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Apresentação

Objetivo
Este manual foi elaborado pela equipe da Biblioteca Telles para orientar
alunos de todos os programas quanto à formatação de trabalhos
acadêmicos.

A quem se destina
Destina-se aos alunos dos cursos de Graduação, Direito, Mestrado e
Doutorado. Para os programas Certificates, MBAs e Programas
Avançados, que possuem orientações ou modelos específicos, este
manual deve ser utilizado apenas como apoio.

Como entender este documento
Para um melhor entendimento este documento está dividido em 3 partes.
A) Orientações gerais sobre a estrutura do trabalho e apresentação do
texto (fonte, margem, parágrafo, espaçamento, etc.)
B) Modelo de estrutura de trabalho, com orientações sobre cada um dos
itens (capa, folha de rosto, resumo, abstract, sumário, texto, apêndice,
anexo). Atenção: Nesta parte, para melhor entendimento do manual, o
que está escrito em preto deve permanecer no trabalho; o que está
escrito em cinza deve ser substituído de acordo com o conteúdo de
trabalho e formatado em preto; e o que está escrito em vermelho são
apenas explicações. OBS: SE VOCÊ NÃO DIFERENCIA ESTAS
CORES, PROCURE A BIBLIOTECA.
C) Orientações para elaboração de citações e referências com exemplos
de como fazer a citação no texto e como referenciar materiais diversos ao
final do trabalho.

Contatos para casos de dúvidas
E-mail: orientacaoapesquisa@insper.edu.br
Fone: 4504-2405

ESTRUTURA DO TRABALHO ACADÊMICO

A estrutura de trabalhos acadêmicos se divide em elementos: pré-textuais,
textuais e pós textuais, conforme abaixo:

Capa *
Errata
Folha de aprovação*
Dedicatória
Agradecimentos
Epígrafe

Elementos pré-textuais

Resumo*
Abstract*
Lista de Ilustrações
Lista de tabelas
Lista de abreviaturas e siglas
Sumário*

Introdução*
Desenvolvimento*

Elementos textuais

Conclusão*

Referências*
Glossário
Apêndice

Elementos pós-textuais

Anexo
Índice

*Obrigatório. A ausência destes itens pode causar reprovação

APRESENTAÇÃO DO TEXTO

FONTE Arial ou Times New Roman, cor preta, tamanho 12. Texto com
alinhamento justificado. (citações com mais de três linhas, notas de
rodapé, fontes das figuras e tabelas, paginação: tamanho 10).
MARGEM esquerda e superior 3 cm; margem direita e inferior 2 cm. Não
deve-se utilizar espaçamento entre parágrafos.
PARÁGRAFO com recuo no início da frase de: 1,25 cm (1 Tab)
ESPAÇAMENTO entre linhas 1,5 cm. (citações com mais de três linhas,
notas de rodapé e referências: espaçamento simples)
CAPÍTULOS principais devem iniciar em nova página. Títulos dos
capítulos e subcapítulos são separados do texto por 1 espaço em branco.
Se não houver espaço suficiente para iniciar o texto na mesma página do
título do subcapítulo, pule as linhas para iniciar tudo na próxima.
Títulos dos capítulos - Dar um “TAB” entre o número e o título para
padronizar o espaço. Os títulos são alinhados à esquerda.
A redação e grafia dos títulos deve ser exatamente igual no texto e no
sumário
Os títulos sem indicativo numérico - agradecimentos, lista de
ilustrações, lista de abreviaturas, resumo, sumário, referências, anexos
devem ser centralizados na página.
Assuntos que não possuem título próprio, dentro de uma mesma seção,
devem ser subdivididos em alíneas (indicadas pelas letras do alfabeto,
minúsculas seguida de parênteses). O texto que vem antes das alíneas
deve terminar em dois pontos. O texto das alíneas começam com letra
minúscula e terminam em ponto e vírgula, exceto a última alínea que
termina em ponto final. Caso haja subalínea, a alínea anterior deve
terminar em dois pontos.

Exemplos de alínea e subalínea:
a) iorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor;
b) iorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua:
- iorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elitsed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua;
- iorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit;
c) iorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eius.
NUMERAÇÃO DAS PÁGINAS só deve aparecer a partir da primeira
página textual, ou seja, a partir da introdução. No entanto, todas as
folhas, a partir da folha de rosto, devem ser contadas. A única página
que não se considera na contagem é a capa. A numeração das páginas
deve ser contínua até o final do trabalho, incluindo anexos e apêndices,
caso hajam. A numeração deve aparecer no canto superior direito da
página, digitada em tamanho 10.
NOTA DE RODAPÉ no Word:
1) Posicione o cursor no lugar que quer inserir a nota;
2) Selecione na aba superior a opção “Referências”;
3) Em “Notas de rodapé” clique em “Inserir Nota de Rodapé”;
4) A nota será inserida e o cursor ficará posicionado no espaço em que a
nota deverá ser digitada;
5) As notas devem ser digitadas com espaçamento simples entrelinhas
e tamanho 10. Exemplo:
Texto onde deseja inserir a nota1

___________________
1

Texto da nota de rodapé

SIGLA quando mencionada pela primeira vez no texto, deve ser indicada
entre parênteses, precedida do nome completo. Nas menções seguintes
pode-se utilizar somente a sigla. Exemplo:
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

TABELAS E ILUSTRAÇÕES devem ser mencionadas no texto e inseridas
o mais próximo possível do texto a que se referem. Na parte superior,
deve-se inserir a palavra que indica o tipo de ilustração (desenhos,
fluxogramas, imagens, figura, quadro ou tabela), seguida do número de
ordem de ocorrência no texto, travessão e título descritivo. Na parte
inferior, deve-se indicar, a fonte consultada, mesmo que tenha sido uma
produção do próprio autor. Título, ilustração e fonte devem seguir o
mesmo alinhamento, à esquerda; e devem ser mantidos juntos na
mesma página. Podem-se utilizar cores.
OBS: a ilustração deve ser mantida na mesma página que o título e a
fonte correspondente. Exemplos: Figura 1, Gráfico1, Quadro 1, Tabela 1
abaixo:

QUANDO OS DADOS FOREM DO
PRÓPRIO AUTOR
Caso os dados e informações das
ilustrações
não
tenham
sido
extraídos de nenhuma fonte, mas
gerados pelo próprio autor, coloca-se
como fonte a expressão: Fonte:
Elaborado pelo autor e não colocase o ano.

Figura 1 - Título da Figura

Fonte: Sobrenome do autor (ano).
[Para fonte usar letra tamanho 10]

DIFERENÇA ENTRE QUADRO
E TABELA
a informação central do quadro
é texto e a formatação tem as
bordas laterais fechadas. A
informação central da tabela é
número e as bordas laterais são
abertas.

Quadro 1 - Título do quadro

Fonte: Sobrenome do autor (ano).
[Para fonte usar letra tamanho 10]

Tabela 1 - Título da tabela
Título coluna

Título coluna

Título coluna

Título coluna

Título coluna

1

1.1

1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.1.1

1.2

1.1.2

1.1.1.2

1.1.1.1.2

1.3

1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.1.3

2.1

2.1.1

2.1.1.1

2.1.1.1.1

2.2

2.1.2

2.1.1.2

2.1.1.1.2

2.3

2.1.3

2.1.1.3

2.1.1.1.3

3.1

3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.1

3.3

3.1.3

3.1.1.3

3.1.1.1.3

2

3

Fonte: Sobrenome do autor (ano).
[Para fonte usar letra tamanho 10]

Gráfico 1 - Título do gráfico
6
5
4
3
2
1
0
Fonte: Sobrenome do autor (ano).
[Para fonte usar letra tamanho 10]

EQUAÇÕES E FÓRMULAS devem dever ser destacadas no texto, e se
necessário, numeradas com algarismos arábicos entre parentes, alinhados
à direita.
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Insper
Nome do curso por extenso

Nome completo do aluno (a)

Título: subtítulo
Título claro e preciso. Caso haja subtítulo, separá-lo do título por (:) dois pontos.
Somente a primeira palavra do título ou nomes próprios iniciam com letra
maiúscula.

São Paulo
Ano

Nome completo do aluno (a)

Título: subtítulo

Recuo de 7 cm.

Tipo de trabalho (TCC, dissertação, tese,
etc.) apresentado ao programa de nome do
curso (Graduação em Economia, Mestrado e
Administração, LLM de contratos, etc.’)
como requisito parcial para a obtenção do
título de título obtido (Bacharel em , Mestre,
Especialista, pós-graduado em etc.) em área
de estudo.
Orientador: Prof. Nome do Orientador

São Paulo
Ano

A ficha catalográfica deve ser inserida ao final da página, os dados devem ser
digitados em fonte menor (tamanho 10). Onde está X deve-se substituir pelo
número de folhas. E os termos devem ser os mesmos utilizados como palavraschave.

Sobrenome, Nome e Nomes do Meio.
Título do trabalho : subtítulo./
Nome completo do aluno. – São Paulo, ano.
x f. (número de folhas)
Tipo de trabalho (grau) – Insper, ano
Orientador: Nome completo do orientador
Co-orientador: Nome completo do co-orientador
1. Termo. 2. Termo. 3. Termo. 4. Termo. I. Autor. II. Título

Nome completo do aluno (a)

Título: subtítulo

A natureza do trabalho
deve ser digitada do meio
da página para a margem
direita

Tipo de trabalho (TCC, dissertação, tese,
etc.) apresentado ao programa de nome do
curso (Graduação em Economia, Mestrado e
Administração, LLM de contratos) como
requisito parcial para a obtenção do título de
título obtido (Bacharel em, Mestre em,
Especialista em, pós graduado em, etc.) em
área de estudo.
Orientador: Prof. Nome do Orientador

Banca Examinadora

______________________________________
Nome completo do orientador
Instituição

______________________________________
Nome completo da banca1
Instituição

______________________________________
Nome completo da banca2
Instituição
Os nomes dos componentes da banca podem ser precedidos de sua titulação. Ex: Prof.
Dr. Joaquim Santos
Se no momento da entrega ainda não tiver a definição dos componentes da banca,
mantenha apenas as linhas, sem os nomes dos avaliadores.
*Caso o trabalho não seja avaliado por banca, suprimir esta página

Dedicatória é um item opcional
e caso exista devem aparecer
depois da folha de aprovação e
antes do resumo nesta ordem:
Dedicatória, Agradecimentos e
Epígrafe. Deve-se utilizar uma
nova página para cada item.

Texto da dedicatória ocupa um
espaço menor, no centro ou canto
da página.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua.

Agradecimentos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum.

A folha de agradecimentos é
um item opcional e caso exista
devem aparecer depois da folha
de aprovação e antes do resumo,
nesta

ordem:

Agradecimentos
Deve-se

utilizar

Dedicatória,
e

Epígrafe.

uma

página para cada item.

nova

Epígrafe é um item opcional e
caso

exista

devem

aparecer

depois da folha de aprovação e
antes do resumo nesta ordem:
Dedicatória, Agradecimentos e

Epígrafe. Deve-se utilizar uma
nova página para cada item.

Texto da epígrafe ocupa um
espaço menor, no centro ou canto
da página.
OBS: a epígrafe deve conter a
citação de acordo com a norma.
Exemplo:

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua
Autor (ano)

Resumo

Apresentação concisa das principais partes do trabalho, fornecendo uma
visão rápida e clara do conteúdo do trabalho: tema, objetivo, metodologia
e conclusão. Em parágrafo único de 150 à 500 palavras

Palavras-chave: Termo1. Termo2. Termo3. Termo4. Termo5

Recomenda-se utilizar entre 3 e 5
palavras-chave,

que

são

os

mesmo termos usados na ficha
catalográfica

Abstract

Versão em inglês do resumo: apresentação concisa das principais partes
do trabalho, fornecendo uma visão rápida e clara do conteúdo do trabalho:
tema, objetivo, metodologia e conclusão. Em parágrafo único de 150 à 500
palavras. [Tradução do resumo]

Keyword:

Keyword1.

Keyword2.

[Tradução das palavras-chave]

Keyword3.

Keyword4.

Keyword5.

Lista de Ilustrações e Tabelas

Figura 1 - Título da figura............................................................1
Quadro 1 - Título do quadro........................................................3
Tabela 1 - Título da tabela ...........................................................4
Tabela 2 - Título da tabela ..........................................................7

As listas de ilustrações e tabelas são opcionais. Devem ser
elaboradas de acordo com a ordem apresentada no texto. Cada item é
designado pelo seu nome específico, travessão (-), título e o
respectivo número da página.

Quando necessário, recomendase a elaboração de lista própria
para cada tipo de ilustração.
Exemplo: Lista de Figuras, Lista

de Tabelas

Lista de Siglas

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

As listas de siglas é opcional e deve ser apresentada em ordem alfabética

Quando necessário, recomendase a elaboração de lista própria
para cada tipo de abreviatura.
Exemplo: Lista de Abreviaturas

e Lista de Siglas

Clique e veja
como fazer no Word

Sumário

1

TÍTULO DO CAPÍTULO......................................................................

5

2

TÍTULO DO CAPÍTULO......................................................................

7

2.1

Título do subcapítulo.......................................................................

8

2.1.1

Título do item do subcapítulo...........................................................

8

3

TÍTULO DO CAPÍTULO......................................................................

10

CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................

12

REFERÊNCIAS....................................................................................

15

APÊNDICE A - TÍTULO DO APÊNDICE................................................

16

ANEXO A - TÍTULO DO ANEXO..........................................................

17

 O título Sumário deve ser centralizado.
 Todos os capítulos, desde a Introdução até a Conclusão são
numerados. Não são numerados: o itens que vem antes da
introdução e depois da conclusão.
 Os números devem ser alinhados à esquerda.
Recomenda-se que os títulos sejam alinhados de acordo com o número
mais extenso, inclusive os títulos pós textuais, que não possuem
número.
 A paginação deve ser alinhada na margem direita.
 Os itens pré-textuais (resumo, abstract, listas, etc.) que são as partes
que vem antes do sumário, não constam na lista.

Numera-se a partir da primeira página
textual, ou seja, a partir da introdução. No

12

entanto, conta-se todas as folhas a partir
da folha de rosto.

1

Introdução

Recuo do
1,25 cm
parágrafo

Clique e
veja
como
fazer no
Word

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

1.1 Histórico
TAB

1 espaço entre o título e o texto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
Alinhamento
do texto
justificado

 Os títulos do capítulos principais (seções primárias: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
etc. devem começar sempre no início de uma nova página.

 Um número deve aparecer antes do título, separados por um espaço em
branco e alinhados a esquerda.
 Os títulos dos capítulos e subcapítulos devem ser separados do texto por um
espaço de 1,5 em branco. Deixe 2 espaços de 1,5 em branco entre o final do
texto e título do próximo subcapítulo, quando for o caso.
 A numeração dos capítulos e subcapítulos deve ser utilizada para
evidenciar a sistematização do conteúdo do trabalho. Destacam-se
gradativamente os títulos, utilizando-se os recursos de letra maiúscula,
negrito, itálico, etc.
 Todas as seções devem conter um texto a elas relacionados.
 Os títulos dos itens pré-textuais e pós textuais (exemplos: agradecimentos,
lista de ilustrações, lista de siglas, resumo, Referências, Anexo) não são
numerados e devem ser centralizados na página.

13

Apêndice A – Título do Apêndice

 Apêndice a Anexo são conteúdos adicionais, uteis para a compreensão do
trabalho.
 Chama-se Apêndice quando o conteúdo é uma produção própria do
autor do trabalho. Ex: Questionário, Análises Gráficas, etc.
 São Itens não numerados identificados por letras maiúsculas. Exemplo:
Apêndice A – Questionário aplicado para avaliação dos usuários
 Apêndice e Anexo constam no sumário, identificados com a mesma forma
e grafia explicados acima, e seguem a paginação sequencial de acordo
com o texto.

14

Anexo A – Título do Anexo

 Apêndice a Anexo são conteúdos adicionais, uteis para a compreensão do
trabalho.
 Chama-se Anexo quando o conteúdo não é de responsabilidade do
autor do trabalho. Ex: Leis, Tabelas de dados, etc.
 São Itens não numerados identificados por letras maiúsculas. Exemplo:
Anexo A – Lei de diretrizes orçamentárias
 Apêndice e Anexo constam no sumário, identificados com a mesma forma
e grafia explicados acima, e seguem a paginação sequencial de acordo
com o texto.

CITAÇÕES E REFERÊNCIAS

Exemplos Gerais em Vermelho

Exemplos para área de Direito em verde ir para página 35

CITAÇÕES E REFERÊNCIAS

CITAÇÃO é a menção no texto de uma informação extraída de outra
fonte, com indicação do autor da ideia.

REFERÊNCIA é um conjunto de elementos de uma obra (como título,
autor, editora, local de publicação e outras) que permite a sua
identificação.

TIPOS DE CITAÇÕES:
DIRETA CURTA: Até 3 linhas, texto entre “aspas”
DIRETA LONGA: Mais de 3 linhas, texto com recuo, letra menor e sem
“aspas” e com espaçamento simples.
INDIRETA: Escrita com as próprias palavras, não há destaque (aspas,
recuo ou diminuição do tamanho da letra).
CITAÇÃO DE CITAÇÃO: Ideia que se teve acesso através de outra obra
que não a original.

Atenção

 Toda citação no texto deve ter uma referência correspondente ao final
do trabalho. E tudo que está referenciado ao final do trabalho deve
estar citado no texto.

 As chamadas na citação, devem sempre corresponder a chamada da
referência.

 As referências devem ser reunidas ao final do trabalho em ordem
alfabética.

 Nas citações, as chamadas pelo sobrenome do autor, pela instituição
ou título que estiverem incluídas na sentença devem ser em letra
maiúscula e minúscula. Quando estiverem entre parênteses devem ser
em letra maiúscula.

 Em caso de documentos não paginados, pode-se suprimir o número de
páginas da citação.

 Toda referência ou material que for retirado de sites da internet devem
seguir o padrão de referência para o tipo do documento, seja livro,
artigo, etc., conforme exemplos de referência a seguir e acrescentar ao
final da referência o seguinte complemento: Disponível em: <url>.
Acesso em: dia mês abrev. ano.

 Quaisquer informações que sejam relevantes para identificação do
material podem ser acrescentados ao final da referência entre
parênteses, incluindo nome de série, etc. Exemplo: (Informações
adicionais).

 Quando houver mais de um documento da mesma autoria e publicados
no mesmo ano, acrescenta-se letras minúsculas, em ordem alfabética,
após a data, tanto na referência quanto na citação. Exemplo:
Como citar no texto:
REGO(1994a) ou Rego (1994a)
REGO(1994b) ou Rego (1994b)

Na referência:

REGO, José Lins. Pureza: romance. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1994a.
REGO, José Lins. Usina: romance. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1994b.

 Pode-se abreviar os nomes dos autores nas referências, caso isto seja
feito em uma referência, deve ser feito em todas, para padronização

 Caso necessário, pode-se inserir uma lista de obras complementares
ou obras consultadas, após a lista de referências

CITAÇÃO DIRETA CURTA

Transcrição literal de um trecho da obra, elas podem ter até 3 linhas.
Neste tipo é obrigatório, sempre que disponível, colocar a página
consultada, além do ano.
* o trecho transcrito deve estar entre aspas “...”. Exemplo:
No texto:
Conforme Churchill Junior e Peter (2012, p.8), “embora a orientação para
a produção seja muito criticada por vários profissionais de marketing, há
situações em que ela é apropriada.”
Ou
“Embora a orientação para a produção seja muito criticada por vários
profissionais de marketing, há situações em que ela é apropriada.”
(CHURCHILL JUNIOR; PETER, 2012, p.8)

Na lista de referências:
CHURCHILL JUNIOR, Gilbert A.; PETER, J. Paul. Marketing: criando
valor para os clientes. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 636 p.

OBS: Caso exista alguma citação no interior da citação, deve-se destacála com aspas simples. ‘...’. Exemplo:
Monografia “no sentido lato, é todo trabalho científico de ′primeira mão′,
que resulte da investigação científica” (SALOMON, 1978, p. 219)

CITAÇÃO DIRETA LONGA

Transcrição literal de um trecho da obra com mais de 3 linhas, transcrita
sem aspas, com fonte tamanho 10 e recuo de 4 cm. da margem
esquerda, espaçamento simples entrelinhas. Exemplo:

No texto:
Churchill Junior e Peter (2012, p. 8) explicam que:

Embora a orientação para a produção seja muito criticada
por vários profissionais de marketing, há situações em
que ela é apropriada. Por exemplo, em mercados de alta
tecnologia com mudanças rápidas, muitas vezes não há
tempo suficiente realizar pesquisas de marketing a fim de
perguntar aos clientes o que eles querem.

ou
Embora a orientação para a produção seja muito criticada
por vários profissionais de marketing, há situações em
que ela é apropriada. Por exemplo, em mercados de alta
tecnologia com mudanças rápidas, muitas vezes não há
tempo suficiente realizar pesquisas de marketing a fim de
perguntar aos clientes o que eles querem. (CHURCHILL

JUNIOR; PETER, 2012, p. 8)

Na lista de Referências:
CHURCHILL JUNIOR, Gilbert A.; PETER, J. Paul. Marketing: criando
valor para os clientes. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 636 p.

CITAÇÃO INDIRETA

Ocorre quando é feita a paráfrase do texto original, ou seja, o trecho é
reescrito com outras palavras, mas mantendo seu sentido. Nestes casos
não é obrigatório inserir as páginas, apenas o ano. Não há aspas ou
destaque com fonte menor. Exemplo:

No texto:
Na visão de Osterwalder e Pigneur (2001) deve existir preocupação com
custos em quaisquer modelos de negócios, contudo as estruturas de baixo
custo são mais importantes para alguns tipos de negócios. Podemos
dividir as estruturas em duas: negócios direcionados pelos custos e
negócios direcionados pelo valor.
ou
A preocupação com custos é inerente a quaisquer modelos de negócios,

contudo as estruturas de baixo custo são mais importantes para alguns
tipos de negócios. Podemos dividir as estruturas em duas: negócios
direcionados

pelos

custos

e

negócios

direcionados

pelo

valor.

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011)

Na lista de Referências:
OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves. Business model
generation: inovação em modelos de negócios: um manual para
visionários, inovadores e revolucionários. Hoboken, NJ: Alta Books, 2011.
278 p.

CITAÇÃO DE CITAÇÃO
É a citação de um texto que se teve acesso a partir de outro documento.
* esse tipo de citação pode ser direta curta, direta longa ou indireta.
Exemplo:

No texto:
Para Simon (1960 citado por MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2010,
p. 161) “o segredo da resolução de problemas é que não existe segredos.
Ela é realizada por meio de complexas estruturas de elementos simples e
conhecidos”.

ou

O seu trabalho afeta a maneira como vemos a cognição da tomada de
decisões gerencias “o segredo da resolução de problemas é que não
existe segredos. Ela é realizada por meio de complexas estruturas de

elementos simples e conhecidos.” (SIMON 1960 citado por MINTZBERG;
AHLSTRAND; LAMPEL, 2010, p. 161)

Na lista de Referências:
MINTZBERG, Henry; AHLSTRAND, Bruce; LAMPEL, Joseph. Safári de
estratégia: um roteiro pela selva do planejamento estratégico. 2. ed. Porto
Alegre: Bookman, 2010. 392 p.

OBS: O uso deste tipo de
citação deve ser evitado.
Recomenda-se, sempre que
possível, consultar a fonte
original e fazer a citação a
partir dela.

CITAÇÕES EM IDIOMA ESTRANGEIRO

Quando a obra citada estiver em idioma diferente do idioma de redação do
texto, recomenda-se a tradução do trecho citado para fazer a citação no
corpo do texto e a inclusão da expressão tradução do autor ou tradução
livre. Após a chamada da citação; recomenda-se a transcrição do trecho
original em nota de rodapé. Exemplo:
* esse tipo de citação por ser direta curta, longa ou indireta.

No texto:
1

Para Simon (1960, p. 161, tradução do autor ou tradução livre) “o segredo
da resolução de problemas é que não existe segredos. Ela é realizada por
meio de complexas estruturas de elementos simples e conhecidos.”

ou

O seu trabalho afeta a maneira como vemos a cognição da tomada de
decisões gerencias “o segredo da resolução de problemas é que não
existe segredos. Ela é realizada por meio de complexas estruturas de
elementos simples e conhecidos.” (SIMON, 1960, p. 161, tradução do
1

autor ou tradução livre)

Na nota de rodapé (recomendado, mas não obrigatório):
1

Transcrição do trecho em idioma original

Na lista de Referências:
SIMON, Herbert A. Adminstrative behavior: a study of decision making
processes in administrative organizations. 4. ed. New York: The Free
Press, 1997. 368 p.

CITAÇÕES DE INFORMAÇÕES NÃO PUBLICADAS

Ao utilizar dados de propriedade empresarial (vendas, custos, auditorias,
entre outros), ou qualquer outra informação obtida por meios informais
(palestras, debates, comunicações, e-mails, etc.), orienta-se utilizar
expressões entre parênteses, tais como:
(Informação não publicada) 1 ou,
(Informação de propriedade da empresa)1 ou,
outra expressão que julgue mais adequada à fonte utilizada.
Em nota de rodapé, deve-se identificar o conteúdo utilizado, de acordo
com a ABNT. Exemplo:

No texto:
A empresa mantinha sete centros de revenda, prestando
serviços exclusivos para duas fábricas de produção de
plástico biodegradável instaladas nas cidades de
Diadema, São Bernardo e Santo André. (Informação não
publicada) 1

Na nota de rodapé:
________________________
1

BIOLIFE Plásticos Ltda. Relatório de descrição de atividade comercial. Auditoria de serviços 1.

São Paulo. 29 abr. 2008.

CITAÇÕES DE FONTES NÃO PÁGINADAS

Para documentos de página única ou com páginas não numeradas
orienta-se utilizar o sobrenome do autor seguido pelo ano, número do
capítulo (se houver) e n.p. (sigla para não paginado). Exemplo:

No texto:
De acordo com CNSEG (2017, cap. 1, n. p.),

durante os 800 anos que se passaram, as duas atividades
(seguro
e
bancária)
permaneceram
trocando
conhecimentos entre si e desenvolveram muito e até os
nossos dias se aprimoraram mutuamente.

Ou

Durante os 800 anos que se passaram, as duas
atividades (seguro e bancária) permaneceram trocando
conhecimentos entre si e desenvolveram muito e até os
nossos dias se aprimoraram mutuamente. (CNSEG, 2017,
cap. 1, n. p.).

Na lista de Referências:
CNSEG. O mercado de seguros e resseguros: uma visão global.
Fundamentos - Programa Educação em seguros. 2017, n.p.

DESTAQUES NAS CITAÇÕES

Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los indicando esta
alteração com a expressão grifo nosso entre parênteses, após a
chamada da citação, ou grifo do autor, caso o destaque já faça parte da
obra consultada. Exemplo:
Embora a orientação para a produção seja muito criticada
por vários profissionais de marketing, há situações em
que ela é apropriada. Por exemplo, em mercados de alta
tecnologia com mudanças rápidas, muitas vezes não há
tempo suficiente realizar pesquisas de marketing a fim de
perguntar aos clientes o que eles querem. (CHURCHILL
JUNIOR; PETER, 2012, p. 8, grifo nosso)

Conforme descreve França et al. (2003, p. 109, grifo do autor) as citações
“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”.

SUPRESSÕES E COMENTÁRIOS
Nas citações diretas, caso haja supressão de algum trecho, deve-se
indicar com [...] (três pontos entre colchetes). Exemplo:
Conforme descreve França et al. (2003, p. 109, grifo do autor) “as citações
são trechos transcritos ou informações retiradas das publicações
consultadas [...]”
Caso queira fazer algum comentário ou esclarecimento no decorrer da
citação, deve-se indicá-lo entre colchetes [comentário]. Exemplo:
As citações “são introduzidas no texto com o propósito de esclarecer [e
não substituir] ou complementar as ideias do autor”. (FRANÇA et al., 2003,
p. 109, grifo do autor)

CITAÇÕES E REFERÊNCIAS para TRABALHOS DE DIREITO

CITAÇÃO é a menção no texto de uma informação extraída de outra
fonte, com indicação do autor da ideia.

REFERÊNCIA é um conjunto de elementos de uma obra (como título,
autor, editora, local de publicação e outras) que permite a sua
identificação.

TIPOS DE CITAÇÕES:
DIRETA CURTA: Até 3 linhas, texto entre “aspas”
DIRETA LONGA: Mais de 3 linhas, texto com recuo, fonte menor e sem
“aspas”
INDIRETA: Escrita com as próprias palavras, não há destaque (aspas,
recuo ou fonte).
CITAÇÃO DE CITAÇÃO: Ideia que se teve acesso através de outra obra
que não a original.
Atenção

 Os trabalhos de direito devem utilizar apenas o modo nota de rodapé
para citações e nunca o modo Autor (data).

 A numeração das notas de referência é feita por algarismos arábicos,
devendo ter numeração única e consecutiva para cada capítulo ou
parte. Deve-se colocar a referência no rodapé da mesma página, fonte
tamanho 10 e espaço simples entrelinhas. No texto, a indicação da
numeração deve ser situada um pouco acima da linha do texto, após a
pontuação que fecha a citação.

 A lista de referências ao final do trabalho deve ser organizada por
ordem alfabética.

 Em caso de documentos não paginados, pode-se suprimir o número de
páginas da referência.
 Quaisquer informações que sejam relevantes para identificação do
material podem ser acrescentados ao final da referência entre
parênteses, incluindo nome de série, etc. Exemplo: (Informações
adicionais).
 Quando houver mais de um documento da mesma autoria e publicados
no mesmo ano, acrescenta-se letras minúsculas, após a data, tanto na
referência quanto na citação. Exemplo: (2019a e 2019b).
 Pode-se abreviar os nomes dos autores nas referências, caso isto seja
feito em uma referência, deve ser feito em todas, para padronização
 Notas explicativas devem seguir na numeração sequencial, de acordo
com o aparecimento no texto, considerando as notas de referência
 Caso necessário, pode-se inserir uma lista de obras complementares
ou obras consultadas, após a lista de referências
 Legislação e Jurisprudência devem aparecer em uma lista, separadas
da lista de referências
 Legislação, devem ser colocadas somente ao final do trabalho, em
referências.
 Toda citação no texto, em nota de rodapé, deve ter uma referência
correspondente ao final do trabalho. E tudo que está referenciado ao
final do trabalho deve estar citado no texto, em nota de rodapé.

CITAÇÃO DIRETA CURTA
Transcrição literal de um trecho da obra, elas podem ter até 3 linhas.
Neste tipo é obrigatório, sempre que disponível, colocar a página
consultada, além do ano.
* o trecho transcrito deve estar entre aspas “...”. Exemplo:
No texto:
“As garantias são, assim, aqueles mecanismos que buscam assegurar a
1

efetivação, sem prejuízos para o credor, do direito que lhe aproveita”.
Ou
1

De acordo com Salomão Neto “As garantias são, assim, aqueles
mecanismos que buscam assegurar a efetivação, sem prejuízos para o
credor, do direito que lhe aproveita”

Na lista de referências e em nota de rodapé com número correspondente:
1

SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito bancário. São Paulo: Atlas, 2011, p. 451.

No texto:
“mas nem toda injustiça é arbítrio, uma rebelião contra a ideia de direito.”

2

Ou
2

De acordo com Rudolf Von Jhering “mas nem toda injustiça é
arbítrio, uma rebelião contra a ideia de direito”
Na lista de referências e em nota de rodapé com número correspondente:
2

VON JHERING, Rodolf. A luta pelo Direito. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 25

CITAÇÃO DIRETA LONGA

Transcrição literal de um trecho da obra com mais de 3 linhas, transcrita
sem aspas, com fonte tamanho 10 e recuo de 4 cm. da margem
esquerda, espaçamento simples entrelinhas. Exemplo:

No texto:
1

Orlando Gomes afirma que:
confere ao credor a pretensão de obter o pagamento da
dívida com o valor do bem aplicado exclusivamente à sua
satisfação. Sua função é garantir ao credor o recebimento
da dívida, por estar vinculado determinado bem ao seu
pagamento.

ou
confere ao credor a pretensão de obter o pagamento da
dívida com o valor do bem aplicado exclusivamente à sua
satisfação. Sua função é garantir ao credor o recebimento
da dívida, por estar vinculado determinado bem ao seu
1
pagamento.

Na lista de referências e em nota de rodapé com número correspondente:
1GOMES,

Orlando. Direitos Reais. Atualizada por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro:
Forense, 2012, p. 378.

CITAÇÃO DIRETA LONGA

No texto:
2

Na visão de Elpídio Donizete e Felipe Quintella :
Nem sempre haverá entrega da coisa em si. Por vezes,
porquanto o negócio se conclui à distância da coisa. Em outros
casos, porque não convém, ou não é possível a entrega, dadas
as dimensões da coisa, ou a sua fixação ao solo.

ou
Também é exposto que:
2

Nem sempre haverá entrega da coisa em si. Por vezes,
porquanto o negócio se conclui à distância da coisa. Em
outros casos, porque não convém, ou não é possível a
entrega, dadas as dimensões da coisa, ou a sua fixação ao
solo.

Na lista de referências e em nota de rodapé com número correspondente:
2

DONIZETTI, Elpídio, QUINTELLA, Felipe. Curso Didático de Direito Civil. 7 ed.
São Paulo: Saraiva. 2018 Disponível em:
https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597016512/. Acesso em: 10
maio 2019. (livro digital não paginado)

CITAÇÃO INDIRETA

Ocorre quando é feita a paráfrase do texto original, ou seja, o trecho é
reescrito com outras palavras, mas mantendo seu sentido. Nestes casos
não é obrigatório inserir as páginas. Não há aspas ou destaque com
fonte menor. Exemplo:

No texto:
1

Para Maria Helena Diniz, contrato é o acordo de duas ou mais
vontades, na conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer
uma regulamentação de interesses entre as partes, com o escopo de
adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial.

Na lista de referências e em nota de rodapé com número correspondente:
1

Conforme: DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro, v.3. São Paulo: Saraiva,
2008.

No texto:
O avanço dos direitos das pessoas com doenças mentais é considerado
um dos sucessos da bioética na visão de Murgel Starling e Goulart
2

Almeida.

Na lista de referências e em nota de rodapé com número correspondente:
2

Conforme: STARLING, Heloisa Maria Murgel; ALMEIDA, Sandra Regina Goulart.
Sentimentos do mundo: ciclo de conferências dos 80 anos da UFMG. Editora UFMG,
2009

CITAÇÃO DE CITAÇÃO
É a citação de um texto que se teve acesso a partir de outro documento.
* esse tipo de citação pode ser direta curta, direta longa ou indireta.
Exemplo:

No texto:
1

Washington de Barros afirma:
O acórdão está a salvo de censura. A renúncia da
herança, ao contrário da aceitação, depende de
solenidade, “precisa ser
formulada de modo expresso
1
e deve constar, obrigatoriamente, como ato solene
que é de escritura pública, ou de termo nos autos de
inventário, com homologação pelo juiz.
ou
O acórdão está a salvo de censura. A renúncia da
herança, ao contrário da aceitação, depende de
solenidade, “precisa ser formulada de modo expresso
e deve constar, obrigatoriamente, como ato solene
que é de escritura pública, ou de termo nos autos de
inventário, com homologação pelo juiz.1

Na lista de referências e em nota de rodapé com número correspondente:
1

BUTERA, 1994 citado por MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil:
direito das sucessões. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, v. 6. p.45

OBS: O uso deste tipo de
citação deve ser evitado.
Recomenda-se, sempre que
possível, consultar a fonte
original e fazer a citação a
partir dela.

CITAÇÕES EM IDIOMA ESTRANGEIRO

Quando a obra citada estiver em idioma diferente do idioma de redação do
texto, recomenda-se a tradução do trecho citado para fazer a citação no
corpo do texto e a inclusão da expressão tradução do autor ou tradução
livre. Após a chamada da citação; recomenda-se a transcrição do trecho
original em nota de rodapé. Exemplo:
* esse tipo de citação por ser direta curta, longa ou indireta.

No texto:
Private equity é uma forma de investimento acionário em
empresas privadas não listadas na bolsa de valores. É um
investimento de médio a longo prazo, caracterizado por
uma propriedade ativa. A atividade de private equity cria
melhores negócios, fortalecendo a experiência em gestão,
proporcionando melhorias operacionais e ajudando as
empresas a terem acesso a novos mercados. (tradução
1
do autor ou tradução livre)

Na nota de rodapé transcrição do trecho em idioma original e referência:
1

“Private equity is a form of equity investment into private companies not listed on the stock
exchange. It is a medium to long-term investment, characterised by active ownership.
Private equity builds better businesses by strengthening management expertise, delivering
operational improvements and helping companies to access new markets.”
EVCA. What is private equity? 2019. Disponível em:
<http://www.investeurope.eu/about-private-equity/private-equity-explained/>. Acesso em:
23 abr. 2019.

DESTAQUES NAS CITAÇÕES

Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los indicando esta
alteração com a expressão grifo nosso entre parênteses, após a
chamada da citação, ou grifo do autor, caso o destaque já faça parte da
obra consultada. Exemplo:

No texto :
O Brasil faz parte do grupo de países emergentes pioneiros na

implantação de suas indústrias de private equity, que participaram da
primeira onda de globalização entre o final dos anos 1970 e início dos
anos de 1980 incluindo países como Malásia, Cingapura, Taiwan e Israel.
(grifo nosso ou grifo do autor)

1

Na lista de referências e em nota de rodapé com número correspondente:
1

Conforme: RIBEIRO, Leonardo de Lima. O modelo brasileiro de Private Equity no
Brasil. 2005. 147 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, São Paulo. Disponível em
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-02042006-163402/pt-br.php.
Acesso em: 05 jan. 2018

SUPRESSÕES E COMENTÁRIOS

Nas citações diretas, caso haja supressão de algum trecho, deve-se
indicar com [...] (três pontos entre colchetes).

Caso queira fazer algum comentário ou esclarecimento no decorrer da
citação, deve-se indicá-lo entre colchetes [comentário].
Exemplo:
No texto:

no geral, propaga-se inadvertidamente que a maior vantagem do pregão,
1

[...] é de cunho econômico. SUPRESSÃO

A experiência tem demonstrado, ao longo desses anos de milhares de
pregões [presenciais e eletrônicos], realizados em todo o Brasil, que a
falada economia de valor não é, em muitos casos, tão grande como se
2

anuncia. COMENTÁRIO

Na lista de referências e em nota de rodapé com número correspondente:
1, 2

SANTANA, Jair Eduardo. Pregão presencial e eletrônico sistema de registro de
preços. 4 ed., Belo Horizonte: Forum, 2014. p. 50.

OBS: para exemplos de
referências utilizar a lista
a seguir.
IMPORTANTE: para
citações utilizar o sistema
numérico apresentado
neste capítulo.

EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS

LIVRO COM ATÉ 3 AUTORES
CHURCHILL JUNIOR, Gilbert A.; PETER, J. Paul. Marketing: criando
valor para os clientes. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 636 p.
Como citar no texto:
Churchill Junior e Peter (2012, p.8) ou (CHURCHILL JUNIOR; PETER,
2012, p.8)

PORTER, Michael E. Estratégia competitiva: técnicas para análise de
indústrias e da concorrência. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 409 p.
Como citar no texto:
Porter (2004, p.27) ou (POTER, 2004, p.27)

LIVRO COM MAIS DE 3 AUTORES
FRITZ, Susan. et al. Interpersonal skills for leadership. New Jersey:
Prentice Hall, 1999. 219 p.
Como citar no texto:
Fritz et al. (1999, p. 35) ou (FRITZ et al., 1999, p. 35)

LIVRO COM ORGANIZADOR OU COORDENADOR
TEIXEIRA, Hélio Janny; BASSOTTI, Ivani Maria; SANTOS, Thiago Souza
(org.). Mérito, desempenho e resultados: ensaios sobre gestão de
pessoas para o setor público. São Paulo: FIA/USP, 2014. 314 p.
Como citar no texto:
Teixeira, Bassotti e Santos (2014, p. 29) ou (TEIXEIRA; BASSOTTI;
SANTOS, 2014 p. 29)

LIVRO COM ORGANIZADOR OU COORDENADOR
BARROSO, João Rodrigues (coord.). Globalização e identidade
nacional. São Paulo: Atlas, 1999. 185 p.
Como citar no texto:
Barroso (1999, p. 13) ou (BARROSO, 1999, p. 35)

LIVRO SEM AUTOR
ORIGENS e trajetória da indústria farmacêutica no Brasil. São Paulo:
Narrativa Um, 2007. 192 p.
Como citar no texto:
Origens... (2007, p. 15) ou (ORIGENS... 2007, p. 15)

LIVRO RETIRADO DA INTERNET OU E-BOOK
ULRICH, Fernando. Bitcoin: a moeda na era digital. São Paulo: Instituto
Ludwig von Mises Brasil, 2014. 122 p. Disponível em: http://www.elivrosgratis.net/scripts/download.asp?SEC=14&FL=Fernando-UlrichBitcoin.zip&NOME=Bitcoin%20%20A%20Moeda%20na%20Era%20Digital&AUTOR=Fernando%20Ulrich.
Acesso em: 20 mar. 2016.
Como citar no texto:
Ulrich (2014, p. 25) ou (ULRICH, 2014, p. 25)

ULRICH, Fernando. Bitcoin: a moeda na era digital. São Paulo: Instituto
Ludwig von Mises Brasil, 2014. 122 p. E-book (Paginação da versão
eletrônica difere da versão impressa).
Como citar no texto:
Ulrich (2014) ou (ULRICH, 2014)

CAPÍTULO DE LIVRO COM A MESMA AUTORIA DO LIVRO
BARNEY, Jay B.; HESTERLY, William S. Avaliação das capacidades
internas de uma empresa. In: ______. Administração estratégica e
vantagens competitivas: conceitos e casos. Tradução Midori Yamamoto.
3.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. cap. 3, p. 57-104.
Como citar no texto:
Barney e Hesterly (2014, p. 25) ou (BARNEY; HESTERLY, 2014, p. 25)

CAPÍTULO
DE
LIVRO
COM
AUTOR/COORDENADOR DO LIVRO.

AUTOR

DIFERENTE

DO

SROUR, Robert Henry. Ética e compromisso público. In: TEIXEIRA, Hélio
Janny; BASSOTTI, Ivani Maria; SANTOS, Thiago Souza (Org.). Mérito,
desempenho e resultados: ensaios sobre gestão de pessoas para o
setor público. São Paulo: FIA/USP, 2014. cap. 10, p. 293-314
Como citar no texto:
Srour (2014, p. 300) ou (SROUR, 2014, p. 300)

TUCKER, Jeffrey. Prefácio. In: ULRICH, Fernando. Bitcoin: a moeda na
era digital. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2014. p. 11-14
Como citar no texto:
Tucker (2014, p. 12) ou TUCKER (2014, p. 12)

CAPÍTULO DE LIVRO RETIRADO DA INTERNET
ULRICH, Fernando. A história do contexto do Bitcoin. In: ______. Bitcoin:
a moeda na era digital. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2014.
cap. 3, p. 35-43. Disponível em: http://www.elivrosgratis.net/scripts/download.asp?SEC=14&FL=Fernando-UlrichBitcoin.zip&NOME=Bitcoin%20%20A%20Moeda%20na%20Era%20Digital&AUTOR=Fernando%20Ulrich.
Acesso em: 20 mar. 2016.
Como citar no texto:
Ulrich (2014, p. 39) ou (ULRICH 2014, p. 39)

RELATÓRIO COM ATÉ 3 AUTORES
MELO, Paulo Roberto de Souza; CASTELLO BRANCO, Carlos Eduardo.
Setor de software: diagnóstico e proposta de ação para o BNDES.
BNDES, mar. 1997. p. 112 – 127. Disponível em:
https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/4806/3/BS%2005%20Set
or%20de%20software_P.pdf. Acesso em: 14 maio. 2016
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https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Relatorio%2
0de%20Gestao_Sebrae%20Nacional_Exercicio_2014.pdf. Acesso em: 14
mar. 2017.
Como citar no texto:
(SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS 2015, p. 52) ou Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (2015, p. 52)

RELATÓRIO COM AUTOR INSTITUIÇÃO
BANCO CENTRAL DO BRASIL. Focus: relatório de mercado. 24 de
fevereiro de 2017. 4p. Disponível em:
http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20170224.pdf. Acesso em:
05 abr. 2017
Como citar no texto:
(BANCO CENTRAL DO BRASIL 2017, p. 2) ou Banco Central do Brasil
(2017, p. 2)

RELATÓRIO SEM AUTOR
GLOBAL Mobile Phones: Marketline Industry Profile. Jun. 2016. 43p.
Disponível em:
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=95349c034d05-428d-9b71-d20b130d1137%40sessionmgr4008&hid=4105. Acesso
em: 05 abr. 2017
Como citar no texto:
Global... (2016, p. 29) ou (GLOBAL..., 2016, p. 29)

RELATÓRIO RETIRADO DA INTERNET
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. Relato integrado 2015. Itaú, 2015. 71
p. Disponível em:
https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/Relato_Integrado_201
5.pdf#page=1. Acesso em: 03 fev. 2016.
Como citar no texto:
Itaú Unibanco Holding S.A (2016, p. 29) ou (ITAU UNIBANCO HOLDING
S.A., 2015, p. 39)

ARTIGO DE REVISTA
MOKYR, Joel. Ideias que mudam o mundo. Exame, v.51, n. 6, p. 66-69,
29 mar. 2017.
Como citar no texto:
Mokyr (2017, p. 67) ou (MOKYR., 2017, p. 67)

ARTIGO DE REVISTA SEM AUTOR
UBER das Bikes. Você S/A, n. 226, p. 16, mar. 2017.
Como citar no texto:
Uber... (2017, p. 16) ou (UBER..., 2017, p. 16)

ARTIGO DE REVISTA RETIRADO DA INTERNET
DORNELAS, José. Como montar um plano de negócios simples e prático.
Pequenas Empresas e Grandes Negócios, 05 jun. 2013. Disponível em:
http://revistapegn.globo.com/Como-comecar/noticia/2013/06/como-montarum-plano-de-negocio-simples-e-pratico.html. Acesso em: 05 abr. 2017
Como citar no texto:
Dornelas (2013) ou (DORNELAS, 2013)
OBS: Para artigos retirados da Base de Dados RT Online (ou qualquer
outra base em que a paginação do artigo ou livro seja diferente da versão
original/impressa), inserir a seguinte nota explicativa no final da referência:
(Paginação da versão eletrônica difere da versão impressa). Exemplo:

BACELLAR FILHO, R. F. O Direito Administrativo, a arbitragem e a
mediação. Revista de Arbitragem e Mediação, v. 32, p. 1-17, jan. 2012.
Disponível em: Acesso em: 06 set. 2013. (Paginação da versão eletrônica
difere da versão impressa).

PÁGINA DE INTERNET
ENDEAVOR BRASIL. 2017. Disponível em: https://endeavor.org.br/.
Acesso em: 05 abr. 2017.
Como citar no texto:
Endeavor Brasil (2017) ou (ENDEAVOR BRASIL, 2017)

ARTIGO RETIRADO DA INTERNET
PROCESSMIND GESTÃO E DE PROCESSOS DE NEGÓCIO. Análise e
Melhoria de Processos. São Paulo. 2016. Disponível em:
http://www.processmind.com.br/servicos/analise.cfm?servicos=s&analise=
s. Acesso em: 05 abr. 2017.
Como citar no texto:
Processmind gestão e automação de processos de negócio (2016) ou
(PROCESSMIND GESTÃO E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS DE
NEGÓCIO, 2016)

VÍDEO DO YOUTUBE
ELOGROUP. Melhoria Sempre: Gestão do Dia a Dia dos Processos. jun.
2013. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zDjlXnloz-8.
Acesso em: 05 abr. 2017.
Como citar no texto:
Elogroup (2017) ou (ELOGROUP 2017)

ENTREVISTA
MELLO, Evaldo Cabral de. O passado no presente. Veja, São Paulo, n.
1528, p 9-11, 4 set. 1998. Entrevista concedida a João Gabriel de Lima.
Como citar no texto:
Mello (1998, p. 9) ou (MELLO, 1998, p. 9)

FILME
PENNINK, Adrian (Dir.). The Ascent of Money: a financial history of the
world. Estados Unidos: Chimerica media limited; c2009. 1 DVD (240 min.)
Como citar no texto:
Pennink (2009) ou (PENNINK, 2009)

ENTREVISTA RETIRADA DA INTERNET
OSTERWALDER, Alexander. Entrevista: o maior especialista em modelos
de negócios do mundo. Empiricus, São Paulo, 29 dez. 2015. Entrevista
concedida a André Zara. Disponível em:
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SUMÁRIO MANUAL
Caso opte por fazer o sumário manualmente há um recurso de tabulação

que facilita a inserção da linha pontilhada e o alinhamento da paginação. ,
vá até a página onde deseja inserir o sumário e digite a palavra Sumário
na parte de cima da página. 1. Digite todos os títulos e subtítulos que
deseja inserir no sumário. 2. Selecione todos os títulos e subtítulos. 3.
Clique na seção parágrafo que está na aba “página inicial”. 4.Clique no
botão tabulação, no canto inferior esquerdo da janela parágrafo.
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5. Digite a posição em que deseja inserir os números das páginas, no
campo “Posição da parada da tabulação”. 6. Selecione alinhamento direito
7. Selecione preenchimento pontilhado.8. Clique em definir, em seguida, 9.
Clique em em ok.
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10.Coloquie o cursor ao final de cada título. 11. Pressione a tecla TAB do

teclado. 12. Digite o número das respectivas páginas.
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SUMÁRIO ELETRÔNICO
Caso opte por utilizar o sumário eletrônico do word, você deve:
Marcação dos títulos: marcar os títulos dos capítulos e subcapítulos
como título, conforme abaixo:

Inserindo o sumário: após marcar todos os títulos de capítulos e
subcapítulos como título, vá até a página onde deseja inserir o sumário. 1.
Digite a palavra Sumário na parte de cima da página, 2. Clique na aba
Referências, 3. Clique em Sumário, 4. Selecione a primeira opção
“Sumário Automático 1”. 5. Apague a palavra sumário que aparecerá
de forma automática
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OBS: A formatação do sumário deverá ser ajustada tanto para o
sumário manual quanto para o sumário eletrônico
Para formatar: 1. Selecione todo o sumário, 2. Fonte: Arial, tamanho
12, destaque conforme títulos do trabalho (negrito, itálico, etc.), 3.
Parágrafo: Espaçamento entre linhas: 1,5 linhas. Se necessário ajuste a
tabulação em parágrafo
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