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Trabalhos Acadêmicos
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 Conceito

 Apresentação

 Regras gerais de apresentação

 Elementos pré-textuais

 Elementos pós textuais
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Conceito
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“Especifica os princípios gerais para a elaboração de trabalhos

acadêmicos visando à sua apresentação à instituição.” (ABNT,

2011, p. 1).



 Papel formato A4.

 Impresso em preto, exceto  

ilustrações.

 Fonte tamanho 12 para o  

texto.

 Fonte tamanho menor que o

texto para citações diretas

recuadas, notas de rodapé,

números de página e

legendas.

3 cm

3 cm

2 cm

2 cm
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Regras Gerais de Apresentação
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Contar todas as folhas a partir da folha de rosto.  

Numerar a partir da introdução.

Espaço entre parágrafos a critério do autor.

Espaçamento entrelinhas 1,5 para o texto.

Espaçamento simples para: citações diretas com

mais de três linhas, notas de rodapé, referências,

legendas, ilustrações e tabelas.

NBR 14724/2011 - Trabalhos Acadêmicos

Regras Gerais de Apresentação
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Apresentação
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 Capa

 Elementos pré-textuais

 Elementos textuais

 Elementos pós-textuais



Instituição

Autor

Título

Cidade  
Ano

Faculdade CNA de Tecnologia

JOÃO PAULO CAMPOS AGUIAR

AGRICULTURA FAMILIAR: café e

cana-de-açúcar

Brasília

2019
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Capa
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Elementos Pré-textuais

10 Biblioteca da Faculdade CNA de Tecnologia –Apoio aos TrabalhosAcadêmicos

 Folha de rosto*

 Ficha catalográfica

 Folha de aprovação*

 Dedicatória

 Agradecimento

 Epígrafe

 Resumo*

 Resumo em língua

estrangeira (Abstract)*

 Lista de ilustrações

 Lista de tabelas

 Lista de abreviaturas e

siglas

 Lista de símbolos

 Sumário*

*Elementos obrigatórios



Autor

Título

Cidade  
Ano
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Termo de aprovação

8 cm da margem esquerda  
Entrelinhas simples

NBR 14724/2011 - Trabalhos Acadêmicos

Folha de Rosto

JOÃOPAULO CAMPOSAGUIAR

AGRICULTURA FAMILIAR: cafée

cana-de-açúcar

Monografia apresentada como  

requisito para conclusão do curso  

superior Tecnologia em Agronegócio  

da Faculdade de Tecnologia CNA  

Orientador: Prof.

Brasília  

2019



Autor

Título

Termo de aprovação

Cidade e Data

Banca examinadora
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Folha de Aprovação

JOÃOPAULO CAMPOSAGUIAR

AGRICULTURA FAMILIAR: cafée

cana-de-açúcar

Monografia apresentada como  

requisito para conclusão do curso  

superior Tecnologia em Agronegócio  

da Faculdade de Tecnologia CNA  

Orientador: Prof.

Brasília, 10 de Janeiro de 2019.

Banca Examinadora

Profa. Laura Frade, Dra.

Orientadora

Prof. Thiago Masson, Msc.

Examinador

Profa. Joaci Medeiros, Msc.

Examinador

12 Biblioteca da Faculdade CNA  de Tecnologia – Apoio aos Trabalhos Acadêmicos



 Texto livre, onde o autor presta

homenagem ou dedica seu trabalho a

alguém.
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NBR 14724/2011 - Trabalhos Acadêmicos

Dedicatória (opcional)



Texto livre. Destina-se agradecer às pessoas

que auxiliaram na elaboração do trabalho.

 Os títulos das seções sem indicativo

centralizados comonumérico devem ser  

agradecimento.
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Agradecimento (opcional)
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 Alinhamento livre;
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 Trata-se de uma citação, seguida de indicação de
autoria, relacionada à matéria tratada no corpo do
Trabalho.Podem também, constar epigrafes nas
folhas de abreviaturas das seções primárias
(elemento opcional). Não se escreve a palavra
epigrafe.

NBR 14724/2011 - Trabalhos Acadêmicos

Epígrafe (opcional)

“De t u d o f i c a r a m t rês coisas: A c e r t e z a d e q u e

e s t a m o s co meçando . . .   

A c e r t e z a d e q u e é preciso co n t in u a r . . .

A c e r t e z a d e q u e p o d e m o s ser i n t e r r o m p i d o s

a n t e s  d e t e r mi na r . . .   

F a ç a m o s d a i n t e r r u p ç ã o u m c a m i n h o novo . . .

D a q u ed a , u m passo d e dança . . .

D o med o , u m a escada. . .

D o sonho, u m a ponte. . .

D a p r o c u r a , u m encontro .”

F e r n a n d o S a b in o



 Extensão: 150 a 500 palavras em um único

parágrafo (teses, dissertações trabalhos de

conclusão e relatórios técnico-cientificos).

 100 a 250 palavras para os artigos de periódicos.

 O resumo deve ser iniciado com parágrafo, em

texto único e com espaçamento de 1,5 entre

linhas para trabalho acadêmicos e com

espaçamento simples entre linhas paraartigos.

 Deve conter ao final pelo menos 3 palavras-chave

separadas entre si por ponto.
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RESUMO

A efetivação do Estado Democrático de Direito prometido

pela Constituição de 1988 somente é possível com a proteção

integral da dignidade da pessoa humana e dos demais princípios

por ela consagrados. Todo indivíduo, sem exceção, possui

dignidade simplesmente pelo fato de ter natureza humana.

Portanto, essa qualidade inerente e distintiva de cada ser humano,

geradora de um complexo de direitos e deveres igualmente

fundamentais, não pode ser afastada nem mesmo daquele

indivíduo que venha a cometer os atos mais indignos. Se assim não

fosse, a pessoa na seria rebaixada a mero objeto (instrumento),

situação inaceitável em nosso ordenamento constitucional.

Nesse sentido, a doutrina de Günther Jakobs, é incompatível com a

ordem jurídica instituída pela Constituição de 1988. Primeiro, por

considerar que o indivíduo possa perder seustatus de pessoa,

negando, assim, o caráter irrenunciável da dignidade humana.

Segundo, pelo perigo que este direito penal do inimigo pode trazer,

qual seja, servir para legitimar qualquer espécie de Estado

(autoritário, ditatorial, nazi-fascista). Rememorando os trágicos

acontecimentos da Segunda Guerra Mundial e os períodos de

ditadura vividos no Brasil e em muitos outros países, percebe-se

como é prejudicial concentrar nas mãos do Estado poderes

ilimitados.E para limitar esse poder nada melhor que a estrita

observância do princípio da dignidade humana que é base, freio e

dever a ser seguido por todos, sem exceção.

Palavras-chave: Constituição Brasileira de 1988. Dignidade

humana. Direito penal do inimigo.
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Resumo
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Resumo em Língua Estrangeira

17 Biblioteca da Faculdade CNA  de Tecnologia – Apoio aos Trabalhos Acadêmicos

ABSTRACT

Despite the complexity of the problem of judicial delays , this reality almost every

country in the western world , are belonging to the civil law system , are the

common law , we often face opinions and proposals simplistic solutions that

proliferate in lay , professional and academic environment . in this sense, there

seems to be a consensus , revealed in a mythical and ideological discourse , that

main cause which confirms judicial delays in Brazil is the archaism of appeal

system , which provides a plethora of resources , managed, according to expertise

and cunning of the professional right to postpone the deeds . This sort, and from

bülowiano theoretical basis ( theory of the case as a legal relationship between

people) and instrumentalist ( process theory as a tool of jurisdiction) , we seek to

solve the problem of defective legislative forecast ( which admits many appellate

species) and performance of the parties allegedly delaying the exclusion of

fundamental rights process , notably the legal defense , and the contradictory

equality , expanding Decision-making " powers " of the magistrate and limiting

the involvement of stakeholders ( legitimate ) in the construction of provisionses (

decisions sensu lato) . It is what can be seen from the analysis of reforms and

proposals to reform the civil appeal system Brazilian. This paper proposes the

reorganization of constitutional logic of this reversal permeating through

overcoming procedural theories existing today in order to tailor the procedural

system to the Constitution . This espistêmico should start turning up at the

Academy , cambiando become the dominant model of teaching law to the

promoter of democracy.

Keywords: Procedural law. Resources ( Law ). Due process. CivilProcedure.

 Elementos obrigatórios somente

dissertação e tese, digitado em

para  

folha

separada (em qualquer idioma), seguindo

das palavras- chave. Segue as mesmas

características do resumo em português.



 Elemento opcional, deve ser elaborado de acordo com a

ordem em que as ilustrações aparecem no texto/ figuras,

quadros, gráficos, desenhos, fotografias, organogramas,

gravuras e outros).

 Os itens da Lista devem ser identificados pela palavra

designativa (Quadro1, Gráfico1, Figura1), conforme o tipo de

ilustração, e acompanhados de respectivos números de

paginas ilustração, e acompanhados de respectivos número de

página.

Ex.:

Quadro1- Comparação de resultados da pesquisa institucional 2011........................................09

Quadro2- Comparação de resultados da pesquisa institucional2012........................................10

Quadro3- Comparação de resultados da pesquisa institucional 2013........................................11

Quadro4- Comparação de resultados da pesquisa institucional 2014........................................12

NBR 14724/2011 – TrabalhosAcadêmicos

Lista de Ilustrações
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Lista de Abreviaturas e Siglas (opcional) segundo a ABNT

 Deve Constar a relação alfabética das
abreviaturas e siglas utilizadas no
texto, seguidas das palavras ou
expressões escritas por extenso.
Indica-se a elaboração de listas
próprias para cada tipo

 Citadas no texto pela primeira vez ,
devem aparecer com nome por
extenso seguido da sigla entre
parênteses.
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Elementos Obrigatórios

Adotar numeração progressiva no texto.

Utilizar a mesma formatação das seções  
do texto no sumário.

Destacar as seções com recursos  
tipográficos.

O indicativo numérico de cada seção é  
separado do texto por um espaço.

Alinhado à esquerda.

No texto, iniciar cada capítulo em folha  
distinta.

NBR 14724/2011 - Trabalhos Acadêmicos

Sumário
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NBR 14724/2011-TrabalhosAcadêmicos

Indicativos de Seções

Títulos primários, secundários,
terciários  e  demais  títulos devem
ser separados do texto que os
sucede e  
espaçamento

os precede por  
de 1,5 (que

corresponde a 18 pt. no Word).

2 INTRODUÇÃO AO CÓDIGO  

AGRÁRIO BRASILEIRO
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O Presidente da

República, usando da atribuição que lhe

confere ao código agrário...

2.1 Dos fatosAgrários

Todo o acontecimento  

de origem agrícola ou rural que gera...

2.1.1 Negócios rural

É uma subcategoriada

modalidade rural brasileira e focada ...
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Elementos Textuais
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 Introdução

Desenvolvimento

Conclusão



 Referências* (citadas)

 Glossário

 Apêndice

 Anexo

 Índice
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* Elemento obrigatório

NBR 14724/2011 - Trabalhos Acadêmicos

Elementos Pós-textuais



 Entrelinhas simples.

si, por umSeparadas, entre  
espaço simples.

Alinhadas à esquerda.

Ordenados, alfabeticamente, por  

sobrenome de outro título.
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Referências
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Elaborado por uma terceira pessoa para
complementar, fundamentar, comprovar e
ilustrar o trabalho. É um elemento opcional
e deve ser identificado por:

 Ex.:ANEXO A-

ANEXO B-

Identificado por letras do alfabeto,
seguidas de travessão e título do anexo.

Utilizam-se letras maiúsculas dobradas
quando as letras do alfabeto forem
esgotados.

EX.:AA

AB  

AC

NBR 14724/2005 - Trabalhos Acadêmicos

Anexo

ANEXO A – CONTRATOS BANCÁRIOS EM ESPÉCIE
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Apresenta dados estatísticos

Consultar norma do IBGE para apresentação de tabelas

NBR 14724/2005 - Trabalhos Acadêmicos

Anexo
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Tipo de figura seguido de número e nome

Fonte: http://www.tarsiladoamaral.com.br/index_frame.htm

FIGURA 1 – MORRO DA FAVELA(1924)

GRÁFICO 1 – STATUS DOS PERIÓDICOS CIENTÍFICOS
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NBR 14724/2005 - Trabalhos Acadêmicos

Anexo

http://www.tarsiladoamaral.com.br/index_frame.htm


Elaborado pelo autor do trabalho para

complementar sua argumentação. É um elemento

opcional e deve ser identificado por:

APÊNDICE A- Modelo de questionário I

APÊNDICE B- Questionário II

APÊNDICE C- Questionário III

Identificado por letras do alfabeto, seguidas de

travessão e título do apêndice.

NBR 14724/2011 - Trabalhos Acadêmicos
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Apêndice

APÊNCIDE B – QUESTIONÁRIO II



 Conceito

 Sistemas de chamada

 Tipos de citação

 Nota explicativa

 Coincidências

 Expressões latinas
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NBR 10520/2002 - Citações  

em Documentos



NBR 10520/2002 - Citações emDocumentos
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Acadêmicos

Citação em Documentos

Conceito:

“Menção de uma informação extraída de outra fonte”.  

(ABNT, 2002, p. 1).



NBR 10520/2002 - Citações emDocumentos

Existem 3 tipos de citação

 Citação direta: transcrição literal do texto.

 Citação indireta: interpretação de partes do texto.  

Paráfrase.

 Citação de citação: citação de obra a qual não se  

obteve acesso físico.
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Segundo a ABNT, as citações devem ser indicadas no texto por um sistema de
chamada: autor-data ou numérico. Qualquer método adotado deverá ser
seguido consistentemente em todo o texto.

 Sistema autor-data (alfabético)

 Sistemanumérico
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NBR 10520/2002 - Citações emDocumentos

Sistemas de Chamada



NBR 10520/2002 - Citações em Documentos

Sistemas de Chamada

 Sistema autor-data (alfabético) – indicado pelo sobrenome do

autor, seguido do ano de publicação e, nas citações diretas, o

número da página.

“A eficácia de um trabalho escrito que se pretenda claro e persuasivo está

relacionado à habilidade do pesquisador em explorar as três partes da sua

estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão.” (MEDEIROS, 2016, p.

42).
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A norma recomenda a utilização do sistema autor-

data para citação e sistema numérico para notas de

rodapé explicativas.
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NBR 10520/2002 - Citações emDocumentos

Observação



NBR 10520/2002 - Citações em Documentos

CitaçãoIndireta
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Incluída no texto, sem aspas. O número da página é opcional.

A resenha é um resumo da interpretação do texto lido. (MEDEIROS,  

2016).

Ou

Para Medeiros (2016) a resenha é um resumo da interpretação do 

texto lido.



NBR 10520/2002 - Citações em Documentos

CitaçãoDireta

 Até 3 linhas: dentro do texto entre aspas.  

Obrigatório a indicação da página da citação.

De acordo com Medeiros (2016, p. 205, *grifo nosso) é importante “[...] destacar que o

pesquisador há de tomar cuidado com o uso de estrangeirismos, utilizando-os

somente nos casos de indisponibilidade de vocabulário equivalente na língua

portuguesa”.

36 Biblioteca da Faculdade CNA  de Tecnologia – Apoio aos Trabalhos Acadêmicos

É importante “[...] destacar que o pesquisador há de tomar cuidado com o uso de

estrangeirismos, utilizando-os somente nos casos de indisponibilidade de

vocabulário equivalente na língua portuguesa”. (MEDEIROS, 2016, p. 42, *grifo

nosso).

*colocar quando houver grifonosso



NBR 10520/2002 - Citações emDocumentos

CitaçãoDireta

Mais de três linhas: recuo de 4 cm da margem esquerda.Letra

menor e entrelinhas simples.

Segundo Medeiros (2016, p. 42):
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Terminado o projeto de pesquisa, é preciso testar os instrumentos que

serão utilizados na pesquisa, como por exemplo, o questionário [...].

Durante a fase de aplicação do pré-teste, o pesquisador anotará as

reações do entrevistado, grau de dificuldade [...] embaraço quanto a

algumas questões.



NBR 10520/2002 - Citações emDocumentos

Citação de Citação
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Para Lakatos e Marconi (1995 apud MEDEIROS, 1999, p. 189) a monografia ou

trabalho de conclusão de curso é “[...] um estudo sobre um tema específico ou

particular, com suficiente valor representativo e que obedece a rigorosa

metodologia”.

Ou

A monografia ou trabalho de conclusão de curso é “[...] um estudo sobre um

tema específico ou particular, com suficiente valor representativo e que obedece

a rigorosa metodologia” (LAKATOS; MARCONI, 1995 apud MEDEIROS, 2016, p.

42).

 Pode ser direta ou indireta, respeitando a  

formatação das mesmas.



NBR 10520/2002 - Citações emDocumentos

Nota explicativa

 Nota explicativa – A numeração é feita em algarismos

arábicos única e consecutiva. Não se inicia a

numeração acada página.

.

Deslocamento de 0,3 cm a partir da segunda linha
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NBR 10520/2002 - Citações emDocumentos

Coincidências
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 De sobrenome

– Acrescentar as iniciais do prenome

Ex: (CARVALHO, A., 2008) (CARVALHO, J., 2008)

Para Amando Carvalho (2008, p. 45) ...

 De data (mesmo autor)

– Atribuir letras, quando coincidir mesma autoria e mesmo ano em  

publicações diferentes, conforme a ordem alfabética da lista de  

referências.

Ex: (LAKATOS, 2008a) (LAKATOS, 2008b)



NBR 10520/2002 - Citações emDocumentos

Sistemas de Chamada

 Sistemanumérico – a indicação é feita por uma numeração sobrescrita

única e consecutiva ao final da citação e remete para a referência no

rodapé dapágina.

Deslocamento de 0,3 cm a partir da segunda linha
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NBR 10520/2002 - Citações emDocumentos

CitaçãoIndireta

Incluída no texto, semaspas. Onúmero da página é  

opcional.

.
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NBR 10520/2002 - Citações emDocumentos

CitaçãoDireta

 Até 3 linhas: dentro do texto entre aspas. Obrigatório a

indicação da página da citação.
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NBR 10520/2002 - Citações emDocumentos

CitaçãoDireta

4 cm

Mais de três linhas: recuo de 4 cm da margemesquerda.

Letra menor e entrelinhas simples.
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NBR 10520/2002 - Citações emDocumentos

Citação de Citação

Pode ser direta ou indireta, respeitando a formataçãodas

mesmas.
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NBR 10520/2002 - Citações emDocumentos

ExpressõesLatinas
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 Op. cit. – obra citada

 Idem – mesmo autor

 Ibidem – na mesma obra

 Apud – citado por, segundo – pode, também, ser  

usada no texto
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Expressões Latinas
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NBR 10520/2002 - Citações emDocumentos

ExpressõesLatinas
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NBR 6023/2019 Referências –Elaboração
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Conceito

Elementosobrigatórios

Elementos opcionais

 Exemplos
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Conceito
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Conjunto de elementos que permitem a identificação de

tipos de material.documentos registrados em diversos  

(ABNT, 2002, p. 1).
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Elementos Obrigatórios - Livro
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Autor

Título esubtítulo

Edição

Local

Editora

Ano de publicação
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ElementosOpcionais

Tradutor

Título original (em caso de obrastraduzidas)

Número de páginas (para livros efolhetos)

Série ou coleção

* Optar em se utilizados, manter o mesmo critério para todas as

referências.
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Exemplo - Livro

A casa do Delírio
Reportagem no Manicômio Judiciário  

de Franco da Rocha

Douglas Tavolaro

2ª Edição

Editora Senac

Senac

São Paulo

2002
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Título: subtítulo.SOBRENOME, Nome.

Edição. Local: Editora, ano.

TAVOLARO, Douglas. A casa do delírio:  

reportagem no Manicômio Judiciário de Fraco da  

Rocha. 2. ed. São Paulo: Senac, 2002.

- Elementos complementares

BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as 

consequências humanas. Tradução: Marcus Penchel. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. 145 p. Título 

original: Globalization: the human consequences. 

ISBN 85-7110-495-6.



Referência com mais de um autor:

BARROS, C. A.; CARVALHO, A. G. C.; SOUZA, C. S. Agricultura familiar e a  

pecuária. São Paulo : Atlas, 2016.

Quatro ou mais autores:

ALBERTO, Carlos. et al. Biologia molecular: uma introdução à biologia. Rio de  

Janeiro: Vozes,2016.
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NBR 6023/2019 -Referências

Exemplo - Livro

* Convém indicar todos os autores, mas permite que se indique 

apenas o primeiro, seguido da expressão et al.
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Exemplo –Livro em Formato Eletrônico

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo.  

Disponível em: endereço eletrônico. Acesso

em: dia mês abreviado ano.
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ROSSATO, Luciano Alves. Estatuto da Criança e do 

Adolescente: Lei 8069/90 – comentado artigo por artigo / 

Luciano Alves Rossato, Paulo Eduardo Lépore, Rogério 

Sanches Cunha. 10 ed. São Paulo, Saraiva, 2018. E-book. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/ 

com.br/#/ books/9788553601523/cfi/0!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em: 04 dez. 2018.
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Exemplo –Parte de Livro

César Ricardo Siqueira  

Bolaño
Organizador

GLOBALIZAÇÃO

e

REGIONALIZAÇÃO

das

COMUNICAÇÕES

Bernard Miège

Octavio Ianni  

Renato Ortiz

César Ricardo Siqueira Bolaño

José Marques de Melo

Educ editora ufs  

São Paulo

1999

SOBRENOME, Nome 

(autor do capítulo). Título

do capítulo. In: 

SOBRENOME, Nome 

(responsável pela obra).  

Título (do livro). Local: 

Editora, ano. Páginas.

Capítulo 1

A Multimensionalidade 

da Comunicação

Miège, Bernard.

páginas 13-28
:
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* Na ausência do local (cidade), pode ser indicado o 

estado ou país, desde que conste no documento [ s.l ].

MIÉGE, Bernard. A multimensionalidade da 

comunicação. In: BOLAÑO, César Ricardo 

Siqueira (org.).Globalização e regionalização das 

comunicações.São Paulo: Educ, 1999. p. 13-28.



Artigo do periódico

Autor(es)

Título do artigo

Título do periódico

Local

Volume, número

Paginação inicial e final

Mês, Ano dapublicação
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NBR 6023/2019 -Referências

Elementos Obrigatórios - Periódico
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Exemplo –Artigo de Periódico

Caderno Pesquisa

Série Biologia

VOL. 16, Nº 2

ISSN 1677-5600

UNIC

Universidade de Santa Cruz do Sul

julho a dezembro 2004

Artigo: Comparativo do padrão sorológico de  

animais domésticos potencialmente transmissores  

de Leptospirose.

Autores: Eduardo A. Lobo – Susana Maria Tautz–

Clara Forrer Charlier - Alex da Conceição – José  

Antônio Simões Pires Neto

Páginas 47-64

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo (se  

houver). Título da Revista, Local, volume,  

número, páginas, mês abreviado ano.

LOBO, Eduardo A. et al. Comparativo do padrão sorológico de animais

domésticos potencialmente transmissores de Leptospirose. Caderno Pesquisa:

Série Biologia, Santa Cruz do Sul,v.16, n.2, p.47-64,jul./ dez. 2004.
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* Podemos também citar todos os autores



TÍTULO do artigo: subtítulo (se houver).  

Título da Revista, Local, volume, número,  

páginas, mês abreviado ano.
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Apenas um brasileiro

Isto É

São Paulo  

Ed. Três

N° 1868 3/8/05 p. 7

APENAS um Isto É, São Paulo, n. 1868, p.7,

brasileiro. 3 ago. 2005.

NBR 6023/2019 -Referências

Exemplo –Artigo de Periódico
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Exemplo – Legislação
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JURISDIÇÃO (ou cabeçalho da entidade,

no caso de se tratar de normas). Título,

numeração. Título da publicação de onde

foi retirada, local, dados da publicação

(volume, número, dia, mês abreviado,

ano, páginas).

BRASIL. Lei nº 11.117, de 18 de maio de  

2005. Declara o arquiteto Oscar Niemeyer  

patrono da Arquitetura Brasileira. Diário  

Oficial da União, Brasília, n. 95, 19 maio  

2005. Seção 1. p. 3.

60



NBR 6023/2019 -Referências

Exemplo –Congresso

SOBRENOME, Nome. Título do trabalho: subtítulo (se  

houver). In: NOME DO CONGRESSO, número, ano, cidade.  

Título da publicação. Local: Editora, ano. Descrição física.

COSTA, Sely M. S. Entre o impresso e o eletrônico: um  

modelo híbrido de comunicação cientifica. In: ENCONTRO  

NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO DE PESQUISA E PÓS-

GRADUAÇÃO CIÊNCIA AGRÁRIA, 4., 2000, Brasília

Anais eletrônicos... Brasília: Developer, 2000. 1 CD-ROM

61 Biblioteca da Faculdade CNA  de Tecnologia – Apoio aos Trabalhos Acadêmicos
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Exemplo –TrabalhoAcadêmico

SOBRENOME, Nome. Título:  subtítulo (se 

houver).Ano. Descrição física. Tipo de

trabalho (Grau)-Vinculação acadêmica,  

Cidade, Ano de defesa.

MELO, Rony G. Albuquerque Lins. O projeto pedagógico em uma
escola padrão: um estudo de caso. 1995. 205 f. Dissertação (Mestrado)-
Programa de Estudos Pós-graduados em Educação: Psicologia da
Educação, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo,
1995.
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COELHO, Ana Cláudia. Fatores determinantes de qualidade de vida física e 

mental em pacientes com doença pulmonar intersticial: uma análise multifatorial. 

2009. Dissertação ( Mestrado em ciências Médicas) – Faculdade de Medicina, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. Disponível 

em:http://www.lume.ufrgs.br/bistream/handle/10183/16359/000695147.pdf?seque

nce=1. Acesso em 4 set. 2009.
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Exemplo –Jurisprudência

JURISDIÇÃO. Tribunal. Nome da Peça Processual. Ementa.  

Identificação da Peça Processual. Tribunal ou Plenário. Partes. Local e  

data do julgamento. Dados de publicação.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo de Instrumento. 1. Ausente do traslado a  

cópia da certidão de publicação da decisão que não admitiu o recurso extraordinário,  

peça obrigatória à formação do instrumento, conforme determinam o art. 544, § 1º, do  

CPC e a Súmula STF nº 288. 2. Segundo reiterada orientação desta Corte, é encargo da  

parte recorrente fiscalizar a inteireza do traslado. 3. Agravo regimental improvido. AI-

AgR 507375/DF. Segunda Turma. Agravante: Associação Geral dos Policiais Civis do  

Distrito Federal - AGEPOL . Agravado: Ari Ribeiro dos Santos. Relator(a): Min. Ellen  

Gracie. Brasília, 13, de dezembro de 2005. Disponível em: <http://www.stf.gov.br/  

Jurisprudencia/It/frame.asp?classe=AI-AgR&processo=486631&origem=IT&cod_  

classe=510>. Acesso em: 4 maio 2006. 16:55.
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Exemplo –Constituição
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BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República

Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 2016.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa 

do Brasil. Brasília: Senado Federal, 2016. Disponível em: 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Liv

ro_EC91_2016.pdf. Acesso em: 05 dez. 2018.
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Exemplo –Entrevista

65 Biblioteca da Faculdade CNA  de Tecnologia – Apoio aos Trabalhos Acadêmicos

Publicada em revista

SOBRENOME, Nome (do entrevistado). Título da entrevista. Nome da  Revista, Cidade, 

volume, número, página, mês abreviado, ano. Nota  (opcional). 

MENDONÇA, Lenny; SUTTON, Robert. Como obter sucesso na era do código aberto.

Entrevistado: Mitchekk Baker. HSM Management,São Paulo, ano 12, v.5, n.70, p. 102-

106, set./out. 2008.                                                                                  

ACTA CIRÚRGICA BRASILEIRA. Sociedade brasileira para o desenvolvimento da 

pesquisa em cirurgia. São Paulo,1997. ISSN 1678-2674 versão online. Disponível em: 

http://.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&serial&pid=0102-8650&lng=pt&nrm=iso. 

Acesso em: 22 ago. 2013.

Não publicada

SOBRENOME, Nome (do entrevistado). [Título da entrevista] (atribuído pelo  entrevistador). 

Nota (opcional).

Obs.1: Mencionar em nota explicativa: Informação verbal e contextualizar.  

Obs.2: Nota= entrevista concedida a Nome do entrevistador.
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Exemplo –Fita ou DVD

Com autoria:

Sobrenome, nome. Título. Produtor (Pessoa física ou jurídica)  

(se houver). Local: Editora, ano. Descrição física.

JOHNSON, Spencer. Quem mexeu no meu queijo?. São  

Paulo: Siamar, [200-?]. 1 videocassete.

Sem autoria:

Título. Produtor (Pessoa física ou jurídica) (se houver). Local:  

Editora, ano. Descrição física.

AS MARCAS do Islã. Produção de Barsa Planeta. São Paulo:  

Barsa, 2002. 1 DVD.

66 Biblioteca da Faculdade CNA  de Tecnologia–Apoio aos Trabalhos 
Acadêmicos



NBR 6023/2019 -Referências

Exemplo –Site institucional
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NOME OU SIGLA DA INSITUIÇÃO. Título da página.  

Cidade, ano. Disponível em: endereço eletrônico. Acesso em:  

dia mês abreviado ano. Horário de acesso (opcional).

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO. Histórico. Rio de  

Janeiro, 2005. Disponível em: http://www.cob.org.br. Acesso  

em: 7 maio 2006. 16:38.

Importante: Se não houver título no site é necessário atribuir  

um título (entre colchetes). Ex. [Home page], [Sítio] etc.



Faculdade CNA deTecnologia

E-mail: biblioteca@faculdadecna.edu.br

Telefone: (61) 3878-9461
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Contato
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