossibilidade de pesquisa no campo, a 

mais indicada é a de laboratório, realizada em local circunscrito. 

• Documental – faz-se quando da necessidade de análise de documentos 

existentes que possam contribuir para a realização da investigação; 

• Bibliográfica – tem por objetivo maior trazer veracidade aos fatos elencados 

no trabalho.  Esse estudo é sistematizado e desenvolvido com base em material 

publicado; 

• Experimental – é um tipo de investigação, também empírica, no qual o 

pesquisador manipula e controla as variáveis independentes e observa os resultados 

da manipulação nas variáveis dependentes; 

• Ex posto facto – refere-se a fatos já ocorridos e é aplicada quando o 

pesquisador não pode  controlar ou manipular variáveis; 

• Participante – é um tipo de pesquisa no qual o pesquisador se insere no 

contexto pesquisado;  

• Pesquisa-ação – é também um tipo de pesquisa participante.  Ela supõe 

intervenção participativa na realidade social.  Quanto aos fins é tida como pesquisa 

intervencionista; 

• Estudo de caso – é um tipo de estudo circunscrito a uma ou poucas 

unidades, podendo ser uma pessoa, família, grupos, entidades, organizações, 

comunidade, país.  Tem o caráter principal de profundidade e detalhamento de fatos 
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e também pode ser realizado em campo.  O “caso” é, assim, um “sistema 

delimitado”, algo como instituição, um currículo, um grupo, uma pessoa, cada qual 

tratado como uma entidade única, singular. 

 

1.2.2 Desenvolvimento  

 

É a parte principal do trabalho e inclui o referencial teórico, conceitos relativos 

ao tema do trabalho, recursos, apresentação e análise dos dados obtidos por meio 

de pesquisa, resultados alcançados e discussão. Tópico que detalha a pesquisa ou 

estudo. 

 

1.2.3 Considerações Finais ou Conclusão  

 

Parte final do trabalho na qual se apresentam as conclusões correspondentes 

aos objetivos e hipóteses, apresentados na introdução. 

Aqui serão apresentadas as respostas às hipóteses e objetivos do TCC. As 

opiniões dos autores devidamente embasadas pelos dados, conceitos e informações 

apresentados no desenvolvimento devem ser inseridas aqui. Podem ser incluídas 

breves recomendações e sugestões para trabalhos futuros. 

 

1.3 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

 

1.3.1 Glossário (Elemento opcional) 

 

Lista em ordem alfabética de palavras ou expressões técnicas de uso restrito 

ou de sentido obscuro, utilizadas no texto, acompanhadas das respectivas 

definições. 

 

1.3.2 Apêndice (Elemento Opcional) 

 

Texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de complementar sua 

argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho. O(s) apêndice(s) é 

identificado por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos 
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títulos. Excepcionalmente utilizam-se letras maiúsculas dobradas, na identificação 

dos apêndices, quando esgotadas as 23 letras do alfabeto. 

Exemplo: 

APÊNDICE A – Avaliação numérica de células inflamatórias totais aos 

quatro dias de evolução 

APÊNDICE B – Avaliação de células musculares presentes nas caudas 

em regeneração 

 

1.3.3 Anexo(s) (Elemento opcional) 

 

Texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação, 

comprovação e ilustração. O(s) anexo(s) é identificado por letras maiúsculas 

consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. Excepcionalmente utilizam-se 

letras maiúsculas dobradas, na identificação dos anexos, quando esgotadas as 23 

letras do alfabeto. 

Exemplo: 

ANEXO A – Representação gráfica de contagem de células inflamatórias 

presentes nas caudas em regeneração – Grupo de controle I  

 

 

 

 



17 
 

2 FORMATAÇÃO BÁSICA 

 

2.1 TIPO DE FOLHA 

 

O tipo da folha deve ser A$ (21,0 cm x 29,7 cm), papel branco ou reciclado. 

A cor da impressão deve ser preta, exceção feita às ilustrações. 

 

2.2 MARGENS DA FOLHA 

 

Esquerda e Superior: 3,0 cm 

Direita e Inferior: 2,0 cm  

 

 

2.3 FONTE 

 

A fonte a ser utilizada será Arial, tamanho 12 para todo o texto, inclusive 

capa, exceto para citações de mais de três linhas, notas de rodapé, legendas de 

ilustrações e das tabelas, casos em que se usará a fonte Arial, tamanho 10. 
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2.4 ESPAÇAMENTO 

 

O espaçamento será de 1,5 cm entre linhas, exceto as citações de mais de 

três linhas, legendas de ilustrações e tabelas, notas de rodapé, onde se aplicará o 

espaço simples. 

As referências no final do trabalho devem ser digitadas em espaço simples e 

separadas entre si por um espaço duplo em branco. 

 

2.5 INDICATIVOS DE SEÇÃO 

 

O indicativo de seção deve ser numérico, em algarismo arábico, alinhado à 

esquerda, separado por um espaço de caractere.  Os títulos devem ser separados 

do texto que os precede e os sucede por um espaço de 1,5 cm. 

Títulos que ocupem mais de uma linha devem, a partir da segunda linha, ser 

alinhados abaixo da primeira letra da primeira palavra do título. 

Os títulos das seções primárias devem ser iniciados em uma nova página e 

devem ser separados do texto que os sucede por um espaço entre as linhas de 1,5. 

Os títulos das subseções devem ser separados do texto que os precede e que os 

sucede por um espaço entre as linhas de 1,5. 

Títulos sem indicativo numérico – agradecimentos, errata, lista de ilustrações, 

lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, resumo, sumário, referências, 

glossário, apêndice, anexo – devem ser centralizados.  Estão incluídos os elementos 

dedicatória e a(s) epígrafe(s). 

Não se utilizam ponto, hífen, travessão ou qualquer sinal após o indicativo de 

seção ou de seu título. 

 

2.5.1 Numeração das Seções 

 

A numeração das seções deve ser progressiva, de modo a expor em uma 

sequência lógica o inter-relacionamento da matéria e a permitir sua localização. 

A seção primária é a principal divisão do texto.  O indicativo da seção 

secundária é constituído pelo indicativo da seção primária a que pertence, seguido 

do número que lhe for atribuído na sequência do assunto e separado por ponto.  
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Repete-se o mesmo processo em relação às demais seções.  Deve-se limitar a 

numeração progressiva até a seção quinária. 

 

Destacam-se gradativamente os títulos das seções, utilizando-se os recursos 

de negrito, itálico, caixa alta e outros. 

Os indicativos das seções deverão ficar assim, conforme definido pela Etec 

de Cerquilho: 

1 SEÇÃO PRIMÁRIA (caixa alta e negrito). 

1.1  SEÇÃO SECUNDÁRIA (caixa alta, sem negrito). 

1.1.1 Seção Terciária (em negrito, início das palavras maiúsculo). 

1.1.1.1 Seção Quaternária (em itálico, início das palavras em maiúsculo). 

1.1.1.1 Seção Quinária (sem utilização de recursos, primeira palavra em 

maiúsculo). 

 

2.6 NOTAS DE RODAPÉ 

 

As notas devem ser digitadas dentro das margens, ficando separadas do 

texto por um espaço simples de entrelinhas e por filete de 5 cm, a partir da margem 

esquerda.  Devem ser alinhadas, a partir da segunda linha da mesma nota, abaixo 

da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente, sem espaço 

entre elas e com fonte Arial 10. 

Exemplo: 

____________________ 

1 Ney, João Luiz. Prontuário de Redação Oficial. 10 ed. Rio de Janeiro: Record, 2003. p. 73. 

 

2.7 PAGINAÇÃO 

 

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

mas não numeradas. 

Seção 

primária

Seção 

secundária

Seção 

Terciária

Seção 

Quaternária

Seção 

Quinária

1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1

2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.1

3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.1

4 4.1 4.1.1 4.1.1.1 4.1.1.1.1

5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.1.1
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A numeração é colocada a partir da primeira folha da parte textual, ou seja, a 

introdução, em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, a 2 cm da 

borda direita da folha. 

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

contínua e sua paginação deve dar seguimento ao texto principal. 

 

2.8 EQUAÇÕES E FÓRMULAS 

 

Para facilitar a leitura devem ser destacadas no texto e, se necessário, 

numeradas com algarismos arábicos entre parênteses, alinhados à direita.  Na 

sequência normal do texto é permitido o uso de uma entrelinha maior que comporte 

seus elementos: expoentes, índices e outros. 

Exemplo: 

𝑥2 + 𝑦2 =  𝑧2                                                                                                                                                                   (1) 

(𝑥2 + 𝑦2)/5 = 𝑛                                                                                                                                  (2) 

 

2.9 SIGLAS 

 

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

precede a sigla, colocada entre parênteses. 

Exemplo: 

Organização Mundial da Saúde (OMS) 

 

2.10 RECUO DA PRIMEIRA LINHA 

 

A primeira linha deve obedecer um recuo especial de 1,25 cm da margem 

esquerda.  No caso de textos com citações de mais de três linhas, deve-se observar 

o recuo de 4 cm da margem esquerda. 

 

2.11 ALINHAMENTO DO TEXTO 

 

O corpo do texto deve seguir o alinhamento justificado.  

As referências no final do trabalho devem ser alinhadas à esquerda. 
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3 TABELAS E ILUSTRAÇÕES 

 

3.1 TABELAS 

 

As tabelas apresentam informações tratadas estatisticamente, há, portanto, 

uma predominância de dados numéricos. 

As tabelas não são fechadas lateralmente e também não têm divisão entre 

linhas e colunas. 

A identificação da tabela deve ser feita no topo, com algarismos arábicos, de 

modo crescente, precedidos do termo “Tabela”, seguido por travessão, com o texto 

em negrito e centralizado. 

Pode ser subordinada ou não a capítulos ou seções do documento. 

Exemplo: 

Tabela 2 (identifica a segunda tabela de um documento) 

Tabela 16.3 (identifica a terceira tabela do décimo sexto capítulo de um 

documento) 

Pode usar espaçamento e fontes de letras com tamanhos menores que o do 

texto (não precisa seguir o mesmo padrão). A fonte de pesquisa deve vir abaixo. 

Nos trabalhos apresentados às Etec de Cerquilho a tabela deverá ser 

centralizada no texto e ter sua indicação, bem como a fonte de pesquisa em Arial 10.  

Exemplo: 

Tabela 1 - Produção de carne de frango no Brasil 

 Toneladas 

Ano Mercado interno Exportação Total 

1999 4.755.492 770.551 5.526.044 
2000 5.069.777 906.746 5.976.523 
2001 5.486.408 1.249.288 6.735.696 

     
Fonte: ABEF Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frangos, 2003. 

 

3.2 ILUSTRAÇÕES 

 

Todas as ilustrações devem ter sua identificação na parte superior, precedida 

da palavra designativa (desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, 

organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, entre outros) seguida de seu 

número de ordem de ocorrência no texto.  
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Na parte inferior deve-se indicar a fonte consultada (obrigatória, mesmo que a 

ilustração seja produção do próprio autor). 

Nos trabalhos apresentados às Etec de Cerquilho as ilustrações deverão ser 

centralizadas no texto e ter sua indicação, bem como a fonte de pesquisa em Arial 

10. 

Exemplo de Quadro: 

Quadro 1 – Competências do Profissional 

Saberes Conceituações 

Saber agir 
 

Saber o que e por que faz. Saber julgar, escolher e 
decidir. 

Saber mobilizar 
 
 

Saber mobilizar recursos de pessoas, financeiros, 
materiais, criando sinergia entre eles 

Saber comunicar 
 
 
 

Compreender, processar, transmitir  informações e 
conhecimentos, assegurando o entendimento da 
mensagem  
pelo outro. 

Saber aprender 
 
 
 

Trabalhar o conhecimento e a experiência. Rever 
modelos mentais. Saber desenvolver-se e propiciar 
o desenvolvimento dos outros. 

Saber comprometer-se 
 

Saber engajar-se e comprometer-se com os 
objetivos da organização. 

Saber assumir responsabilidades 
 
 

Ser responsável, assumindo riscos e as 
consequências de suas ações, e ser, por isto, 
reconhecido. 

Ter visão estratégica 
 

Conhecer e entender o negócio da  organização, 
seu ambiente, identificando oportunidades e 
alternativas 

Fonte: FLEURY & FLEURY (2001, p.22) 

 

Exemplo de Gráfico: 

Gráfico 1- Frequência de usuário por período 

 

Fonte: Do próprio autor, 2014. 
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Exemplo de Organograma: 

Organograma 1- Estrutura de nível estratégico 

 

Fonte: Muller, 2013.  Disponível em 
http://www.oficinadanet.com.br/artigo/1554/tipos_de_organograma  

 

Exemplo de Mapa: 

Mapa 1- Brasil por UF 

 

Fonte: Radar Social, 2005 

 

Todas as outras formas de ilustrações seguem o mesmo padrão: desenhos, 

fluxogramas, fotografias, plantas etc. 

http://www.oficinadanet.com.br/artigo/1554/tipos_de_organograma
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4 CITAÇÕES – COMO FAZER  

 

Citações são trechos transcritos ou informações retiradas das publicações 

consultadas para a realização do trabalho, ou seja, é a menção, no corpo do texto, 

de uma informação extraída de outra fonte.  

A fonte completa deve constar na Lista de Referências no final do trabalho. 

 

4.1 CITAÇÃO DIRETA 

 

Transcrição textual de parte da obra do autor consultado, sem alteração. 

Deve-se mencionar o número da página. 

 

4.1.1 Citações Diretas Até Três Linhas 

 

As citações diretas com até 3 linhas são inseridas no texto, entre aspas 

duplas, como aparece no original, com indicação da fonte. Caso existam aspas no 

texto original, substitua-as, na citação, por aspas simples. 

As citações diretas podem ocorrer com menção do autor antes ou depois da 

citação. 

Exemplo (autor antes da citação): 

Stoner e Freeman (1999, p. 300) definem a mudança planejada, como sendo 

“a tentativa sistemática de reformular uma organização de modo a ajuda-la a se 

adaptar às mudanças no ambiente externo e a alcançar novos objetivos”. 

Exemplo (autor ao final da citação): 

“[...] contabilidade Gerencial é o processo de identificar, mensurar, acumular, 

analisar, interpretar e comunicar informações que auxiliem os gestores a atingir 

objetivos organizacionais” (HORNGREN; SUNDEM; STRATTON, 2004, p. 4). 

 

4.1.2 Citações Diretas Longas (Mais de Três Linhas) 

 

As citações diretas com mais de três linhas deverão ser apresentadas em 

destaque, separadas do texto com um recuo de 4 cm da margem esquerda, com 

letra menor (Arial 10) que a utilizada no texto e sem aspas. O espacejamento entre 

linhas deverá ser simples e o texto em formato justificado. 
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Exemplo (autor antes da citação): 

Senge (1999, p. 32) argumenta que: 

O fato é que as ameaças à sobrevivência das organizações e das 
sociedades não provêm de eventos súbitos, repentinos, e sim de processos 
lentos e graduais; a corrida armamentista, a degeneração do meio 
ambiente, a decadência dos sistema educacional público, a obsolência do 
capital físico e o declínio da qualidade dos produtos, são todos processos 
lentos e graduais. 
 

Exemplo (autor ao final da citação): 

Os seres vivos, como organismos biológicos e sociedades equipadas com 
determinadas bagagens culturais, possuem um comportamento e um 
instrumental para transformar o meio ambiente de forma qualitativamente 
diferente daquela usada pelo restante dos seres vivos (FOLADORI, 2001, p. 
61). 

 

4.1.3 Erro Gramatical no texto Original 

 

As citações diretas devem ser escritas inclusive com os possíveis erros 

gramaticais encontrados, não permitindo nenhum tipo de correção. Porém, após a 

frase citada, pode-se escrever [sic] que significa “tal qual está escrito”, do latim, 

servindo para enfatizar algum absurdo, principalmente, gramatical. 

Exemplo: 

"Registrava textualmente a sentença que 'as testemunhas, talvez por medo 

ou coação, não deporam [sic] nos termos previstos pela legislação civil em vigor”. 

 

4.1.4 Supressões 

 

Indicam interrupção ou omissão da citação sem alterar o sentido do texto. São 

indicadas pelo uso de reticências entre colchetes, no início, meio ou final da citação. 

Exemplo: 

Segundo Bottomore (1987, p. 72) assinala “[...] a Sociologia , embora não 

pretenda ser mais a ciência capaz de incluir toda a sociedade [...] pretende ser 

sinóptica”. 
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4.1.5 Ênfase em Trechos da Citação 

 

As palavras ou expressões destacadas no texto devem ser indicadas usando 

a expressão “grifo nosso” entre parênteses após a chamada da citação, ou “grifo do 

autor” caso o destaque já esteja na obra consultada. 

Exemplos: 

“[...] para que não tenha lugar a produção de degenerados, quer physicos, 

quer morais, misérias, verdadeiras ameaças à sociedade” (SOUTO, 1916, p. 46, 

grifo nosso). 

“[...] desejo de criar uma literatura independente, diversa, de vez que, 

aparecendo o classicismo como manifestação de passado colonial [...]” (CANDIDO, 

1993, v.2, p. 12, grifo do autor). 

 

4.1.6 Texto Traduzido pelo Autor 

 

Quando a citação incluir texto traduzido pelo autor, deve-se incluir após a 

chamada da citação, a expressão “tradução nossa”, entre parênteses. 

Exemplo: 

“Ao fazê-lo pode estar envolto em culta, preversão, ódio de si mesmo [...] 

pode julgar-se pecador e identificar-se com seu pecado” (RAHNER, 1962, p. 463, 

tradução nossa). 

 

4.2 CITAÇÃO INDIRETA 

 

Texto baseado na obra do autor consultado, citação do conteúdo do autor 

com alterações. É a síntese das ideias de um autor.  Difere-se da citação direta pela 

não transcrição literal do texto, contudo, o teor do texto original deve ser 

rigorosamente preservado. 

A indicação da página é facultativa, podendo ou não ser mencionada. Neste 

caso, as aspas não devem ser usadas. 

Exemplos: 

Autor no início da citação: 
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Como lembra Martins (1980), o futuro desenvolvimento da informação está 

cada dia mais dependente de uma normalização. 

Autor no final da citação: 

Um aspecto importante na recuperação das informações é a extensão dos 

conteúdos a serem indexados (LANCASTER, 1993). 

Autor no final da citação, em forma contínua do texto: 

A ironia seria, assim, uma forma implícita de heterogeneidade mostrada, 

conforme a classificação proposta por Arthier-Reinz (1982). 

Autores no início da citação, citando mais de uma obra: 

Tanto Weaver (2002) como Semonche (1993) apontam questionamentos que 

devem preceder o planejamento da indexação de artigos de jornais, como: Qual a 

finalidade do artigo? Quem é o público-alvo que terá acesso ao artigo? Que tipo de 

informação o usuário procura? 

Autores no final da citação, citando mais de uma obra: 

O cupuaçu (Theobroma grandiflorum Schum) é uma espécie nativa 

pertencente à família Sterculiaceae, a mesma família do cacau (Theobroma cação 

L.). O cupuaçu é frequentemente cultivado em quase toda a área amazônica, 

incluindo a porção noroeste do Maranhão. A frutificação acontece no primeiro 

semestre do ano, com o pico nos meses de fevereiro e abril. (CAVALCANTE, 1991; 

VENTURIERI, 1993). 

 

4.3 CITAÇÃO DE CITAÇÃO 

 

Transcrição direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao 

original, ou seja, retirada de fonte citada pelo autor da obra consultada. 

Indicar o sobrenome do autor do texto original, seguido do termo “apud” (que 

significa citado por, conforme, segundo) e do sobrenome do autor em cuja obra a 

citação foi feita. Na Lista de Referências indica-se somente a obra consultada. 

Exemplo: 

Marinho (1980 apud MARCONI; LAKATOS, 1982) apresenta a formulação do 

problema como uma fase de pesquisa que, sendo bem delimitado, simplifica e 

facilita a maneira de conduzir a investigação. 
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Na lista de referências (somente a obra consultada): 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1982. 

 

4.4 SISTEMA DE CHAMADA 

 

Sistema de chamada é como a citação é mencionada no texto, ou seja, o 

formato que a citação é mencionada. 

Existem dois sistemas de chamada: autor-data e numérico. Qualquer que seja 

o método adotado deve ser seguido constantemente ao longo de todo o trabalho. 

Porém, o Centro Paula Souza definiu que nos trabalhos acadêmicos da instituição 

deve-se utilizar o sistema autor-data. 

A referência das obras citadas ao longo do texto deve figurar em Referências, 

no final do trabalho, ordenada alfabeticamente pelo sobrenome do autor da obra, 

para o sistema autor-data. 

No sistema autor-data, a indicação da fonte deve apresentar: 

a) autoria da informação citada: se autoria for de um autor pessoa, deve 

figurar o sobrenome; se autor-entidade, deve figurar o nome da instituição 

responsável; se de autoria desconhecida, deve figurar o título da publicação; 

b) ano de publicação; 

c) número da página, quando citação direta. 

Exemplo: 

No texto: 

A chamada “pandectística” havia sido a forma particular pela qual o direito 

romano fora integrado no século XIX na Alemanha em particular”. (LOPES, 2000, p. 

225). 

Na lista de referências: 

LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história. São Paulo: Max Limonad, 
2000. 

 

4.4.1 Citação de Obra até Três Autores 

 

Quando a obra consultada e utilizada para fundamentar a pesquisa possui até 

três autores, a citação, direta ou indireta, deve mencionar o sobrenome de todos 

eles, ano da publicação e página, se for citação direta.  Exemplos: 
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Conforme Moran, Masetto e Behrens (2002, p. 37)... 

“O ver está, na maior parte das vezes, apoiando o falar, narrar, o contar 

histórias.” (MORAN; MASETTO; BEHRENS,2002, p. 37). 

 

4.4.2 Citação de Obra com mais de Três Autores 

 

Quando a obra consultada e utilizada para fundamentar a pesquisa possui 

mais de três autores, a citação, direta ou indireta, deve mencionar o sobrenome de 

um deles, seguida da expressão “et al”, cujo significado é “e outros”, ano da 

publicação e página, se for citação direta. Exemplos: 

Conforme notam Rodrigues et al. (1990) 

.... (RODRIGUES et al., 1990) 

 

4.4.3 Vários Trabalhos do Mesmo Autor 

 

Devem ser citados pelo sobrenome e os vários anos de publicação, em ordem 

cronológica, separados por vírgula (,). 

[...]. (CONSTACK, 1948, 1952). 

 

Se os documentos publicados são de um mesmo ano, são distinguidos pelo 

acréscimo de letras minúsculas, em ordem alfabética, após a data e sem 

espacejamento. Exemplo: 

De acordo com Weber (1999a)... 

(WEBER, 1999a). 

 

4.4.4 Vários Autores com a Mesma Opinião 

 

Exemplos: 

Crocomo e Parra (1985), Evendramin et al. (1983) e Silva (1981) verificaram 

uma oscilação de valores... 

... (CROCOMO; PARRA, 1979, 1985; EVENDRAMIN et al., 1983; SILVA, 

1981). 
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5 REFERÊNCIAS – COMO FAZER 

 

Elemento obrigatório, onde se encontra a relação de todos os documentos 

citados pelo autor, ou seja, obras efetivamente utilizadas na elaboração do trabalho. 

O título da seção “REFERÊNCIAS” deve ser centralizado e não deve ser 

numerado. 

É importante salientar que todas as citações diretas e indiretas incluídas no 

texto devem constar em Referências (elemento pós-textual). 

As referências bibliográficas devem ser alinhadas à esquerda e digitadas 

utilizando espaço simples entre suas linhas. Devem ser separadas entre si por um 

espaço simples em branco. 

A ordem de apresentação das referências é alfabética de acordo com a 

entrada estabelecida, ou seja, sobrenome do autor, ou na falta desse, título do 

documento. As referências em formato eletrônico ou de “sites” devem fazer parte da 

mesma ordem alfabética. 

São os elementos indispensáveis para à identificação do documento: 

autor(es), título, edição (quando tem), local da editora, nome da editora e data de 

publicação. 

 

5.1 AUTOR PESSOAL 

 

a) Um autor (pessoa física) 

GIL, Antônio de Lourenço.  Segurança em informática.  São Paulo: Atlas, 1994. 

 

b) Dois autores 

GOMES, Josir Simeone; SALAS, Joan M. Amat.  Controle de Gestão: uma 
abordagem contextual e organizacional. 2. ed.  São Paulo: Atlas, 1999. 

 

c) Três autores 

SOUZA, Donaldo Bello de; SANTANA, Marco Aurélio; DELUIZ, Neise.  Trabalho e 
educação: centrais sindicais e reestruturação produtiva no Brasil.  Rio de 

Janeiro: Quartet, 1999. 
 

d) Mais de três autores: acrescenta-se, em seguida ao nome do autor, a 

expressão et al. 
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SOUZA, Donaldo Bello de, et al.  Trabalho e educação: centrais sindicais e 
reestruturação produtiva no Brasil.  Rio de Janeiro: Quartet, 1999. 

 

e) Com indicação explícita de responsabilidade pelo conjunto da obra 

(Coordenador, Organizador, Editor, etc.). Abreviação do responsável 

COSTA, Vera Lúcia Cabral (Org.). Descentralização da educação: novas formas de 
coordenação e financiamento. São Paulo: FUNDAP, 1999. 

 

f) Outra obra do mesmo autor 

Substitui-se o nome do autor por travessão equivalente a seis espaços: 

GIL, Antônio Carlos.  Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 1999. 
 
______. Metodologia do ensino superior.  São Paulo: Atlas, 1997. 

 

 

5.2 ENTIDADE COLETIVA 

 

Abrangem-se órgãos governamentais, associações, empresas, congressos, 

seminários etc. 

 

g) Autoria de sociedades, associações, empresas, entidades públicas ou 

Similares. 

Deve-se utilizar o nome da entidade responsável pela obra, por extenso e em 

caixa alta (maiúscula). 

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Doenças crônico-degenerativas 
e obesidade: estratégia mundial sobre alimentação saudável, atividade física e 
saúde. Brasília: DF, 2003. 

 
 

h) Órgão governamental como autor 

PAÍS. Nome do órgão governamental. Título do documento. Edição. Local 

de publicação: Editora, data de publicação. Total de páginas. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde, Política Nacional de 
Humanização da Atenção e Gestão do SUS. Acolhimento e classificação de risco 
nos serviços de urgência. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 
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5.3 PERIÓDICOS 

 
i) Publicação periódica no todo (Revistas) 

TÍTULO DA PUBLICAÇÃO. Local de publicação: Editora, Data de início – Data de 

encerramento (se houver). 
 
RAE: Revista de Administração de Empresas. São Paulo: FGV-EAESP, 1961- 

 

j) Publicação periódica em parte (Artigo de revista) 

Inclui fascículo ou número de revista, jornal etc., ou a matéria existente em 

um número, volume ou fascículo de periódico (artigos científicos de revistas, 

editoriais, matérias jornalísticas, seções, reportagens, etc). 

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título do artigo. Título do periódico 
(em negrito), Local, Volume, Número, Páginas, Mês public. Ano public. 
 
SEKEFF, Gisela.  O emprego dos sonhos. Revista Domingo.  Rio de Janeiro, ano 

26, n.1344, p. 30-36, 3 fev.. 2002. 
 

k) Artigo de jornal 

SOBRENOME, Prenome. Título do artigo. Título do Jornal, local, dia , mês, ano. 
Seção, caderno ou parte do jornal, Páginas inicial-final. 

 

WATANABE, Marta. Aumenta uso de incentivo ao terceiro setor. Gazeta 
Mercantil, São Paulo, 14 jan. 2000. Caderno A, p. 10. 

 

l) Fascículos 

VEJA.  São Paulo: Abril, v. 31, n. 1, jan. 1998 

 

5.4 MONOGRAFIAS 

 

m) Parte da monografia (Capítulo de livro) 

Trata-se de capítulo, volume e outras partes de uma obra, com autor(es) e/ou 

títulos. 

 

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor da parte. Título da parte. In: 
SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor da obra. Título da obra. Edição. Local 
de publicação: Editora, data de publicação. Nome e nº da parte, página inicial – 
página final da parte. 
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FARAH, Marta Ferreira Santos. Estratégias de adaptação à crise: tendências de 
mudança no processo de trabalho na construção habitacional. In: RIBEIRO, Luiz 
Cezar de Queiroz; AZEVEDO, Sergio de. A crise da moradia nas grandes 
cidades: da questão da habitação à reforma urbana. Rio de Janeiro: Editora da 
UFRJ, 1996. cap. 3, p. 49-71. 
 

n) Quando o autor da parte for o mesmo da obra no todo 

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor da parte. Título da parte. In: ______. 
Título da obra. Edição. Local de publicação: Editora, data de publicação. Nome e nº 

da parte, página inicial – página final da parte. 
 

HERKENHOFF, J. B. Dever jurídico. In: ______. Introdução ao estudo do direito: 
a partir de perguntas e respostas. Campinas: Julex, 1987. cap. 13, p. 179–185. 

 

o) Trabalhos acadêmicos (Trabalho de Conclusão de Curso, Dissertação, 

Tese) 

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título da trabalho. Ano de defesa. 

Total de folhas. Tipo do documento (Grau e área) – Vinculação acadêmica, Local de 
defesa, ano de publicação. 

 

RIBEIRO, Ricardo Luiz Mendes. Crescimento e distribuição de renda. 1994. 78 f. 
Dissertação (Mestrado em Economia e Finanças Públicas) – Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 
1994. 
 
ROCHA, Marisa Perrone Campos. A questão cidadania na sociedade da 
informação. Ciência da Informação, Brasília, DF, v. 29, n. 1, p. 40-45, jan./abr. 
2000. 

 

5.5 EVENTOS 

 

Inclui os trabalhos apresentados em congressos, simpósios, seminários e 

outros eventos científicos. (atas, anais, resultados, etc.) 

 

p) Evento considerado no todo 

NOME DO EVENTO, Número do evento., Ano realização, Local de realização. 
Título... Local publicação: Editora, Data. Total páginas. 

 

ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓSGRADUAÇÃO EM 
ADMINISTRAÇÃO, 20., 1996, Angra dos Reis. Anais .... Angra dos Reis: ANPAD, 
1996. 105 p. 
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q) Trabalho apresentado em evento 

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título do trabalho. In: NOME DO 
EVENTO, Número do evento., Ano realização, Local de realização. Título... Local de 

publicação: Editora, Data. Página inicial-página final. 
 

CARVALHO NETO, Antonio Moreira de. Novas formas de organização no setor 
público e as mudanças na natureza do trabalho. In: ENCONTRO ANUAL DA 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ADMINISTRAÇÃO, 20., 1996, Angra dos Reis. Anais... Angra dos Reis: ANPAD, 
1996. p. 89-100. 
 
 

5.6 LEGISLAÇÃO 

 
Inclui a constituição, emendas constitucionais, decretos, medidas provisórias, 

resoluções do Senado e normas internas de entidades públicas e privadas 

(portarias, instrução normativa, comunicado etc). 

 

JURISDIÇÃO ou ENTIDADE. Título e numeração, Data. Título da publicação, 
dados da publicação. 
 

r) Lex 

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. 

 

s) Diário Oficial 

SÃO PAULO (Município). Lei nº 11.102, de 29 de outubro de 1991. Dispõe sobre o 
afastamento de servidor público municipal para frequentar curso de graduação ou 
pós-graduação em Administração Pública. Diário Oficial do Município de São Paulo, 
São Paulo, 30 out. 1991. Seção 1, p.1. 
 

t) Constituição 

BRASIL. Constituição (1988). Emenda constitucional nº 9, de 9 de novembro de 
1995. Lex: legislação federal e marginalia, São Paulo, v. 59, p. 1996, out./dez. 1995. 

 

 

5.7 MEIO ELETRÔNICO 

 

Materiais que estão disponíveis on-line e/ou são criados em formato digital. 
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u) Monografia 

MACHADO DE ASSIS, José Maria. A mão e a luva [Internet]. Rio de Janeiro: 
Fundação Biblioteca Nacional, [200-?]. Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&c
o _obra=2039>. Acesso em: 12 ago. 2014. 
 

v) Publicação periódica em parte (Artigo de revista) 

KEMMER, Lígia Fahl; SILVA, Maria Júlia Paes da. Como escolher o que não se 
conhece?: um estudo da imagem do enfermeiro por alunos do ensino médio. 
Acta Paulista de Enfermagem, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 125-130, abr./jun. 2007. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ape/v20n2/a03v20n2.pdf>. Acesso em: 6 
nov. 2007. 
 

w) CD-ROM 

 
VIEIRA, Cássio Leite; LOPES, Marcelo. A queda do cometa. Revista Neo 
Interativa. Rio de Janeiro, n. 2, 1994. 1 CD-ROM. 
 

x) Instituições Online 
 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Disponível em 
http://www.unb.br/lef/brasilemquestao/noticias_universidade.html. Acesso em: 2 abr. 
2005. 
 

y) Trabalho Apresentado em Evento em Meio Eletrônico 
 
SABROZA, P. C..  Globalização e saúde: impacto nos perfis epidemiológicos das 
populações.  In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA, 4. 1998, São 
Paulo.  Anais Eletrônicos... São Paulo: ABRASCO, 1998. Mesa Redonda. 
Disponível em: http://www.abrasco.com.br/epirio98/. Acesso em: 17 jan. 1999. 
 

z) Documentos de acesso exclusivo em meio eletrônico 

Inclui base de dados, lista de discussão, site, arquivo em disco rígido, 

programas, conjunto de programas, mensagem eletrônica entre outros. 

São elementos essenciais: autor(es), título do serviço ou produto, versão (se 

houver) e descrição física do meio eletrônico. 

No caso de arquivos eletrônicos, acrescentar a respectiva extensão à 

denominação atribuída ao arquivo. 

A ABNT recomenda que mensagens trocadas por e-mail, por terem caráter 

pessoal, informal e efêmero, não sejam utilizadas como fonte científica ou técnica de 

pesquisa. 

 

 

http://www.unb.br/lef/brasilemquestao/noticias_universidade.html
http://www.abrasco.com.br/epirio98/
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aa) Programa (Software) 

MICROSOFT Project for Windows 95, version 4.1: project planning software. [S.l.]: 
Microsoft Corporation, 1995. Conjunto de programas. 1 CD-ROM. 
 

bb) Base de dados 

ÁCAROS 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/acarol/sp/>. Acesso em: 30 maio 2002. 
 

cc)  E-mail 

 
MARINO, Anne. Paixão por vencer [mensagem pessoal].  Mensagem recebida por 
educatorinfo@gets.org em 12 maio 2010. 
 

5.8 OUTRAS FONTES 

 

dd)  Entrevista 

ENTREVISTADO. Título. Local: data. Nota da Entrevista. 
 
CRUZ, Joaquim. A Estratégia para Vencer. Pisa: Veja, São Paulo, v. 20, n. 37, p. 5-
8, 14 set. 1988. Entrevista concedida a J.A. Dias Lopes. 
 

ee) Notas de Aula 

Melo, Pedro Antônio de. Política, estrutura e funcionamento do ensino superior.  
Curso de Pós-Graduação em Administração.  Universidade Federal de Santa 
Catarina.  De 02.03 à 29/06/2005. 18 fls.  Notas de aula.  2005. 
 

ff) Programas de Televisão 
 
TEMA. Nome do Programa. Cidade: nome da TV ou Rádio, data da apresentação 
do programa. Nota especificando o tipo de programa (rádio ou TV) 
 
UM MUNDO ANIMAL. Nosso Universo. Rio de Janeiro, GNT, 4 de agosto de 2000. 

Programa de TV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:educatorinfo@gets.org
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