
FACULDADES INTEGRADAS CAMPOS SALLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUIA DE NORMALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO E 

APRESENTAÇÃO DE MONOGRAFIAS DO CURSO 

DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2009 



 
 
 

Colaboradores: 
Ana Maria Belavenuto e Freitas (coordenadora do curso de Ciências Econômicas) 

Carmem Rosana Moreira  Sales  Simon   (bibliotecária) 
Palmira  Kazumi Umetsu  (bibliotecária) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FICHA CATALOGRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     

       Freitas, Ana Maria Belavenuto e.  [et.al]  

          Guia de normalização para elaboração e apresentação de                                                  
monografias do curso de Ciências Econômicas das Faculdades Integradas 
Campos Salles / Ana Maria Belavenuto e Freitas; Carmem Rosana Moreira  
Sales Simon; Palmira Kazumi Umetsu.. – São Paulo, 2009 

        

       I. Guia de normalização II. Monografia III. Ciências econômicas 



1 PREFÁCIO 
 

 

O presente Manual tem como objetivo servir de orientação para elaboração de 

trabalhos técnicos, em consonância com as Normas Brasileiras (NBR) da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o órgão responsável pela 

normalização técnica no país, reconhecida como o único Foro Nacional de Normalização. 

Elaboradas pelas Comissões de Estudo, as normas são sistematicamente revisadas. 

Este Manual está apoiado nas seguintes normas técnicas: informação e 

documentação, trabalhos acadêmicos, apresentação (NBR 14724:2005), elaboração de 

documentos (NBR 6023:2002), apresentação de documentos escritos (NBR 6024:2003) e 

citações (NBR 10520:2002). 

 

 

2 DEFINIÇÕES 

 

 

2.1 Trabalhos acadêmicos (monografias, teses, dissertações, trabalho de conclusão de 

curso, e no que couber de trabalhos intra e extraclasses da graduação). 

 

Segundo a NBR 14724:2005, são documentos que sob orientação de um professor 

orientador, representam o resultado de um estudo, devem expressar conhecimento do 

assunto escolhido, ser obrigatoriamente emanado de disciplina, módulo, estudo 

independente, curso, programa e outros ministrados. 

O trabalho monográfico resulta do estudo de um tema específico, previamente 

definido e deve expressar conhecimento sobre o assunto. A etimologia da palavra mónos 



significa “um só” e graphein, significa “escrever”, ou seja, escrever sobre um tema 

específico, como nos ensina SALOMON, 2000, p.255. 

A monografia é uma disciplina que compõe a grade curricular de formação do 

economista, conforme resolução do Conselho Nacional de Educação – CNE nº 4 de 13 de 

julho de 2007, sem o que o aluno ficará impedido de obter o título de bacharel em 

economia.  

 

 

 

3 METODOLOGIA DA ANÁLISE ECONÔMICA 

 

 

3.1 Construção de modelos 

 

A construção de um modelo tem início com a formulação de uma hipótese e a 

identificação das variáveis que irão compor o modelo. As variáveis são de dois tipos: 

exógenas e endógenas. As variáveis endógenas influenciam no resultado que se quer 

provar. As exógenas são variáveis que não estão no controle do modelo. 

O modelo é um meio para se atingir os objetivos propostos. Crespo (2002) faz 

referências a métodos para tratar do conhecimento científico, destacando o método 

experimental e o estatístico. Para o autor, “o método experimental consiste em manter 

constantes todas as causas (fatores), menos uma, e variar esta causa de modo que o 

pesquisador possa descobrir seus efeitos” (p.12). 

A hipótese do “coeteris paribus”, por exemplo, segundo essa definição, pode ser 

caracterizada como um método experimental, pois na busca de entender o comportamento 

do consumidor, varia apenas um dos determinantes da demanda enquanto mantêm 

constante todos os outros. 



O método estatístico (id. p.13), resulta da “impossibilidade de manter as causas 

constantes”. Parte-se do pressuposto que todas as “causas presentes” estão influenciando o 

resultado. Por intermédio desse método, procura-se identificar “que influências cabem a 

cada uma delas”. 

Definido o tema, o modelo e delimitado sua abrangência de análise, a redação 

científica requer alguns procedimentos que devem ser seguidos, segundo as NBR da 

ABNT. As seções seguintes foram construídas de acordo com essas normas. 

 

 

4 REDAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICO 

 

 

A redação deve seguir um estilo de linguagem que priorize a clareza de idéias bem 

como a consistência dos argumentos. O uso da linguagem deve ser com o verbo na voz 

ativa e na terceira pessoa do singular. Os parágrafos devem ser, na medida do possível, 

curtos de modo a propiciar um melhor entendimento da idéia. Deve-se evitar a exposição 

de comentários que não contribuem para esclarecimentos relevantes do assunto tratado, 

assim como, evitar expressões que não dêem sentido preciso à informação. Por exemplo: 

“alguns dados revelam que muitas pessoas nunca foram pesquisadas”. É possível substituir 

por informações do tipo “pelos dados analisados é possível dizer que 20% das pessoas 

nunca foram pesquisadas”, ou os dados evidenciam que “20% das pessoas nunca foram 

pesquisadas”. 

No desenvolvimento do texto evitar repetições de palavras, mas cuidar para que o 

uso de sinônimo não conduza o leitor a conclusões distintas do objetivo do trabalho; 

igualmente, deve-se evitar o uso de abreviações. O indicado é o uso do texto corrido, como 

por exemplo, oito horas e não 8 h., quatro pessoas e não 4 pessoas. 



4.1 Uso de siglas 

 

As siglas, quando aparecem pela primeira vez no texto, devem ser escritas de forma 

completa, seguida pela sigla do referido nome entre parênteses. Por exemplo: 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). Se no 

decorrer do desenvolvimento do texto, for necessário repetir a referência, usa-se somente a 

sigla. 

 

4.2 Uso de ilustrações 

 

4.2.1 Tabelas 

As tabelas expressam os resultados quantitativos ou qualitativos da pesquisa e 

servem como elemento comprobatório em torno do assunto pesquisado. 

As tabelas recebem títulos e numeração própria, em algarismo arábico em ordem 

crescente. O algarismo deve ser precedido da palavra TABELA escrita em letra maiúscula. 

Exemplo: TABELA 1. 

O título deve ser conciso, mas completo em relação aos elementos componentes da 

tabela, oferecendo ao leitor a idéia clara da composição da tabela. 

Deve-se evitar as referências do tipo “na tabela abaixo”; “a seguir, acima”. 

Recomenda-se fazer a referência à tabela de forma explícita como “segundo os dados da 

tabela 1 pode ser verificado...”. 

A tabela deve ser apresentada de acordo com a Resolução 886, do IBGE, de 26 de 

outubro de 1996. Os números componentes de uma tabela representam o conjunto de 

observações da pesquisa realizada e muitas vezes não é possível a obtenção de todos os 

dados de uma série pesquisada, ou então, temos dúvidas sobre o valor encontrado. A 

resolução 886 orienta sobre os procedimentos a serem adotados. 

� quando o valor for zero, utiliza-se um traço horizontal (-); 



� quando o dado não for identificado, utilizam-se três pontos (...); 

� quando temos dúvida sobre o dado, utiliza-se um ponto de interrogação (?); 

� quando se tratar de partes decimais, muito próximas de zero, utiliza-se o 

número zero (0). 

Exemplos: 

TABELA 1 
Participação dos estados no estoque de empregados 

 da região e das regiões em relação ao Brasil  
Brasil - 1998, 2002 e 2007. 

 

Localidade 1998 2002 2007 

Norte / Brasil 4,1% 4,5% 5,2% 

NORTE 100,0% 100,0% 100,0% 

Rondônia 13,2% 13,4% 12,6% 

Acre 6,0% 5,3% 4,7% 

Amazonas 23,5% 22,5% 24,7% 

Roraima 2,6%    (0) 2,3% 

Para 41,5% 42,1% 40,7% 

Amapá (0) 4,3% 4,5% 

Tocantins 9,0% 10,3% 10,4% 

Nordeste / Brasil 16,6% 16,9% 17,5% 

NORDESTE 100,0% 100,0% 100,0% 

Maranhão 6,7% 6,8% 7,4% 

Piauí 4,8% (-) 4,5% 

Ceará 15,9% 16,3% 16,1% 

Rio Grande do Norte 7,1% 6,6% 7,6% 

Paraíba 8,0% 7,7% 7,2% 

Pernambuco 20,3% 19,4% (?) 

Alagoas 6,2% 6,4% 6,2% 

Sergipe 4,8% 4,9% 4,9% 

Bahia 26,2% 27,0% 27,2% 

Sudeste / Brasil 54,2% 52,7% 51,9% 

SUDESTE 100,0% 100,0% 100,0% 

Minas Gerais 19,9% 20,1% 20,7% 

Espírito Santo 3,3% 3,6% 3,8% 

Rio de Janeiro 20,2% 19,3% 18,8% 

São Paulo 56,6% 56,9% 56,7% 

Sul / Brasil 17,5% 17,7% 17,3% 

SUL 100,0% 100,0% 100,0% 

Paraná 36,4% 35,7% 36,6% 

Santa Catarina 22,1% 24,3% 26,1% 

Rio Grande do Sul 41,6% 30,0% 37,3% 

Centro-Oeste / Brasil 7,6% 8,1% 8,1% 

Centro-Oeste 100,0% 100,0% 100,0% 

Mato Grosso do Sul 14,9% 15,0% 15,5% 

Mato Grosso 15,0% 16,3% 18,7% 

Goiás 31,3% 33,6% 34,8% 

Distrito Federal    (...) 25,0% 31,0% 

BRASIL 100,0% 100,0% 100,0% 

  Fonte: MTE/RAIS 
  Elaboração: DIEESE 



4.2.2 Gráficos 

 

O gráfico é a representação visual de dados quantitativos. Deve ter numeração 

própria em número arábico precedido da palavra GRÁFICO, escrita em letra maiúscula. 

Exemplos: 

 
 
 
 

GRÁFICO 1 
 

Evolução da massa salarial real e do rendimento  
médio real no Brasil 1998-2007 
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                              Fonte: MTE/RAIS 
                              Elaboração: DIEESE. 

 
 

 
GRÁFICO 2 

 
Participação dos estados no estoque de empregados  

da região e das regiões em relação ao Brasil –  
Brasil – 1998, 2002 e 2007 

 

 

Fonte: MTE/RAIS 



 
GRÁFICO 3 

 
Participação dos estados no estoque de empregados  

da região e das regiões em relação ao Brasil 
 Brasil – 1998, 2002 e 2007. 

 

1998 2002

2007

 
                                               Fonte: MTE/RAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 4 
 

Participação dos estados no estoque de empregados da região e das regiões em relação 
ao Brasil - Brasil – 1998, 2002 e 2007. 

 
 

 
Fonte: MTE/RAIS 

 
 
 



 
GRÁFICO 5 

 
Movimentação do emprego no mercado formal de trabalho: saldo acumulado até 

novembro, saldo anual e saldo de dezembro 
Brasil – 1998 a 2008 
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             Fonte: MTE/CAGED                
             Elaboração: DIEESE, SDTI/PMO 

 

 

4.2.3 Outros elementos visuais 

 

Desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, mapas, cartogramas, 

pictogramas, organogramas e outros. 

A identificação desses elementos visuais aparece na parte inferior, precedida da 

palavra designativa, do número de ordem de ocorrência no texto, em algarismo arábico, 

do respectivo título e/ou legenda explicativa de forma breve e clara, dispensando 

consulta ao texto, e da fonte. 

Exemplo: 

 

 

 



FIGURA 1 

Organograma de uma pequena Empresa de Software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se for um cartograma cuja representação se dá sobre um mapa, deve-se dar o 

título com identificação na parte inferior. 

 

Exemplo: 

FIGURA 2 
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos e mais (%) – Brasil - 1970. 

 

 
                  Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

 

Diretor 

Administrado Comercial Operacional 

Consultoria Designer 



Todos os elementos visuais como tabelas, gráficos, e outros, devem ser inseridos 

próximos dos textos a que se referem. 

 

4.3 Uso de equações e fórmulas 

 

Equações e fórmulas devem aparecer destacadas no texto, e se necessário 

numerá-las com algarismos arábicos entre parênteses e alinhados à direita. 

Exemplo: 

(1)        MV = PT  
                                                                                     

                                                                                          (2)      MV + M’V’ = PT 

 

 
 

5 ESTRUTURA 

 

 

O trabalho deve ser composto por três partes constituídas por elementos pré-

textuais, textuais e pós-textuais. 

 

5.1 Elementos pré-textuais 

 

Compreende obrigatoriamente a capa, a folha de rosto, resumo na língua 

vernácula e sumário. 

 

5.1.1 Capa 

 

É a folha externa, que também serve de proteção ao trabalho, onde deve constar 

o nome da instituição, o título da pesquisa, subtítulo (se houver), nome do autor, 

município e o ano. 



Exemplo: 
 

 
FACULDADES INTEGRADAS CAMPOS SALES 

 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO DA PESQUISA 
 
 
 
 
 
 
 

Nome do Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
Ano 

 

 

5.1.2 Folha de rosto 

 

Deve constar o nome do pesquisador centralizado, o título principal do trabalho, 

o subtítulo (se houver), natureza do estudo (Monografia apresentada às Faculdades 

Integradas Campos Salles) a razão da realização do estudo (como requisito para 

obtenção do título de bacharel em Economia), nome do Orientador em maiúsculo, 

município e o ano. 

Exemplo: 

 
 
 

 
NOME DO AUTOR 

 
 
 
 
 
 

TÍTULO DA PESQUISA 
 
 
 
 
 

Monografia apresentada às 
Faculdades Integradas Campos 
Salles como requisito para 
obtenção do título de bacharel 
em Economia. 
 
Orientador: PROF (Ms,Dr) ... 

 
 
 

 
São Paulo 

Ano 
 

 
Esta monografia foi examinada pelos professores 
abaixo relacionados e aprovada com nota final 
___,___ (_____________) 
 
Nome legível dos examinadores 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
 
 
 
Autorizo, exclusivamente para fins acadêmicos, a 
reprodução total ou parcial, por processo 
reprográfico, desse trabalho, 
 
Assinatura: 

 
Data: __/__/__. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Errata 

 

Se necessário deve ser inserido após a folha de rosto. 

 

 
 
 

 
AGRADECIMENTOS (OPCIONAL) 
 
    Agradecer significa reverenciar o 
comportamento ou a ajuda de pessoas pelo 
incentivo, carinho e amor sempre demonstrados 
pelas pessoas, direta ou indiretamente, 
envolvidas. 
    É a oportunidade de reconhecer aqueles que 
ajudaram na caminhada e que ajudaram a 
tornar possível a formação universitária de um 
modo ou de outro. 
    Pais, amigos, parentes e professores 
geralmente são lembrados e honradamente 
destacados neste momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.1.4 Resumo 

 

É a apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. O resumo 

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

primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do documento. Quanto 

a sua extensão devem ter de 100 a 250 palavras. 

 

 

 

 

RESUMO 
 
No máximo 250 palavras  - Xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx  xx 
xxxxxxxxxxx xx x x xxxx x xxxxxxxx 
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x 
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x x x xxxx 
xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x 
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx 
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxx 
xxxxxxxxxx. 
Palavras-chave: _____________, 
______________, ______________ 
OBS: Não existem parágrafos. 
 
 

 

 



5.1.5 Lista de ilustrações: (tabelas, quadros, fluxograma, etc.), de abreviaturas e 

siglas, e lista de símbolos. 

 

São elementos opcionais. Se apresentadas, devem seguir a ordem apresentada 

nesta seção, ou seja, após o resumo e antes do sumário. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LISTA DE ABREVIATURAS 

 
ANFAVEA - Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores. 
BID - Banco Interamericano de 
Desenvolvimento. 
DIEESE - Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos. 
FIPE -.Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas. 
BPT - Instituto Brasileiro de Planejamento 
Tributário. 
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados. 
ONG - Organização Não Governamental. 
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas. 
SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial. 
TRT - Tribunal Regional do Trabalho. 
TST - Tribunal Superior do Trabalho. 
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5.1.6 Sumário 

 

Consiste na enumeração das principais divisões e na mesma grafia em que 

aparecem no trabalho, na mesma ordenação e com as respectivas páginas em que se 

encontram. Deve ser colocado após a folha de resumo. 

Exemplo: 

 

 

 

 
SUMÁRIO 

 
Página 

INTRODUÇÃO................................................. 
LISTA DE ILUSTRAÇÕES............................... 
LISTA DE SIGLAS............................................ 
LISTA DE ABREVIATURAS............................ 
RESUMO........................................................... 
CAPÍTULO 1 – TÍTULO .................................. 

1,1 – TÍTULO............................................ 
1.1.1 – TÍTULO................................. 

CAPÍTULO 2 – TÍTULO ................................ 
CAPÍTULO 3 – TÍTULO ................................ 
RESULTADOS E RECOMENDAÇÕES – 
(OPCIONAL)................................................... 
CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................... 
REFERÊNCIAS ............................................... 
ANEXOS (OPCIONAL) .................................. 
APÊNDICES (OPCIONAL) ............................ 
BIBLIOGRAFIA.............................................. 
 
 
 

 



5.2 Elementos textuais 

Compreende três partes: a introdução, o desenvolvimento a conclusão ou 

considerações finais. 

 

5.2.1 Introdução 

 

É a parte inicial do texto com o registro da delimitação do assunto abordado, dos 

objetivos, a justificativa e a metodologia de análise, apontando as hipóteses que 

embasaram o estudo e possíveis contribuições ou implicações que o estudo 

proporcionará. Deve ser apresentado em folha separada do desenvolvimento do texto. 

 

5.2.2 Desenvolvimento 

 

O desenvolvimento como o próprio nome sugere é a parte do texto em que se 

discorre sobre o tema. É o componente principal do estudo onde o autor apresentará o 

assunto de forma clara, seguindo um ordenamento lógico do raciocínio. O texto pode ter 

a sua estrutura dividida por seções. 

A NBR 6024:2003 define a “seção” como a parte em que se divide o texto de 

um documento. A seção primária é a principal divisão do texto e pode ser subdividida 

na seção secundária. A seção secundária pode ser subdividida em terciária. A terciária 

em quaternária. A quaternária em quinária. As seções devem ser ordenadas por números 

arábicos. 

Seção primária é ordenada por números arábicos inteiros e em ordem crescente, 

sem utilização de ponto, hífen, travessão ou qualquer sinal após o indicativo de seção ou 

de seu título. 

Seção secundária é ordenada pelo indicativo da seção primária a que pertence, 

seguido de número arábico inteiro e de forma crescente, separado por ponto. 

Seção terciária é ordenada pelo indicativo da seção primária, seguida da seção 

secundária de número arábico inteiro e de forma crescente, separado por ponto. 



Seção quaternária é ordenada pelo indicativo das seções primária, seguida das 

seções secundária e terciária, formadas por números arábicos inteiros e de forma 

crescente, separado por ponto. 

Seção quinária é ordenada pelo indicativo das seções primária, secundária, 

terciária, formadas por números arábicos inteiros e de forma crescente, separado por 

ponto. 

Deve-se limitar a numeração progressiva até a seção quinária. Na leitura oral não 

se pronunciam os pontos. 

O quadro apresenta de forma ilustrativa como devem ser compostas as seções. 

Seção primária 1 2 3 4 

Seção secundária 1.1 2.1 3.1 4.1 

Seção terciária 1.1.1 2.1.1 3.1.1 4.1.1 

Seção quaternária 1.1.1.1 2.1.1.1 3.1.1.1 4.1.1.1 

Seção quinária 1.1.1.1.1 2.1.1.1.1 3.1.1.1.1 4.1.1.1.1 

 

As seções primárias podem corresponder a partes constituídas pelos capítulos, 

por representarem as principais divisões do texto e deve iniciar em folha distinta. O 

ordenamento das seções deve seguir uma sequência que contribua para a clareza na 

exposição das ideias. 

Os títulos das seções devem ser colocados após a sua numeração, dele separado 

apenas por um espaço e alinhados à esquerda. Título sem indicativo numérico deve estar 

centralizado. 

O texto deve estar separado do título das seções por dois espaços de 1,5 cm, 

tanto para o que precede como para o que sucede. O espacejamento do texto deve estar 

com 1,5 cm, excetuando-se as citações de mais de três linhas, notas de rodapé, tabelas, 

informação contida nas folhas de rosto, anverso da folha de rosto, sumário e as 

referências ao final do trabalho, que devem estar separados por dois espaços simples. A 

digitação deve ser em fonte de tamanho 12 e para título das seções primárias utiliza-se 

fonte 14 . As margens esquerda e superior devem ter a distância de 3,0 cm e as margens 

direita e inferior de 2,0 cm. 



A numeração, em algarismos arábicos é contado a partir da primeira folha da 

parte textual e apresentado no canto superior direito da folha a 2 cm da borda superior 

direita a partir da primeira folha da parte textual, ou seja, do desenvolvimento do texto. 

Como a norma não faz referência sobre o tipo de fonte a ser utilizada, sugere-se 

a utilização da fonte “Times New Roman”. 

 

5.2.2.1 Uso de letras maiúsculas (caixa alta) 

 

Em títulos com fonte 14 das seções primárias, com grifo ou negrito. 

 

5.2.2.2 Uso de letras minúsculas 

 

Em títulos das seções secundárias e as seguintes, com exceção da primeira letra 

que deve ser maiúscula. A seção secundária deve ser com grifo ou negrito e as seguintes 

sem grifo ou negrito. 

 

5.2.3 Conclusão 

 

Parte final do texto onde são apresentadas as conclusões correspondentes aos 

objetivos traçados ou as hipóteses estabelecidas para análise. 

 

5.3 Elementos pós-textuais 

Compreende obrigatoriamente a referência bibliográfica. São opcionais o 

glossário, apêndice, anexo e o índice que pode ser apresentado em ordem alfabética, 

cronológica, numérica, sistemática ou alfanumérica. O índice se distingue do sumário. 

 

 

 



6 REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO DAS CITAÇÕES 

 

 

6.1 Localização 

 

As citações podem aparecer localizadas no texto ou em notas de rodapé. 

 

6.2 Formas de citação 

 

As citações podem ser diretas ou indiretas. 

 

6.2.1 Diretas 

 

A transcrição textual de parte da obra do autor consultado é tratada como citação 

direta. Nas citações diretas deve-se indicar data, a(s) página(s), volume(s) ou seção(ões) 

das fontes consultadas. Estes termos devem ser indicados em forma abreviada, com 

exceção da data. 

A página deve ser indicada por p (em minúsculo) seguida de ponto, e assim para 

os outros termos. A data deve vir antes do termo abreviado, separada por vírgula. 

Exemplo: 

(TEIXEIRA, 2002, p.77), nome do autor em maiúscula, ano, página (p.) e o número da 

página. 

 

6.2.1.1 Citação até três linhas 

 

Deve ser reproduzida por aspas duplas: “...” 

Exemplo: 



A monografia é um trabalho científico que representa o resultado de um estudo 

relativo a um tema específico. O próprio “sentido etimológico: mónos (um só) e 

graphein (escrever): dissertação a respeito de um assunto único”. (SALOMON, 2004, 

p.255). 

As aspas simples: ‘....’ são utilizadas para indicar citação no interior da citação. 

Exemplo: 

Todo estudo requer análise e nesse sentido podemos afirmar que analisar é 

refletir sobre o material pesquisado. “Sem a marca da reflexão, a monografia 

transforma-se facilmente em ‘mero relatório do procedimento da pesquisa’ ou 

‘compilação de obras alheias’ ou ‘medíocre divulgação’”. (SALOMON, 2004, p.259). 

Nas citações com até três linhas o ponto final vem após o fechamento das aspas. 

 

6.2.1.2 Citação com mais de três linhas 

 

Devem ser destacadas do texto com recuo de 4 cm da margem esquerda, com 

letra menor que utilizada no texto sem as aspas e com espaçamento simples entre linhas. 

Exemplo: 

No desenvolvimento do trabalho científico, o orientador exerce o papel 

fundamental. Ele será o filtro sobre a comunicação que se deseja estabelecer com a 

comunidade. 

“...uma boa tese deve ser discutida passo a passo com o orientador, nos limites 
do possível. E não para lisonjear o mestre, mas porque escrever uma tese é 
como escrever um livro, é um exercício de comunicação que presume a 
existência de um público: e o orientador é a única amostra de público 
competente à disposição do aluno no curso de seu trabalho. Uma tese de 
última hora obriga o orientador a devorar rapidamente os capítulos ou a obra 
já pronta”. (ECO, 1977, p.15). 

 

Nas citações diretas, quando houver a indicação do autor pelo sobrenome 

independente do número de linhas, pode-se indicar entre parênteses ou não. Se for 

indicado entre parênteses o nome do autor deve ser em letra maiúscula. Se não for entre 

parênteses, somente a primeira letra do nome do autor deve vir em maiúscula. 



Quaisquer das formas devem ser seguidas da data de publicação da obra consultada e da 

página onde se encontra o texto citado. 

 

6.2.1.3 Citações com supressões, interpolações, ênfase ou destaque. 

 

6.2.1.3.1 Citações com supressões 

 

As supressões de uma parte do texto devem ser representadas por colchetes 

entremeados de três pontos [...]. 

Exemplo: 

Segundo Severino (2002, p.35): “O estudante [...] tem de se transformar num 

estudioso que encontra no ensino escolar não um ponto de chegada, mas um limiar [...] 

que lhe proporciona instrumentos de trabalho criativo em sua área de trabalho”. 

 

6.2.1.3.2 Citação com interpolação, acréscimos ou comentários. 

 

Nas citações em que houver interpolações, acréscimos ou comentários, estes 

devem ser indicadas por meio de colchetes [...]. 

Exemplo: 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), “trabalho decente 

[cuja amplitude conceitual parece ter o propósito de atingir todos os elementos presentes 

no ambiente de trabalho] é um trabalho produtivo e adequadamente remunerado, 

exercido em condições de liberdade, equidade, e segurança, sem quaisquer formas de 

discriminação, e capaz de garantir uma vida digna a todas as pessoas que vivem de seu 

trabalho”. 

 

6.2.1.3.3 Citação com ênfase 

 



Nas citações em que se quer dar ênfase ou destaque ao termo da citação deve-se 

grifar com negrito ou itálico, e indicar grifo nosso. 

Exemplo: 

“A crença no padrão-ouro tornou-se a religião daquele tempo”. (POLANY, 

2000, p.41, grifo nosso). Se a citação já contiver grifo deve-se indicar, o nome do autor, 

o ano, a página e escrever “grifo do autor”. 

 

6.2.2.3 Citação de informações obtidas por meio verbal 

 

No fim da frase indicar entre parênteses (informação verbal) e fazer a referência 

em nota de rodapé, de onde foi extraída a informação. 

Exemplo: 

Informação fornecida por (nome do palestrante) obtida no Congresso (título do 

Congresso), em São Paulo, janeiro de 2007. 

 

6.2.2 Citações indiretas 

 

Trata-se de texto baseado na obra do autor consultado. Neste caso, a indicação 

da(s) página(s) consultada(s) é opcional. 

Exemplo: 

A equidade no trabalho atende aos princípios estabelecidos no conceito de 

trabalho “decente” proposto pela Organização Internacional do Trabalho (1998). 

 

 

7 NOTAS DE RODAPÉ 

 

 



É feita por algarismos arábicos, deve ter uma sequência numérica, para cada 

capítulo ou parte e em fonte menor. 

a) a primeira citação de uma obra, em nota de rodapé, deve ter sua referência 

completa. 

b) a subsequente citação da mesma obra, em nota de rodapé, pode ser indicada 

por meio de abreviação (vide seção que trata das abreviações) 

c) notas explicativas no rodapé1 

 

 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

Os elementos essências das referências são: autor(es), título da obra em negrito, 

local, editora e data de publicação. 

Sugere-se apresentar as referências bibliográficas em ordem alfabética. 

Exemplo: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023. Informação e 

documentação: referências - elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2002. 

ECO, Humberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1977. 

CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. São Paulo: Saraiva, 2002. 

POLANY, Karl. A Grande Transformação . Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

RIBEIRO, Antonia Motta de Castro Memória. AACR2: Anglo-American cataloguing 

rules. Brasília: Ed. do autor, 2001. 

SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. São Paulo: Martins Fontes, 

2004. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: 

Cortez Editora, 2002. 
                                                 
1 Nota de Rodapé (Fonte 10) 
Utilizam-se o número de linhas que forem necessárias. 



 

8.1 Quando houver repetição de um autor 

 

Não é necessário escrever novamente seu SOBRENOME e seu NOME 

(abreviado). Basta colocar um traço com cinco toques, seguido de ponto. 

Exemplo: 

WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Pioneira, 

1967. 

______. The metodology of the social sciences. New York: Free Press, 1949. 

 

8.2 Fonte consultada em meio eletrônico 

 

Exemplo: 

KOOGAN, André; HOUAISS, Antonio (Ed.). Enciclopédia e dicionário digital 98. 

Direção geral de André Koogan Breikmam. São Paulo: Delta: Estadão, 1985. 5 CD-

ROOM. 

 

8.3 Fonte consultada online 

 

Deve vir entre os sinais < >, precedido da expressão (disponível em), a data de 

acesso do documento, precedida da expressão (acesso em) opcionalmente acrescida dos 

dados referentes à hora, minutos e segundos. 

Exemplo: 

ALVES, Castro. Navio Negreiro. [S.I.]: Virtual Books, 2000. Disponível em: 

<http://terra.com..br/virtualbooks/freebook/port/Lport2/navionegreiro.htm.> Acesso 

em: 10 jan. 2002, 16:30:30. 

 

8.4 Fonte consultada em revistas 



 

Autor (se houver), título, artigo ou matéria, título da publicação, local da 

publicação, numeração correspondente ao volume, fascículo, número, páginas de início 

e fim da matéria. 

Exemplo: 

DINHEIRO: Revista semanal de negócios. São Paulo: Ed. Três, n.148, 28 jun.2000.98 

p. 

 

8.5 Fonte extraída de artigo de jornal 

 

Autor (se houver), título do jornal, local de publicação, data de publicação, 

seção, caderno ou a parte do jornal em que saiu a publicação e a página. 

Exemplo: 

NAVES, P. Lagos andinos dão banho de beleza. Folha de São Paulo, São Paulo, 28 

jun. 1999. Folha Turismo, Caderno 8, p. 13. 

 

 

9 FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

A ficha catalográfica é o conjunto de elementos de descrição técnica do 

documento. É elaborada por profissional bibliotecário conforme o Código de 

Catalogação Anglo-Americano vigente. 

A ficha catalográfica deve ser impressa na parte inferior do verso da folha de 

rosto do trabalho. 

O tamanho padrão da ficha é de 7,5 cm de comprimento por 12,5 cm de largura, 

com espaçamento simples entrelinhas. A fonte a ser utilizada na ficha catalográfica é a 

Times New Roman com tamanho 10. 



 

9.1 Modelo 

 

Inglese, Mario 

Proálcool: ascensão e queda e seus impactos na economia 1975-1990 / 
Mario Inglese. – São Paulo, 2006. 

vi, 65 f. : il. ; 30 cm. 
 

Monografia (Bacharelado) – Faculdades Integradas “Campos Salles”. 
Curso de Ciências Econômicas. 

Orientação: MS Luis Eduardo Simões de Sousa  
 

1. Álcool 2. Economia brasileira 3. Proálcool I. Sousa, Luis 
Eduardo Simões II. Ciências Econômicas II. Título 

CDU-33(043.3) 

 

 

9.2 Campos da ficha catalográfica 

 

9.2.1 Indicação do Autor 

 

A primeira linha de informação da ficha catalográfica deve conter sobrenome, 

seguido dos prenomes do autor. A margem deste campo se inicia a 1 cm da borda 

(primeira margem). 

Os sobrenomes com indicativos de parentesco como: Filho, Júnior, Neto, Netto, 

Sobrinho, etc, são mencionados em seguida ao sobrenome, por extenso. 

Exemplo: Santos Júnior, Paulo Sérgio 

 

9.2.2 Título e indicação de responsabilidade 

 

Digitar o título do trabalho de conclusão iniciando abaixo da quarta letra do 

sobrenome do autor. Após o título, colocar uma barra inclinada e repetir o nome do 

autor, em ordem direta e seguida de ponto. 



 

9.2.3 Publicação 

 

Após a indicação de responsabilidade, digitar o local (São Paulo) e o ano de 

apresentação do trabalho. 

Exemplo: São Paulo, 2007. 

 

9.2.4 Descrição Física 

 

Iniciar na segunda margem, com a informação do número de páginas pré-

textuais (em algarismos romanos minúsculos). A seguir, informar o número de páginas 

textuais em algarismos arábicos seguido de “f” (menciona-se o número total de folhas 

numeradas). Se o trabalho tiver ilustrações (figuras, fotos, gráficos, etc.) deve-se colocar 

“il” após o número de folhas precedida de dois pontos. A seguir, informar a altura do 

volume em cm (centímetros) precedida por “;” (ponto e vírgula). 

Exemplo: vii, 98f. ; 30 cm. 

Neste campo deve-se informar o título obtido com o trabalho colocando 

Monografia (Bacharelado) em função da titulação obtida, colocar o nome da Faculdade 

e o nome do curso. Informar na linha seguinte, iniciando na segunda margem, o nome 

do orientador. 

Exemplo: 

Monografia (Bacharelado) – Faculdades Integradas “Campos Salles”. Curso de 

Ciências Econômicas. 

Orientação: MS Luis Eduardo Simões de Sousa. 

 

9.2.5 Assunto 

 

Indicar, em algarismos arábicos, os cabeçalhos de assuntos, isto é, os descritores 

do trabalho. As secundárias devem ser numeradas com algarismos romanos maiúsculos, 



como segue: I. Nome do orientador (deve conter sobrenome, seguido de prenomes). II. 

Nome do curso. III. Título. 

O assunto deve representar o conteúdo do trabalho. (palavra-chave). 

 



10 ABREVIATURAS 

 

Exemplo: 

idem (id.) = do mesmo autor 

ibidem (ibid.) = no mesmo lugar ou na mesma obra 

id.ibid. = do mesmo autor, na mesma obra 

loco citato (loc.cit.) = no lugar citado ou na obra citada 

opus citatum (op.cit.) = a obra citada 

passim (pas.) = em diversos lugares:aqui e ali 

apud = (junto a, em ) – usado para indicar citação da citação 

cf. = confrontar, comparar 

e.g. = (exempli gratia) = por exemplo, a saber 

et al. (et alii) = e outros 

et seq. (et sequens) = e seguintes 

ex. = exemplo 

i.e. = isto é 

inf. = (infra) abaixo 

p.ex. = por exemplo 

seg. = seguinte ou que segue 

seq.(sequentia) = seguinte ou que se segue 

supra = acima 

v.g. (verbi gratia) = por exemplo 

v.tb. = veja também, ver também 



11 APÊNDICE, ANEXO, GLOSSÁRIO 

 

 

São elementos opcionais. 

Anexo é todo e qualquer documento, figura, questionário utilizados no corpo do 

texto, visando melhor esclarecer o conteúdo da pesquisa. Devem ser anexados ao final 

do texto sendo que os mesmos devem ser numerados sequencialmente e com seus 

devidos títulos de cada um deles. 

A principal função do glossário é relacionar, bem como conferir o devido 

significado, aos termos e expressões, utilizados no corpo do texto, que possam vir a 

causar algum tipo de dúvida. 
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