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Fases para elaborar a monografia 

 Escolha do assunto (problema a ser investigado);  

 

 

 Levantamento bibliográfico  (situa o pesquisador quanto ao assunto 
escolhido, através da revisão de literatura, onde ele passa a ter 
conhecimento de outros trabalhos já publicados na área. (livros, revistas, 
artigos, web, obras de referência, bases de dados, etc.); 

 

 

 Documentação (É a união das bibliografias encontradas e elaboração das 
informações nelas contidas - fichamento). Anotações relevantes para o 
trabalho monográfico.  

 

Não esquecer de anotar as referências completas!!! 
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Estrutura (negrito: elementos essenciais; demais  elementos opcionais) 

Elementos pré-textuais 

 

 Capa (nome do autor, título/subtítulo, instituição (opcional), local, data).  

 Folha de rosto (nome do autor, título,/subtítulo, dados sobre o trabalho, nome 
do(a) orientador(a), local, instituição, data).  

 Dedicatória 

 Agradecimentos 

 Epígrafe 

 Resumo em português 

 Resumo em inglês 

 Lista de ilustrações (gráficos, quadros, figuras, fotografias, etc.) 

 Lista de tabelas 

 Lista de abreviatura e siglas 

 Lista de símbolos   

 Sumário 

 

NORMALIZAÇÃO%20GRADUAÇÃO/lista_siglas.tif
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Capa 
Nome do autor - centrado no alto da página, fonte menor que o título. 

 

Título – destacado, com fonte maior do que a usada para o nome do autor, 
colocado no centro da página, em caixa alta. 

 

Subtítulo – separado do título por dois pontos e graficamente diferenciado do 
título (fonte menor, por exemplo). 

 

Local – margem inferior 

 

Data – ano de defesa 

 

NORMALIZAÇÃO%20GRADUAÇÃO/CAPA%20EXEMPLO.doc
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Folha de rosto 

 Autor 

 Título 

 Subtítulo 

 Nota de tese - consiste na explicitação da natureza do trabalho 
(monografia, tese ou dissertação), mencionando-se o curso e a unidade ao 
qual foi apresentado e o objetivo (grau pretendido e outros). 

 

 Orientador - o nome do orientador e do co-orientador (se 
houver) com a titulação.  

 

NORMALIZAÇÃO%20GRADUAÇÃO/FOLHA%20DE%20ROSTO%20EXEMPLO.doc
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Resumo 
Resumo informativo 

 Informa suficientemente o leitor para que este possa decidir sobre a conveniência da 
leitura do texto inteiro. Expõe finalidades, metodologia, resultados e conclusões. 

 

Extensão: de 150 a 500 palavras 

Limita-se a 1 (um) parágrafo. 

 

Deve ser redigido usando-se o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. 
Recomenda-se a inclusão de pelo menos 03 palavras-chave logo abaixo do resumo, 
antecedidas da expressão: Palavras-chave: 

 

Devem-se evitar no resumo: abreviaturas, símbolos e fórmulas que não sejam necessários 
à compreensão; palavras ou expressões supérfluas.  

NORMALIZAÇÃO%20GRADUAÇÃO/RESUMO.doc
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Sumário 
É identificado pela palavra SUMÁRIO, escrita em letras maiúsculas e centrada 
na página. 

 

 

Não se deve confundir sumário com índice, listas ou resumo. 

 

 

O sumário deve incluir apenas as partes que lhe sucedem exatamente com a 
mesma grafia adotada no texto. 

 

Aconselha-se usar letras maiúsculas para indicar títulos de partes ou capítulos 
e apenas a inicial maiúscula para os títulos das divisões dos capítulos. 

 

NORMALIZAÇÃO%20GRADUAÇÃO/Sumário.doc
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Estrutura 

Elementos textuais 

 

 Introdução 

 Desenvolvimento 

 Conclusão 
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Introdução 

Deve fornecer uma visão global da pesquisa realizada, 

incluindo a formulação de hipóteses, delimitações do 

assunto tratado e objetivos da pesquisa:  

 

O porquê da escolha e qual a importância do tema; 

Quais as contribuições do mesmo ao campo do assunto; 

Indicar, em linhas gerais, o suporte teórico; 

Indicar a proposta metodológica orientadora do estudo; 

Explicitar como se estrutura o trabalho – constituição dos capítulos e 

o que trata cada um deles. 
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Desenvolvimento 

Revisão de literatura 

 
 O autor deve demonstrar conhecimento da literatura básica sobre o 

assunto, resumindo os resultados de estudos feitos por outros autores.  

 

 A literatura citada deve ser apresentada preferencialmente em ordem 
cronológica, em blocos de assunto, mostrando a evolução do tema de 
maneira integrada.  

 

 Todo documento analisado deve constar da listagem bibliográfica e 
ser referenciado conforme as normas da ABNT. 
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Desenvolvimento 

 Metodologia ou material e métodos 

 
É a parte onde se descreve a metodologia adotada para o 

desenvolvimento do trabalho. 

 

Descrição breve, porém completa e clara das técnicas e processos 

empregados, bem como o delineamento experimental. 
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Resultados 

Esse capítulo deve ser apresentado de forma 

detalhada, propiciando ao leitor a percepção 

completa dos resultados obtidos. Deve 

incluir ilustrações como quadros, gráficos, 

tabelas , mapas e outros. 
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Discussão dos resultados 

 

É a comparação dos resultados alcançados 

pelo estudo com aqueles descritos na revisão 

de literatura.  
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Conclusão 

 

Síntese final do trabalho, a conclusão constitui-

se de uma resposta à hipótese enunciada na 

introdução.  O autor manifestará seu ponto de 

vista sobre os resultados obtidos e sobre o 

alcance dos mesmos. Não se permite a inclusão 

de dados novos nesse capítulo. 
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Estrutura 

Elementos pós-textuais 

 

 Referências 

 Glossário 

 Apêndices (Documentos elaborados pelo próprio autor) 

 Anexos (Documentos de autoria de outros) 
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Regras gerais de apresentação 

 
 

 Digitação do texto na cor preta. 

 

 Fonte tamanho 12. (Arial ou Times New Roman). 

 

 Fonte tamanho 10 para: 

 
citações longas,  

notas de rodapé,  

Legendas e fontes das ilustrações, tabelas e quadros. 

 

 Margem esquerda e superior de 3 cm, direita e inferior de 2 cm. 

 

 O texto deve ser digitado em espaçamento 1,5 entrelinhas. 

 

O espaço simples deve ser usado em: 
citações longas, 

notas de rodapé,  

entre as linhas de uma referência,  

legendas e fontes das ilustrações, tabelas e quadros. 
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Parágrafos e capítulos 

 

 Parágrafo tradicional: a 2 cm da margem esquerda. 

 Parágrafo moderno: o texto todo na margem esquerda e o 
parágrafo marcado por dois espaços entre eles. 

 

 As referências, ao final do trabalho, devem ser separadas por 
dois espaços simples.  

 

 Os títulos dos capítulos devem começar na parte superior da 
folha e tanto eles quanto os títulos dos sub-capítulos devem ser 
separados do texto que os precede e os sucede por dois espaços 
de 1,5. (dois enter). Exemplo. 
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Notas de rodapé  

As notas de rodapé destinam-se a prestar esclarecimentos 
ou tecer considerações, que não devam ser incluídas no 
texto, para não interromper a sequência lógica da leitura. 

 

 

 

 
_____________ 

1 Professor titular da Cadeira de Fisiologia, do Departamento de Fisiologia do  Instituto de 
Ciências Biológicas da UFMG. 

2 Trabalho realizado com o auxílio financeiro da CAPES e CNPq. 
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Notas de rodapé  

 

 

As notas de rodapé são colocadas na parte inferior da página, iniciando-se 

com a chamada numérica recebida no texto, sem parágrafo. São separadas 

do texto por um traço contínuo de 3 cm e digitadas em espaço simples e 

com fonte 10. 

 

 

____________ 

1 http://novo.periodicos.capes.gov.br/  

2 Entrevista feita com monitores de academias de Belo Horizonte 
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Como adicionar notas 

de rodapé 

automaticamente 
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No word, posicionar o cursor no local em que deseja inserir a nota; 
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No menu Inserir, clicar em referência, depois clicar em notas; 
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Marcar "Nota de rodapé" e clicar em inserir 



04/05/2015 24 

O cursor irá para o fim da página onde estará o mesmo 

dígito identificador da nota. Digitar a explicação. 
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Quando terminar, voltar ao texto e continuar normalmente. 
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Indicativos numéricos 
 

O indicativo numérico de uma seção precede seu título, alinhado à 
esquerda, separado por um espaço de caractere.  

 

Os títulos sem indicativo numérico devem ser centralizados na página: 

  
agradecimentos 

listas 

resumo 

sumário 

referências 

anexos e apêndices 

 

Já a dedicatória e a epígrafe não possuem título e nem indicativo 
numérico. 

 

NORMALIZAÇÃO%20GRADUAÇÃO/numeração.doc
NORMALIZAÇÃO%20GRADUAÇÃO/numeração.doc
NORMALIZAÇÃO%20GRADUAÇÃO/numeração.doc
NORMALIZAÇÃO%20GRADUAÇÃO/numeração.doc
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Paginação 

 
 

Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser 
contadas sequencialmente, mas não numeradas.                                                                                                                                                                                                                                                           

 

A numeração é colocada a partir da primeira folha da parte 
textual, no canto superior direito da folha.  

 

Passo-a-passo para paginar corretamente 

NORMALIZAÇÃO%20GRADUAÇÃO/Passos_para_paginar.doc
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NORMALIZAÇÃO%20GRADUAÇÃO/Passos_para_paginar.doc
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Siglas 

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

 

Ex:  

 

Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) 

 

Nas citações posteriores, pode-se mencionar apenas a sigla. 
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Citações 

 
 
As citações são trechos transcritos ou informações retiradas das publicações 
consultadas para a realização do trabalho.  

 

 

São introduzidas no texto com o propósito de esclarecer ou complementar as ideias do 
autor.  

 

 

A fonte de onde foi extraída a informação deve ser citada obrigatoriamente, 
respeitando-se dessa forma os direitos autorais. 
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Plágio* 

É considerado plágio: 
 Texto original, reproduzido exatamente como aparece no livro e não referenciado. 

 

 Texto original, reproduzido exatamente como aparece no livro e referenciado: quando se 
escreve um trabalho a intenção é compreender a ideia do autor e dissertar sobre ela 
empregando as próprias palavras, não copiar literalmente. Alguns trechos podem ser 
copiados literalmente, mas existem regras para isso (ver normas ABNT). 

 

 Descrever com suas palavras o trecho do livro, porém não citar a referência. 

 

 Transcrever vários parágrafos referenciados do trabalho de um determinado autor sem 
referenciar este autor. 

_____________________ 

* Texto extraído de: <http://www.producao.ufrgs.br/arquivos/arquivos/PLAGIO_EsclarecimentoSobre.pdf>. 
Acesso em 13 mar. 2013. 

http://www.producao.ufrgs.br/arquivos/arquivos/PLAGIO_EsclarecimentoSobre.pdf
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Citações diretas (transcrição literal de textos de 

outros autores) 

 
Citações curtas (de até 03 linhas) são inseridas no texto, 

entre aspas. 

 

 

Como bem enfatiza Castro (1978, p.15), “a 

ciência é uma tentativa de descrever, interpretar 

e generalizar sobre uma realidade observada.” 
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É Castro (1978, p.14) que afirma: 

 
Vivemos em um período em que a ciência desfruta de um prestígio que jamais 
foi igualado. A reaparição da astrologia, magia, religiões místicas ou 
fundamentalistas, a tentativa de volta a uma vida mais simples, não passam de 
nostálgicas e tímidas reações diante de um mundo onde a ciência e a técnica 
são cada vez mais freqüentemente chamadas a determinar o curso de nossas 
vidas. 

 

 

Ou  

 

 

Vivemos em um período em que a ciência desfruta de um prestígio que jamais 
foi igualado. A reaparição da astrologia, magia, religiões místicas ou 
fundamentalistas, a tentativa de volta a uma vida mais simples, não passam de 
nostálgicas e tímidas reações diante de um mundo onde a ciência e a técnica 
são cada vez mais freqüentemente chamadas a determinar o curso de nossas 
vidas (CASTRO, 1978, p.14). 

 

 

 

 

Citações longas (mais de 03 linhas) devem constituir um parágrafo 
independente, recuado (4 cm da margem esquerda), com tamanho de 
letra 10 e com espaçamento simples entre linhas. 
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Citações indiretas (reproduzem ideias e informações do 

documento, sem, entretanto, transcrever as próprias palavras do 

autor).  

 

Menciona-se a data de publicação citada, entre parênteses, logo após o nome 
do autor. 

 

 

Como lembra Martins (1984), o futuro desenvolvimento da informação está 
cada dia mais dependente de um plano unificado de normalização. 

. 

 

Souza & Lima (1957) descreveram pela primeira vez, uma aparelhagem com 
medição bibliomética. 
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Citações indiretas 
 

Duas ou mais fontes, sua indicação pode suceder à 

citação, para evitar interrupção na sequência do texto: 

 

 
Após esse primeiro isolamento, na Inglaterra, vários casos têm sido 

descritos em países como Canadá, Noruega, Holanda, Dinamarca e 

Finlândia (BANGE, 1981; JONES et al., 1973; MARTINS; DUCROT, 

1984). 

 

 



04/05/2015 35 

Citação de citação 

No texto, citar o sobrenome do autor do documento não consultado, seguido 
das expressões: citado por, apud, conforme ou segundo, e o sobrenome do 
autor do documento efetivamente consultado. Em nota de rodapé, mencionar 
os dados do documento original. 

 

No texto:  

 

Marinho1 (1980, apud MARCONI; LAKATOS,1982) apresenta a formulação 
do problema como uma fase de pesquisa que, sendo bem delimitado, 
simplifica e facilita a maneira de conduzir a investigação. 

 

Em rodapé:  

_________ 
1  MARINHO, Pedro. A pesquisa em ciências humanas. Petrópolis: Vozes, 
1980. 
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Citação de citação 

Na listagem de referências devem-se incluir os dados completos do documento 
efetivamente consultado: 

 

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

 

**********************************************************************
***************** 

Quando não se usa nota de rodapé, devem-se incluir duas entradas na listagem de 
referências: 

 

 

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

 

MARINHO, Pedro. A pesquisa em ciências humanas. Petrópolis: Vozes, 1980 apud 
MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Técnicas de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1982. 
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Quando se tratar de citação de um documento de até 3 autores, indicá-
los na ordem em que aparecem na referência, separados por ponto e 
vírgula, seguidos da data.  

  

A relevância clínica desta observação é enfatizada pelo estudo que 
demonstra que COX-2 seletivo e NSAIDS não seletivo são igualmente 
analgésicos. (GIERSE; HAUSER; GREELE, 1995). 

 

Mais de 03 autores, indicar o primeiro autor seguido da expressão et al. 
e a data. 

 

A relevância clínica desta observação é enfatizada pelo estudo que 
demonstra que COX-2 seletivo e NSAIDS não seletivo são igualmente 
analgésicos. (GIERSE et al., 1995). 
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Citações de informações extraídas das redes de comunicação 

eletrônica 
No texto: 

 

Através da lista de discussão do COMUT online1  soube-se que a mesma já conta com mais de 
200 inscritos[...] 

 

Em rodapé: 

_________ 
1  listserv@ibict.br 

 

No texto: 

 

Segundo Ferreira (1998, p.3)2   “as informações contidas em uma referência devem ser extraídas 
do próprio documento eletrônico ou da documentação que o acompanha. Em nenhum caso  
referência deve incluir informação não disponível na fonte consultada.” 

 

Em rodapé: 

__________ 
2 http://www.eca.usp.br/eca/prof/sueli/intro 

 

Obs: Em ambos os casos, a referência completa dos documentos eletrônicos que deram origem à 
citação deve constar da listagem de referências ao final do trabalho. 
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Ilustrações 
(Figuras e Gráficos) 

 

 
Qualquer que seja seu tipo, sua identificação aparece na parte inferior, precedida da 
palavra designativa, seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, no 
respectivo título e/ou legenda explicativa de forma breve e clara, dispensando consulta 
ao texto e da fonte. A ilustração deve ser inserida o mais próximo possível do trecho a 
que se refere. 

 

Toda ilustração que já tenha sido publicada anteriormente deve conter, abaixo da 
legenda, dados sobre a fonte de onde foi extraída. 
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FIGURA 1 – Sistema Muscular 

Fonte: http://www.soscorpo.com.br/anatomia/s-mus01.htm 



04/05/2015 41 

      

     GRÁFICO 5 – Tempo de formação 

     Fonte: ALFIERI et al., 2007, p.47 
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Ilustrações 
Tabelas e quadros 

 

Sua identificação aparece na parte superior, centralizada, precedida da palavra 

designativa, seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto. Abaixo da tabela 

ou do quadro, cita-se a fonte. 

 

 

As tabelas apresentam informações tratadas estatisticamente, enquanto os quadros 

contêm informações textuais agrupadas em colunas. 

NORMALIZAÇÃO%20GRADUAÇÃO/tabela.doc
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Numerais 
 

Escreve-se os números de 0 a 9 por extenso e a partir de 10 usar os algarismos. 

 

 

Nos números seguidos de unidades padronizadas, é obrigatório o uso do algarismo.  5 
m    8 cm    4 ml 

 

 

Aconselha-se evitar o uso de números no início das frases. 
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Referências 

 
Relacionam-se as referências em lista própria, incluindo-se todas as fontes efetivamente 
utilizadas para a elaboração do trabalho. 

 

São digitadas na margem esquerda usando-se espaço simples entrelinhas e dois espaços 
simples para separar as referências entre si. 

 

Ordenação pelo sistema alfabético (ordem alfabética de entrada) ou pelo sistema 
numérico (ordem numérica crescente, obedecendo a ordem de citação no texto). 

 

Comunicações pessoais (inclusive e-mails) não fazem parte da lista de referências, 
sendo colocadas apenas em nota de rodapé. 
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Referências  
Ordenação alfabética 

 
 MARCONI, M. A.; LAKATOS. E. M. Técnicas de pesquisa. E. ed. São Paulo: 
Atlas, 1990. 205 p. 

 

MARKMAN, R. H.; WADDELL, M. L. 10 steps in writing the research paper. 
New York: Barron’s Educational, 1971. 143 p. 

 

Ordenação numérica 

 
1 CASTRO, C. A prática da pesquisa. São Paulo: McGraw Hill do Brasil, 1978.  

 

2 MARCONI, M. A.; LAKATOS. E. M. Técnicas de pesquisa. E. ed. São Paulo: 
Atlas, 1990. 205 p. 

 

3 ELIAS, H. et al. Sterology: applications to biomedical research. Physiol. Rev., 
Bethesda, v. 51, n. 1, p. 158-200, jan. 1971. 
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Livros 
Livros no todo  (Formato convencional) 

 

 

AUTOR. Título: subtítulo. Edição. Local (cidade) de publicação: Editora, 
data. Número de páginas ou volumes. (Nome e número da série). 

 

 

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

 

MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos e outros textos 
escolhidos. 2. ed. rev. e aum. São Paulo: Abril Cultural, 1978. 208 p. (Os 
Pensadores, 6). 
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Livros 

Livros no todo  (Formato eletrônico) 

 

 

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica: para uso dos 

estudantes universitários. 2. ed. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 

1978. Disponível em: <http://www.sitefulanodetal.com.br>. Acesso 

em: 13 mar. 2013. 
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Capítulos de livros 

  
 

AUTOR DO CAPÍTULO. Título do capítulo. In: AUTOR DO LIVRO. 
Título: subtítulo do livro. Edição. Local (cidade) de publicação: 
Editora, data. volume, capítulo, páginas inicial-final da parte. 

 

 

GETTY, R. The gross and microscopic occurrence and distribution of 
spontaneous atherosclerosis in the arteries of swine. In: ROBERT 
JUNIOR, A.; STRAUSS, R. (Ed.) Comparative atherosclerosis. New 
York: Harper & Row, 1965. p. 11-20. 

 

FREUD, Sigmund.  Feminilidade. In:______. Novas conferências 
introdutórias sobre psicanálise e outros trabalhos. Rio de Janeiro: 
Imago, 1976. p. 139-165. (Edição standart brasileira das obras 
psicológicas completas de Sigmund Freud, 22).  
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Entrevistas individuais 

A entrada é feita pelo nome da pessoa entrevistada. 

 
NAVA, Pedro. Pedro Nava: inédito. Juiz de Fora: Esdeva, 1984. Entrevista 
concedida a Iris da Silva Vieira. 

 
LLANSOL, M. G. Sintra, Portugal, 15 nov. 1996. 1 fita cassete (60 min.). 
Entrevista concedida a Iris da Silva Vieira. 

 

Entrevistas coletivas 

Nos casos em que várias pessoas são entrevistadas ao mesmo 
tempo, a referência deve ter a entrada pelo nome do entrevistador. 

 
CASTELLO BRANCO, Lúcia. Encontro com escritoras portuguesas. Boletim do 
Centro de Estudos Portugueses, Belo Horizonte, v. 13, n. 16, p. 103-114, jul./dez. 
1993. Entrevista. 
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Periódicos 

Coleção 

 

 

TÍTULO DA PUBLICAÇÃO. Local (cidade) de publicação: 

Editor-autor, ano do primeiro volume. Periodicidade. ISSN. 

 

BOLETIM DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI: 

Nova série. Antropologia. Belém: Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia, 1956- Mensal. ISSN: 0522-7291. 
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Periódicos 

Fascículo  

 
TÍTULO DO PERIÓDICO. Local de publicação (cidade): 

Editor, volume, número, mês e ano. Número de páginas. 

 

REVISTA DE ESTUDOS DA LINGUAGEM. Belo Horizonte: 

Faculdade de Letras da UFMG, v. 8, n. 1, jan./jun. 1999. 244 p. 

 

CIONLINE. Brasília: Ibict, 2002. Disponível em: 

<http://www.ibict.br/cionline>. Acesso em: 29 nov. 2002. ISSN: 1518-

8353. 

 

http://www.ibict.br/cionline
http://www.ibict.br/cionline
http://www.ibict.br/cionline
http://www.ibict.br/cionline
http://www.ibict.br/cionline
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Artigos de periódicos 

 
Artigo  

 
AUTOR, Título do artigo. Título do periódico. Local de 
publicação (cidade), número do volume, número do 
fascículo, páginas inicial-final, mês e ano. 

 

ELIAS, H. et al. Sterology: applications to biomedical research. 
Physiol. Rev., Bethesda, v. 51, n. 1, p. 158-200, jan. 1971. 

 
REZENDE, Y. Informação para negócios, os novos agentes do conhecimento 
e a gestão do capital intelectual. Ciência da Informação Online, Brasília, v. 
31, n. 2, 2002. Disponível em: <http://www.ibict.br/cionline>. Acesso em: 30 
nov. 2002. 

 

 

 

http://www.ibict.br/cionline
http://www.ibict.br/cionline
http://www.ibict.br/cionline
http://www.ibict.br/cionline
http://www.ibict.br/cionline
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Monografias 

 

 

AUTOR. Título: subtítulo. Ano de apresentação. Númeo de folhas ou 

volumes. (Categoria e área de concentração) – Nome da Faculdade, 

Nome da Universidade, cidade, ano da defesa. 

 

VASCONCELOS, L.J. de. D. José I: recuperação de valores 

estético/históricos. 1992. 75 f. Monografia (Especialização em 

Conservação, Restauração de Bens Culturais Móveis) – Escola de Belas 

Artes, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1992. 
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Dissertações 

 

 

AUTOR. Título: subtítulo. Ano de apresentação. Númeo de folhas ou 

volumes. (Categoria e área de concentração) – Nome da Faculdade, 

Nome da Universidade, cidade, ano da defesa. 

 

 

SENNE JÚNIOR, M. Instrumentação sísmica para centrais 

nucleares. 1983. 116 f. Dissertação (Mestrado em Ciências e 

Tecnologias Nucleares) – Escola de Engenharia, Universidade Federal 

de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1983. 
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Teses 

 

 

AUTOR. Título: subtítulo. Ano de apresentação. Númeo de folhas ou 

volumes. (Categoria e área de concentração) – Nome da Faculdade, 

Nome da Universidade, cidade, ano da defesa. 

 

 

DINIZ, A.J.A. Direito internacional público e o estado moderno. 

1975. 196 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, 

universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1975. 
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Monografias, dissertações e teses 

Formato eletrônico 

 

 

ASSUMPÇÃO, Solange Rodrigues Bonomo. O jogo da pontuação: a construção do 

sentido na tessitura da escrita. 2002. Dissertação (Mestrado em Estudos Lingüísticos) – 

Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 1 CD-

ROM. 
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Artigo de jornal 

AZEVEDO, D. Sarney convida igrejas cristãs para diálogo sobre o pacto. Folha 
de S. Paulo, São Paulo, 22 out. 1985. Caderno economia, p.13.   
 

MASCARENHAS, Maria das Graças. Sua safra, seu dinheiro. O Estado de S. 
Paulo, São Paulo, 17 set. 1986. Suplemento agrícola, p. 14-16. 

 
 

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

 
MOREIRA, Raul. Um monumento brasileiro na paisagem histórica de Roma. 
Estado de Minas, Belo Horizonte, p. 14, 11 mar. 2001. 
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Citação de citação 

 
MILFORD, R.; HAYDOCK, K. P. The nutritive value of protein in subtropical pastur 

species growth in southeast Quensland. Aust. J. Exp. Agrc. Anim. Husb., Melbourne, 

v. 5, p. 13-17, 1965 apud HACKER, J. B. (Ed.) Nutritional limits to animal 

production from pastures. Farnham Royal: Comnonwelth Agricultural Bureaux, 

1981. p. 89-110.  
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Congressos, conferências, encontros e outros 

eventos 

 

NOME DO EVENTO, número, ano, local de realização (cidade). 
Título... subtítulo da publicação. Local de publicação (cidade): 
Editora, data de publicação. Número de páginas ou volumes. 

 
CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE BIBLIOTECONOMIA E 
DOCUMENTAÇÃO, 1., 1980, Salvador. Anais... Salvador: FEBAB, 1980. 
350 p. 

 

Formato eletrônico: 

 
SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ANÁLISE DO DISCURSO, 2., 
2002, Belo Horizonte. Discurso, ação & sociedade. Belo Horizonte: 
FALE/UFMG, 2002. 1 CD-ROM. 
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Trabalhos apresentados em congresso ou outro 

evento 

AUTOR DO TRABALHO. Título: subtítulo. In: NOME DO 
EVENTO, número, ano, local de realização. Título da 
publicação... subtítulo. Local de publicação (cidade): Editora, 
data. Páginas inicial-final do trabalho. 

 

  
CANÇADO, A. L. Toxicomanias de substituição. In: CONGRESSO 
FARMACÊUTICO E BIOQUÍMICO PAN-AMERICANO, 3., 1954, São 
Paulo. Anais… São Paulo: Federação das Associações de Farmacêuticos do 
Brasil, 1958. p. 259-300. 

 

LEDIC, I. L. et al. Estimativas de parâmetros genéticos. In: REUNIÃO 
ANNUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 20., 1983, 
Pelotas. Anais… Pelotas: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 1983. p. 225. 
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Leis e Decretos 

 

BRASIL. Lei n. 5.517, de 23 de outubro de 1968. Dispõe sobre o exercício da profissão 

de médico-veterinário e cria os Conselhos Federal e Regional de Medicina Veterinária. 

Belo Horizonte: Conselho Regional de Medicina Veterinária, 1970. 48 p. 

 

MINAS GERAIS. Decreto n. 17.248, de 4 de julho de 1975. Faz lotação de cargo de 

provimento em comissão na Secretaria do Estado do Governo e dá outras providências. 

Minas Gerais, Belo Horizonte, 5 jul. 1975. p. 5. 
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Documentos exclusivamente eletrônicos 

 

 

AUTORIA. Título do serviço ou produto. Versão (se houver). Local (cidade) de 
publicação: Editor, data de publicação [citação]. Disponível em: <endereço eletrônico>. 
Acesso em: dia mês e ano (para documentos online). 

 

 
Sites 

 

Biblioteca “Prof. Rubens Costa Romanelli”. Desenvolvido por Fabiano Roberto, 2002. Apresenta 
produtos e serviços oferecidos pela Biblioteca da Faculdade de Letras da UFMG. Disponível em: 
http://www.letras.ufmg.br/biblioteca. Acesso em 13 dez. 2002. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/ . Acesso em 19 maio. 2010. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Biblioteca Universitária. Serviço de 
Referência. Catálogos de Universidades. Apresenta endereços de Universidades nacionais e 
estrangeiras. Disponível em: <http://www.bu.ufsc.br>. Acesso em: 19 maio 1998. 

 

 

http://www.letras.ufmg.br/biblioteca
http://www.letras.ufmg.br/biblioteca
http://www.letras.ufmg.br/biblioteca
http://www.letras.ufmg.br/biblioteca
http://www.letras.ufmg.br/biblioteca
http://www.letras.ufmg.br/biblioteca
http://www.letras.ufmg.br/biblioteca
http://www.letras.ufmg.br/biblioteca
http://www.letras.ufmg.br/biblioteca
http://www.ibge.gov.br/home/
http://www.ibge.gov.br/home/
http://www.ibge.gov.br/home/
http://www.ibge.gov.br/home/
http://www.ibge.gov.br/home/
http://www.ibge.gov.br/home/
http://www.ibge.gov.br/home/
http://www.ibge.gov.br/home/
http://www.ibge.gov.br/home/
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Abreviaturas de meses  
Português                       

   

Janeiro – jan. 

Fevereiro – fev. 

Março – mar. 

Abril – abr. 

Maio -maio 

Junho – jun. 

Julho – jul. 

Agosto - ago. 

Setembro – set. 

Outubro – out. 

Novembro - nov. 

Dezembro – dez. 

Inglês  

                                                                                                                                                                                                                 

January – Jan. 

February – Feb. 

March – Mar. 

April – Apr. 

May -May 

June – June 

July – July 

August - Aug. 

September – Sept. 

October – Oct. 

November - Nov. 

December – Dec. 

 

Espanhol 

  

Enero – ene. 

Febrero – feb. 

Marzo – mar. 

Abril – abr. 

Mayo – mayo 

Junio – jun. 

Julio – jul. 

Agosto – ago. 

Septiembre – set. 

Octubre – oct. 

Noviembre – nov. 

Diciembre – dic. 
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Suporte 

Cd RW (regravável) 

 

Formato: word e PDF (as duas extensões) 

 

Capa de DVD  (transparente). Não pode ser da capa fininha. 

Nome do autor, título, local, ano. 

 

Atenção: a mídia é CD, somente a capa é de DVD. 
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Modelo de capa DVD 

 

 

 

Iris da Silva Vieira 

 

 

 

 

 

 
ANÁLISE DO PERFIL DE LIDERANÇA DE TREINADORES 

DE FUTEBOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional/UFMG 

2013 
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Modelo de lombada do DVD 
(Analisando a lombada deitada) 

 
Iris da Silva Vieira      Análise do perfil de liderança de treinadores...                 2013 
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Modelo de etiqueta do cd 

 
Etiqueta com fundo branco com os dados: título da monografia, autor, 

orientador e data.  

A escrita deverá ser impressa com tinta preta. 
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Como converter documentos para PDF 

 

O PrimoPDF tem por finalidade criar arquivos PDF a partir de 
mais de 300 tipos de arquivos diferentes. Ele é instalado como se 
fosse uma impressora. Para usá-lo você deve abrir o documento a 
ser convertido para PDF, selecionar a opção que abre o menu de 
impressão (geralmente não é o ícone de impressora), definir o 
PrimoPDF como impressora a ser usada e clicar em “OK”. 

 
Feito isso, a janela principal do PrimoPDF será aberta, nela é 
possível escolher qual finalidade seu arquivo convertido terá. 
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Referências 

 

COSTA, I. T. da. Análise do perfil de liderança de treinadores de futebol do campeonato brasileiro 
série A/2005. 2006. 166 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Escola de Educação Física, 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006. 

FRANÇA, J. L.; VASCONCELLOS, A. C. Manual para normalização de 
publicações técnico-científicas. 8 ed. rev. e ampl. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2007. 
255 p. 

Site consultado: http://www.producao.ufrgs.br/arquivos/arquivos/PLAGIO_EsclarecimentoSobre.pdf. 
Acesso em 13 mar. 2013. 
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http://www.producao.ufrgs.br/arquivos/arquivos/PLAGIO_EsclarecimentoSobre.pdf
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Muito obrigada pela atenção! 

 
Qualquer dúvida, procurem a equipe de 

bibliotecários(as)!!! 

 

 
Horário de funcionamento da biblioteca 

De 2ª a 6ª feira – 7:30 às 21:00 

 


