
1

 
 

 

Para uso individual da comunidade acadêmica do Centro Universitário Unihorizontes.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE NORMALIZAÇÃO
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES: 

Orientações para apresentação de trabalhos e artigos acadêmico
científicos

 
 

 

 

 

 

  

11ªedição  
Revisada e atualizada

 

  
 

 

 

 

 

  

Belo Horizonte

 

2019

 



2 
 

 
Para uso individual da comunidade acadêmica do Centro Universitário Unihorizontes. 

       

Presidente do Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa 

Prof. Dr. Alfredo Alves de Oliveira Melo 

 

Reitora do Centro Universitário Unihorizontes  

Profª. Drª. Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo 

 

Vice-Reitor do Centro Universitário Unihorizontes 

Prof. Rogério Naves Rezende 

 

Pró-Reitor Acadêmico do Centro Universitário Unihorizontes 

Prof. Tueli Rodrigues Tavares 

 

Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa do Centro Universitário Unihorizontes 

Profª. Drª. Caissa Veloso e Sousa 

 

Pró-Reitor Administrativo e Financeiro do Centro Universitário Unihorizontes 

Prof. Hideraldo Freire Fonseca 

 

Revisão e atualização: 

Viviane Pereira dos Santos 

(Bibliotecária do Centro Universitário Unihorizontes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
Para uso individual da comunidade acadêmica do Centro Universitário Unihorizontes. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elabora pela Bibliotecária da Instituição 

 

 

M141m   

Manual de normalização do Centro Universitário Unihorizontes: 

orientações para apresentação de trabalhos científicos. 11. ed. rev. 

atualizado por Viviane Pereira dos Santos. Belo Horizonte, 2019.  

        89 p. 

 

1. Trabalhos científicos 2. Normas ABNT- referências - Citações – 

Artigos – dissertações.  I. Macedo, Solange M. Souza. II. Título. 

                                                                           CDD: 001.42 



4 
 

 
Para uso individual da comunidade acadêmica do Centro Universitário Unihorizontes. 

       

 

APRESENTAÇÃO 

 

O método cientifico é um caminho, uma forma, uma lógica de pensamento que nos 

permite aproximar da ciência com mais tranquilidade e êxito. 

Qualquer pesquisa para ser desenvolvida, necessita de um projeto e de regras que o 

oriente, ambos não podem garantir o sucesso da investigação, mas sua inadequação, ou 

sua ausência certamente podem levar ao insucesso. 

Este manual incorpora conceitos e exemplos, a partir da crença de que são uteis para 

clarificar pesquisadores e investigadores da ciência, na busca pela produção cientifica. 

Nesse sentido, este manual busca oferecer orientações quanto à utilização das normas 

técnicas de apresentação de trabalhos acadêmicos e científicos seguindo as orientações 

da ABNT visando, atender as necessidades de alunos, professores e pesquisadores 

quanto à elaboração, desenvolvimento e normalização de trabalhos científicos assim 

como: artigos, projetos de pesquisa, Trabalho de conclusão de curso, Projeto 

interdisciplinar, monografias e dissertações. 

A normalização apresentada neste manual tem como base as Normas de Documentação 

e Informação da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (6023, 6024, 

10520,14724, 6028,15287, 6027,). É importante salientar que foram incluídas figuras, 

modelos e exemplos práticos, com o objetivo de tornar as orientações contidas neste 

texto mais claras para o leitor. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Por vezes as normas editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 

para normalização de trabalhos acadêmico-científico, não são claras, e por isso a 

interpretação é feita pelo aplicador da norma, o que pode gerar divergências de padrões 

adotados. Daí a importância em se divulgar as opções definidas pelo Centro Universitário 

Unihorizontes na elaboração dos trabalhos acadêmico-científico e dos artigos científicos, 

ora apresentados nesse manual. Portanto, esse será adotado como padrão de 

normalização de trabalhos e artigos acadêmicos e científicos. 
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2 TRABALHO ACADÊMICO/CIENTÍFICO 

Definição de Monografia vem do grego – mónos = único + graphein = escrever. Assim 

sendo, monografia é definida como qualquer tipo de publicação que aborde um único 

tema, materialização da pesquisa científica que documenta o saber adquirido. 

São espécies de monografias: 

 Livros;  

 Relatórios;  

 Manuais;  

 Ensaios;  

 Trabalhos de conclusão de curso (TCC);  

 Trabalhos de graduação interdisciplinar (TGI);  

 Trabalhos de conclusão de cursos de especialização, dissertações, teses e outros.  

Em relação ao trabalho de conclusão de curso (TCC) ressalta-se: 

 Monografia para o curso de pós-graduação: denominada, lato-sensu, para os 

cursos de especialização que engloba também os MBA e stricto sensu para os 

cursos de mestrado e doutorado, exigindo maior desenvoltura do pesquisador 

tanto no trabalho de pesquisa, quanto no trabalho de redação. Além de esgotar 

um tema único, deve buscar soluções para problemas na área específica 

escolhida pelo aluno. Em geral deve ter entre 100 e 180 laudas, número que 

pode variar, conforme a instituição;  

 Monografia para o curso de graduação: materialização do trabalho de 

pesquisa que deve esgotar um único tema com objetivos e métodos 

predeterminados, sob a orientação de um professor. Em geral deve ter entre 60 

e 120 laudas, número que pode variar, conforme a instituição. 

Salienta-se que a elaboração de trabalho acadêmico/científico, no âmbito dos programas 

de pós-graduação, constitui-se requisito para obtenção de titulação. 
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2.1 Definição 

A NBR 14724 (2011) da ABNT define o trabalho acadêmico/científico como sendo um 

documento que representa o resultado de um estudo, que deve expressar o 

conhecimento do assunto abordado, solicitado por uma disciplina, modulo, estudo 

interdisciplinar, curso, programa e outros ministrados. Deve ser feito sob a coordenação 

de um orientador. 

2.2 Estrutura 

A estrutura do trabalho acadêmico/científico está dividida em: parte externa, elementos 

pré-textuais, textuais e pós-textuais, conforme quadro abaixo: 

Quadro 1 – Estrutura de trabalho acadêmico/científico 

 

Parte externa        Capa (obrigatório) 

                             Lombada (opcional) **** 

 

                                                          -Folha de rosto (obrigatório) 

                                                          -Errata (opcional) * 

                                                          -Folha de aprovação (obrigatório para dissertação e tese) ** 

                                                          -Dedicatória (opcional) ** 

                                                          -Agradecimentos (opcional) * 

                             Elementos -           Epígrafe (opcional) ** 

Parte Interna     Pré - textuais -       -Resumo na língua vernácula (obrigatório para dissertação e tese) *           

                                                           -Resumo na língua estrangeira (obrigatório para dissertação e tese) * 

                                                          -Lista de ilustrações (opcional) * 

                                                          -Lista de tabelas (opcional) * 

                                                          -Lista de abreviaturas e siglas (opcional) * 

                                                          -Lista de símbolos (opcional) * 

                                                           -Sumario (obrigatório 

                                                                                                                    

                                 Elementos        -Introdução 

                                  Textuais          -Desenvolvimento (Ambiência da Pesquisa (quando couber),    

                                                                                         Teórico, Metodologia, Descrição e Análise dos  

                                                                                          Resultados, Considerações Finais) 

                               Elementos    -Referências (obrigatório) *     

                              Pós textuais        -Glossário (opcional) * 

 

                                                           -Apêndice (opcional) * 

                                                            -Anexo (opcional) * 
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                                                            -Índice (opcional) * 

Fonte: ABNT NBR 14724:2011 

Dicas importantes: 

* Elementos com títulos, centralizados e sem indicativo numérico.     
** Elementos sem títulos e sem indicativo numérico.      
*** Elementos com títulos e indicativos numéricos de seção. O indicativo numérico de uma seção precede 
seu título, é alinhado à esquerda e separado do texto por um espaço de caráter. 
**** É obrigatória para a pós-graduação devido ao tipo de encadernação (capa dura)   

 
A errata passa a ser obrigatória quando são detectados erros no trabalho, após a sua 

entrega. 

 A folha de aprovação é obrigatória apenas na dissertação de mestrado. 

Assim como a folha de revisão, que deve ser anexada no final do trabalho. 

 O Unihorizontes adota como obrigatória a inclusão das listas de ilustrações, 

tabelas, abreviaturas e siglas e de símbolos quando os itens referentes a essas 

listas existirem no trabalho. 

2.2.1 Elementos Externos e elementos pré-textuais 

Os elementos externos são: a capa e a lombada.  

Os elementos pré-textuais são aqueles que antecedem o texto e ajudam na 

identificação do trabalho. São eles: folha de rosto, errata, folha de aprovação, dedicatória 

(s), agradecimento (s), epígrafe, resumo na língua portuguesa, resumo na língua inglesa, 

lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos e 

sumário.  

2.2.1.1 Capa 

Proteção externa do trabalho são impressos os dados essenciais à sua Identificação na 

seguinte ordem: 

 Nome da instituição: escrito em letras maiúsculas, na fonte Arial, tamanho 14, 

sem negrito, centralizado na margem superior da folha;  
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 Nome do programa e titulação (em caso de mestrado, MBA e especialização) 

escrito em letras maiúsculas e minúsculas, na fonte Arial 14, sem negrito 

centralizado, localizado a 2 espaços do nome da instituição; 

 Nome completo do autor: escrito em letras maiúsculas e minúsculas, na fonte 

Arial, em tamanho 14, sem negrito, centralizado logo abaixo da instituição (no 

caso de graduação) localizado a 2 espaços do nome da instituição (no caso de 

mestrado, MBA e especialização) 

 Título: escrito em letras maiúsculas negritadas, na fonte Arial em tamanho 14, 

centralizado no meio da folha;  

 Subtítulo do trabalho: escrito em letras maiúsculas (somente em caso de 

nomes próprios) e minúsculas negritadas, na fonte Arial, em tamanho 14, 

centralizado no meio da folha;  

 Local: cidade da instituição onde será apresentado o trabalho, escrito em 

letras maiúsculas e minúsculas, na fonte Arial, em tamanho 14, sem negrito, 

centralizado na margem inferior;  

 Ano de deposito (entrega): escrito sem negrito na fonte Arial, em tamanho 

14, centralizado na margem inferior, logo abaixo do local.  

2.2.1.2 Lombada 

A lombada é a parte da capa do trabalho que reúne as margens internas das folhas, 

sejam elas costuradas, grampeadas, coladas e outros, onde são impressos 

longitudinalmente/descendente, do alto para o pé. Nas monografias de especialização 

(MBA) e dissertações de mestrado, a lombada apresentará a identificação na seguinte 

ordem: 

 Nome da Instituição escrito em letras maiúsculas negritadas em dourado, na fonte 

Arial, tamanho 11; (UNIHORIZONTES) 

 Título: escrito em letras maiúsculas negritadas em dourado, na fonte Arial em 

tamanho 11;  
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 Subtítulo: escrito em letras maiúsculas (somente em caso de nomes próprios) e 

minúsculas negritadas em dourado, na fonte Arial, em tamanho 11, em sequência 

ao título;  

 Autor: escrito em letras maiúsculas e minúsculas negritadas em dourado, na fonte 

Arial, em tamanho 11;  

 Ano de deposito (entrega): escrito em negrito, no dourado, na fonte Arial, em 

tamanho 11.  

DICA: Quando o título e subtítulo forem muito longos, usar somente o título. 

2.2.1.3 Folha de rosto 

Nela são apresentadas as informações indispensáveis à identificação do trabalho. 

Transcritas na seguinte ordem: 

 Nome completo do (s) autor (es): escrito em letras maiúsculas e minúsculas 

negritadas, na fonte Arial, tamanho 14, centralizado na margem superior da folha. 

Em caso de trabalho em grupo, os nomes são digitados em ordem alfabética com 

espaçamento simples entre os mesmos;  

 Título do trabalho: escrito em letras maiúsculas negritadas, na fonte Arial, em 

tamanho 14, centralizado no meio da folha, com espaçamento simples (caso 

ultrapasse mais de uma linha);  

 Subtítulo do trabalho (se houver): precedido de dois pontos, mostrando sua 

subordinação ao título, escrito em letras maiúsculas (somente em caso de nomes 

próprios) e minúsculas, na fonte Arial em tamanho 14, sem negrito;  

 Natureza do trabalho: nota de apresentação que indica a natureza acadêmica do 

trabalho (se tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso e outros) e objetivo 

(aprovação em disciplina, grau pretendido e outros); nome da instituição a que é 

submetido; área de concentração; digitada em espaço simples, na fonte Arial, 

tamanho 10, sem negrito em letras minúsculas (exceto a letra da palavra inicial e 

nomes próprios) recuadas a partir da metade da folha até a margem direita;  
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 Nome completo do professor/orientador escrito em letras maiúsculas e 

minúsculas, na fonte Arial, tamanho 10, sem negrito localizado a dois espaços 

abaixo da nota de apresentação;  

 Linha de pesquisa (usado em caso de mestrado): escrito em letras minúsculas 

(exceto as letras iniciais), na fonte Arial, tamanho 10, sem negrito, localizado a um 

espaço do nome do professor/orientador;  

 Área de concentração (usado em caso de mestrado): escrito em letras 

minúsculas (exceto as letras iniciais), na fonte Arial, tamanho 10, sem negrito, 

localizado a um espaço da linha de pesquisa;  

 Local: cidade da instituição onde será apresentado o trabalho, escrito em letras 

maiúsculas e minúsculas, na fonte Arial, tamanho 14, sem negrito centralizado na 

margem inferior;  

 Ano de depósito: realização do trabalho escrito sem negrito, na fonte Arial, em 

tamanho 14, centralizado na margem inferior, logo abaixo do local.  

No verso da folha de rosto deve conter uma ficha catalográfica, conforme código de 

catalogação Anglo Americano vigente. Obrigatória apenas para MBA e dissertações, 

elaborada pela bibliotecária do Unihorizontes após a finalização do trabalho. 

2.2.1.4 Errata 

Elemento opcional. Deve ser inserida logo após a folha de rosto, constituída pela 

referência do trabalho e pelo texto da errata. Apresentada em papel avulso ou encartado, 

acrescida ao trabalho depois de impresso. 

FOLHA LINHA ONDE SE LÊ LEIA-SE 

16 10 Auto-clavado autoclavado 

 

2.2.1.5 Folha de aprovação 

Elemento obrigatório para o mestrado. 
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 Deve ser inserida após a folha de rosto. Constituída pelo nome do autor, título do 

trabalho e subtítulo (se houver), natureza (tipo do trabalho, objetivo, nome da instituição a 

que é submetido, área de concentração); data de aprovação, nome, titulação e assinatura 

dos componentes da banca examinadora e instituições a que pertence.  

A data de aprovação as assinaturas dos membros componentes da banca examinadora 

devem ser colocadas após a aprovação do trabalho. Documento elaborado pela 

Secretaria da Coordenação para trabalhos de graduação (se for o caso) e pela Secretaria 

de Pós-graduação para dissertações. 

Lembre-se: é necessário fazer a previsão da folha de aprovação na contagem do número 

de páginas pré-textuais. 

A folha de revisão ortográfica deve vir após a folha de aprovação, mas não é contada 

no número final de folhas. 

2.2.1.6 Dedicatória (s) 

Elemento opcional. 

Utilizada para o autor prestar uma homenagem ou dedicar o seu trabalho a alguém. Deve 

ser inserida após a folha de aprovação. 

2.2.1.7 Agradecimento (s) 

Elemento opcional. 

Texto curto e simples em que o(s) autor(s) agradece a(s) pessoa(s) e/ou instituição(s) que 

contribuíram de forma relevante para elaboração do trabalho. A palavra “Agradecimento” 

é escrita em letras maiúsculas negritadas, centralizada na margem superior da folha. 

Deve constar após a dedicatória. 

2.2.1.8 Epígrafe 

Elemento opcional. 
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Texto em que o autor apresenta uma citação, seguida de indicação de autoria relacionada 

com o assunto tratado no trabalho. Deve ser inserida após os agradecimentos. 

2.2.1.9 Resumo na língua vernácula 

Elemento obrigatório. 

O autor deve fornecer ao leitor uma visão rápida, concisa e clara dos pontos relevantes do 

conteúdo e das conclusões do trabalho, digitado em português.  

O resumo deve ser em parágrafo único, o objetivo, o método e as conclusões do 

trabalho, com frases concisas, objetivas e afirmativas, sem numeração de tópicos.  

O verbo deve ser usado sempre na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Num 

resumo deve-se evitar o uso de fórmulas, equações, diagramas, símbolos e contrações 

que não são de uso corrente.  

O resumo para trabalhos acadêmicos e científicos (teses, dissertações e trabalhos de 

conclusão de curso) e relatórios técnico-científicos deve conter de 150 a 500 palavras em 

fonte Arial 12 espaçamentos simples entre linhas.  

Todo resumo deve indicar as palavras representativas ou descritores do conteúdo do 

trabalho, logo abaixo do texto, antecedidas da expressão “ Palavras-chave: ”, separadas 

entre si por ponto e finalizadas também por ponto. 

A palavra “RESUMO” é escrita em letras maiúsculas negritadas, na fonte Arial, tamanho 

14, centralizada na margem superior da folha. 

2.2.1.10 Resumo na língua estrangeira 

É a versão em língua estrangeira do resumo em português, com mesmas características, 

para o idioma de divulgação internacional (em inglês Abstract, em castelhano Resumen, 

em francês Résumé, por exemplo).  

Deve ser apresentado em folha separada, seguido das palavras-chave ou descritores na 

língua. A palavra “Abstract” é escrita em letras maiúsculas negritadas, na fonte Arial, 

tamanho 14, centralizada na margem superior da folha. 
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2.2.1.11 Listas 

Elemento opcional 

Os principais tipos de listas são: 

 lista de ilustrações: Elaborada de acordo com a ordem apresentado no texto, com 

cada item designado por seu nome especifico, travessão, título e respectivo 

número da folha ou pagina. Quando necessário, recomenda-se a elaboração de 

lista própria para cada tipo de ilustração (desenhos, esquemas, fluxograma, 

fotografia, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outras); 

Exemplo: Quadro 1 – Valores de erro técnico de medição relativo para antropometrias iniciantes e 

experientes no estado de São Paulo 

 lista de tabelas: Elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com 

item designado por seu nome especifico, acompanhado do respectivo número da 

folha ou pagina 

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

utilizadas  no  trabalho,  seguidas das palavras ou expressões correspondentes 

grafadas por extenso. Recomenda-se a elaboração de lista própria para cada tipo: 

Exemplos:  

            ABNT     Associação Brasileira de Normas Técnicas 

            Fil.          Filosofia 

            IBGE      Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

            INMETRO   Instituo Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia      

 

 d) lista de símbolos: relação de símbolos utilizados no trabalho com o devido 

significado. 

Exemplo: Dad     distância euclidiana 

                    O(n)    Ordem de um algoritmo 
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Os títulos das listas são escritos na fonte Arial, tamanho 14, centralizados na margem 

superior da folha. Todas as listas são elaboradas de acordo com a ordem apresentada no 

texto. 

2.2.1.12 Sumário 

O sumário consiste em uma listagem numerada dos títulos das divisões, seções, 

subseções e outras partes do trabalho acompanhadas do respectivo número das páginas. 

Deve ser elaborado na mesma ordem em que aparecem no trabalho e com a mesma 

grafia adotada no texto. 

O algarismo é separado do título por espaço. Não se utiliza ponto, hífen, travessão ou 

qualquer outro sinal entre o algarismo e o título. Não se incluem no sumário as partes 

que o antecedem, ou seja, os elementos pré-textuais (dedicatória, agradecimento, 

epígrafe e listas) e sim apenas as partes do trabalho que o sucedem. 

Os títulos e subtítulos das seções e de outras partes do documento devem “ser alinhados 

pela margem do título do indicativo mais extenso” de acordo com a NBR 6027 (ABNT, 

6027: 2012). 

O espaçamento entre linhas deve ser simples com um espaço separando os capítulos ou 

as seções de mesma ordem numérica das outras.  

A palavra “SUMÁRIO” vem escrita em letras maiúsculas em negrito, na fonte Arial 14 

centralizada na margem superior da folha. Os capítulos/seções e subpartes correlatas 

devem ser escritos também em letras maiúsculas e minúsculas, respectivamente, em 

negrito, porém na fonte Arial 12 em modo justificado. 

Exemplo: 

SUMARIO 

1     INTRODUÇÃO ................................................................................................. 5 

2     ARQUIVOS DE SISTEMA ............................................................................... 6 

3     TESTES DE PERFORMANCE E OCUPAÇÃO DE DISCO ............................ 7 

3.1    Primeiro teste: ocupação inicial de disco ................................................. 8 

3.2    segundo teste: escrita em disco ................................................................ 9 
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3.3    Terceiro teste: ocupação final de disco .................................................. 10 

3.3.1 Tempo de arquivo em disco ..................................................................... 11 

3.3.2 Tempo de deleção em disco .................................................................... 12 

4       CONCLUSÃO ............................................................................................ 14 

         REFERENCIAS .......................................................................................... 15 

         APÊNDICE A- FORMULARIO DE COLETA DE DADOS ......................... 16 

         ANEXO A – MANUAL DO PROGRAMA LINUX ....................................... 17 

 

2.2.2 Elementos textuais 

O texto deve ser constituído de uma parte introdutória, que apresenta os objetivos do 

trabalho e as razões de sua elaboração; o desenvolvimento, que detalha a pesquisa ou 

estudo realizado; e uma parte conclusiva. Todo o texto deve ser digitado em fonte Arial 12 

e espaçamento 1,5 cm.  

2.2.2.1 Introdução 

A introdução é a contextualização do assunto abordado, onde o autor deve situar o leitor 

sobre a pesquisa, delimitando a temática da pesquisa, a problemática de pesquisa, o 

problema, indicando os objetivos da pesquisa (geral e específicos) e a justificativa. 

Na contextualização da temática devem ser apresentados os principais conceitos que 

darão sustentação ao debate teórico e justificam a relevância do estudo. É 

imprescindível a citação dos autores que servirão de base para a construção do seu 

raciocínio intelectual. 

Na problematização devem ser descritos os motivos que levaram o autor a estudar, 

investigar e discutir a questão proposta assim como os dados da realidade que instigaram 

a pesquisa.  

O problema deve ser apresentado, em forma de pergunta, e deve anteceder a colocação 

do objetivo geral e dos objetivos específicos do trabalho.  

No objetivo geral deve-se buscar responder ao problema proposto e os objetivos 

específicos constituem o caminho a seguir para atingir o objetivo geral. 

Os objetivos são seguidos da justificativa para a realização do estudo. A justificativa 
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acadêmica é a primeira a ser redigida, ficando opcional a colocação das justificativas 

organizacional, social e pessoal. 

2.2.2.2 Desenvolvimento 

O desenvolvimento é a exposição ordenada e pormenorizada do assunto, sendo dividido 

em capítulos, seções e subseções, que variam em função da abordagem do tema.  Tem o 

objetivo de detalhar a pesquisa ou o estudo realizado.  

Pode se apresentar como a ambiência da pesquisa (se necessário), referencial teórico (ou 

revisão de literatura), a metodologia, a descrição e análise dos resultados, a conclusão ou 

considerações finais. 

2.2.2.2.1 Referencial Teórico 

O referencial teórico tem como objetivo levantar uma discussão teórica do problema, para 

tanto, deve-se selecionar autores, incluindo obrigatoriamente aqueles considerados 

clássicos ou precursores do tema e os atuais, mais importantes na área pesquisada, para 

subsidiar a discussão do tema tratado no trabalho.  

O texto que compõe o referencial deve ser criado pelo próprio autor do trabalho, 

concatenando as ideias de outros autores de modo a suportar seus próprios argumentos.   

Para auxiliar no desenvolvimento dessa seção faz-se necessário realizar pesquisas em 

diversas fontes de pesquisa científica (livros e artigos de periódicos), utilizando vários 

autores com objetivo de tornar o texto mais rico e fundamentado teoricamente. 

A apresentação deve ser feita na forma narrativa, destacando os conceitos relativos ao 

tema e a perspectiva histórica da pesquisa, o que chamamos de citações (direta, indireta, 

citação de citação). 

2.2.2.2.2 Metodologia 

A Metodologia é a descrição em detalhes dos métodos, técnicas de pesquisa e processos 

utilizados no trabalho.  

Neste capítulo ou seção deve-se explicar as hipóteses e esclarecer qual a população ou 
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amostra utilizada, assim como os instrumentos de coleta e análise dados dos dados. 

Deve-se caracterizar o tipo de pesquisa a ser utilizado: se descritivo, explicativo e ou 

exploratório, em seguida quanto a abordagem da pesquisa se qualitativa, 

quantitativa ou combinada e, por fim, o método de pesquisa (estudo de caso, survey, 

experimento etc.) 

Quanto ao processo de análise e de observação o autor deve definir (estudo qualitativo) 

ou de população e amostra (quantitativo) serão utilizadas e a forma como será feita a 

análise dos dados. As técnicas de levantamento de dados devem ser esclarecidas e 

capazes de responder aos objetivos específicos propostos pelo trabalho. 

Ainda sobre os dados, é importante ressaltar que podem ser de duas naturezas: dados 

primários, ou seja, aqueles que são produzidos pela própria pesquisa, por meio da coleta 

de dados realizada pelo autor; e dados secundários, que já existem e foram produzidos, 

com propósito do autor. 

2.2.2.2.3 Apresentação e discussão dos resultados 

A discussão dos resultados é a comparação entre o que já foi alcançado na pesquisa, 

com os estudos já mencionados no referencial teórico.  

É nesse ponto que o autor se coloca de maneira mais evidente, retomando os 

argumentos sugeridos na introdução e mostrando a pertinência dos mesmos. 

A apresentação dos resultados dos dados obtidos durante a pesquisa, a partir da 

metodologia utilizada, pode ser feita por meio de tabelas, quadros, gráficos e ilustrações. 

O uso desses meios dará apoio visual à discussão dos resultados. 

Em suma, o objetivo dessa parte é tentar convencer o leitor, a partir do desenvolvimento 

teórico e dos dados apresentados, da validade e/ou legitimidade dos argumentos 

defendidos pelo autor. 

2.2.2.2.4 Conclusão ou Considerações Finais 

A conclusão é a parte final do trabalho acadêmico/científico, onde se apresentam as 
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considerações acerca do estudo ou pesquisa realizados se correspondentes ou 

respondem aos objetivos ou hipóteses propostas.  

Destacar os pontos mais importantes da argumentação, os principais achados e 

percepções teóricas do autor, as possíveis limitações da pesquisa, considerando as 

temáticas, os principais conceitos e o modelo analítico adotado. 

Na conclusão podem-se incluir recomendações e/ou sugestões para estudos futuros. 

Deve-se evitar a introdução de novos assuntos e o uso de citações. 

2.2.3 Elementos pós-textuais 

Os elementos pós-textuais são aqueles que sucedem o texto e que complementam o 

trabalho acadêmico/científico. São eles: as referências, glossário o (s) apêndice (s), o(s) 

anexo(s) e o(s) índice(s). 

2.2.3.1 Referências 

Elemento obrigatório que compreende uma lista de todas as obras consultadas e que 

foram citadas no texto. As referências devem ser apresentadas conforme regras da ABNT 

NBR 6023 (2018). 

Para regras de apresentação de referências vide seção 7 deste Manual. A palavra 

“REFERÊNCIAS” é escrita em letras maiúsculas em negrito, na fonte Arial 14, 

centralizada na margem superior da folha. 

A referência pode aparecer: 

 No fim de texto ou de capítulos; 

 Em lista de referências; 

 

2.2.3.2 Glossário 

Elemento opcional que consiste em uma relação em ordem alfabética de palavras ou 

expressões técnicas de uso restrito ou sentido obscuro, acompanhadas de suas 

respectivas definições.  

A palavra “GLOSSÁRIO” é escrita em letras maiúsculas em negrito, na fonte Arial em 
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tamanho 14, centralizada na margem superior da folha. 

 

2.2.3.3 Apêndice (s) 

Elemento opcional.  

São textos ou documentos elaborados pelo autor. No texto os apêndices devem ser 

apresentados com a palavra “APÊNDICE” escrito em letras maiúsculas e identificado por 

letras maiúsculas e consecutivas do alfabeto, seguida de travessão e seu respectivo 

título.  

DICA: Na ocorrência de todas as letras do alfabeto já terem sido utilizadas, permite-se usar as letras 

maiúsculas dobradas na identificação dos apêndices.  

 

Ao serem citados no fim do texto, a indicação dos apêndices deve estar entre parênteses 

e quando fizerem parte da redação do texto aparecem livres dos parênteses.    

 

 A palavra “Apêndice (s) ” é escrita em letras maiúsculas em negrito, na fonte Arial 14 

centralizada na margem superior da folha. Para isso é necessário digitar a palavra 

“APÊNDICE”, indicar a letra a que se refere o mesmo, seu título, e por fim a página onde 

se encontra cada um dos apêndices.  

2.2.3.4 Anexo (s) 

Elemento opcional 

Consiste em textos ou documentos não elaborados pelo autor, que servem de 

fundamentação, comprovação e ilustração. 

No texto a palavra “ANEXO” é escrita em letras maiúsculas e identificada por letras 

maiúsculas e consecutivas do alfabeto, seguida de travessão e seu respectivo título.  

DICA: Na ocorrência de todas as letras do alfabeto já terem sido utilizadas, permite-se usar as letras 

maiúsculas dobradas na identificação dos anexos 

Ao serem citados no fim do texto, a indicação dos anexos deve estar entre parênteses e 

quando fizerem parte da redação do texto aparecem livres dos parênteses. O (s) apêndice 

(s) e anexo (s) também são numerados de forma contínua, com sua paginação dando 

seguimento à do texto principal do trabalho. 
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2.2.3.5 Índice 

Compreende uma lista de palavras ou frases ordenadas segundo determinado critério, 

sendo o alfabético mais comumente utilizado, com indicação de sua localização no texto.  

A palavra “ÍNDICE” é escrita em letras maiúsculas negritadas, na fonte Arial 14 

centralizada na margem superior da folha. 

3 TRABALHOS ACADÊMICOS/CIENTÍFICOS 

As recomendações a seguir são para os trabalhos interdisciplinares, monografias 

(graduação e MBA) e dissertações. 

3.1 Formato 

Deve ser digitado em papel branco ou reciclado, formato A4 (21 cm x 29,7 cm), escrito na 

cor preta, podendo-se utilizar cores nas ilustrações.  

Os elementos pré-textuais devem iniciar no anverso da folha, com exceção dos dados 

internacionais de catalogação-na-publicação (ficha catalográfica) que devem vir no verso 

da folha de rosto. Recomenda-se que os elementos textuais e pós-textuais sejam 

digitados no anverso e verso das folhas. 

3.2 Margem 

As folhas devem apresentar margem esquerda e superior de 3 cm e direita e inferior de 2 

cm. Para trabalhos digitados no anverso e verso as margens devem ser para o anverso, 

esquerda e superior de 3 cm e direita e inferior de 2 cm; para o verso, direita e superior de 

3 cm e esquerda e inferior de 2 cm. 

3.3 Parágrafos 

Para os trabalhos acadêmicos, o Centro Universitário Unihorizontes optou utilizar o 

parágrafo moderno que é alinhado à esquerda, justificado e separado do próximo 

parágrafo por uma linha em branco. 
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3.4 Fonte 

O texto deve ser digitado em fonte Arial tamanho 12.  

As citações literais ou diretas longas com mais de três linhas devem ser digitadas em 

tamanho 10, sem aspas, recuadas a 4 cm.  Também são digitadas em tamanho 10: notas 

de rodapé, títulos, fontes e legendas das ilustrações, tabelas ou quaisquer representações 

gráficas. 

3.5 Espaçamento 

Todo texto do trabalho deve ser digitado com espaço de 1,5 cm entre linhas.  

As citações de mais de três linhas, notas de rodapé, referências, legendas das ilustrações 

e das tabelas, ficha catalográfica e natureza do trabalho, devem ser digitados em espaço 

simples entre linhas.  

Os títulos das seções devem ser separados por 1 (um) espaço de 1,5 cm entre linhas, ou 

seja, antes e após a indicação das seções secundárias, terciárias, quaternárias e 

quinarias existe 1 (um) espaço de 1,5 cm. 

3.6 Paginação 

As folhas ou páginas pré-textuais devem ser contadas, mas não numeradas. 

A numeração é colocada a partir da primeira folha textual (INTRODUÇÃO), em 

algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, a 2 cm da borda superior, ficando 

o último algarismo a 2 cm da borda direita. 

Para os trabalhos digitados no anverso, todas as folhas, a partir da folha de rosto, devem 

ser contadas sequencialmente, considerando somente o anverso. Quando o trabalho for 

digitado em anverso e verso, a numeração das páginas deve ser colocada no anverso da 

folha, no canto superior direito; e no verso, no canto superior esquerdo. 

O (s) apêndice (s) e anexo (s) também são numerados de forma contínua, com sua 

paginação dando seguimento à do texto principal do trabalho. 
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3.7 Numeração progressiva 

A numeração progressiva das seções evidencia a sistematização do conteúdo do 

trabalho. Os títulos das divisões e seções devem ser apresentados na margem superior 

da folha, alinhado à esquerda e separados por um espaço de caracteres. 

Utilizam-se letras maiúsculas negritadas para os títulos das seções primárias e 

apenas a letra inicial maiúscula para os títulos das seções (secundárias, terciárias, 

quaternárias e quinarias). 

Exemplo: 

1 INTRODUÇÃO 

Como são as principais divisões do trabalho, nas monografias, dissertações e trabalhos 

interdisciplinares, os títulos das seções primárias devem começar em uma folha distinta. 

Já para os artigos científicos, as seções podem continuar em uma mesma página. 

O Centro Universitário Unihorizontes determinou a seguinte apresentação gráfica para os 

títulos e subtítulos das divisões e seções dos trabalhos acadêmico-científicos: 

 

 SEÇÕES PRIMÁRIAS – 1 Fonte Arial, tamanho 14 em letra maiúscula negritada; (título principal 

do capitulo ou seção) 

 Seções secundárias – 1.1 Fonte Arial, tamanho 12 em letra maiúscula e minúscula negritada;  

 Seções terciárias – 1.1.1 Fonte Arial, tamanho 12 em letra maiúscula e minúscula negritada;  

 Seções quaternárias – 1.1.1.1 Fonte Arial, tamanho 12 em letra maiúscula e minúscula 

negritada;  

 Seções quinárias – 1.1.1.1.1 Fonte Arial, tamanho 12 em letra maiúscula e minúscula 

negritada. 

Para os indicativos de seção são colocados números arábicos que precedem o título das 

seções, são alinhados à esquerda e separados por um espaço de caráter.  

Ponto, hífen, travessão e parênteses não podem ser utilizados entre o indicativo da seção 

e o título. A ABNT recomenda limitar a numeração progressiva do trabalho 

acadêmico/científico até a seção quinaria. 
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3.7.1 Alíneas 

Sobre alíneas: 

 Divisões enumerativas devem ser indicadas por meio de alíneas;  

 O trecho final anterior as alíneas terminam em dois pontos;  

 As letras indicativas das alíneas são reentradas em relação a margem esquerda 

(1,25 cm);  

 O texto da alínea começa por letra minúscula, seguida de parênteses e termina em 

ponto e vírgula, exceto a última que termina em ponto;  

 Cada alínea não comporta mais que um período sintático (não pode ocorrer ponto 

final no interior da alínea);  

 O texto da alínea deve terminar em dois pontos, se houver subalíneas;  

 Nos casos que seguem subalíneas, estas devem começar por travessão, serem 

digitadas em letra minúscula e terminadas em ponto e vírgula;  

 A segunda e as seguintes linhas da matéria da alínea começam sob a primeira 

letra do texto da própria alínea;  

 Observa-se espaço 1,5 cm entre as linhas e entre as alíneas;  

 Caso o número de alíneas seja superior às letras do alfabeto, devem ser utilizadas 

letras duplas (aa, bb, cc.). 

3.8 Aspas 

Sobre as aspas: 

 Simples indicam citação em outra citação;  

 Duplas são empregadas no início e no final de uma citação direta que não exceda 

três linhas e em citações textuais. 

3.9 Siglas  

Quando aparece pela primeira vez no texto, o significado completo da sigla a precede, 

e a sigla deve ser colocada entre parênteses. 

Exemplo: Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
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O uso, de modo geral, cria dificuldades para o leitor, por isso é recomendável evitá-la o 

máximo possível, exceto nos casos em que estão consagradas.  

Considerações: 

 Para siglas até três letras utilizam-se apenas letras maiúsculas e sem pontuação entre as 

letras;  

 Para siglas com mais de três letras que podem ser pronunciadas use letra maiúscula inicial 

e minúsculas nas demais;  

 Escreva em maiúsculas todas as siglas que precisam ser pronunciadas letra por letra e para 

formar plural acrescente a letra ‘s’ minúsculo no final, quando for o caso; 

 Siglas e abreviaturas devem constar em lista própria em todos os trabalhos.  

3.10 Ilustrações  

Elemento opcional. 

São ilustrações os desenhos, fotografias, quadros, gráficos, plantas, mapas, 

organogramas, esquemas, fluxograma e outros.  

Estão relacionadas em listas próprias: uma lista para cada tipo de ilustração, anterior ao 

sumário. 

A ilustração deve ser inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere no texto. 

Sua identificação é apresentada na parte superior, designada por seu título, seguida de 

seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, travessão e do 

respectivo título.  

Após a ilustração, na parte inferior, indicar a fonte consultada (elemento obrigatório, 

mesmo que seja produção do próprio autor), legenda, notas e outras informações 

necessárias à sua compreensão (se houver).  

O título, a fonte e a legenda explicativa devem ser escritas de forma objetiva, na fonte 

Arial, tamanho 10. A referência completa da fonte da ilustração deve ser inserida na lista 

de referência no final do trabalho. 

Exemplo: 

Figura 1 – Organograma da empresa 
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Fonte: Centro Tecnológico de Viçosa (2005). 

Ao serem mencionadas no texto, as ilustrações devem ser indicadas de forma abreviada. 

 

Todas as ilustrações, com exceção de quadros, tabelas e gráficos, devem ser citadas no 

texto como figuras. 

Os quadros contêm informações textuais agrupadas em colunas. Os quadros são 

numerados sequencialmente ao longo do trabalho, com algarismos arábicos. Devem ser 

inseridos o mais próximo do texto, centralizado na página. Na elaboração dos quadros 

são inseridos traços horizontais e verticais fechando as laterais e separando as linhas e 

colunas.  

No texto aparece “Quadro 1 “. O título deve estar centralizado na parte superior. Deve-se 

citar a fonte dos dados apresentados (autor, data e página do documento) e na lista de 

referência a referência bibliográfica completa do documento. 

 

 

 

Quadro 2 – Sinais Convencionais 
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1993, p.18 

*Nota: Um quadro deve ter sinal convencional, sempre que houver necessidade de se substituir um dado 

numérico. 

3.11 Tabelas 

Elemento opcional 

As tabelas podem ser relacionadas em listas próprias antes do sumário, as quais só 

devem conter no trabalho se existirem mais de dois elementos de cada lista. As tabelas 

são numeradas sequencialmente ao longo do trabalho, com algarismos arábicos.  

Segundo IBGE (1993, p. 9) tabela é uma "forma não discursiva de apresentar 

informações, das quais o dado numérico se destaca como informação central". 

Ao serem mencionadas no texto, as tabelas devem ser indicadas de forma abreviada em 

letra maiúscula, seguido do número da tabela. 

Expressão                                                  no texto 

Tabela 1                                                      TAB 1 

Para a construção de uma tabela usa-se as seguintes recomendações: 

 Traço duplo horizontal para limitar a estrutura da tabela ou quadro;  

 Traço simples vertical, separando a coluna indicadora das demais e estas entre si. 

O traço vertical pode ser eliminado do corpo das tabelas desde que o número de 

colunas seja pequeno e não haja danos à leitura dos dados; 

 Quando uma linha representar uma soma ou total, deve-se destacá-la 

tipograficamente;  
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 Não se colocam traços horizontais separando os dados numéricos das colunas e 

fechando lateralmente as tabelas;  

 A tabela precisa apresentar um título que indique a natureza e as abrangências 

geográfica e temporal dos dados numéricos;  

 O título deve estar centralizado, na parte superior com letra Arial 10.  

 A fonte de letra dos dados da tabela deve de tamanho 10.  

 Se a tabela ultrapassar as dimensões da página, deve ser apresentada em duas ou 

mais partes. Cada página deve ter o conteúdo do topo e o cabeçalho da tabela ou 

da parte, além da indicação de continua para a primeira página, continuação para 

as seguintes e conclusão para a última, logo abaixo do título.   

As tabelas contêm em sua base algumas notas que podem ser: 

 Notas de fonte indica a origem dos dados que constam na tabela. Deve-se citar o 

autor, a data e a página do documento e na lista de referência a referência 

bibliográfica completa do documento. Para tabelas elaboradas pelo autor menciona-

se - Fonte: Elaborado pelo autor ou Fonte: Dados da pesquisa;  

 Notas gerais (se necessário) que são observações ou comentários para conceituar 

ou esclarecer o conteúdo das tabelas, o critério adotado no levantamento dos dados 

ou o método de elaboração das estatísticas derivadas;  

 Notas específicas referentes a uma parte específica da tabela: símbolo, fórmula e 

outros;  

Para os casos omissos nesse Manual, devem-se consultar as Normas de 

Apresentação Tabular do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

(1993) 

 

Tabela 5 – Histórico de Migrantes Interestaduais 1981/1991 

 

Fonte: FIBGE, Censo Demográfico, 1991. 
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3.12 Notas de rodapé 

São digitadas dentro das margens, separadas do texto por um espaço simples e por um 

traço contínuo de 5 cm a partir da margem esquerda. Utiliza-se fonte 10 e quando 

ultrapassar uma linha, as próximas são alinhadas abaixo da primeira letra da primeira 

linha e sem espaço entre elas. 

Exemplo: 

_____________________________________ 

1 Texto elaborado pelo professor Antônio Lopes de Sá da Universidade Federal de Brasília. 

 
3.13 Linguagem 

A linguagem usada para o texto do trabalho científico deve ser na terceira pessoa do 

singular ou do plural, evitando-se o uso da primeira pessoal do singular. Não utilizar 

expressões do tipo “o autor conclui” ou “o autor verifica” e sim “conclui-se” ou “verifica-

se” ou “percebe-se”. 

Dica: Evite o uso de gírias ou qualquer tipo de jargão e abreviaturas pouco conhecidas. 

3.14 Encadernação 

Para encadernação de trabalhos acadêmico/científicos, produzidos no Unihorizontes, as 

orientações são: 

 Para trabalhos de graduação: não é obrigatória a encadernação em capa dura, 

deve-se verificar na Secretaria de Coordenação o número de cópias a serem 

entregues;  

 Para monografias de pós-graduação e especialização (MBA): deverá ser 

entregue em capa dura de cor preta com a identificação. Deve-se verificar na 

Secretaria de Pós-graduação o número de cópias a serem entregues;  

 Para dissertações (Mestrado):  deverá ser entregue em capa dura de cor verde 

musgo com a identificação. Deve-se verificar na Secretaria de Pós-graduação o 

número de cópias a serem entregues; 

 Para TPCC (tecnólogos) e TCC (graduação): deverá ser entregue no portal 

modle, não havendo versão impressa; 
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 Os trabalhos acadêmicos com nota a partir de 85 irão compor um banco de dados 

para posteriores consultas. 

4 ARTIGO CIENTIFICO 

Artigos elaborados para as disciplinas do Centro Universitário Unihorizontes, devem 

obedecer às recomendações de editoração contidas nesse capítulo. Para artigos 

submetidos à publicação em periódicos científicos, o autor deve observar as normas 

editoriais estabelecidas para o periódico selecionado. 

4.1 Conceitos  

 Artigo científico: parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, 
métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. 

 Artigo de revisão: parte de uma publicação que resume, analisa e discute informações já publicadas. 

 Artigo original: parte de uma publicação que apresenta temas ou abordagens originais. 

 

4.2 Estrutura 

A Estrutura de um artigo é constituída de elementos pré-textuais, textuais e pós- textuais. 

4.2.1 Elementos pré-textuais: 

  Titulo; 

  Nome (s) do autor (es); 

  Resumo na língua texto;  

  Palavras-chave na língua do texto; 

  Resumo na língua estrangeira (quando necessário); 

  Palavras-chave na língua estrangeira (quando necessário). 

4.2.2 Elementos textuais 

 Introdução; 

 Desenvolvimento (Referencial Teórico, Metodologia, Análise dos Dados); 

 Considerações finais ou Conclusão. 



35 
 

 
Para uso individual da comunidade acadêmica do Centro Universitário Unihorizontes. 

       

4.2.3 Elementos pós textuais 

 Notas explicativas; 

 Referências; 

 Glossário; 

 Apêndice (s); 

 Anexo. 

4.3 Apresentação 

4.3.1 Elementos pré-textuais 

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

diferenciados tipograficamente ou separados por dois pontos e na língua do texto; 

 O nome do (s) autor (es) acompanhado (s) de breve currículo que o identifique, 

deve aparecer em nota de rodapé indicado por asterisco na página de abertura; 

 Resumo na língua do texto: elemento obrigatório, constituído de uma sequência de 

frases concisa e objetivas e não de uma simples enumeração de tópicos, não 

ultrapassando 250 palavras, seguido, logo abaixo das palavras representativas do 

conteúdo do trabalho, isto é, palavras-chave e/ou descritores; 

 Palavras-chave na língua do texto: elemento obrigatório, as palavras-chave devem 

figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave; 

separadas entre si por ponto e finalizando também por ponto; 

 Resumo em língua estrangeira: elemento obrigatório, versão do resumo na língua 

do texto, para idioma de divulgação internacional, com as mesmas características 

(em inglês abstract, em espanhol Resumen, em francês Resumé); 

 Palavras-chave em língua estrangeira: elemento obrigatório, versão das palavras-

chave na língua do texto do resumo em língua estrangeira (em inglês Keywords, 

em espanhol Palabras clave, em francês Mots-cles). 
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4.3.2 Elementos Textuais 

 Introdução: parte inicial do artigo, onde deve constar a delimitação do assunto 

tratado, os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o 

tema do artigo; 

 Desenvolvimento: parte principal do artigo, que contem exposição ordenada e 

pormenorizada do assunto tratado. Divide-se em seções, subseções, conforme a 

NBR 6024, que variam em função da abordagem do tema e do método; 

 Considerações finais ou Conclusão: parte final do artigo, na qual se apresenta as 

conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses. 

4.3.3 Elementos pós-textuais 

 Notas explicativas: elemento opcional. A numeração das notas é feita em 

algarismos arábicos, devendo ser única e consecutiva para cada artigo. Não se 

inicia a numeração a cada página; 

 Referencias: elemento obrigatório, elaborado conforme NBR 6023/2018; 

 Glossário: elemento opcional, elaborado em ordem alfabética; 

 Apêndice: elemento opcional. São identificados por letras maiúsculas consecutivas, 

travessão e pelos respectivos títulos; 

 Anexo (s): elemento opcional. São identificados por letras maiúsculas 

consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos; 

 Ilustrações: elemento opcional; 

 Tabelas: elemento opcional. 

4.4 Formato 

O artigo deve ser apresentado em papel branco ou reciclado, formato A4 (21 cm x 29,7 

cm), fonte na cor preta, podendo-se utilizar cores nas ilustrações. 

4.5 Margem 

As folhas devem apresentar margem esquerda e superior de 3 cm e direita e inferior de 2 

cm. 
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4.6 Parágrafos 

Para os artigos o Centro Universitário Unihorizontes, optou por utilizar o parágrafo 

tradicional (um recuo a cada novo parágrafo, sem espaçamento entre linhas). 

4.7 Fonte 

O texto deve ser digitado em fonte Arial tamanho 12, exceto para citações diretas 

(tamanho 10 e com recuo de 4 cm da margem esquerda). Também são digitadas em 

tamanho 10: notas de rodapé, títulos, fontes, legendas das ilustrações, tabelas ou 

quaisquer representações gráficas.  

Os títulos das seções devem ser digitados em letras maiúsculas negritadas, na fonte Arial, 

tamanho 14, alinhados à esquerda e numerados de acordo com a NBR 6024 (2012). 

4.8 Espaçamento 

Todo texto do trabalho deve ser digitado com espaço simples (entre caracteres, palavras 

e linhas). Os títulos das seções devem ser separados por um espaço simples entre linhas, 

ou seja, antes e após a indicação e cada seção existe um espaço simples. 

4.9 Paginação 

Mínimo de 15 (quinze) páginas e máximo de 20 (vinte) páginas (as páginas começam a 

ser contadas a partir do resumo). A numeração é colocada em algarismos arábicos, no 

canto superior direito da folha, a 2 cm da borda superior da folha, ficando o último 

algarismo a 2 cm da borda direita da folha. O (s) apêndice (s) e anexo (s) também são 

numerados de forma contínua, com sua paginação dando seguimento à do texto principal 

do trabalho. 
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Quadro 3 – Recomendação de formatação para artigo cientifico 

ESTRUTURA FORMATAÇÃO 

 Título em língua portuguesa                      

 Título em língua estrangeira 
 Maiúscula, Arial 12 centralizado. 

 Subtítulo em língua portuguesa             

 Subtítulo em língua estrangeira 
 Minúscula, Arial 12 centralizado. 

 A expressão "Palavra-chave" 

 A expressão "Keywords"  Maiúscula e minúscula, Arial 12 a esquerda 

 Resumo                                                  

 Abstract                                        

 Introdução                       

 Desenvolvimento  

 (Referencial Teórico, Revisão de Literatura, 

metodologia) 

 Maiúscula, negritada, Arial 14, a esquerda 

Fonte: a autora. 

5 APRESENTAÇÃO DE CITAÇÕES 

A palavra citar é originária do latim citare e significa mencionar ou transcrever.  

As citações são feitas como forma de apoio aos argumentos apresentados no 

desenvolvimento do trabalho com informações retiradas de publicações consultadas. 

Assim sendo, o autor manifesta-se sobre o assunto e depois ratifica seu entendimento 

fazendo a citação. Dessa forma, as citações são pensamentos, conceitos, definições 

retiradas de publicações consultadas na realização do trabalho.  

Elas esclarecem, ratificam ou complementam ideias informando a fonte. A inserção de 

citações deve ser feita de forma cuidadosa, pois, a mera transcrição de ideias de outros 

autores pode desvalorizar muito o trabalho, demonstrando pouco esforço intelectual. 

O pesquisador deverá citar somente os documentos que efetivamente consultou, 

garantindo a integridade científica dos trabalhos acadêmicos. Deve-se evitar a utilização 

de citações de textos não editados e informações verbais. 
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5.1 Definição 

A NBR 10520 (ABNT, 2002, p. 1) define citação como “menção de uma informação 

extraída de outra fonte”. 

 Citação: menção de uma informação extraída de outra fonte 

 Citação de citação: citação direta ou indireta de um texto em que não se teve 

acesso ao original; 

 Citação direta: transcrição textual de parte da obra consultada 

 Citação indireta e ou paráfrase: Texto baseado na obra do autor consultado 

Dica: As citações podem aparecer no texto e em notas de rodapé. 

5.2 Regras gerais 

Na apresentação de citações, o Centro Universitário Unihorizontes adota o sistema de 

chamada autor-data. 

Quando a chamada da citação for apresentada dentro do texto deve-se indicá-la da 

seguinte forma: primeira letra inicial em maiúscula do sobrenome do autor, responsável, 

instituição ou título (quando for o caso), seguido de parênteses contendo o ano de 

publicação e páginas (para citação direta). 

Exemplo: 

Para Alday (2000, p. 6) a administração pode ser definida como “um processo contínuo e interativo que visa 

manter uma organização como um conjunto apropriadamente integrado a seu ambiente”. 

Se a indicação da citação for ao final do texto, os dados serão indicados dentro de 

parênteses da seguinte forma: sobrenome do autor, seguido do ano de publicação e 

páginas. 

Exemplo: 

A administração pode ser definida como “um processo contínuo e interativo que visa manter uma 

organização como um conjunto apropriadamente integrado a seu ambiente” (ALDAY, 2000, p. 6). 
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As citações de documentos de um só autor são mencionadas conforme exemplos a 

seguir: 

 Autor como parte do texto 

Segundo Ulrich (1998, p. 17), “a competição global eficaz demanda muito mais 
que a criação de um produto ”em um mercado interno e o seu simples embarque 
rumo a novos mercados”. 

 

 Autor não faz parte do texto 

“A competição global eficaz demanda muito mais que a criação de um produto em um mercado 
interno e o seu simples embarque rumo a novos mercados” (ULRICH, 1998, p.17). 

As citações de documentos de dois ou três autores são mencionadas conforme 

exemplos a seguir: 

 Autor como parte do texto 

Para Kotler e Lee (2005) a empresa deve definir objetivos claros e resultados mensuráveis tanto 
para si quanto para a causa. 

 Autor não faz parte do texto 

A empresa deve definir objetivos claros e resultados mensuráveis tanto para si quanto para a causa 
(KOTLER; LEE, 2005). 

As citações de documentos de mais de três autores mencionam-se o primeiro autor 

seguido da expressão et al (e outros) em itálico, conforme exemplos a seguir: 

 Autor como parte do texto 

Como lembram Almeida et al. (2001, p. 28) “a nova vanguarda do capitalismo é a produção da 
informação”. 

 Autor não faz parte do texto 

“a nova vanguarda do capitalismo é a produção de informação” (ALMEIDA et al., 2001, p. 28). 

Quando ocorre a citação direta longa de uma obra em mais de um trecho na mesma 

página, a citação deve ser repetida da mesma forma quantas vezes aparecer. 
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Para McGee e Prusak (1994) a informação será a base da competição 
principalmente no setor de serviços, mas também na indústria manufatureira. Os 
executivos precisam começar a determinar claramente o papel que a informação 
vai desempenhar no projeto e execução da estratégia competitiva de suas 
empresas[...]. Isso é o que McGee e Prusak (1994) deixam explícito em seus 
comentários. 

Quando ocorrer coincidência de sobrenomes de autores, acrescentam-se as iniciais de 

seus prenomes; se mesmo assim existir coincidência, colocam-se os prenomes por 

extenso. 

É importante lembrar que os sócios de uma empresa assumem o risco do negócio e esperam um retorno 
que é o lucro (SILVA, 2005a). 

A atividade seguradora é uma atividade regulamentada que visa a proteção dos segurados, a preservação 
da estabilidade econômico-financeira e a continuidade das seguradoras (SILVA, 2005b). 

Na lista de Referências: 

SILVA, J. Práticas contábeis das operações de seguros. Rio de Janeiro: FUNESENSEG, 2005.  

SILVA, J. Análise financeira de balanços. São Paulo: Atlas, 2005. 

As citações de diversos documentos de um mesmo autor, publicados num mesmo ano, 

são distinguidas pelo acréscimo de letras minúsculas em ordem alfabética, após a data e 

sem espaçamento, conforme a lista de referência. 

As citações indiretas de diversos documentos da mesma autoria, publicados em anos 

diferentes e mencionados simultaneamente, tem a data separada por virgula. 

Exemplo: (DREYFUSS, 1989, 1991, 1995); 

                 (CRUZ; CORREA; COSTA, 1998, 1999, 2000). 

As citações indiretas de diversos documentos de vários autores, mencionados 

simultaneamente, deve ser separado por ponto e vírgula, em ordem alfabética. 

Exemplo: Ela polariza e encaminha, sob a forma de demanda coletiva, as necessidades de todos 

(FONSECA, 1997; PAIVA, 1997; SILVA, 1997). 

Diversos autores salientam a importância do acontecimento desencadeador no início de 

um processo de aprendizagem (CROSS, 1984; KNOX, 1986, MEZIOW, 1991). 
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Ao mencionar de forma simultânea uma mesma ideia citada por vários autores, suas 

entradas (nomes) devem ser seguidas por vírgula, data, separadas por ponto-e-vírgula, 

em ordem alfabética. 

Nas citações pode-se indicar as supressões, interpolações, comentários, do seguinte 

modo: 

[...] – indica supressões; 

“O processo de criação do conhecimento organizacional inicia-se com compartilhamento do conhecimento 
tácito [...] o conhecimento tácito compartilhado é convertido em conhecimento explícito [...]” (TARAPANOFF, 

2001, p. 155). 

[] – indica interpolações, acréscimos ou comentários; 

Conforme Ferrari (2005, p. 3) “Contabilidade se estende a todas as entidades que possuam patrimônio [bem 
ou conjunto de bens culturais ou naturais] sejam físicas ou jurídicas, de fins lucrativos ou não”. 

() – Indicação de informações adicionais 

(Ex.: obtenção, fase de elaboração, tradução nossa...). 

Quando se tratar de dados obtidos por informação verbal (palestras, debates, 

comunicações e outros.), as quais não puderam ser evitadas, deve-se indicar entre 

parênteses, a expressão informal verbal, mencionando-se os dados disponíveis em nota 

de rodapé. 

Exemplo: 

No texto: 

O novo livro sobre o tema empreendedorismo estará disponível até o final deste ano (informação verbal) 

No rodapé da página: 

¹Informação fornecida pelo editor distribuidor de São Paulo. 

Na citação de trabalhos em fases de elaboração, deve-se mencionar o fato, indicando-

se os dados disponíveis, em nota de rodapé. 

Os poetas selecionados contribuíram para a consolidação da poesia do Rio Grande do Sul, séculos XIX e 
XX (em fase de elaboração) ¹. 

No rodapé da página: 

¹Poetas rio-grandenses, de autoria de Elvo Clemente, a ser editado pela EDIPUCRS, 2002. 
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Quando a citação for um texto traduzido pelo autor do trabalho, deve-se incluir, após a 

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

“a empresa deve definir objetivos claros e resultados mensuráveis tanto para si quanto para a causa” 
(KOTLER; LEE, 2005, p. 249, tradução nossa). 

Para citações de documento sem data, deve-se registrar uma data aproximada entre 

colchetes, conforme quadro abaixo: 

FREUD, S. Além do princípio de prazer. Rio de Janeiro: Imago, [1975?].  

 

5.3 Citação no texto (autor, data) 

O sistema autor-data é o adotado pelo Centro Universitário Unihorizontes. No sistema 

autor-data a indicação da fonte das citações é feita pelo sobrenome do (s) autor (es) ou 

pela instituição responsável, seguido da data de publicação do documento, separados por 

vírgula e entre parênteses quando a citação for ao final do texto. 

Para citações apresentadas dentro do texto deve-se indicá-la da seguinte forma: primeira 

letra inicial em maiúscula do sobrenome do autor, responsável, instituição ou título 

quando for o caso, seguido de parênteses contendo o ano de publicação e página se for 

uma citação direta. 

No caso de citações de documentos sem autoria deve-se colocar primeira palavra do 

título, seguida de reticências, seguida da data de publicação do documento e da (s) 

página (s) da citação, no caso de citação direta, separados por vírgula e entre parênteses.  

5.4 Tipos de citações 

As citações podem ser: 

 Direta ou textual;  

 Indireta ou livre ou conceptual;  

 Citação de citação. 
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5.4.1 Citação direta  

A citação direta é a transcrição textual de parte da publicação consultada. É aquela que 

transcreve a ideia, com as mesmas palavras usadas pelo autor. 

As citações diretas curtas, no texto, de até três linhas, devem estar contidas entre 

aspas duplas. 

Kotler e Armstrong (2003, p. 3) definem marketing como “a entrega de satisfação para o cliente em forma 

de benefício”. 

As citações diretas longas, com mais de três linhas devem ser com recuo de 4 cm da 

margem esquerda, com fonte 10 que a do texto utilizado e sem as aspas. Devem ser 

separadas do texto por um espaço 1,5 cm antes e depois. Para artigos, deve-se utilizar 

um espaço simples. 

Exemplo: 

Administração é o processo de domar e colocar em prática, decisões sobre 
objetivos e utilização de recursos. O processo administrativo abrange quatro tipos 
principais de decisões, também chamadas processos ou funções: planejamento, 
organização, execução e controle (MAXIMILIANO, 2002, p. 26). 

Nas citações diretas deve-se especificar no texto a(s) página(s), volume(s) ou tomo(s) 

do documento consultado, precedido da data separado por vírgula. 

“Grande é a importância da responsabilidade civil, nos tempos atuais, por se dirigir à restauração de um 
equilíbrio moral e patrimonial desfeito” (DINIZ, 2003, v. 7, p.5). 

5.4.2 Citação indireta 

A citação indireta é a transcrição das ideias do autor, porém descritas com as 

palavras do autor do trabalho. É a forma como o autor gera conhecimento a partir do 

conhecimento de outros autores, demonstrando um esforço intelectual maior do 

acadêmico. 

Nas citações indiretas a indicação da(s) página(s) consultada(s) no documento é 

opcional, mas o ano é obrigatório. 

Exemplos: 
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Aos membros de uma organização é permitida a ampliação ou limitação de suas forças fortes ou fracas em 

relação a está organização, mas tudo estará inteiramente ligado com forma desses serem percebidas neste 

contexto (MAXIMILIANO, 2002). 

Segundo Chiavenato (2002), as pessoas podem ampliar ou limitar as forças e fraquezas de uma empresa, 

dependendo da maneira como elas são tratadas. 

5.4.3 Citação de citação 

A citação de citação é a transcrição de uma citação direta ou indireta de um texto em 

que não se teve acesso. 

 Nesse caso deve-se empregar a expressão "citado por", para identificar o documento que 

realmente foi consultado. Vale lembrar que citação de citação, deve-se restringir a obras 

consagradas, mas de difícil recuperação para consulta e de relevância para o trabalho.  

Recomenda-se, sempre que possível não utilizar, pois pode empobrecer o texto, 

indicando talvez a falta de eficácia na pesquisa bibliográfica. A referência completa da 

obra citada deverá ser inserida em nota de rodapé. Já a referência completa do 

documento consultado, onde a citação foi localizada, deverá ser apresentada na lista de 

referências no final do trabalho. 

“Para que a mudança ocorra e continue com o passar do tempo, o indivíduo deve fazer mais do que 
simplesmente conscientizar-se das imperfeições” (LEWIN

1
, 1965 citado por BAZERMAN, 2004, p. 11). 

Na nota de rodapé: 

________________________________ 

1
LEWIN, K. Teoria de campo em ciências sociais. São Paulo: Pioneira, 1965. 

Na lista de referências:  

BAZERMAN, M. H. Para cursos de Administração, Economia e MBAs. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

Alguns exemplos de citação de documentos eletrônicos: 

 Artigo de periódico retirado de revista na internet 

No texto 

Conforme Jonathan (2011), o número de mulheres empreendedoras no Brasil cresce a cada ano de 

maneira significativa o contribuindo assim para o desenvolvimento econômico do país. 
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Na lista de referências: 

JONATHAN, E. G. Mulheres empreendedoras: desafio da escolha do empreendedorismo e o exercício do 
poder. Psicologia clínica.  Rio de Janeiro. v. 23, n.1, p. 65-85, 2007. 

 Página de site 

Dica: Nas citações de site a entrada é feita pelo autor, entidade (órgãos governamentais, empresas, 

associações, congressos, seminários) ou título (no caso de autoria desconhecida) 

 

 

 

 

Exemplo 1: 

No texto: Os fundos setoriais de ciência e tecnologia constituem um mecanismo inovador de estimulo ao 

fortalecimento do sistema de C&T Nacional (BRASIL, 2011). 

Na lista de referências: 

BRASIL. Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação. Fontes de financiamento. Disponível em: 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/28023.html. Acesso em: 24 out. 2011. 

Obs.: A entrada foi feita por Brasil (jurisdição geográfica) porque a entidade (Ministério) tem uma 

denominação genérica. 

Exemplo 2: 

No texto: O site da SICOOB Centro Cecremge1 define cooperativismo como sendo o instrumento pelo qual 

a sociedade se organiza através de ajuda mutua para resolver diversos problemas ao seu dia a dia 

(SICOOB..., 2012). 

Nota de rodapé:  

____________________________________ 

http://www.sicoobcentralcecremge.com.br 
c) monografia (manual) retirada da internet  

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/28023.html
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O Cadastro Nacional de Entidades: Qualificadas pelo Ministério da Justiça (CNEs/MJ ) é definido como: 

Um sistema eletrônico que tem como principal objetivo facilitar a comunicação entre Estado, entidades e 
sociedade, à medida que desburocratiza, padroniza e dá transparência aos processos referentes às 
qualificações federais (BRASIL, 2011, p. 10). 

Na lista de referências: 

BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Justiça. Departamento de Justiça, classificação, 
títulos e qualificação. Manual CNEs/MJ: cadastro nacional de entidades qualificadas pelo Ministério da 

Justiça. Disponível em: www.mct.gov.br/index.php acesso em 24 out. 2014. 

5.4.4 Notas de rodapé 

As notas de rodapé podem ser de referência e explicativas. Para notas de referência, em 

caso de citação de citação deve-se utilizar o sistema autor-data para obra consultada e o 

numérico (as citações recebem uma numeração única e consecutiva, a indicação pode 

ser feita entre parênteses, ou situada em expoente à linha do texto, após a pontuação que 

fecha a citação) para a obra original.  

Já para notas explicativas, deve-se utilizar o sistema numérico. Elas devem ser alinhadas, 

a partir da segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de 

forma a destacar o expoente e sem espaço entre elas com fonte menor. 

5.4.5 Notas de referência 

A numeração das notas de referência é feita por algarismos arábicos, devendo ter 

numeração única e consecutiva para cada capítulo ou parte. Essas notas são utilizadas 

principalmente para indicar obras que foram citadas dentro de outras obras (citação de 

citação), são obras importantes, de difícil acesso e que não foram recuperadas. Devem 

ser evitadas preferindo-se os originais. 

O Centro universitário Unihorizontes optou por não utilizar expressões latinas exceto nas 

referências e citações, onde serão utilizadas as expressões “In” e et al. 

http://www.mct.gov.br/index.php
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5.3.6 Notas explicativas 

A numeração das notas explicativas é feita em algarismos arábicos, devendo ter 

numeração única e consecutiva para cada capítulo ou parte. Não se inicia a numeração a 

cada página. 

6 APRESENTAÇÃO DE REFERÊNCIAS DE DOCUMENTOS 

A ABNT NBR 6023 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2018) define 

referências como um “conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um 

documento, no todo ou em partes e que permite sua identificação”. 

Sendo assim, a referência é então definida como o conjunto de descritivos de dados 

padronizados que permitem a identificação e a localização de documentos, no todo ou em 

partes, segundo normas específicas. 

 As referências devem ser apresentadas em forma de lista, incluindo-se todas as fontes 

efetivamente utilizadas e citadas no trabalho, devendo obedecer a uma ordem alfabética 

única para todo tipo de material consultado.  

6.1 Regras gerais de apresentação 

O Centro Universitário Unihorizontes optou por organizar as referências em ordem 

alfabética. 

A palavra “REFERÊNCIAS” é escrita em letras maiúsculas negritadas, na fonte Arial, 

tamanho 14, centralizada na margem superior da folha. 

As referências devem ser alinhadas à margem esquerda do texto (não justificadas), em 

espaço simples, e separadas entre si por uma linha branca de espaço simples. Usa-se 

ponto no final de cada referência da lista. 

O recurso tipográfico escolhido pelo Centro Universitário Unihorizontes para destacar o 

título da publicação é o negrito. Isto só não se aplica aos documentos sem autoria, cuja 

entrada é o próprio título.  
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É opção do Unihorizontes não utilizar o travessão para indicar a repetição de autores e 

títulos de obras. Assim sendo, eles serão repetidos quantas vezes aparecerem. 

6.2 Transcrição dos elementos 

Regras para apresentação dos elementos autor, título, edição, local, editora, data, 

descrição física e notas. 

6.2.1 Autoria 

Conforme a ABNT NBR 6023 (2018) autor (es) são “pessoa (s) física (s) responsável l 

(eis) pela criação do conteúdo intelectual ou artístico de um documento”.  

E autor (es) entidade (s) são “instituição (ões), empresa (s), comitê (s), comissão (ões), 

evento (s), entre outros, responsável (eis) por publicações em que não se distingue 

autoria pessoal.” 

6.2.1.1 Autor pessoal 

Para autor (es) deve-se indicar o último sobrenome, escrito em letras maiúsculas, seguido 

de vírgula. Em seguida coloca-se os prenomes (s), abreviado ou não, seguido de ponto. 

Quando o sobrenome do autor é composto e ligado por hífen, deve-se fazer a entrada 

pelo primeiro sobrenome. 

LIMONGI-FRANÇA, A. C.  Qualidade de vida no trabalho - QVT:  conceitos e práticas nas empresas da 

sociedade pós-industrial. 2.ed.São Paulo: Atlas, 2004 

Quando o sobrenome do autor é seguido de palavras que indicam parentesco, deve-se 

tratar as palavras “Filho”, Júnior”, “Neto” ou “Sobrinho” como parte do sobrenome. 

Exemplo: 

 ASSAF NETO, A. 

FERREIRA FILHO, M. G. 

CAMARA JUNIOR, J. M. 

a) um autor 
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 Para um autor indica-se o último sobrenome, em caixa alta (letra maiúscula), 

vírgula seguida do prenome e outro(s) sobrenome(s). 

 Quando houver até três autores, todos devem ser indicados separados entre si por 

ponto-e-vírgula seguidos de espaço. 

Exemplo:  

DESLANDES, S. F.; CRUZ NETO, O.; GOMES, Romeu. Pesquisa social: teoria, método e criatividade.   

20. ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 

 Quando houver mais quatro ou mais autores, convém indicar todos ou apenas o 

primeiro seguido da expressão et al. 

  Exemplo: 

 HAIR JUNIOR, J.F.; et al. Analise multivariada de dados. 5.ed. Porto Alegre: Bookman.  

 Autores com nomes hispânicos, nomes compostos, com grau de parentesco e com 

sobrenomes com prefixos devem ser indicados de acordo com o seguinte: 

 

 

Exemplo:  

 Sobrenome hispânico 

SHALICES GONZALEZ, P.. Ama y haz lo que queiras. Madrid: Ver. Agustiniana, 2000. 

GARCIA MARQUES, G.. O amor nos tempos de cólera. 33 ed. Rio de Janeiro: Record, 2008 

 Grau de parentesco 

ASSAF NETO, A.. Estrutura e análise de balanços: um enfoque econômico-financeiro. 8.ed., São Paulo: 

Atlas, 2007. 

GRISARD FILHO, W. Guarda compartilhada: um novo modelo de responsabilidade parental. 5.ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
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 Sobrenome composto 

ESPIRITO SANTO, M. F. de O. O Rio Grande de São Pedro entre a fé e a razão: introdução a história do 

Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Martins Livreiro, 1999. 

SAINT-ARNAUD, Y. A pessoa humana: introdução ao estudo da pessoa e das relações interpessoais. São 

Paulo, 1984. 

 Sobrenome com prefixo 

D’AMBROSIO, U. Etnomatematica: elo entre as tradições e a modernidade. Belo Horizonte: Autentica, 

2001. 

O’CONNOR, C. Roman bridges. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 

 Responsabilidade intelectual de autoria (organizador, editor, compilador e 

coordenador) 

Quando houver indicação explicita de responsabilidade pelo conjunto da obra em 

coletâneas de vários autores, a entrada deve ser feita pelo nome do responsável, 

seguido da abreviação, em letras minúsculas e no singular, do tipo de participação 

(organizador, compilador, editor, coordenador) entre parêntese 

 

 

 

A abreviatura deve estar entre parênteses 

ABREVIATURAS 

Compilador – (comp.)                                            Coordenador – (coord.) 

Compiler – (inglês) (comp.)                               Editor – (ed.) 

Tradutor – (trad.)                                                            Translator (inglês) – (tr.) 

Organizador – (Org.)    

Exemplos: 

FERREIRA, L.P. (org.). O fonoaudiólogo e a escola. São Paulo: Summus, 1991  
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MARCONDES, E.; LIMA, I.N. de (coord). Dietas em pediatria clínica. 4.ed. São Paulo: Sarvier, 1993. 

ALBERGARIA, L. de. Cinco anos sem chover: história de Lino Albergaria. Ilustrações de Paulo Lyra. São 

Paulo: FTD, 1994  

6.2.1.2 Autor entidade 

Seguem abaixo os exemplos de autor entidade: 

 Entidade coletiva 

As obras de responsabilidade de autoria de entidades coletivas como órgãos 

governamentais, empresas, associações, congressos, seminários e outros têm entrada 

pelo seu próprio nome, por extenso em letras maiúsculas. 

Exemplo: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. ABNT NBR 14724: informação e documentação 

trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011. 

 Entidade governamental 

Quando for uma instituição governamental da administração direta, seu nome deve ser 

precedido pelo nome do órgão superior ou pelo nome da jurisdição a qual pertence. 

 

 

Exemplo: 

SÃO PAULO. Secretaria do Meio Ambiente. Diretrizes para a política ambiental do Estado de São 

Paulo. São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente, 1993. 

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa. Aperfeiçoamento da democracia. Belo Horizonte: ALMG, 2003 

 Entidade com denominação específica 
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Quando a entidade, vinculada a um órgão maior, tem uma denominação específica que a 

identifica, a entrada é realizada diretamente pelo seu nome. Em caso de nomes iguais, 

deve acrescentar a área geográfica, entre parênteses. 

Exemplo: 

BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil). Relatório da diretoria-geral: 1984. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 

1985. 

BIBLIOTECA NACIONAL (Portugal). O 24 de julho de 1833 e a guerra civil de 1829-1834. Lisboa: 

Biblioteca Nacional, 1983. 

6.2.1.3 Autor desconhecido 

Em caso de autoria desconhecida, a entrada é realizada pelo título da obra, sendo a 

primeira palavra do título escrito em letras maiúsculas. O termo anônimo ou a expressão 

autor não deve ser usado.  

Exemplo: 

ADMINISTRAÇÃO de empresas: enciclopédia de direção, produção, finanças e marketing: arte ou ciência: 

São Paulo: Nova Cultural, 1986. v.1 

PEQUENA biblioteca de vinho. São Paulo: Lafonte, 2012 

6.2.1.4 Título e subtítulo 

 O título e o subtítulo devem ser reproduzidos como apresentam no documento 

separados por dois pontos.  

Sendo o título com inicial maiúscula e demais palavras grafadas em minúsculo e em 

negrito. E o subtítulo deve ser escrito em letras minúsculas  

Quando o título aparecer em mais de uma língua, considera-se o primeiro e, 

opcionalmente registra-se o segundo ou o que estiver em destaque, separados pelo sinal 

de igualdade. 

Exemplo: 

PASTRO, Claudio. Arte sacra: espaço sagrado hoje. São Paulo: Loyola, 1993 
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 Em caso de título e subtítulos longos, pode-se suprimir as últimas palavras desde 

que não seja alterado o sentido. A supressão deve ser indicada por reticencias entre 

colchetes 

Exemplo: 

ARTE de furtar[...] Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981 

 Nas referências de publicações periódicas é o título da revista ou jornal que fica em 

destaque, sendo apenas a letra inicial das palavras do título escritas em letras 

maiúsculas. Os elementos essenciais são: autor, título, subtítulo (se houver), local de 

publicação, editora, volume, número, edição, tomo(se houver)data de início e de 

encerramento, ISSN (se houver) 

Exemplo: 

REVISTA BRASILEIRA DE INOVAÇÃO. Rio de Janeiro: FINEP, v.4, n.2, jul. /dez. 2005.  

As 500 maiores empresas do Brasil. Conjuntura Econômica. Rio de Janeiro: FGV, v.38, n.8, set. 1984. 

Edição especial. 

DE LUCCA, G. Notas curtas. Getúlio, São Paulo, v.3, p.9, jul. /ago.2009. 

TEICH, D.H. A solução veio dos emergentes. Exame. São Paulo, ano 43, n.9.ed.943, p.66-67, 20 maio, 

2009 

 Artigo, seção e/ou matéria 

6.2.3 Abreviaturas 

edição (português) – ed. 

edition (inglês) – ed.  

edition (francês)- éd. 

Edición(espnahol)- ed  

Para documentos eletrônicos, considerar a versão eletrônica do documento como edição. 

DEFINITY Linux. Versão 2.0. São Paulo: Europa, 2000. 1 CD ROM.  

Não se menciona a primeira edição (1ª) de um documento. 
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6.3 Referências 

As referências dos trabalhos acadêmico-científicos devem ser ordenadas por meio do 

sistema alfabético (ordem alfabética de entrada) que é o adotado pelo Centro 

Universitário UNIHORIZONTES. 

6.3.1 Sistema alfabético 

No sistema alfabético, as referências devem estar organizadas em ordem alfabética 

independentemente do suporte físico (livros, periódicos, publicações eletrônicas, anais e 

outros), reunidas no final do trabalho. 

As chamadas no texto devem estar como aparecem nas referências, mas não 

necessariamente com a mesma grafia, por exemplo, se na referência o nome do autor 

aparece em maiúscula, não significa que no texto este nome também estará em 

maiúscula, respeitando as regras estipuladas pela NBR 10520 de apresentação de 

citações. 

6.4 Exemplos de apresentação de referências 

A seguir são apresentados exemplos de apresentação de referências. 

6.4.1 Monografia considerada no todo 

Deve-se inserir os seguintes dados: autor (es), título, subtítulo (se tiver) edição, local, 

editora, e data de publicação. Seguem os exemplos de: 

 Livros: 

Exemplo: 

KOTLER, P. ARMSTRONG, G. Princípios de marketing. 9.ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003 

FERREIRA, A.B. de H.. Novo dicionário da linga portuguesa. 4.ed. Curitiba, 2009 

Quando necessário, ou seja, para melhor caracterizar os documentos pode-se incluir 

outros dados como número de páginas, série, ISBN, ou algum outro elemento para 
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complementar à referência. Ao optar por utilizar elementos complementares, os mesmos 

devem ser incluídos em todas as referências.  

 Folheto (publicações com menos de 50 páginas) 

Exemplo: 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Avaliação do programa assistência a vítimas e testemunhas 

ameaçadas. Brasileia, 2005. 

 Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC 

Dados essenciais são: autor (es), título, subtítulo (se tiver), ano de apresentação, número 

de folhas, páginas, ou volumes, grau, vinculação acadêmica (entre parêntese), nome da 

faculdade, universidade e o ano de defesa. 

Exemplo: 

SAMPAIO, E. A correlação entre ética pessoal nos negócios. 2005. 42f. Trabalho de conclusão de curso 

(Bacharelado em Administração) Centro Universitário Unihorizontes, 2005. 

 Monografia de especialização 

Exemplo: 

SILVA FIALHO, A.A. da. Diagnostico de gestão e de educação cooperativista e responsabilidade 

social de uma cooperativa de crédito. 2010, 48f. Trabalho de Conclusão de curso (Especialização) 

Unihorizontes, Belo Horizonte, 2010. 

 Dissertação 

Exemplo: 

HONORIO, L.C. Cisão e privatização: impactos sobre a qualidade de vida no trabalho de uma empresa 

de telefonia celular, 1998, 199f. Dissertação (Mestrado em Administração). Faculdade de Ciências 

Econômicas. Belo Horizonte: UFMG, 1998 

 Tese] 

Exemplo: 



57 
 

 
Para uso individual da comunidade acadêmica do Centro Universitário Unihorizontes. 

       

MELO, M.C.de O.L. Estratégias do trabalhador informático nas relações de trabalho, 1991, 200f. Tese 

(professor titular). Faculdade de Ciências Econômicas. Belo Horizonte: UFMG, 1991 

6.4.2 Monografia considerada no todo em meio eletrônico 

 Incluem os mesmos tipos indicados acima, em meio eletrônico (disquetes, CD-ROM, 

CD, DVD, pen drive, e-books, Blu-ray disc e outros.). As referências devem obedecer 

aos padrões indicados para os documentos monográficos no todo, acrescidas das 

informações relativas à descrição física do meio eletrônico. 

Exemplo: 

FERREIRA, A. B.de H.. Novo dicionário Aurélio da língua     portuguesa. VS.5.0. Curitiba: Positivo, 2004. 
1 CD ROM. 

 Para documentos disponíveis online, deve-se registrar além dos elementos 

essenciais, registar o número do DOI (quando necessário), registar o endereço 

eletrônico precedido da expressão “Disponível em”, a data de acesso precedida da 

expressão “Acesso em “  

Exemplo: 

PINHEIRO, I. R. C. A administração do capital de giro em pequenas e médias empresas do setor de 

confecções do estado de Goiás. 2003. 125 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia). Programa de Pós-

graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2003 

Disponível em: http://150.162.90.250/teses/PEPS3099.pdf. Acesso em: 4 ago. 2006. 

LOEVINSOHN, B. Performance based contracting for health services in developing countries: a toolkit. 

Washington, DC: The work bank, 2008. 202p.(Health, Nutrition, and population series, 44821) ISBN 978-

08213-7536-5. DOI 10.1596/978-08213-7536-5. Disponivel em 

http://www.who.int/mamagement/resources/finances/covessection1.pdf.  Acesso: 7 maio 2010 

6.4.3 Parte de monografia 

 Os elementos essenciais são: autor(es), título da parte, seguidos da expressão “In:”, 

e da referência completa da monografia no todo. No final da referência deve-se 

informar a paginação ou outra forma de individualizar a parte referenciada. Inclui 

http://www.who.int/mamagement/resources/finances/covessection1.pdf
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capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma obra, com autor(es) e/ou título 

próprios. 

Exemplo: 

PORTER, M.E.. Como as forças competitivas moldam a estratégia. In: MONTGOMERY, C.A.; PORTER, 
Michael Eugene. (Orgs.). Estratégia: a busca da vantagem competitiva. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 
Cap. 3, p. 11-27. 

PORTER, M.E.. Estratégia empresarial. In: PORTER, M.E.. Vantagem competitiva d s nações. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 1989. Cap. 11, p. 647-687. 

6.4.4 Parte de monografia em meio eletrônico 

 As referências devem obedecer aos mesmos padrões indicados na seção 5.4.2 

deste Manual, acrescidas das informações relativas à descrição física do meio eletrônico 

(disquetes, CD-ROM, online e outros.). Quando se tratar de obras consultadas online, 

deve-se mencionar as informações sobre o endereço eletrônico, precedido da expressão 

“Disponível em:” e a data de acesso ao documento, precedida da expressão “Acesso 

em:”. 

ALIGHIERI, Dante. Paraíso. In: ALIGHIERI, Dante. A divina comedia. São Paulo: Atena, 2003. p. 524-782. 
Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/eb000002.pdf>. Acesso em: 4 ago. 2006. 

APARELHO digestivo. In: ENCICLOPÉDIA digital em multimídia. [S.l.]: GLLG Assessoria Informática, c1998. 

CD -ROM 2. 

6.4.5 Publicação periódica considerada no todo 

 Em referências de periódicos os meses devem ser indicados de forma abreviada, no 

idioma original da publicação. A publicação periódica considerada no todo inclui o 

título, local de publicação, editora, data de início e de encerramento da publicação. 

REVISTA BRASILEIRA DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO. São Paulo: FEBAB, 1993-1992. 

 Em referências de coleções de periódicos em curso de publicação, indica -se apenas 

a data inicial (o ano em que começou o periódico), seguida de hífen e um espaço. 

CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO. Brasília: IBICT, 1993-2017  
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 Se a publicação indicar, em lugar de meses, as estações do ano ou as divisões do 

ano em trimestres, semestres, e outros, transcrevem-se tais como aparecem no 

documento. 

6.4.6 Artigo ou matéria de revista 

 Incluem partes de publicações periódicas (volumes, fascículos, números especiais e 

suplementos, com título próprio), comunicações, editoriais, entrevistas, recensões, 

reportagens, resenhas e outros. Os elementos essenciais são autor (es), título da 

parte, artigo ou matéria, título da publicação, local de publicação, número do volume 

e ou ano, número do fascículo, paginação inicial e final e data. 

FONSECA NETO, F. de A.; TEIXEIRA, J. R.. Sustentabilidade da dívida pública do Brasil. Economia, 
Brasília, v. 7, n. 1, p.101-132, jan./abr. 2006. 

ZANINI, M.; MIGUELES, C.. Sua empresa já fez diagnóstico de intangíveis? HSM, São Paulo, v. 2, n. 85, 

p.31-38, mar./abr. 2011. Entrevista concedida a Adriana Salles Gomes. 

6.4.7 Artigo ou matéria de revista em meio eletrônico 

 As referências devem ser acrescidas meio eletrônico (disquetes, CD-ROM) de 

informações relativas à descrição física do online e outros. 

GUZZO, J. R. A arte de piorar o que já é ruim. Exame, São Paulo, v. 40, n. 4, 1 mar. 2006. Disponível em: 
<http://portalexame.abril.com.br/revista/exame/edicoes/0862/economia/ m00807 75.html>. Acesso em: 5 
ago. 2006. 

6.4.8 Publicação Periódica: Artigo ou matéria de jornal 

 Incluem comunicações, editorial, entrevistas, recensões, reportagens, resenhas e 

outros. Os elementos essenciais são autor (es), (se houver) título do jornal, local de 

publicação, data, seção, caderno ou parte e paginação. 

WERNECK, G.. Sabores da colônia. Estado de Minas, Belo Horizonte, 6 ago. 2006. Cadernos gerais, p.2  

 Quando não houver seção, caderno ou parte, a paginação do artigo precede a data. 

BARACAT, A.. Células-tronco e fundamentalismo. Estado de Minas, Belo Horizonte, p. 7, 6 mar. 2008. 
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6.4.9 Publicações Periódicas: Artigo ou matéria de jornal em meio eletrônico 

 As referências devem obedecer aos padrões indicados para coleção de publicações 

periódicas, acrescidas do DOI e de informações relativas à descrição física do meio 

eletrônico (disquetes, CD-ROM, online e outros). 

 

Exemplo:  

ACTA CIRURGICA BRASILEIRA. São Paulo: Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da 

Pesquisa em Cirurgia, 1997. ISSN 1678-2674 versão online. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sciserial&pid=012-8650&ing=pt&nrm=iso. Acesso em 22 

ago.2013 

 

6.4.10 Congressos, seminários, simpósios e outros como um todo 

 Inclui um conjunto de documentos reunidos num produto final (anais, resultados, 

proceedings, entre outras denominações) ao término de um evento. Deve-se inserir o 

nome do evento, numeração (se houver), ano e local de realização, o título do 

documento (anais, atas, tópico temático), local de publicação, editora e data de 

publicação Disponível em: Acesso em: 

Exemplo:  

ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – ENANCIB, 3. 2004, Curitiba. 
Anais. São Paulo: ANCIB, 1999. 527 p. 

6.4.11 Congressos, seminários, simpósios e outros como um todo em meio 

eletrônico  

 As referências devem ser acrescidas de informações relativas à descrição física do 

meio eletrônico (disquetes, CD-ROM, online e outros). 

Exemplo: 

COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE PODER LOCAL, 8. 1999, Salvador. Anais... Salvador: 

NEHP/CPD/UFBA, 1999. 1 CD-ROM. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sciserial&pid=012-8650&ing=pt&nrm=iso
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6.4.12 Trabalho apresentado em congressos, seminários, simpósios e outros 

 Os elementos essenciais são: autor(es), título do trabalho apresentado, seguido da 

expressão In: nome do evento, numeração do evento (se houver), ano e local 

(cidade) de realização, título do documento (anais, atas, tópico temático, e outros.), 

local, editora, data de publicação e página inicial e final da parte referenciada. 

 

 

Exemplo: 

CANTO, O. M. do. O saber, a tecnologia e a universidade. In: SEMINARIO UNIVERSIDADES REGIONAIS 
BRASILEIRAS: Elementos para uma proposta, 2004, Lajeado, Anais...Lajeado: UNIVATES, 2005. p.237-

242  

6.4.13 Trabalho apresentado em congressos, seminários, simpósios e outros em 

meio eletrônico  

 As referências devem ser acrescidas de informações relativas à descrição física do 

meio eletrônico (disquetes, CD-ROM, online e outros). 

Exemplo: 

BRENNAND, E. G.; BEZERRA, F.. Construindo redes comunicacionais: a biblioteca digital Paulo Freire. In 
CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIAS DA COMUNICAÇÃO, 25, 2002, Salvador. Anais...São Paulo: 
Intercon, 2002. Disponível em: 
http://reposcom.portcom.intercom.org.br/bitstream/1904/19258/1/2002_ENDOCO M_ BRENNAND.pdf. 
Acesso em: 8 ago. 2006. 

6.4.14 Patente 

Os elementos essenciais são: entidade responsável e/ou autor, título, número da patente 

e datas (do período de registro). 

Exemplo: 

ACTARIS LTDA. José Luiz Sande Goiriz. Eliminador de ar. BR n. PI 0300206-3, 24 jan. 2003. 

UFMG. Sistema de amortecimento para solados de calçados. BR n. PI 0800552-4, 15 jan. 2008. 
Disponível em http://www.ufmg.br/proplan_site_antigo/relatorios_gestao/relatorio_gestao_2008/d 
ados/2/2.4.3.html. Acesso em: 10 out. 2011. 

http://www.ufmg.br/proplan_site_antigo/relatorios_gestao/relatorio_gestao_2008/
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6.4.16 Documento jurídico 

Inclui legislação, jurisprudência (decisões judiciais) e doutrina (interpretação dos textos 

legais). Seguem exemplos: 

 Código: 

BRASIL. Código comercial. São Paulo: Vértice, 2005. 

 Constituição: 

BRASIL. Constituição (1988). Emenda constitucional nº 9, de 10 de maio de 1996. Lex: legislação federal e 
marginalia, São Paulo, v. 60, p. 1266, out./ dez. 1996. 

 Decreto: 

BRASIL. Decreto legislativo nº 93, de 92. Revista Forense, Rio de Janeiro, v.320, p. 331, out./ dez. 1992. 

 Instrução normativa: 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacional de Assistência 
Social. Instrução normativa nº 01, de 26 de agosto de 2011. Diário Oficial [da] União, Brasília, DF, 30 jan. 
2011. Seção 1, p.2. 

 Portaria: 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 77, de 20 de abril de 2011. Diário Oficial da união, Brasília, 

DF, 25 abr. 2011. Seção 1, p.1 

 Medida provisória: 

BRASIL. Medida provisória nº 299, de 1 de outubro 1991. Interpreta a Lei nº 8.031, d 12 de abril de 1990. 
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 2 out. 1991. Seção 1 p. 

68.  

 Resolução: 

MINAS GERAIS. Resolução nº 5322, 2008. Altera a Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de 1997, que 
contém o Regime Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Diário do Legislativo [de] 
Minas, Belo Horizonte, 23 dez. 2008. p. 54. 

 Súmula: 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 14. In: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmulas. São 

Paulo: Associação dos Advogados do Brasil, 1994. 
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 Processo administrativo: 

MINAS GERAIS. Tribunal de Contas. Prorrogação de contratos de concessão de serviços de transporte 
coletivo sem licitação. Processo administrativo nº 734.282.4. Relator: Conselheiro Antônio Carlos de 
Andrada. Belo Horizonte, 20 de maio de 2009. Revista do Tribunal de contas do Estado de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, v.71, n.2, ano 27, p. 175-203, abr./jun. 2009. 

 Hábeas-corpus: 

BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Habeas-corpus nº 2.183.5, da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Brasília, DF, 27 outubro de 1993. Revista do Superior Tribunal de 
Justiça. Brasília, ano. 7, n. 75, p.75, nov. 1991. 

 Mandado de segurança: 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n. 21.331. Impetrantes: Marco Aurélio 
Guimaraes e outro. Impetrado Presidente da República. Relator: Ministro Neri da Silveira. Brasília, 3 de 

fevereiro de 1993. Revista Trimestral de Jurisprudência. Brasília, v. 150, p.742-743, Dez 1994. 

 Artigo de periódico: 

MOREIRA, J. C.B. A nova definição de sentença. IOB de Direito Civil e Processual Civil, Porto Alegre, v. 
7, n. 41, p. 51-60, maio/jun. 2006. 

 Monografia: 

SANTOS, G.dos. Estatuto da igualdade racial a luz do Art. 5º, C PUT, da Constituição Federal. 2010. 
50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito).  Belo Horizonte: Unihorizontes, 2010. 

 Documento jurídico em meio eletrônico 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 16. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os 
litígios decorrentes de acidente do trabalho. Disponível em:  
http://www.dji.com.br/normasinferiores/regimento-interno-e-sumula-stj/stj-
0001a0030.htm#SUMULA%20No%2015. Acesso em 4 agosto 2006. 

 Filmes 

QUANTO vale ou é por quilo? Direção: Sérgio Bianchi. Produção: Paulo Galvão. São Paulo: Agravo 
Produções Cinematográficas, 2005. 1 DVD. (108 min.), son., color. 35mm. 

 Documento cartográfico 

ATLAS geográfico mundial. São Paulo: Folha da Manhã, 1994. 1 atlas. Escalas variam. 

 Documento cartográfico em meio eletrônico 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRFIA E ESTATÍSTICA. Distribuição Espacial da indústria 2002. Rio de 
Janeiro, 2002. 1 Mapa. Escala indeterminada. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/atlasescolar/mapas_pdf/brasil_distribuicao_indus trias.pdf. Acesso em: 10 
out. 2011. 

http://www.dji.com.br/normasinferiores/regimento-interno-e-sumula-stj/stj-0001a0030.htm#SUMULA%20No%2015
http://www.dji.com.br/normasinferiores/regimento-interno-e-sumula-stj/stj-0001a0030.htm#SUMULA%20No%2015
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6.4.21 Documento de acesso exclusivo em meio eletrônico 

 Inclui base de dados, listas de discussão, sites, arquivos em disco rígido, 

programas, conjuntos de programas e mensagens eletrônicas entre outros. Os 

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

houver) e descrição física do meio eletrônico. As referências devem ser acrescidas 

de informações relativas à descrição física do meio eletrônico (disquetes, CD-ROM, 

online e outros). 

 

 

 Documento avulso: 

FONTES, J. C.. Contabilista x crimes na nova Lei de falência. Disponível em: 

<http://:www.classecontabil.com.br/temasDireitoEmpresarial.php?id=29>. Acesso em 9 de maio 2006 

 Parte de uma publicação: 

PERFIL dos municípios brasileiros: gestão pública 2001. In: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATÍSTICA. Banco de dados. 2001. Disponível   http://www.ibge.gov.br/munic2001/index.php>. Acesso 

em: 25 out. 2011. Acesso em 25 de out.2011. 

 Programa 

KIT de migração para Windows 2000. [S.l.]: Microsoft Corporation, c2001. 2 CD-ROM. 

 Página de site 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES. Apresentação da Biblioteca. Disponível em:  
http://www.unihorizontes.br/novosite/apresentacao-da-biblioteca.html. Acesso em: 10 out. 2011. 

 As mensagens que circulam por intermédio do correio eletrônico devem ser 

referenciadas somente quando não se dispuser de nenhuma outra fonte para 

abordar o assunto em discussão. 

MARQUES, C. de M. P..  Biblioteca virtual. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por < out. 2011 

6.4.22 Documento iconográfico 

São eles gravuras, ilustrações, fotografias, cartaz, slides, transparências entre outros. 

Para esses materiais os elementos essenciais são: autor(e), título (quando não existir, 

deve-se atribuir um denominação ou a indicação em título entre colchetes), data e 

especifica. 

http://www.ibge.gov.br/munic2001/index.php%3e.
http://www.unihorizontes.br/novosite/apresentacao-da-biblioteca.html%3e.
http://www.unihorizontes.br/novosite/apresentacao-da-biblioteca.html%3e.
mailto:%3celcia.goncalves@unihorizontes.br
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NOVA REPÚBLICA (1985-1997). In: PEREIRA, L. M. L.; FARIA, M. A. de. Associação Comercial de Minas: 
uma história de pioneirismo e desenvolvimento: 1901-2001. Belo Horizonte: ACMinas, 2001. cap. 5, p. 286-
287. 1 fotografia. 

 Sempre que necessário acrescentar outros elementos para melhor identificar o 

material. 

PENNA, M.. [Rio São Francisco]. 2011. 1 gravura, color. Coleção particular. 

 

6.4.24 Outras Fontes de Pesquisa 

 CD-ROM de música 

MONTE, M.. Infinito particular. São Paulo: EMI, 2006. 1 CD. 

 

 Documento sonoro no todo 

MOSAICO. [ Compositor e interprete]: Toquinho. Rio de Janeiro: Biscoito Fino. 2005 1 CD(37min). 

 Relatório 

BRASIL. Ministério da Educação. Comissão assessora para educação superior a distância (portaria 
MEC nº 335, de 6 de fevereiro de 2002). 
 
Relatório. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/EAD.pdf>. Acesso em: 11 out. 2011. 
 
Nota: quando a palavra “Relatório” fizer parte o título, a mesma deve ser inserida junto ao título. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Relatório de atividades. Belo Horizonte, 2010.  

 Vídeo on-line 

QUIROGA, R. O direito na vida do empreendedor. Wokshop Endeavor Brasil, 07 de outubro de 2010.  
Disponível em < ttp://www.endeavor.org.br/endeavor_tv/operacoes/workshops/aspectos-juridicos-
trabalhista/o-direito-na-vida-do-empreendedor>.  Acesso em: 07 nov. 2011. 
 

 Resenha 

ORTIZ, R. Ciências Sociais e trabalho intelectual. São Paulo: Olho d’água, 2002. Resenha de BASTOS, 
Elide Rugai. Ciências sociais e trabalho intelectual. Tempo Social, São Paulo, v.14, n.4. p.209-212, out. 
2002. 

 Correspondências 

PILLA, Luiz [Correspondência]. Destinatário: Moyses Velhinho. Porto Alegre, 6 ju.1979 1 cartão pessoal 

PILLA, Luiz [Correspondência]. Destinatário: Moyses Velhinho. Porto Alegre, 6 ju.1979 bilhete. 

LISPECTOR, Clarice[Carta enviada para suas irmãs]. Destinatário: Elisa e Tania Lispector. Lisboa, 4 

ago.1944 1 carta. Disponível em http//www.claricelispector.com.br/manuscrito_minhasqueridas.aspx. 

Acesso em 4set. 2010 

 Parte de evento em monografia 

BRAYNER, A.R.A; MEDEIROS, C.B. Incorporação do tempo em SGBD orientado a objetos. In: SIMPOSIO 

BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS, 9, 1994 São Paulo. Anais[...]São Paulo: USP, 1994 

http://www.endeavor.org.br/endeavor_tv/operacoes/workshops/aspectos
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 Entrevista 

HAMEL, G. Eficiência não basta: as empresas precisam inovar na gestão. [Entrevista cedida a] Chris 

Stanley. HSM Management, São Paulo, n.79, mar. /abr. 2010. Disponível: http://www.revistahsm.com.br. 

Acesso em 23 mar. 2017 

 Documento meio eletrônico (redes sociais) 

DIRETOR do Scielo, Abel Packer, apresenta hoje palestra na 4 edição dos Simpósios Temáticos do 

Programa de Pós-graduação em Química da UFMG. [São Paulo], 27 fev. 2015. Twiter@redescielo. 

Disponível em http://twiter.com/redescielo/status/5712619868829969. Acesso em 5 mar. 2015 

 

BRAVESCO, A.; BARBAOSA, E. ETCHEVERRY, K.M. (org.) Projetos de filosofia. Porto Alegre: Edipucrs, 

2011. E-book (213p) (Coleção Filosofia). ISBN 978-85-397-0073-8. Disponível em 

http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/projetosdefilosofia.pdf. Acesso em 21 ago. 2011 

 

OBSERVAÇÃO: É importante ressaltar que caso ocorra alguma divergência, prevalecem o padrão 

Centro Universitário Unihorizontes especificado neste Manual. 

REFERÊNCIAS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022 – Informação e 
documentação – Artigo em publicação periódica científica impressa – Apresentação. 
Rio de Janeiro, 2002. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023 – Informação e 
documentação – Referências – Elaboração. Rio de Janeiro, 2018. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6024 – Informação e 
documentação – Numeração progressiva das seções de um documento escrito –  
Apresentação. Rio de Janeiro, 2012. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6027 – Informação e 
documentação – Sumário – Apresentação. Rio de Janeiro, 2003a.  
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6028 – Informação e 
documentação – Resumo – Apresentação. Rio de Janeiro, 2003b.  
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520 – Informação e 
documentação – Citações – Apresentação. Rio de Janeiro, 2002.  
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12225 – Informação e 
documentação – Lombada – Apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724 – Informação e 
documentação – Trabalhos acadêmicos – Apresentação. 3. ed. Rio de Janeiro, 

http://www.revistahsm.com.br/
http://twiter.com/redescielo/status/5712619868829969
http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/projetosdefilosofia.pdf
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2011. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Centro de 
Documentação e Disseminação de Informações. Normas de apresentação tabular. 
3. ed. Rio de Janeiro, 1993. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 1 

Modelo da primeira página de um artigo 

CONSULTORIA NO MERCADO IMOBILIÁRIO: a importância do 
consultor no ramo das incorporações imobiliárias 

 
Andressa Rodrigues Barcellos* 

 

RESUMO 
 
Diante da concorrência acirrada dos mercados, as empresas brasileiras do segmento imobiliário foram 
impulsionadas a aderir a um novo padrão de qualidade na prestação de serviços, implementando a 
consultoria como estratégia competitiva para assegurar o sucesso das incorporações nesse ramo de 
atividade. Este trabalho tem como objetivo principal discutir os benefícios da consultoria para as 
incorporações imobiliárias. Destaca-se para este efeito, o conhecimento específico como principal fomento 
utilizado por empresas do segmento, pois, a consultoria tem sido uma ferramenta das organizações na 
busca pela vantagem competitiva sustentável e pelo aumento na qualidade dos serviços prestados. Como 
metodologia foi utilizada a pesquisa qualitativa que teve como instrumento de coleta de dados a revisão de 
literatura combinada a entrevistas e semiestruturadas, analisados e interpretados pelo método comparativo. 
A crescente competitividade do mercado imobiliário impulsiona novos padrões de exigência dos clientes. 
Perante este cenário, o consultor imobiliário passa a ser o principal fator de diferenciação da prestação de 
serviços de alta qualidade a este serviço público. 
 
Palavras-chave: Consultoria.  Incorporações. Mercado imobiliário.  Informação. Conhecimento. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
         Em fase de um cenário de grandes transformações no mercado imobiliário, 
provocadas pelas constantes inovações, acumulo de investimento e velocidade das 
informações, empresas que operam no segmento imobiliário têm enfrentado a dinâmica 
de atuar em um ambiente cada vez mais competitivo e globalizado. 
 
         A participação do mercado imobiliário na economia brasileira é bastante importante, 
tanto no montante financeiro quanto a complexidade dos processos inerentes às suas 
transações. O aumento das incertezas que envolvem as incorporações imobiliárias e a 
evolução acelerada das tecnologias induziu as organizações a procurarem um novo tipo 
de atuação e de profissional que reúna conhecimento atualizado e aprofundado sobre 
certos nichos de mercado. No que tange ao mercado imobiliário, o profissional almejado é 
o consultor. Este ator surge com a intenção de assistir aos clientes deste segmento em 
suas necessidades fornecendo informações acerca de sua especialidade. 
 
  
__________________ 
* Aluna do 8º período de Administração do Centro Universitário Unihorizontes – 2019 
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RESUMO 
 
A discussão acerva da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho tem ganhado 
repercussão mundial. Saber lidar com as diferenças tem se mostrado fator fundamental para a 
sustentabilidade do negócio, uma vez que a diversidade dos empregados se torna um diferencial 
competitivo para as organizações. O objetivo geral desta pesquisa constitui em descreve e analisar a 
percepção dos gestores sobre os desafios encontrados no processo de inclusão de deficientes visuais com 
baixa visão no trabalho em uma instituição pública de ensino superior do Estado de Minas Gerais. Para tal, 
foi realizado um estudo de caso, descritivo de abordagem qualitativa. 
 

 
Palavras-chave: Inclusão. Deficiente visual. Mercado de Trabalho. Instituição Pública 
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ABSTRACT 
 

The discussion about the inclusion of people with disabilities in the labor market has gained worldwide 
recognition. Dealing with differences has proven fundamental to sustainability of the business, once the 
diversity of employees gets a competitive advantage for organizations. The entire objective of this work 
consisted in describing and analyzing the perception of managers about the callenges of the process os 
inclusion of the visually impaired people with low vison capacity at work in a public instution of higer 
education in the state Minas Gerais. 
 
Keywords: Inclusion. Visual deficient. Manager Labor market. 
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FNH – Faculdade Novos Horizontes 

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
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GLOSSÁRIO 
 

Accounting:  contabilidade (a profissão). Ciência contábil. 
 
Counter:  contador, contabilista. 
 
Antivírus: programa ou software especificamente desenvolvido para detectar, anular e 
eliminar de um computador vírus e outros tipos de código malicioso. 
 
Assinatura digital: código utilizado para verificar a integridade de um texto ou 
mensagem. Também pode ser utilizado para verificar se o remetente de uma mensagem 
é mesmo quem diz ser. 
 
Autoridade certificadora: entidade responsável por emitir certificados digitais.  
 
Criptografia: ciência e arte de escrever mensagens em forma cifrada ou em código. É 
parte de um campo de estudos que trata das comunicações secretas. É usada, dentre 
outras finalidades, para: autenticar a identidade de usuários; autenticar transações 
bancárias; proteger a integridade de transferências eletrônicas de fundos, e proteger o 
sigilo de comunicações pessoais e comerciais. 
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Endereço IP: este endereço é um número único para cada computador conectado à 
Internet, composto por uma sequência de 4 números que variam de 0 até 255, separados 
por ".". Por exemplo: 192.168.34.25. 
 
Firewall: dispositivo constituído pela combinação de software e hardware, utilizado para 
dividir e controlar o acesso entre redes de computadores. 
 
HTML: Do Inglês HyperText Markup Language. Linguagem universal utilizada na 
elaboração de páginas na Internet. 
 
Management: administração, gerência, direção. 
 
Management trust: fundo de investimento que goza de grande liberdade em sua política 
de aplicação. 
 
Manager: diretor, gerente, administrador ou empresário. 
Managers: são os banqueiros que firmam entre si o compromisso de subscrever e/ou 

repassar a terceiros, determinado montante de um empréstimo sindicado. 
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Roteiro de entrevista 

 

1) Como você classifica a qualidade geral dos treinamentos oferecidos pela empresa?  

 

2) O que é ser gestor de recursos humanos na empresa?  

 

3) Qual a imagem que você faz da empresa onde atua como gestor?  

 

4) Quais as principais dificuldades enfrentadas pelo gestor de recursos humanos no 

desenvolvimento de suas funções?  

 

5) A empresa oferece benefícios para a realização de cursos de aperfeiçoamento para o 

gestor de recursos humanos? 
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Científica, 7-8, 23, 25-29 conceito, 2-6 Conceito de definição, elaboração -15 
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Aspectos sociais, 47 da, 44-46 dimensão -50 H 

C Hierarquia 

Cargo definição de, 34 descrições de, 35-39 

D 

Administrativa, 24-26 de objetivos, 16, 18 4, 7 

Incentivos
, 

salariais, 77, fiscais, 24, 36 

financeiros, 42, ambiental, 13  

Departamentalização conceito de, 64-66 

funcional, 68, 70 

P 

 Planejamento estratégico, 18-24 
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