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Prezado(a) aluno(a),

Agora que você relembrou quais são e como utilizar as principais fontes dispo-
níveis na internet para pesquisar, buscar e usar informações em saúde, é hora de 
iniciarmos a discussão sobre a formulação de projetos de intervenção. Este livro 
apresenta o que é projeto de intervenção, orienta a sua estruturação e explana 
sobre as normas que o regem, inclusive no que diz respeito à escrita de citações 
e referências segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Você já 
ouviu falar sobre esta proposta de trabalho? Será que podemos utilizá-la para a 
melhoria da nossa atuação profissional e da assistência à comunidade? 

Esperamos que, a partir desta proposta, seja possível utilizar o raciocínio crítico 
e aplicá-la no seu dia a dia, pois ela promove o entrelaçamento entre a teoria, 
prática e experiência, ambas re(construídas) desde a formação acadêmica e profis-
sional, com vistas ao cuidado ético e comprometido com as reais  necessidades da 
população.

Recomendamos que você leia este conteúdo com bastante atenção, pois ele 
é a base para o desenvolvimento do seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 
que terá início na próxima etapa desta disciplina. Aproveite esta disciplina para 
esclarecer todas as dúvidas sobre a metodologia que será utilizada para o desen-
volvimento do seu TCC.

Bons estudos!

apresentação



1 projeto de intervenção em saúde

Antes de começarmos a discutir sobre projetos de intervenção, é impor-
tante verificar o significado de projeto: é um “processo único que se caracteriza 
por um grupo de atividades coordenadas e controladas com datas para início e 
término, empreendido para alcance de um objetivo conforme requisitos especí-
ficos, incluindo limitações de tempo, custo e recursos” (ISO, 1997, tradução nossa). 
Ainda, podemos dizer que é “um empreendimento temporário, com objetivo de 
criar um produto, serviço ou resultado único” (PMI, 2004).

E intervenção? Como podemos definí-la? 

Intervenção é o ato ou efeito de intervir, ajudar a resolver determinado 
problema, a interferência realizada por especialista com o objetivo de melhorar 
o processo de algo. Indica uma intercessão ou mediação em alguma situação 
adversa (INTERVIR, 2010).

Mas, o que os projetos de intervenção em saúde possibilitam? Vamos discutir 
sobre isso?

1.1 O que é prOjetO de intervençãO em saúde?
Os projetos de interveção em saúde são um conjunto de ações que objetivam a 

mudança de algo que está apresentando problema, inviabilidade ou simplesmente 
precisa ser melhorado. Isso inclui a organização e administração dos serviços de 
saúde, o processo de trabalho dos profissionais envolvidos, a assistência propria-
mente dita e as ações de educação em saúde. Este tipo de metodologia possibilita, 
ainda, investigar os efeitos de uma intervenção em um determinado público. Para 
isso, é necessário o conhecimento da realidade na qual o projeto será executado e 
de metodologia de pesquisa (VASCONCELOS, 2007).
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O desenvolvimento de uma proposta de intervenção visa à mudança da reali-
dade por meio da concretização de um caminhar teórico-prático. Dependendo do 
seu foco, ela pode ser uma proposta de cunho educativo, assistencial ou gerencial.

O caminhar teórico-prático é construído ao longo da nossa formação, seja 
acadêmica ou profissional, por meio do raciocínio e da crítica que, quando inse-
ridos no pensar, são ferramentas mentais especiais que se baseiam nos conheci-
mentos existentes e na compreensão da realidade (CERULLO; CRUZ, 2010, tradução 
nossa). Neste contexto, a aprendizagem é atributo indispensável.

A aprendizagem é um processo multifacetado, que depende de uma série de 
variáveis contextuais que influenciam a maneira como as pessoas veem o mundo 
e atribuem significados a determinados eventos. Este processo é permanente e 
ocorre durante toda a vida.

Desta forma, percebe-se que o conceito de aprendizagem é bastante complexo. 
Segundo Gil (2008), ocorre aprendizagem quando uma pessoa manifesta aumento 
da capacidade para determinados desempenhos em decorrência de experiências 
pelas quais passou. O que significa então a aprendizagem a partir da experiência?

Na busca por esta resposta, passemos a refletir sobre a aprendizagem signi-
ficativa. Segundo Moreira (1999), é um processo por meio do qual uma nova 
informação relaciona-se, de maneira substantiva (não-literal) e não-arbitrária, a 
um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo. Neste sentido, 
as ideias novas só podem ser aprendidas e retidas de maneira útil caso se refiram 
a conceitos e proposições já disponíveis, ou seja, à experiência, que proporciona 
as âncoras conceituais.

No cotidiano das unidades de saúde, seja nas áreas assistencial, educativa e 
gerencial, os profissionais de saúde aprendem a aprender, a pensar, a relacionar 
o conhecimento com dados da experiência cotidiana, a dar significado ao apren-
dido, a fazer a ponte entre a teoria e a prática, além de fundamentar a crítica e 
argumentar com base em fatos. 

Para refletir 
Você já planejou e desenvolveu alguma atividade em uma comunidade ou unidade de saúde, 
seja enquanto estudante ou profissional, que tenha possibilitado uma melhoria da situação de 
saúde da comunidade ou dos cuidados de saúde prestados? Se a resposta for sim, seu objetivo 
foi atingido?

1.1.1 qual a impOrtância dOs prOjetOs de intervençãO em 
saúde?
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1.1.2 cOnstruçãO de prOjetOs de intervenções em saúde a 
partir da nOssa realidade

Pesquisas sobre a melhoria da assistência prestada à população já demons-
traram a necessidade das ações serem construídas a partir da realidade viven-
ciada pela comunidade e pelos profissionais. No entanto, embora pertinente, nem 
sempre esta afirmativa foi compreendida adequadamente, levando muitas vezes 
ao desenvolvimento de pesquisas e ações de saúde de caráter extremamente prag-
mático, sendo impositivas e alheias aos reais problemas de saúde do indivíduo e 
da coletividade. 

Os projetos de intervenção em saúde, de modo como se propõe, devem ser 
compreendidos como uma ação conjunta, partilhada entre os profissionais e a 
comunidade, que servirá de formas e modos de concretizar/vivenciar os princí-
pios do Sistema Único de Saúde (SUS), não como uma ação programada, mas 
como práxis criadora. As novas tendências pedagógicas apontam a necessidade 
da formação de profissionais críticos e reflexivos, capazes de transformar a reali-
dade social e profissional.

Para isso, o emprego de projetos de intervenção em saúde, aliados à opção do 
ensino-aprendizagem baseado em problemas, reflete interlocuções entre a litera-
tura, as experiências em andamento e, principalmente, o interesse na proposta de 
produção do conhecimento sobre algo prático. 

Nesse sentido, ao resgatar o conceito da aprendizagem baseada em problemas, 
tendo como ponto de partida a realidade e os problemas concretos, além de 
estimular os profissionais, busca-se contribuir para o desenvolvimento social e 
fornecer conhecimentos sólidos e contextualizados, visando à inovação, à trans-
formação da realidade e à construção da justiça social (ARAÚJO; SASTRE, 2009).

Saiba 
 Livros

Para saber mais sobre o assunto, sugerimos a leitura do livro “Pedagogia da autonomia: saberes 
necessários à prática educativa”, de Paulo Freire (FREIRE, 2008).

A experiência e o dia a dia no trabalho são tão importantes na aprendizagem 
como a teoria aprendida com nossos professores. Trentini e Paim (2004) afirmam 
que o nosso ambiente de trabalho, em especial o da saúde, é um importante 
“celeiro” para a produção do conhecimento, pois os problemas do cotidiano 
podem ser transformados em problemas de pesquisa. 
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A problematização valoriza o cotidiano dos atores envolvidos, a fim de nortear 
ações de intervenção, seja na área assistencial, gerencial ou educativa. Uma das 
primeiras referências à metodologia da problematização foi por meio do Método 
do Arco, de Charles Maguerez (BORDENAVE; PEREIRA, 1989). Este método repre-
senta uma cadeia dialética de ação – reflexão – ação ou, dito de outra maneira, a 
relação prática – teoria – prática, tendo a realidade social como ponto de partida e 
de chegada do processo de ensino e aprendizagem. Este esquema é formado por 
cinco etapas que se desenvolvem a partir da realidade ou de um recorte da reali-
dade. Isso é interessante porque conseguimos descrever as etapas que iremos 
seguir para a construção do projeto de intervenção em saúde. 

Figura 1 – Arco de Maguerez

Teorização

Hipóteses de solução

Aplicação à realidade
(prática)

Observação da realidade
(problema)

Ponto-chave

Realidade

Fonte: (BORDENAVE; PEREIRA, 1989, adaptado).

Vamos aprender mais sobre como utilizar este método de estudo? De acordo 
com Berbel (2005), as cinco etapas são:

1. Observação da realidade – você, enquanto profissional, deve observar a reali-
dade em si de modo a obter a imagem ingênua da realidade.

2. Pontos-chave – em seguida, deve selecionar o que é verdadeiramente impor-
tante do que é puramente superficial ou contingente e identificar os pontos- 
chave do problema ou assunto em questão.

3. Teorização – após identificado o problema, temos que tentar explicar os 
fenômenos observados por meio da interação entre a realidade e os instru-
mentos teórico-científicos preexistentes. 

Você sabia 
A problematização foi descrita por Paulo Freire, um dos maiores educadores do século XX, que 
marcou o pensamento pedagógico com seu método inovador.
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4. Hipóteses de solução – de posse das informações, agora o profissional usa a 
realidade para aprender com ela, ao mesmo tempo em que se prepara para 
transformá-la, propor ações resolutivas e possíveis de serem implementadas.

5. Aplicação à realidade – por fim, chegou a hora de colocar em prática as ações 
propostas.

A intervenção direta na realidade social busca a mobilização do potencial social, 
político e ético de todos que fazem o SUS, que estudam para agir politicamente, 
como cidadãos e profissionais em formação, como agentes sociais que participam 
da construção da história de seu tempo, mesmo que em pequena dimensão. Para 
isso, podemos utilizar os pressupostos da pesquisa-ação, que tem como base a 
ideia de um caminhar entre a pesquisa e a ação, considerando que a pesquisa 
deve ter como função a transformação da realidade.

Glossário 
Pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica, que é concebida e realizada 
em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, no qual os 
pesquisadores e os participantes representativos da situação ou problema estão envolvidos de 
modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 2005).

Nesse modelo de pesquisa, os pesquisadores são agentes ativos para a reso-
lução dos problemas identificados, no acompanhamento e avaliação das ações 
desenvolvidas para sua realização. Assim, a partir da pesquisa-ação, busca-se 
resolver ou contribuir para a resolução de um problema e ampliar o universo do 
conhecimento sobre determinada temática (THIOLLENT, 2005).

Ao associar a aprendizagem baseada em problemas com a pesquisa-ação, 
tendo como locus as unidades de saúde, pode-se inferir que os profissionais, 
ao pesquisarem sua própria prática à luz da contextualização dos problemas, 
re(constroem) novos conhecimentos e, ao fazê-lo, apropriam-se e re(significam) 
sua prática, produzindo novos compromissos, de cunho crítico, com a realidade 
em que atuam. Este espírito investigativo, portanto, faz parte da nossa vida. Ele 
deve ser estimulado para que possamos perceber que a pesquisa tem muita coisa 
a ver com o nosso trabalho, que não é algo “fora” de nós.

Dicas 
Para executar a 3ª etapa podemos resgatar as ferramentas aprendidas na unidade 1 desta disci-
plina. Que tal usar as fontes de informação em saúde disponíveis na internet?
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1.2 iniciandO a estruturaçãO de um prOjetO de 
 intervençãO em saúde

Na concepção ou iniciação, ocorre a seleção de um problema ou tema de 
estudo, sua contextualização e justificativa. No planejamento, definimos os obje-
tivos, passos metodológicos e operacionais da ação. Desse ponto, partimos para 
a execução. Na execução, aplicamos o projeto e, na conclusão, fazemos a sua 
avaliação, procurando responder às seguintes perguntas: Os objetivos foram 
alcançados? A metodologia foi adequada? Elencamos, também, pontos positivos, 
de melhoria e sugestões para ações futuras.

Atenção 
No seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), não será necessário executar o projeto. Ou seja, 
você fará a proposta de intervenção, somente. No entanto, caso julgue possível, você poderá 
executar a proposta e apresentar as conclusões, desde que a intervenção seja autorizada pelo 
gestor do município no qual você atua e não exija autorização do Comitê de Ética em Pesquisas 
Envolvendo Seres Humanos.

Para saber mais sobre Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos, acesse: 
<http://portal2.saude.gov.br/sisnep > e 
<http://www.ufpe.br/ccs/index.php?option=com_content&view=article&id=327&Itemid=255>.

A construção e condução de um projeto de intervenção não é algo cristalizado, 
sendo necessário o envolvimento de todos os atores nesse processo de forma 
ativa e atentos às transformações que ocorrem no contexto no qual se dão os 
esforços para mudanças (BRASIL, 2012). Para a construção de um projeto de inter-
venção em saúde é necessário seguir algumas etapas, as quais podemos chamar 
de “ciclo de vida de um projeto”.

Figura 2 – Ciclo de vida de um projeto

Fonte: (FERRUCIO, 2010?, adaptado)

http://portal2.saude.gov.br/sisnep
http://www.ufpe.br/ccs/index.php?option=com_content&view=article&id=327&Itemid=255
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1.2.1 delimitaçãO dO tema de interesse

A partir da observação da realidade, o pesquisador definirá seu tema de 
interesse, que é o ponto de partida para o desenvolvimento de um projeto de 
 intervenção. De acordo com Marconi e Lakatos (2010, p.110):

[...] é o assunto que se deseja provar ou desenvolver; é uma dificuldade, ainda sem 
solução, que é mister determinar com precisão, para intentar, em seguida, seu exame, 
avaliação, crítica e solução. Determinar solução significa enunciar um problema, isto é, 
determinar o objetivo central da indagação. Assim, enquanto o tema de uma pesquisa 
é uma proposição até certo ponto abrangente, a formulação do problema é mais 
específica: indica exatamente qual a diferença que se pretende resolver.

Na etapa seguinte à definição do tema de pesquisa e à sua contextualização 
devemos transformar o tema em um problema de pesquisa. Para isso, podemos 
estabelecer alguns critérios propostos por Gil (2004). O primeiro critério é espacial. 
É necessário delimitar o locus da observação, ou seja, o local onde o fenômeno em 
estudo ocorre. No seu caso, profissional que atua na atenção básica do SUS, o local 
no qual você desenvolverá sua proposta de intervenção será a unidade de saúde 
ou a comunidade adscrita. Outro critério para delimitação do tema é o temporal, 
isto é, o período em que suas ações serão executadas. Também se deve pensar na 
população-alvo. Tudo deve estar entrelaçado, é claro, com o seu objetivo.

Rudio (2007) utiliza a terminologia população para definir quem será alvo 
das ações de intervenção propostas. Este quem, pode se referir, por exemplo, às 
crianças, aos adolescentes, aos adultos, aos idosos, a um grupo de hipertensos 
ou de gestantes, às políticas de saúde direcionadas a um segmento populacional, 
às ações de educação em saúde desenvolvidas em um grupo determinado, entre 
outros. A definição da população dependerá da área de conhecimento na qual ela 
se insere e do objetivo de cada projeto. Após a definição desses critérios, partimos 
para a definição da situação-problema.

Atenção 
Considerando o trabalho de conclusão de curso que será desenvolvido, nesta etapa é fundamen-
tal pensar em problemas que estejam na sua governabilidade. Ou seja, você, de fato, deve ser 
capaz de propor e executar ações para a melhoria da situação apresentada. Não adianta 
fazer propostas que, pela complexidade e dependência de outros fatores (disponibilidade de 
tempo, necessidade de muito recurso financeiro, envolvimento de muitos atores, etc.) jamais 
poderão ser executadas.
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1.2.2 definiçãO da situaçãO-prOblema a partir da realidade 
vivenciada e fOrmulaçãO da pergunta cOndutOra

Pode-se dizer que a definição da situação-problema é a origem de um projeto. 
Alguns autores (CERVO; BERVIAN, 2002) definem problema do projeto como 
uma questão possível de ser desenvolvida. Ou seja, deve envolver uma dificul-
dade teórica ou prática, que pretendemos resolver, para a qual se deve encontrar 
uma solução no período de tempo definido e com os recursos disponíveis, por 
exemplo, biblioteca, profissionais de outras áreas, laboratórios, computadores, 
internet, entre outros (PIETROCOLA; ALVES FILHO; PINHEIRO, 2003, MARCONI; 
LAKATOS, 2010). 

O problema deve ser escrito em forma de pergunta e ter um enunciado citado de 
forma clara, compreensível e operacional (MARCONI; LAKATOS, 2010). Veja alguns 
exemplos de como formular uma situação-problema e a pergunta condutora.

Exemplo 

Exemplo 1
Uma das ações a serem realizadas pelas enfermeiras da Atenção Básica são as consultas de 
pré- natal. Um problema comumente encontrado em algumas unidades de saúde é a baixa ade-
são das gestantes ao acompanhamento pré-natal. Então, neste caso, a pergunta condutora é: 
quais estratégias de saúde podem melhorar a adesão das gestantes ao acompanhamento 
pré-natal?

Exemplo 2
Entre os desafios do trabalho em equipe, está a organização do processo de trabalho. Você já 
deve ter passado no seu dia-dia por algum problema relacionado ao processo de trabalho da 
equipe de saúde. Como exemplo, podemos citar a implantação do acolhimento nas unidades 
de saúde. Isso acontece a partir da constatação de diversos problemas relacionados ao acesso 
ao serviço de saúde, incluindo longas filas de espera e negligência em relação às situações de 
vulnerabilidades individuais e coletivas. Neste caso, a pergunta condutora pode ser: como 
implantar o acolhimento na minha unidade de saúde?

Exemplo 3
O controle da hanseníase é baseado no diagnóstico precoce de casos, seu tratamento e cura, 
visando eliminar fontes de infecção e evitar sequelas (BRASIL, 2012). A dificuldade encontrada 
por algumas equipes de saúde para o controle dessa doença é o abandono do tratamento pelos 
usuários ou mesmo a não adesão dos comunicantes à avaliação. Pergunta condutora: quais 
estratégias podem ser utilizadas para evitar o abandono do tratamento de hanseníase?

Exemplo 4
A educação em saúde faz parte do dia a dia na Atenção Básica, seja nas consultas de rotina, 
visitas domiciliares, salas de espera, nos grupos de gestante, HIPERDIA, idosos, etc. Tem o obje-
tivo de proporcionar às pessoas o desenvolvimento da capacidade em fazer escolhas saudáveis, 
favorecendo o aumento da consciência por mudanças que promovam a melhoria da saúde (CER-
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VERA; PARREIRA; GOULART, 2011). As ações de educação em saúde também podem ocorrer 
em ambientes fora da unidade de saúde, como em escolas e creches. Um problema comumente 
encontrado é a falta do hábito de higienização da cavidade bucal ou mesmo a escovação de forma 
errada. Neste caso, a pergunta condutora poderia ser: quais práticas são efetivas na promo-
ção do hábito de higienização da cavidade bucal entre escolares?

Uma ferramenta interessante para determinar uma situação-problema e a 
formulação da pergunta condutora que norteará o seu projeto de intervenção é a 
“árvore de problemas”. Coral, Ogliari e Abreu (2009) apresentam o conceito desta 
ferramenta:

A árvore de problemas é uma ferramenta que serve para identificar causas e conse- 
quências de uma situação que precisa de soluções. O objetivo dessa ferramenta é 
encontrar as causas dos problemas para desenvolver projetos que as eliminem.

Como visto anteriormente, um problema é uma situação negativa ou algo 
que se deseja resolver, melhorar. Entre aqueles exemplos acima citados ou outras 
 situações já vivenciadas por você, profissional da saúde, na Atenção Básica à 
Saúde, deve-se escolher um problema, considerado importante e possível de ser 
solucionado no âmbito da unidade de saúde da família ou comunidade adscrita. De 
posse do problema central, parte-se para a construção da “árvore de problemas”.  
A figura abaixo apresenta a versão original da ”árvore de problemas”, proposta por 
Coral, Ogliari e Abreu (2009).

Figura 3 – Estrutura da “árvore de problemas”

Problema central

Consequências
Consequências
Consequências
Consequências

Consequências
Consequências
Consequências
Consequências

Consequências
Consequências
Consequências
Consequências

Causas
Causas
Causas
Causas

Causas
Causas
Causas
Causas

Causas
Causas
Causas
Causas

Causas
Causas

Problema relacionadoCausas
Causas

Fonte: (CORAL; OGLIARI; ABREU, 2009).

Saiba 
 Artigos e Reportagens

Para saber mais sobre a construção de árvores de problemas, leia o artigo de Bruno Carvalho 
 Castro Souza, intitulado “Gestão da mudança e da inovação: árvore de problemas como ferra-
menta para avaliação do impacto da mudança” (SOUZA, 2010).
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Atividade 
Vamos exercitar? Use a figura abaixo para auxiliar na construção da sua “árvore de problemas” 
para uma situação que você deseja resolver ou melhorar na unidade de saúde da família ou po-
pulação adscrita.

Figura 4 – Elaboração da “árvore de problemas”

Pela Figura 3 fica fácil perceber que a “árvore de problemas” é um método útil 
para analisar as causas e consequências de um problema central. Quer construir 
uma “árvore de problemas”? Você pode usar a Figura 3 ou a Figura 4, caso prefira 
trabalhar de forma lúdica. Usando a Figura 4, siga os passos a seguir:

1. Inclua no centro da árvore o problema central. Este será o tronco da árvore;

2. Acima do problema central, inclua outros problemas, dele originados, que são 
os efeitos ou consequências. Estes representarão os galhos e folhas;

3. Abaixo do problema central coloque os problemas que representam as causas, 
razões ou fatores geradores do problema central. Estes formarão as raízes da 
árvore. 

1. Quais as causas, razões ou fatores geradores 
    do problema central?

2. Problema central

3. Quais os efeitos e/ou consequências 
     do meu problema central ?

Fonte: (SOUZA, 2010, adaptado).

Atenção 
A intervenção agirá sempre nas causas. A árvore deve ser lida de baixo para cima (e construída 
de modo inverso, de cima para baixo).



2 estrutura do projeto de intervenção  
em saúde

Este capítulo apresenta a estrutura do projeto de intervenção em saúde que 
será desenvolvido nos cursos de especialização ofertados pela UNA-SUS UFPE. 
É importante ressaltar que existem outras metodologias para o desenvolvimento 
de projetos de intervenção. Então, fique atento(a) a esta estrutura, pois, em breve, 
você iniciará a construção do seu projeto de intervenção a tendo como referência.

2.1 elementOs pré-textuais

Os elementos pré-textuais são aqueles que antecedem o trabalho propria-
mente dito e estão estruturados a partir da capa, folha de rosto, folha de aprovação, 
resumo na língua portuguesa e sumário, todos sendo elementos obrigatórios para 
o seu projeto de intervenção.

As partes de um trabalho acadêmico estão divididas pelos elementos pré-
-textuais, textuais e pós-textuais. Podem ser melhor entendidos conforme o quadro 
apresentado a seguir.

Quadro 1 – Partes do trabalho acadêmico

Elemento Definição

Pré-textual

São os itens introdutórios, informativos, que vêm antes do texto, ou seja, do corpo 
do trabalho. Não falam do trabalho propriamente dito, apenas apresentam, de forma 
sintética e resumida, os elementos identificadores, como o que será feito, quem, 
quando, por que, de forma a inteirar o leitor sobre os aspectos que envolveram a 
elaboração do trabalho.

Textual
Parte principal do trabalho. Trata da descrição, do desenvolvimento, do tratamento 
de dados, e das conclusões. Enfim, é o corpo do trabalho, no qual o autor expõe e 
demonstra suas ideias, propósitos, desenvolve a pesquisa e relata os resultados.

Pós-textual
Respondem pela formatação, edição e normalização física do documento. Sua 
função é informar as fontes de leitura, dar forma, orientação, ilustrar, esclarecer 
aspectos que foram tratados no corpo do trabalho.

Fonte: (MICHEL, 2009, adaptado).
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Quadro 2 – Ordenação proposta dos elementos pré-textuais – Projeto de intervenção em saúde

Elemento Tipo Definição

Capa Obrigatório 

Proteção externa do trabalho sobre a qual se imprimem as 
informações indispensáveis à sua identificação. Deve indicar 
o nome da universidade à qual o trabalhador-estudante está 
vinculado, o nome completo do trabalhador-estudante, o 
título do projeto, subtítulo (se houver), local (cidade) e ano da 
entrega.

Folha de rosto Obrigatório

Folha que contém os elementos essenciais à identificação do 
trabalho, como o nome do autor, título, subtítulo (se houver), 
tipo do projeto e titulação pretendida pelo autor, a universidade 
à qual o trabalhador-estudante está vinculado, local (cidade) e 
ano da entrega do TCC.

Folha de aprovação Obrigatório

Folha que contém os elementos essenciais à aprovação do 
trabalho, como o título do projeto, subtítulo (se houver), local 
(cidade), ano da entrega, autor, os nomes dos componentes 
da banca examinadora e do(a) orientador(a).

Resumo Obrigatório

Apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto, 
fornecendo uma visão rápida e clara do conteúdo e das 
conclusões do trabalho. Deve ser estruturado em parágrafo 
único. Conterá as seguintes informações: objetivos, 
metodologia, resultados esperados e recursos necessários. 
Logo após o resumo, acrescente 3 palavras-chave que 
identifiquem objetivamente a temática do seu projeto de 
intervenção. Ao escolher as palavras-chave, opte pelas mais 
específicas para favorecer a precisão do assunto. Use ponto 
(.) para separá-las.

Sumário Obrigatório

Enumeração das divisões, seções e outras partes do trabalho, 
na mesma ordem e grafia em que a matéria nele se sucede, 
ou seja, deve apresentar a estrutura do projeto, os capítulos e 
suas subdivisões, e proporcionar uma visão geral do conteúdo.

Fonte: (ABNT, 2011, 2011a adaptado).

Atenção 
O título do projeto de intervenção deve ser informativo, atraente e conciso.
Não use CAIXA ALTA e ponto final para a escrita do título.

Para a escolha das suas palavras-chave, consulte o DeCS da Biblioteca Virtual em Saúde, disponí-
vel no link: <http://decs.bvs.br>.

Exemplo 

Veja a seguir a forma correta de descrever as palavras-chave:
Palavras-chave: Hipertensão. Atenção Básica. Educação em Saúde.

http://decs.bvs.br/
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A parte textual do projeto deve conter a pergunta condutora, a revisão de lite-
ratura, a justificativa, os objetivos, a metodologia, o cronograma, a viabilidade, o 
orçamento e os resultados esperados. Todos os itens são obrigatórios. Veja deta-
lhes a seguir.

2.2 elementOs textuais

Atenção 
É fundamental utilizar referências confiáveis. 

Todas as fontes citadas, direta ou indiretamente, ao longo do texto deverão constar nas referên-
cias do projeto. 

Não deixe de fazer as citações apropriadas ao longo do texto. Lembre-se de que plágio é crime!

Aos casos de plágio será atribuída nota zero no trabalho de conclusão de curso e o(a) 
aluno(a) estará automaticamente reprovado na especialização.

Inclua, na sua revisão de literatura, pelo menos, 10 (dez) referências bibliográficas oriundas de 
artigos científicos, tendo sido, pelo menos 5 (cinco) das referências, publicadas nos últimos 5 
(cinco) anos. Além dos artigos, você poderá utilizar outras referências, como livros, manuais, etc. 
Evite utilizar resumos de trabalhos publicados em eventos, pois eles costumam não apresentar 
elementos suficientes para lhe dar a certeza de que o trabalho é confiável.

Para saber mais sobre a prática do plágio em Universidades, recomendamos a leitura do artigo: 
Entre o plágio e a autoria: qual o papel da universidade?, de autoria de Obdália Santana, pu-
blicado em 2008. Clique aqui para acessar.

Veja também o trabalho realizado pela Coordenação de Educação (CEDC) do INCA, em 2012, 
sobre o plágio acadêmico. Clique aqui para acessar.

 » Pergunta condutora: trata-se de um item obrigatório. Define o problema 
encontrado no seu campo de atuação como uma questão possível de ser 
trabalhada/desenvolvida em um projeto (CALDAS et al., 2010, adaptado).

 » Revisão de literatura: item obrigatório que explica ou revisa um tema ou 
problema com base em referências teóricas publicadas e comprovação na 
prática (CALDAS et al., 2010, adaptado).

 » Justificativa: item obrigatório que procura responder às seguintes ques-
tões: Por quê? Para quem fazer? Descreva os motivos que justificam o 
seu projeto de intervenção, de ordem teórica e/ou de ordem prática, ou 
seja, você deve apresentar fatos que mostrem a relevância da iniciativa 
(CALDAS et al., 2010, adaptado).

 » Objetivos: item obrigatório que procura responder à seguinte questão: 
Para que fazer? Deve-se definir o que se pretende alcançar, quais os resul-
tados concretos da intervenção. O objetivo geral se vincula ao objetivo 
maior do trabalho, e os objetivos específicos apontam para os resultados 
ou as metas concretas a serem alcançadas (CALDAS et al., 2010, adaptado). 
Você deve descrever mais de dois e no máximo seis objetivos específicos, 
sob a forma de frases curtas.

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v13n38/12.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/plagio_academico.pdf
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Atenção 
Na construção dos objetivos, utilize verbos no infinitivo. Veja algumas sugestões de verbos 
associados a determinados propósitos de objetivos no quadro a seguir.

Não confunda objetivos com metodologia, que será descrita mais adiante.

Atenção 
Cada problema (situação negativa), anteriormente identificado na “árvore de problemas”, será 
substituído por um objetivo. Para o alcance do objetivo central precisamos transformar as causas 
em meio, o que faz surgir os objetivos específicos.

Uma ferramenta útil para a definição dos seus objetivos é a elaboração da 
“árvore de objetivos”. Este recurso é elaborado a partir da “árvore de problemas”. 

Atenção 
Nos projetos de pesquisa os verbos devem ser escritos no tempo verbal futuro, pois o trabalho 
ainda será desenvolvido.

Dicas 
Na construção da justificativa, procure responder às três perguntas apresentadas a seguir: 
Por quê? Para quê? Para quem?

Quadro 3 – Sugestões de verbos associados ao propósito dos objetivos

Elemento Definição

Para obter, aumentar conhecimento. Apontar, Arrolar, Enunciar, Identificar, Inscrever, Investigar, 
Registrar, Relatar

Para gerar compreensão, discussão. Descrever, Discutir, Esclarecer, Examinar, Explicar, Expressar, 
Identificar, Investigar, Localizar, Traduzir, Transcrever

Para fazer análises.
Analisar, Avaliar, Classificar, Comparar, Constatar, Criticar, 
Debater, Diferenciar, Discutir, Distinguir, Examinar, Identificar, 
Investigar, Provar, Traçar perfil

Para fazer sínteses. Articular, Compor, Constituir, Coordenar, Esquematizar, 
Organizar, Reunir

Para fazer avaliações. Apreciar, Avaliar, Eliminar, Escolher, Estimar, Julgar, Preferir, 
Selecionar, Validar

Para propor aplicação, implantação.
Aplicar, Criar um modelo, Demonstrar, Empregar, Ilustrar, 
Interpretar, Inventariar, Praticar, Propor a implantação, Traçar, 
Usar

Fonte: (MICHEL, 2009, adaptado).
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Para a construção da árvore dos objetivos faz-se necessário o questionamento 
dos fatores contribuintes para que determinado objetivo seja alcançado, até que 
seja determinada a ação a ser realizada. Tal recurso pedagógico possibilita a busca 
da solução de problemas e a modificação das situações não desejadas, servindo 
para definir as alternativas de intervenção do projeto.

pOntOs cruciais para O sucessO da “árvOre dOs ObjetivOs”

1. Definir a problemática central, visto que não é possível resolver todos os problemas 
com um único projeto; 

2. Excluir da árvore dos objetivos as causas não modificáveis, ou seja, que podem difi-
cultar o delineamento do projeto de intervenção ou sua execução; 

3. É indispensável a coerência entre os meios propostos e os fins pretendidos.

Atividade 
Use a figura abaixo para auxiliar na construção da sua “árvore de objetivos”, feita a partir da 
“ árvore de problemas” elaborada na atividade 1.

Figura 5 – Elaboração da “árvore de objetivos”

Fonte: (UNA-SUS UFPE, 2014).

1. Ações

2. Objetivo geral

3. Objetivos específicos
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Inicie a seção descrevendo: 

 » O cenário do estudo (onde): neste item descreva como é o local no qual 
será desenvolvida sua proposta de intervenção. Não deixe de abordar como 
é o processo de trabalho e como funciona e se organiza o serviço onde sua 
proposta de intervenção será implantada. Tais informações objetivam nortear o 
leitor para uma melhor compreensão a respeito do cenário no qual o problema 
identificado está inserido e o qual você se propõe a transformar;

 » Caracterização dos sujeitos da intervenção (quem): descreva o(s) sujeito(s) que 
estará(ão) envolvido(s) no projeto, que pode ser um indivíduo ou um grupo de 
pessoas. É importante caracterizá-lo(s) citando os critérios de inclusão, como: 
sexo, idade, se possui doença pré-existente, local de trabalho, etc;

 » Procedimentos da intervenção: descreva como pretende desenvolver sua 
proposta de intervenção. Detalhe o passo a passo das atividades que deverão 
ser desenvolvidas a fim de direcionar a implementação das ações de inter-
venção. Cabe aqui citar a realização de: reuniões, visitas, entrevistas, discussão 
em grupos e/ou consultas, etc. Informe também a periodicidade/frequência de 
realização e qual o tempo previsto para a conclusão da intervenção;

 » Os recursos (com quê): materiais e humanos, necessários para o desenvolvi-
mento da intervenção.

Metodologia: este item abrange o maior número de itens, pois deve responder 
às seguintes questões: Como? Onde? Quem? Com quê?

Essa etapa pode ser considerada como um alicerce em projetos de intervenção 
e deve ser detalhada. No caso da proposta ser apresentada sem a possibilidade 
de execução, o projeto fica como legado a outros profissionais de saúde e aos 
gestores, para que outras pessoas possam dar continuidade ao planejamento 
inicial. 

Atenção 
A metodologia deve ser a mais detalhada possível para que seja autoexplicativa e não deve ser 
escrita em tópicos. Ou seja, o item metodologia deve ser descrito em texto corrido.

Lembre-se do seguinte: uma pessoa deve ser capaz de executar sua proposta de intervenção ao 
fazer a leitura do seu projeto de intervenção.
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Exemplo 
Suponhamos que você irá desenvolver um projeto de intervenção em uma Unidade de Saúde 
da Família (USF) com o objetivo de “aumentar a adesão de idosos diabéticos ao tratamento para 
controle glicêmico e à prática de atividade física”.

1. Cenário da intervenção 
A Unidade de Saúde da Família (USF) dos Canaviais localiza-se no município de Pontal dos 
 Coqueirais, distante 70 Km da capital do estado. A cidade formou-se à beira mar, numa região 
repleta de coqueiros, banhada por águas cristalinas e habitada por índios Caetés.
Muito tempo depois da expulsão dos Caetés pelos colonizadores, consolidou-se como vila de 
pescadores, distrito da cidade de Porto do Sol. Em 1923, a vila foi emancipada como municí-
pio devido ao desenvolvimento do comércio na região, principalmente depois da construção da 
 rodovia Norte-Sul. Segundo o último Censo (BRASIL, 2013), a cidade possui 53.825 habitantes, 
distribuídos em uma área territorial de 289,511 Km2.
A USF dos Canaviais dispõe de uma equipe de saúde formada por um médico, uma enfermeira, 
uma técnica de enfermagem, seis agentes comunitários de saúde, uma cirurgiã-dentista e uma 
auxiliar de saúde bucal. Cobre, em sua área adscrita, 3.942 usuários. Destes, 421 têm idade 
 superior a 60 anos. Entre os indivíduos com mais de 60 anos, 130 são diabéticos.
A equipe de saúde costuma trabalhar com grupos populacionais específicos, por isso constituiu 
um grupo de idosos e outro do HIPERDIA. Apesar de possuir uma agenda frequente de palestras, 
os profissionais estão tendo dificuldade de aumentar a adesão dos pacientes ao tratamento para 
controle glicêmico e à prática regular de atividade física, razão pela qual esta intervenção está 
sendo proposta.

2. Caracterização dos sujeitos 
Participarão da intervenção idosos diabéticos, com idade igual ou superior a 60 anos de idade, 
de ambos os sexos, atendidos na USF dos Canaviais e participantes dos grupos de idosos e do 
HIPERDIA.

3. Procedimentos da intervenção 
Para se atingirem os objetivos propostos, serão realizados os seguintes procedimentos: 
1. Identificar, entre os usuários cadastrados assistidos na unidade de saúde, os indivíduos com 

60 anos ou mais e portadores de diabetes;
2. Encaminhar os idosos selecionados para a realização da consulta de enfermagem, incluindo o 

registro de dados sobre o uso regular de medicamentos hipoglicêmicos, prática de atividade 
física e seguimento dietético;

3. Captar, após a coleta de dados, os idosos diabéticos não aderentes ao tratamento para o 
controle glicêmico e que não realizam atividade física com regularidade. Os agentes comunitá-
rios de saúde terão um papel importante no recrutamento dos usuários;

4. Agendar reunião com o grupo de idosos para apresentação dos participantes e definição 
dos temas de interesse para as atividades de educação em saúde, a duração e os melhores 
horários. Além disso, será explicado ao grupo a metodologia a ser utilizada nas sessões de 
educação em saúde;

5. Iniciar as atividades grupais que serão desenvolvidas por meio de Círculos de Cultura;
6. Caro(a) aluno(a), aqui seria necessário continuar descrevendo os passos necessários ao 

desenvolvimento da intervenção. 

4. Recursos necessários
•	 Humanos: equipe de saúde da família.
•	 Materiais: prontuários dos usuários; ficha para a avaliação dos usuários; bexigas; cartolinas; 

canetas piloto; cartilhas educativas. 
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Quadro 4 – Exemplo de cronograma em um projeto de intervenção

Ação

Período de realização

2013 2014

Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai

Elaboração do projeto de intervenção X X X

Procedimento de 
Intervenção

Passo 1: 
Descrever

X

Passo 2: 
Descrever

X

Passo 3: 
Descrever

X X X

Passo 4: 
Descrever

X X

Fonte: (UNA-SUS UFPE, 2014).

Orçamento/financiamento: no orçamento inserimos informações relativas 
aos recursos necessários para desenvolver o projeto de intervenção e respectivos 
valores, obedecendo ao cronograma da intervenção.

Mesmo que você não tenha tempo hábil para implantar o projeto (execução), 
o orçamento detalhado demonstra a viabilidade da sua execução, justificando os 
investimentos aos gestores e profissionais de saúde que poderão ser envolvidos 
na resolução da problemática apresentada.

Os recursos materiais podem envolver: materiais de consumo (papéis, caneta, 
pastas, etc.); materiais permanentes (mesa, cadeiras, computador, telefone etc.); 
financeiros (custos avaliados para a execução do projeto e origem dos recursos). 
Já os recursos humanos são as pessoas que estarão envolvidas na execução do 
projeto, como por exemplo, a equipe de saúde da família. 

A definição dos recursos envolvidos para o desenvolvimento da proposta é de 
responsabilidade do pesquisador, não sendo obrigatório que todos os itens acima 
citados sejam inclusos no seu projeto de intervenção. Abaixo segue exemplo 
(Quadro 3) que poderá lhe subsidiar na construção do orçamento do seu projeto 
de intervenção em saúde.

No Quadro 5 não foi apresentado custos com recursos humanos, pois o 
trabalho envolveria somente a equipe de saúde da família.

Cronograma: deve ser apresentado o tempo necessário para o desenvolvi-
mento de cada etapa da intervenção: desde a concepção da proposta, ou seja, a 
escrita do projeto de intervenção, até a avaliação final da intervenção. O processo 
deve ser dividido em etapas, e a cada etapa, deve-se indicar o tempo necessário 
para sua execução. O Quadro 4 apresenta um exemplo de cronograma.
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Viabilidade: neste item, você deve apresentar argumentos suficientes para que 
o leitor seja capaz de perceber sua proposta como algo viável e possível de ser 
realizada no âmbito da Atenção Básica à Saúde. 

Resultados esperados: indicação dos principais resultados que devem ser 
alcançados com o desenvolvimento do projeto de intervenção. Devem ter uma 
relação com os objetivos e ser apresentados de forma quantificável, para que 
possam ser aferidos (por exemplo: aumentar a adesão ao tratamento anti-hiper-
tensivo em 30%; consultar 100% dos sujeitos da intervenção, etc.). A pergunta que 
lhe ajudará na escrita dos resultados esperados é: o que se espera alcançar com a 
intervenção?

Quadro 5 – Exemplo de orçamento de um projeto de intervenção

Itens de custeio Quantidade Valor unitário 
(R$)

Valor total
(R$)

Material de consumo

Resma de papel A4  02 15,00 30,00

Caixa de canetas do tipo piloto 
com 12 unidades

01 26,00 26,00

Caixa de caneta esferográfica 
com 50 unidades

02 27,00 54,00

Cartucho HP 60 preto 02 45,00 90,00

Escova dental de cerdas macias 100 4,00 400,00

Total 600,00

Material permanente

Tablet 01 700,00 700,00

Total 700,00

Serviços de terceiros/pessoa jurídica

Reprografia (cartilhas) 100 5,00 500,00

Reprografia (fichas de avaliação) 100 0,10 10,00

Combustível (gasolina comum) 50 2,90 145,00

Total 655,00

Total geral 1.955,00

*As despesas referentes ao material de consumo serão financiadas pela Secretaria de Saúde do Município. 
Os demais itens serão de responsabilidade do profissional proponente do projeto de intervenção, sem 
nenhum ônus para unidade de saúde onde será realizada a intervenção.

Fonte: (UNA-SUS UFPE, 2014).

Atenção 
Se você tiver a oportunidade de implementar o projeto de intervenção em saúde, construa um 
relatório parcial dos resultados para que seja avaliado pela equipe de saúde da área de abrangên-
cia do projeto. E, ao término, elabore um relatório final e encaminhe à coordenação da Atenção 
Básica ou da Estratégia Saúde da Família do município. 
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 » Procure redigir o texto em terceira pessoa, garantindo impessoalidade; 

 » Evite o uso da voz passiva, preferindo a objetividade e o uso da ordem direta 
nas frases (sujeito/verbo/predicado); 

 » Evite utilizar adjetivos imprecisos (pequeno, médio, grande), que não indi-
quem claramente a proporção do que se está afirmando (quão pequeno? quão 
grande?); 

 » Evite o uso de expressões como “quase todos”, “boa parte”; 

 » Evite o uso de advérbios que não explicitem tempo ou lugar, tais como, “recen-
temente”, “antigamente”, “alguns”, “provavelmente”; 

 » Ao concluir a escrita do texto, leia-o com cuidado e peça para outra pessoa ler 
na íntegra. Desta forma, fica mais fácil de saber se ele está claro e se as ideias 
estão organizadas;

 » Saiba que a mudança de parágrafo, em geral, indica a mudança de assunto; 

 » Evite parágrafos com mais de 10 linhas;

 » Preste atenção para que os parágrafos sejam articulados uns aos outros, o que 
garantirá ao texto uma sequência coesa; 

 » Evite frases longas (com mais de 3 linhas), pois prejudicam a compreensão do 
texto; 

 » Seja objetivo;

 » Não use modismos ou termos e expressões complexas para substituir termos 
comuns; 

 » Não utilize termos coloquiais ou gírias. 

E, para finalizar, além das recomendações já citadas, ao elaborar seu projeto   
de intervenção, é importante que você (UFSC, 2011):

Neste caso, você também poderá incluir, no seu TCC, as conclusões obtidas com o projeto 
 desenvolvido. Ao citar resultados de uma intervenção em execução ou já executada, lembre-se 
de adequar os tempos verbais do texto.

Atenção 

É fundamental fazer a revisão linguística do seu trabalho de conclu-
são de curso para garantir que está atendendo à norma culta da língua 
portuguesa.
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A Figura 6 apresenta uma síntese dos elementos que comporão o seu projeto 
de intervenção.

2.3 elementOs pós-textuais

Por fim, são apresentados os elementos pós-textuais. Perceba que alguns 
deles são opcionais:

Figura 6 – Estrutura do projeto de intervenção em saúde

 Continua 

Elementos pré-textuais

Capa Obrigatório

Folha de rosto Obrigatório

Folha de aprovação Obrigatório

Resumo em língua portuguesa Obrigatório

Sumário Obrigatório

Elementos textuais

Revisão de literatura Obrigatório

Pergunta condutora Obrigatório

Justificativa Obrigatório

Objetivos - geral e específicos Obrigatório

Quadro 6 – Elementos pós-textuais – Projeto de intervenção em saúde

Elemento Tipo Definição

Referências Obrigatório 

Compreende uma lista de elementos descritivos, retirados de um 
documento, que permite sua identificação. Inclui todas as citações 
feitas ao longo do texto de forma padronizada. No nosso caso, a 
apresentação seguirá o padrão da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), que será descrito mais adiante.

Anexo Opcional

Documentos não elaborados pelo autor incluídos ao final do trabalho, 
após as referências. 
Esclarece algum tópico abordado ao longodo texto e serve de 
fundamentação, comprovação ou ilustração para o projeto (mapas, 
figuras, leis, estatutos, questionários validados, entre outros). Inclua 
somente o estritamente necessário. 

Apêndice Opcional

Documentos elaborados pelo próprio autor e que complementam 
o trabalho (tabelas, quadros, gráficos, figuras, instrumentos para 
coleta de dados, entre outros), incluídos ao final do trabalho, após 
as referências.

Fonte: (ABNT, 2011, 2011a, adaptado).
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Elementos textuais

Metodologia Obrigatório

Cronograma Obrigatório

Orçamento Obrigatório

Viabilidade Obrigatório

Resultados esperados Obrigatório

Elementos pós-textuais

Referências Obrigatório

Apêndices Opcional

Anexos Opcional

Fonte: (UNA-SUS UFPE, 2014).



A normalização pode ser definida como uma atividade coletiva que tem por 
objetivo o desenvolvimento de normas (com valor de regra), geralmente indica-
tivas e algumas vezes imperativas. Uma norma tem o objetivo de definir as carac-
terísticas que deve ter um objeto, inclusive as suas características de uso, como 
também as características de um procedimento e/ou de um método (GUINCHAT; 
MENOU, 1994).

Para a elaboração e o desenvolvimento das normas, existem os organismos 
de normalização de acordo com a especialidade dos assuntos a que se referem. 
Em nível internacional, a International Standardization Organization (ISO) é o orga-
nismo principal. Em nível nacional, a Associação Brasileira de Normas técnicas 
(ABNT) é a responsável pela definição de normas para a área de documentação e 
também outras áreas (GUINCHAT; MENOU, 1994).

A ISO tem por objetivo favorecer o desenvolvimento da normalização no 
mundo e realizar um entendimento mundial nos campos intelectual, científico, 
técnico e econômico, como também a elaboração de normas novas, de recomen-
dações, ou revisões de normas antigas, promover a troca de informações entre os 
organismos membros, a difusão de documentos de normalização e a cooperação 
com os organismos internacionais interessados (GUINCHAT; MENOU, 1994).

Já a ABNT é uma entidade privada, sem fins lucrativos, reconhecida como 
Fórum Nacional de Normalização. É o órgão responsável pela normalização 
técnica no Brasil. Tem como missão prover a sociedade brasileira de conhecimento 
sistematizado, por meio de documentos normativos que permitam a produção, 
a comercialização e o uso de bens e serviços de forma competitiva e sustentável 
nos mercados interno e externo, contribuindo para o desenvolvimento científico e 
tecnológico, a proteção do meio ambiente e a defesa do consumidor.

As Normas Brasileiras (NBR) possuem compreensão comum em nível nacional, 
contribuindo para a assimilação das descrições e a padronização das documenta-
ções, entre elas a acadêmica.

Nos capítulos 4 e 5, trataremos de duas das normas elaboradas pela ABNT, a 
NBR 10520/2002, que orienta a escrita de citações, e a NBR 6023/2002, que orienta 
a escrita das referências.

3 normaLização



30

Saiba 
Você já navegou pelos sites da ISO e da ABNT? Acesse: http://www.abnt.org.br e http://www.
iso.org/iso/home.htm.

http://www.abnt.org.br
http://www.iso.org/iso/home.htm
http://www.iso.org/iso/home.htm


4 apresentação das citações

É obrigatório apresentar a referência completa da fonte de qualquer docu-
mento citado direta ou indiretamente. No caso de citação de citação, referencie 
somente o documento consultado. 

A paginação (número da página da qual foi extraída a citação) é obrigatória nas 
citações diretas e opcionais nas indiretas. O uso do ponto final após as citações 

Quadro 7 – Tipos de citação

Tipo de Citação Definição

Citação direta É a transcrição textual exata do original, de parte da obra do autor consultado.

Citação indireta É a transcrição de um texto baseado na obra do autor consultado.

Citação de citação Citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. 
Para estes casos deve-se utilizar apud (citado por).

Fonte: (ABNT, 2002a).

De acordo com a Norma Brasileira (NBR) 10520/2002 da ABNT, citação “é a 
menção de uma informação extraída de outra fonte”. Em outras palavras, é dar o 
devido crédito ao autor da ideia (ABNT, 2002a).

O pesquisador utiliza informações de outras fontes como forma de consulta 
para uma pesquisa. No texto acadêmico, elas podem ser utilizadas para afirmar, 
contextualizar, revisar, comparar, explicar ou descrever ideias e teorias discutidas 
na pesquisa ou na produção de uma obra

Conforme a NBR 10520/2002, existem 3 (três) tipos de citação: citação direta, 
citação indireta e citação de citação (ver Quadro 7).

Vamos apresentar as regras gerais de apresentação de citação, baseadas no 
sistema de chamada com o qual iremos padronizar nossa normalização: o sistema 
AUTOR, DATA.

4.1 regras gerais para apresentaçãO
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deve atender às regras gramaticais. O sistema de chamada que iremos utilizar para  
a apresentação de citações é o AUTOR, DATA.

As citações devem ser feitas a partir do sobrenome do autor, pela instituição 
responsável ou pela primeira palavra do título (neste último caso e no caso das 
obras sem indicação de autoria ou responsabilidade, seguido de reticências), em 
seguida a data (ano) da obra (NÃO a data de acesso) e a paginação, no caso de 
citação direta, separados por vírgulas (,) e entre parênteses ( ).

Citar em MAIÚSCULAS quando estiver DENTRO dos parênteses e SOMENTE 
com a inicial maiúscula quando estiver fora dos parênteses. 

Quando o nome do autor ou da instituição responsável estiver INCLUÍDO na 
sentença (ou seja, FORA dos parênteses, na citação), indica-se a data, entre parên-
teses, acrescida da página, se a citação for direta. Vamos visualizar esta regra a 
partir de exemplos.

Figura 7 – Citação direta - AUTOR (fora dos parênteses)

Segundo Papert (2008, p. 134), na prática construcionista, não se dispensa o ensino, apenas se 
diminui sua ação, “A meta é ensinar de forma a produzir a maior aprendizagem a partir do mínimo 
de ensino”.

Sobrenome do autor 
Obs.: Fora do parênteses

Ano da obra e número da página

Citação direta

Fonte: (ABNT, 2002a, adaptado).

Figura 8 – Citação direta (AUTOR, dentro dos parênteses)

Segundo (PAPERT, 2008, p. 134), na prática construcionista, não se dispensa o ensino, apenas se 
diminui sua ação, “A meta é ensinar de forma a produzir a maior aprendizagem a partir do mínimo 
de ensino”.

Sobrenome do autor, e número de página 
Obs.: Dentro do parênteses

Citação direta

Fonte: (ABNT, 2002a, adaptado).

As Figuras 7 e 8 mostram as duas formas como pode ser realizada a citação 
direta de uma obra, com a entrada realizada por um autor, levando-se em conside-
ração a utilização do seu sobrenome dentro ou fora dos parênteses. 

Na Figura 9 apresentamos a citação de uma obra que possui como entrada um 
autor entidade, instituição responsável pela obra. Nesse caso, a citação deve ser 
realizada pelo nome da entidade, seguida do ano da obra e sua respectiva página, 
caso seja uma citação direta. Para citações indiretas ou citações de citações, a 
paginação não é obrigatória.
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Figura 11 – Citação direta (TÍTULO, com reticências)

“As IES implementarão mecanismos democráticos, legítimos e transparentes de avaliação sistemática 
das suas atividades, levando em conta seus objetivos institucionais e seus compromissos para com 
a sociedade”. (ANTEPROJETO ..., 1987, p. 55).

Ausência de autor pessoa física ou       
entidade (a entrada é pelo título da obra).

Primeira palavra do título em letra maiúscula

Ano e número da página por 
se tratar de citação direta

Fonte: (ABNT, 2002a, adaptado).

Figura 10 – Citação direta (TÍTULO)

“As IES implementarão mecanismos democráticos, legítimos e transparentes de avaliação sistemática 
das suas atividades, levando em conta seus objetivos institucionais e seus compromissos para com 
a sociedade”. (ANTEPROJETO de Lei, 1987, p. 55).

Ausência de autor pessoa física ou 
entidade (a entrada é pelo título da obra).

Primeira palavra do título em letras 
maiúsculas

Ano e número da página, 
por se tratar de citação direta

Fonte: (ABNT, 2002a, adaptado).

Figura 9 – Citação direta (ENTIDADE)

A Associação Brasileira de Cimento Portland - ABCP (2002, p. 1) “acredita que é possível, com 
tecnologia, construir casa populares utilizando materiais de qualidade a custo baixo.”

Autor Entidade Ano e página da obra

Fonte: (ABNT, 2002a, adaptado).

Nas Figuras 10 e 11, exemplificamos uma citação em que a entrada é realizada 
pelo título da obra, visto que não existe Autoria declarada, nem de Autor Pessoa 
Física, nem de Entidade, instituição responsável. Deve-se descrever o título da 
obra por extenso colocando a primeira palavra em maiúsculo ou pode-se suprimir 
o título, utilizando reticências.

4.1.1 citaçãO direta

O tamanho da citação determina sua forma de apresentação.

1. Quando a citação tiver até 3 (três) linhas, deve-se (ABNT, 2002a):

a. Colocá-la entre “aspas duplas”;

b. Incorporá-la ao parágrafo;

c. Inserir, obrigatoriamente, a paginação de onde a citação foi tirada.
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Exemplos de citações diretas de até 3 (três) linhas (ABNT, 2002a):

 » No texto:

A chamada “pandectística havia sido a forma particular pela qual o direito 
romano fora integrado no século XIX na Alemanha em particular” (LOPES, 
2000, p. 225).

 » Nas referências:

LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história. São Paulo: Max Limonad, 
2000.

 » No texto:

Merriam e Caffarella (1991) observam que “a localização de recursos tem um 
papel crucial no processo de aprendizagem auto dirigida”.

 » Nas referências:

MERRIAM, S.; CAFFARELLA, R. Learning in adulthood: a comprehensive guide. 
San Francisco: Jossey-Bass, 1991.

2. Quando a citação tiver mais de 3 (três) linhas (ABNT, 2002a):

a. Deve-se dar um recuo de 4 cm da margem esquerda;

b. A fonte (letra) da citação deverá ser menor que a do texto utilizado;

c. Não se deve utilizar aspas;

d. O espaçamento entre linhas deverá ser simples.

Exemplo de citação com mais de 3 (três) linhas:

A teleconferência permite ao indivíduo participar de um encontro nacional ou regional 
sem a necessidade de deixar seu local de origem. Tipos comuns de teleconferência 
incluem o uso da televisão, telefone, e computador. Através de áudio-conferência, utili-
zando a companhia local de telefone, um sinal de áudio pode ser emitido em um salão 
de qualquer dimensão (NICHOLS, 1993, p. 181).

Recomendações adicionais são fornecidas nas Figuras 12 e 13.
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Figura 12 – Observações para autoria

impOrtante!
•	 A indicação da posição da citação no texto fica a critério do autor, podendo ser feita no 

início ou final do mesmo.

•	 A autoria representada na chamada de citação deverá ser a mesma que inicia a refe-
rência na lista de referências do final do trabalho.

Fonte: (ABNT, 2002a, adaptado).

Figura 13 – Outros casos para citação

•	 Quando os sobrenomes dos autores estiverem dentro dos parênteses, deverão ser separados por 
ponto e vírgula (;);

Exemplo: (CLARAC; BONNIN, 1985, p. 72)

•	 Quando os sobrenomes dos autores estiverem fora do parêntese, deverão ser separados por 
vírgula (,) e/ou “e” – obras com até 3 (três) autores. 

Exemplo: Merriam e Caffarella (1991) observam que [...]

•	 Em obras com mais de 3 (três) autores, indicar o primeiro citado seguido da expressão et al.

Exemplo: (CHRISTOFOLETTI et al., 1991, p.76)

Fonte: (ABNT, 2002a, adaptado).

Qualquer que seja o método adotado, este deve ser seguido consistentemente 
ao longo de todo o trabalho, permitindo sua correlação na lista de referências.

4.1.2 citaçãO indireta

Consiste em um resumo ou paráfrase de um trecho de determinada obra. É 
utilizada quando se tratar de texto muito longo, do qual se quer extrair apenas 
algumas ideias (ver Figura 14). Pode ser utilizada para citações de mais de uma 
obra ao mesmo tempo.

Figura 14 – Exemplos de citação indireta

Diversos autores salientam a importância do “acontecimento desencadeador” no início de um 
processo de aprendizagem (CROSS, 1984; KNOX, 1986; MEZIROW, 1991).

Autores e os respectivos anos da obra.

Segundo Dulac (1932), o cinema é uma arte e uma indústria.

Autor e ano da obra, sem obrigatoriedade do número da página.

Fonte: (ABNT, 2002a, adaptado).
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Nos casos de citações indiretas de diversos documentos da mesma autoria, 
publicados em anos diferentes e mencionados simultaneamente, as suas datas 
serão separadas por vírgula (,) (ABNT, 2002a).

(DREYFUSS, 1989, 1991, 1995)
(CRUZ; CORREA; COSTA, 1998, 1999, 2000)

Já as citações indiretas de diversos documentos de vários autores, mencio-
nados simultaneamente, devem ser separadas por ponto-e-vírgula (;), em ordem 
alfabética (ABNT, 2002a).

Ela polariza e encaminha, sob a forma de “demanda coletiva”, as necessidades 
de todos (FONSECA, 1997; PAIVA, 1997; SILVA, 1997).
Diversos autores salientam a importância do “acontecimento  desencadeador” 
no início de um processo de aprendizagem (CROSS, 1984; KNOX, 1986; 
MEZIROW, 1991).

4.1.3 citaçãO de citaçãO

Transcrição direta ou indireta de um texto que não se teve acesso ao original. 
Significa citar um autor que foi citado no documento que se tem em mãos. Esse 
tipo de citação deve ser evitada sempre que possível, como especificam as regras 
da Figura 15.

Figura 15 – Quando utilizar uma citação de citação

Quando utilizar?

a. Documento de difícil localização;
b. Documentos antigos e de manuseio restrito, como obras raras;
c. Quando apresenta uma barreira linguística que dificulta uma interpretação fiel;
d. Nos demais casos, recomenda-se que seja evitada.

Fonte: (ABNT, 2002a, adaptado).

Observação 
É opcional a indicação de páginas.
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“[...] o viés organicista da burocracia estatal e o antiliberalismo da cultura polí-
tica de 1937, preservado de modo encapuçado na Carta de 1946” (VIANNA, 1986, p. 
172 apud SEGATTO, 1995, p. 214–215).

 » Supressões

Quando suprimir/omitir uma palavra ou frase de uma citação direta use reti-
cências entre colchetes […].

 » Interpolações, acréscimos ou comentários

Se acrescentar uma ou mais palavras na citação direta coloque-as entre 
colchetes [ ].

“não se mova [como se isso fosse possível], faça de conta que está morta” 
(CLARA; BONNIN, 1985, p. 72).

 » Ênfase ou destaque

Quando o destaque (grifo, itálico, negrito...) estiver no texto citado, mantenha 
o destaque e acrescente a expressão “grifo do autor”, ao final da citação, após a 
indicação de ano ou página. Quando o destaque for dado no momento da trans-
crição para valorizar uma ideia, acrescente a expressão “grifo nosso”, ao final da 
citação, após a indicação de ano ou página.

Ênfase ou destaques deverão ser indicados em grifo, negrito ou itálico.
Quando a citação incluir texto traduzido pelo autor, deve-se incluir, após a 

chamada da citação, a expressão tradução nossa, entre parênteses (ABNT, 2002a).

“Ao fazê-lo pode estar envolto em culpa, perversão, ódio de si mesmo [...] pode 
julgar-se pecador e identificar-se com seu pecado” (RAHNER, 1962, v. 4, p. 463, 
tradução nossa).

Observação 
Elabore referências somente da obra que tem em mãos. É opcional a indicação de páginas para a 
obra que contém a citação original e obrigatória para a obra em mãos em casos de citação direta.

Atenção 
Não utilize as expressões et al e apud em itálico.
Nomes científicos e escritos em língua estrangeira devem ser grafados em itálico.
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 » Ordenação autor-data

A ordenação das referências para o sistema AUTOR-DATA deve ser elaborada 
na lista de referências por ordem alfabética de autoria (pessoa física ou entidade) 
ou de título, nos casos das obras que não possuem autoria declarada.

Coincidência de sobrenomes: quando houver coincidência de sobrenomes de 
autores, diferencie acrescentando as letras iniciais de seus prenomes; se mesmo 
assim existir coincidência, coloque os prenomes por extenso (ABNT, 2002a).

(BARBOSA, C., 1958)  (BARBOSA, Cássio, 1965)
(BARBOSA, O., 1959)  (BARBOSA, Celso, 1965)

Citação de documentos com datas diferentes e de um mesmo autor: indique o 
autor e os respectivos anos de publicações em ordem cronológica (ABNT, 2002a).

(DREYFUSS, 1989, 1991, 1995) 
(CRUZ; CORREA; COSTA, 1998, 1999, 2000)

As citações de diversos documentos de um mesmo autor, publicados num 
mesmo ano, são distinguidas pelo acréscimo de letras minúsculas, em ordem alfa-
bética, após a data e sem espacejamento, conforme a lista de referências (ABNT, 
2002a).

De acordo com Reeside (1927a)
(REESIDE, 1927b)
(OLIVEIRA, 2000a) (GOMES, 2011a)
(OLIVEIRA, 2000b) (GOMES, 2011b)

casOs especiais



5 eLaboração de referências

Segundo a NBR 6023/2002, referência “é um conjunto padronizado de 
elementos descritivos, retirados de um documento, que permite sua identificação 
individual” (ABNT, 2002b).

As referências podem ser localizadas no rodapé, no fim do texto ou do capí-
tulo, em lista de referências e/ou antecedendo resumos, resenhas e recensões 
(ABNT, 2002b).

5.1 regras gerais para apresentaçãO

 » As referências devem ser alinhadas somente à margem esquerda do texto e de 
forma a se identificar individualmente cada documento, com espaço simples e 
separadas entre si por espaço duplo simples. 

 » O recurso utilizado para destacar o elemento título, como negrito, grifo ou 
itálico, deve ser uniforme em todas as referências de um mesmo documento. 

 » Somente o título da publicação deve ser destacado, salvo algumas exceções, 
como por exemplo periódicos, anais de eventos, etc.

 » Se não houver a autoria, ou seja, a autoria for desconhecida, faz-se a entrada 
pelo título. Neste caso, não será necessário fazer o destaque do título, pois será 
destacado pelo uso de letras maiúsculas na primeira palavra, com exclusão de 
artigos (definidos e indefinidos) e palavras monossilábicas (ABNT, 2002b).

Atenção 
No nosso caso, construiremos a lista de referências no final do projeto de intervenção. A seção 
chamará REFERÊNCIAS. 

http://www.habitus.ifcs.ufrj.br/pdf/abntnbr6023.pdf
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Para compor cada referência, deve-se obedecer à sequência dos elementos 
(ver Figura 16). Apresentamos a seguir os elementos essenciais de uma referência, 
levando em consideração que estes elementos são divergentes para cada tipo de 
material. 

Figura 16 – Elementos essenciais em uma referência

Autor. Título e subtítulo (se houver). Edição. Local: editora, data de publicação.

Fonte: (ABNT, 2002b, adaptado)

Exemplo de referência utilizando os elementos essenciais pode ser visuali- 
zado na Figura 17.

Figura 17 – Detalhamento dos elementos essenciais

GOMES, L. G. F. F. Novela e sociedade no Brasil: uma introdução. 4. ed. Niterói: EdUFF, 1998.

Edição Data de publicação

Autor EditoraLocalSubtítuloTítulo

Fonte: (ABNT, 2002b, adaptado).

Os elementos essenciais são compostos por 6 descrições de acordo com o 
conteúdo do objeto informacional (Autor, Título e Subtítulo — se houver, Edição, 
Local, Editora, Data de Publicação). Todas as informações que forem descritas após 
o ano da publicação são chamadas de elementos complementares (ver Figura 18), 
que são as informações que, acrescentadas aos elementos essenciais, permitem 
melhor caracterizar objetos informacionais. Veja:

Para regras gerais de apresentação, possuímos o que chamamos de elementos 
essenciais e complementares, e estes devem ser apresentados em sequência 
padronizada. Os elementos essenciais são as informações indispensáveis à identi-
ficação de qualquer objeto informacional.

Figura 18 – Detalhamento dos elementos complementares

GOMES, L. G. F. F. Novela e sociedade no Brasil. Niterói: EdUFF, 1998. 137 p., 21 cm. (Coleção 
Antropologia e Ciência Política, 15). Bibliografia: p. 131-132. ISBN 85-228-0268-8.

Elementos essenciais

Elementos considerados complementares: página, tamanho, coleção, bibliografia, ISBN.

Elementos complementares

Fonte: (ABNT, 2002b, adaptado).
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Após ter apresentado a estrutura de uma referência, composta pelos elementos 
essenciais e complementares, vamos apresentar cada elemento essencial, via 
regras gerais, para compor uma referência.

5.1.1 autOria

Para a primeira informação de uma referência, precisamos descrever a respon-
sabilidade de autoria do objeto informacional que está sendo descrito. Podemos 
ter um Autor pessoal, um Autor entidade ou, ainda, uma Autoria desconhecida.

Autor pessoal pode ser definido como pessoa(s) física(s) responsável(eis) 
pela criação do conteúdo intelectual ou artístico de um documento, e Autor(es) 
entidade(s) pode(m) ser definido(s) como instituição(ões), organização(ões), 
empresa(s), comitê(s), comissão(ões), evento(s), entre outros, responsável(eis) 
por publicações em que não se distingue autoria pessoal.

 » Autor pessoal

Indica(m)-se o(s) autor(es), de modo geral, pelo último sobrenome, em maiús-
culas, seguido do(s) prenome(s) e outros sobrenomes, abreviado(s) ou não (ver 
Figura 19). Recomenda-se, sempre que possível, o mesmo padrão para abreviação 
de nomes e sobrenomes usados na mesma lista de referências. Os nomes devem 
ser separados por ponto-e-vírgula, seguido de espaço.

Figura 19 – Exemplos de autor pessoal

ALVES, Roque de Brito. Ciência criminal. Rio de Janeiro: Forense, 1995.

DAMIÃO, Regina Toledo; HENRIQUES, Antonio. Curso de direito jurídico. São paulo: Atlas, 1995.

Quando existirem mais de três autores, indica-se apenas o primeiro, acrescentando-se a expressão 
et al.

URANI, A. et al. Constituição de uma matriz de contabilidade social para o Brasil. Brasília, DF: IPEA, 
1994.

Nome do autor

Fonte: (ABNT, 2002b, adaptado).
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 » Autor entidade

As obras de responsabilidade de entidade (órgãos governamentais, empresas, 
associações, congressos, seminários etc.) têm entrada, de modo geral, pelo seu 
próprio nome, por extenso (ver Figura 20).

Figura 20 – Exemplo de autor entidade

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e documentação: 
citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Catálogo de teses da Universidade de São Paulo, 1992. São paulo,  
1993. 467 p.

Nome da entidade

Fonte: (ABNT, 2002b, adaptado).

 » Autoria desconhecida

Em caso de autoria desconhecida, a entrada é feita pelo título. Perceba que na 
figura a seguir a primeira palavra do título deve estar em caixa alta (letras maiús-
culas). O termo anônimo não deve ser usado em substituição ao nome do autor 
desconhecido (ver Figura 21).

Figura 21 – Exemplo de autoria desconhecida

DIAGNÓSTICO do setor editorial brasileiro. São paulo: Câmara Brasileira do Livro, 1993. 64 p.

Autoria desconhecida, entrada pelo título da obra.

Fonte: (ABNT, 2002b, adaptado).

5.1.2 títulO e subtítulO

O título e o subtítulo (se forem usados) devem ser reproduzidos tal como 
figuram no documento, separados por dois-pontos.  Exemplos podem ser vistos 
nas Figuras 22 e 23.

Figura 22 – Exemplo de utilização de título e subtítulo

PASTRO, Cláudio. Arte sacra. São Paulo: Loyola, 1993.
PASTRO, Cláudio. Arte sacra: espaço sagrado hoje. São Paulo: Loyola, 1993. 343 p.

Título

Subtítulo

Fonte: (ABNT, 2002b, adaptado).
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Figura 23 – Exemplo de documento sem título

Quando não existir título, deve-se atribuir uma palavra ou frase que identifique o conteúdo do 
documento, entre colchetes.

SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AQUICULTURA, 1., 1978, Recife. [Trabalhos apresentados]. Rio de Janeiro: 
Academia Brasileira de Ciências, 1980. ii, 412 p.

Identificação do conteúdo

Fonte: (ABNT, 2002b, adaptado).

5.1.3 ediçãO

Quando houver a indicação de edição, esta deve ser transcrita, utilizando-se 
abreviaturas dos numerais ordinais e da palavra edição, ambas na forma adotada 
na língua do objeto informacional. Quando se tratar de primeira edição, esta não 
deverá ser descrita. Ver exemplos nas Figura 24.

Figura 24 – Exemplos de edição

PEDROSA, Israel. Da cor à cor inexistente. 6. ed. Rio de Janeiro:  L. Cristiano, 1995. 219 p.

FRANÇA, Júnia Lessa et al. Manual para normalização de publicações técnico-científicas. 3. ed. rev. e 
aum. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 1996. 

Edição

Fonte: (ABNT, 2002b, adaptado).

5.1.4 lOcal

O nome do local deve ser a cidade de publicação e deve ser indicado tal como 
figura no objeto informacional (ver Figura 25).

Figura 25 – Exemplos de local 

ZANI, R. Beleza, saúde e bem-estar. São Paulo: Saraiva, 1995. 173 p.

LIMA, M. Tem encontro com Deus: teologia para leigos. Rio de Janeiro: J.Olympio, 1985.

Local

Fonte: (ABNT, 2002b, adaptado).
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5.1.5 editOra

O nome da editora deve ser indicado tal como figura no documento, abre-
viando-se os prenomes e suprimindo-se palavras que designam a natureza jurídica 
ou comercial, desde que sejam dispensáveis para a identificação. Caso contrário, a 
recomendação da Figura 26 deve ser seguida.

DAGHLIAN, Jacob. Lógica e álgebra de Boole. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1995. 167 
p., il. Bibliografia: p.166-167. ISBN 85-224-1256-1.

Nota - Na publicação: Editora Atlas.

LIMA, M. Tem encontro com Deus: teologia para leigos. Rio de Janeiro: J. 
Olympio, 1985.

Nota - Na publicação: Livraria José Olympio Editora.

Não sendo possível determinar o local, utiliza-se a expressão sine loco, abre-
viada, entre colchetes [S.l.].

OS GRANDES clássicos das poesias líricas. [S.l.] : Ex Libris, 1981. 60 f.

KRIEGER, Gustavo; NOVAES, Luís Antônio; FARIA, Tales. Todos os sócios do 
presidente. 3. ed. [S.l.]: Scritta, 1992. 195 p.

Figura 26 – Exemplo de editora não identificada

Quando a editora não puder ser identificada, deve-se indicar a expressão sine nomine, abreviada, 
entre colchetes [s.n.].

Franco, I. Discursos: de outubro de 1992 a agosto de 1993. Brasília, DF: [s.n.], 1993. 107 p.

Editora não identificada

Fonte: (ABNT, 2002b, adaptado).

5.1.6 data

A data de publicação deve ser indicada em algarismos arábicos. Por se tratar 
de elemento essencial para a referência, sempre deve ser indicada uma data, seja 
da publicação, distribuição, do copirraite, da impressão, da apresentação (depó-
sito) de um trabalho acadêmico, ou outra (ver Figura 27).
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Se nenhuma data de publicação, distribuição, copirraite, impressão, etc., puder 
ser determinada, registra-se uma data aproximada entre colchetes, conforme a 
Figura 28.

Figura 28 – Data não identificada

[2000 ou 2001] um ano ou outro
[1999?] data provável
[1993] data certa, não indicada no item
[entre 1906 e 1912]  intervalo menores de 20 anos
[ca. 1960]  data aproximada
[197-]  década certa
[197-?] década provável
[18--]  século certo
[18--?]  século provável

Fonte: (ABNT, 2002b).

Os elementos complementares (ver Figura 29) podem ser descritos após a 
data de publicação, de acordo com a necessidade de descrição. Segue abaixo uma 
tabela dos elementos complementares que podem ser descritos.

Figura 29 – Tipos de elementos complementares

Descrição física: número de páginas, folhas, volumes.

Ilustrações: ilustrações coloridas ou preto e branco.

Dimensões: altura do documento em centímetros, largura.

Séries e coleções: indicam-se, entre parênteses, os títulos das séries e coleções, separados por 
vírgulas, da numeração, em algarismo arábicos, se houver.

Notas: sempre que necessário à identificação da obra, devem ser incluídas notas com informações 
complementares, ao final da referência, sem destaque tipográfico.

Fonte: (ABNT, 2002b, adaptado).

5.2 tipOs de referências

Apresentaremos, no Quadro 8, alguns tipos de referências. As especificidades 
para a descrição de outros tipos de materiais devem seguir a NBR 6023/2002. 

Figura 27 – Exemplo de data

Fonte: (ABNT, 2002b, adaptado).

LEITE, C. B. O século do desempenho. São Paulo: LTr, 1994. 160 p.

CIPOLLA, Sylvia. Eu e a escola, 2ª série. São Paulo: Paulinas, c1993. 63 p.

Data de copirraite



46

Quadro 8 – Tipos de referências

(continua)

Tipo O que inclui?

Artigo e/ou matéria 
de jornal

Inclui comunicações, editorial, entrevistas, recensões, reportagens, 
resenhas e outros.

Artigo e/ou matéria de jornal 
em meio eletrônico

Inclui os mesmos tipos indicados no item acima, mas neste caso em 
meio eletrônico, como em disquetes, CD-ROM (Compact Disc Read-
Only Memory), on-line, etc.

Artigo e/ou matéria 
de revista, boletim etc.

Inclui partes de publicações periódicas (volumes, fascículos, números 
especiais e suplementos, com título próprio), comunicações, editorial, 
entrevistas, recensões, reportagens, resenhas e outros.

Artigo e/ou matéria 
de revista, boletim etc. 
em meio eletrônico

Inclui os mesmos tipos indicados no item acima, mas neste caso em 
meio eletrônico, como em disquetes, CD-ROM, on-line, etc.

Documento cartográfico
Inclui atlas, mapa, globo, fotografia aérea, entre outros. As referências 
devem obedecer aos padrões indicados para outros tipos de docu-
mentos, quando necessário.

Documento sonoro 
em parte

Inclui partes e faixas de documentos sonoros.

Documento sonoro no todo Inclui disco, CD (Compact Disc), cassete, rolo, entre outros.

Documentos iconográficos
Inclui pintura, gravura, ilustração, fotografia, desenho técnico, diapo-
sitivo, diafilme, material estereográfico, transparência, cartaz, entre 
outros.

Documentos jurídicos Inclui legislação, jurisprudência (decisões judiciais) e doutrina 
(interpretação dos textos legais).

Imagem em movimento Inclui filmes, videocassetes, DVD, entre outros.

Monografia no todo Inclui livro e/ou folheto (manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário 
etc.) e trabalhos acadêmicos (teses, dissertações, entre outros).

Monografia no todo 
em meio eletrônico

Inclui os mesmos tipos indicados no item acima, mas neste caso em 
meio eletrônico, como em disquetes, CD-ROM, on-line, etc.

Parte de monografia Inclui capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma obra, com 
autor(es) e/ou título próprios.

Parte de monografia 
em meio eletrônico

Inclui os mesmos tipos indicados no item acima, mas neste caso em 
meio eletrônico, como em disquetes, CD-ROM, on-line, etc.
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Partes de revista, boletim etc. Inclui volume, fascículo, números especiais e suplementos, entre 
outros, sem título próprio.

Publicação periódica 
no todo

Inclui a coleção como um todo, fascículo ou número de revista, 
número de jornal, caderno etc. na íntegra, e a matéria existente em 
um número, volume ou fascículo de periódico (artigos científicos de 
revistas, editoriais, matérias jornalísticas, seções, reportagens etc.).

Fonte: (ABNT, 2002b, adaptado).

Monografia no todo – este modelo de referência inclui livro e/ou folheto (manual, 
guia, catálogo, enciclopédia, dicionário etc.) e trabalhos acadêmicos (teses, disser-
tações, entre outros), sendo estes utilizados na elaboração do texto. Caso queira 
melhor identificar o documento, quando necessário, acrescente elementos comple-
mentares à referência (ABNT, 2002b).

Monografia no todo em meio eletrônico – inclui os mesmos tipos indicados no 
item anterior, mas, nesse caso, em meio eletrônico, como em disquetes, CD-ROM, 
on-line, etc. As referências devem obedecer aos padrões indicados para os docu-
mentos monográficos no todo, acrescidas das informações relativas à descrição 
física do meio eletrônico (ABNT, 2002b). 

KOOGAN, André; HOUAISS, Antonio (Ed.). Enciclopédia e dicionário digital 98. Direção geral de 
André Koogan Breikmam. São Paulo: Delta: Estadão, 1998. 5 CD-ROM.

Quando se tratar de obras consultadas on-line, também são essenciais as 
informações sobre o endereço eletrônico, apresentado entre os sinais <>, prece-
dido da expressão “Disponível em:” e a data de acesso ao documento, precedida 
da expressão “Acesso em:” (ABNT, 2002b). 

ALVES, Castro. Navio negreiro. [S.l.]: Virtual Books, 2000. Disponível em: <http://www.terra.com.br/
virtualbooks/freebook/port/Lport2/navionegreiro.ht>. Acesso em: 10 jan. 2002.

NOTA: Não se recomenda referenciar material eletrônico de curta duração nas redes.

GOMES, L. G. F. F. Novela e sociedade no Brasil. Niterói: EdUFF, 1998. 137 p., 21 cm. (Coleção 
Antropologia e Ciência Política, 15). Bibliografia: p. 131-132. ISBN 85-228-0268-8.

PERFIL da administração pública paulista. 6. ed. São Paulo: FUNDAP, 1994. 317 p. Inclui índice. ISBN 
85-7285-026-0.

IBICT. Manual de normas de editoração do IBICT. 2. ed. Brasília, DF, 1993. 41 p.
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Aplicação Prática

Observe esta publicação do Ministério da Saúde sobre a Política Nacio-
nal da Atenção Básica, disponível no link: <http://189.28.128.100/dab/
docs/publicacoes/geral/pnab.pdf>.

Agora, analise o verso e o anverso da folha de rosto da publicação. Nor-
malmente, nestes locais, temos as principais fontes de informação para 
elaborar a referência.

Anverso da folha de rosto Verso da folha de rosto

5

2

{
3

4

1

Logo no anverso da folha de rosto, encontramos a autoria (1), o título (2), o local e ano (3, 
4). As demais informações são complementadas pelo verso da folha de rosto (5). Visualize 
abaixo como deve ser elaborada a referência deste documento:

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ed. Ministério da Saúde, 2002. (Sé-
rie E Legislação em Saúde). Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/
geral/pnab.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2015.

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf
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O mesmo acontece nos Cadernos de Atenção Básica produzidos 
pelo Ministério da Saúde. Vamos tomar como exemplo o número 
39, intitulado “Núcleo de Apoio à Saúde da Família – Volume 1: 
Ferramentas para a gestão e para o trabalho cotidiano”.

Novamente, visualize o verso e o anverso da folha de rosto da pu-
blicação. Nestes locais, temos as principais fontes de informação 
para elaborar a referência.

Veja como fica a referência para este documento:

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Núcleo de Apoio à Saúde da Família – Volume 1: Ferramentas para a gestão 
e para o trabalho cotidiano. Brasília: Ed. Ministério da Saúde, 2014. 116 p. (Cadernos de 
Atenção Básica, n. 39). Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/nu-
cleo_apoio_saude_familia_cab39.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2015.

Anverso da folha de rosto Verso da folha de rosto

5

{
3

4

1

2

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/nucleo_apoio_saude_familia_cab39.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/nucleo_apoio_saude_familia_cab39.pdf
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Aplicação Prática

Parte de monografia – inclui capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma 
obra, com autor(es) e/ou título próprios.Os elementos essenciais são: autor(es), 
título da parte, seguidos da expressão “In:” e da referência completa da mono-
grafia no todo. No final da referência, deve-se informar a paginação ou outra forma 
de individualizar a parte referenciada (ABNT, 2002b). 

ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI, G.; SCHMIDT, J. (Org.). Histó-
ria dos jovens 2. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 7-16.

SANTOS, F. R. dos. A colonização da terra do Tucujús. In: ______. História do Amapá, 1º grau. 2. ed. 
Macapá: Valcan, 1994. cap. 3.

Tomemos como exemplo o volume I de uma publicação muito utilizada, 
intitulada “Tratado de Medicina de Família e Comunidade: princípios, 
formação e prática”, publicada em 2012.

Note como exemplo o verso e o anverso da folha de rosto da publica-
ção, como também o sumário. Neste exemplo, não vamos utilizar o 
livro como um todo, e sim um artigo deste livro, que em nosso caso 
será o terceiro, chamado “Médico da família na saúde pública” de au-
toria de Salman Rawaf.

e

b

{
c

d

a

Anverso da folha de rosto Verso da folha de rosto
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Parte de monografia em meio eletrônico – as referências devem obedecer aos 
padrões indicados para partes de monografias, de acordo com o item ante-
rior, acrescidas das informações relativas à descrição física do meio eletrônico 
(disquetes, CD-ROM, on-line, etc.). Quando se tratar de obras consultadas on-line, 
proceder-se-á incluindo as informações relativas ao endereço eletrônico e à data 
de acesso, conforme visualizado nos itens anteriores (ABNT, 2002b). 

MORFOLOGIA dos artrópodes. In: ENCICLOPÉDIA multimídia dos seres vivos. [S.l.]: Planeta 
DeAgostini, c1998. CD-ROM 9.

POLÍTICA. In: DICIONÁRIO da língua portuguesa. Lisboa: Priberam Informática, 1998. Disponível 
em: <http://www.priberam.pt/dlDLPO>. Acesso em: 8 mar. 1999.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Tratados e organizações ambientais em matéria 
de meio ambiente. In: _____. Entendendo o meio ambiente. São Paulo, 1999. v. 1. Disponível em: 
<http://www.bdt.org.br/sma/entendendo/atual.htm>. Acesso em: 8 mar. 1999.

Vamos referenciar apenas um capítulo deste livro. Logono anverso da folha de rosto, en-
contramos os organizadores (a), o título e subtítulo (b), editora e ano (c,d). As demais infor-
mações são complementadas pelo verso da folha de rosto (e) e sumário (f).
Neste caso, a referência deste documento deverá ser elaborada da seguinte maneira:

RAWAF, S. Médico da família na saúde pública. In: GUSSO, G.; LOPES, J. M. C.  (Orgs.). 
Tratado de Medicina de Família e Comunidade: princípios, formação e prática. Porto 
Alegre: Artmed, 2012. V.1, cap. 3, p. 19-27.

f
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Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para 
melhor identificar o documento.

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939-. Trimestral. Absorveu Boletim 
Geográfico, do IBGE. Índice acumulado, 1939-1983. ISSN 0034-723X.

BOLETIM GEOGRÁFICO. Rio de Janeiro: IBGE, 1943-1978. Trimestral.

SÃO PAULO MEDICAL JOURNAL. São Paulo: Associação Paulista de Medicina, 1941-. Bimensal. 
ISSN 0035-0362.

Partes de revista, boletim, etc. – inclui volume, fascículo, números especiais e 
suplementos, entre outros, sem título próprio.Os elementos essenciais são: título 
da publicação, local de publicação, editora, numeração do ano e/ou volume, nume-
ração do fascículo, informações de períodos e datas de sua publicação (ABNT, 
2002b).

Artigo e/ou matéria de revista, boletim etc. – inclui partes de publicações perió-
dicas (volumes, fascículos, números especiais e suplementos com título próprio), 
comunicações, editoriais, entrevistas, recensões, reportagens, resenhas e outros.

Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência 
para melhor identificar o documento.

DINHEIRO: revista semanal de negócios. São Paulo: Ed. Três, n. 148, 28 jun. 2000. 98 p.

DINHEIRO. São Paulo: Ed. Três, n. 148, 28 jun. 2000.

Publicação periódica – inclui a coleção como um todo, fascículo ou número de 
revista, número de jornal, caderno, etc. na íntegra, e a matéria existente em um 
número, volume ou fascículo de periódico (artigos científicos de revistas, edito-
riais, matérias jornalísticas, seções, reportagens, etc.) (ABNT, 2002b). 

Publicação periódica como um todo – a referência de toda a coleção de um título 
de periódico é utilizada em listas de referências e catálogos de obras preparados 
por livreiros, bibliotecas ou editoras. Os elementos essenciais são: título, local de 
publicação, editora, datas de início e de encerramento da publicação, se houver 
(ABNT, 2002b). 

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939-.
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Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência 
para melhor identificar o documento.

COSTA, V. R. À margem da lei: o Programa Comunidade Solidária. Em Pauta: revista da Faculdade 
de Serviço Social da UERJ, Rio de Janeiro, n. 12, p. 131-148, 1998.

GURGEL, C. Reforma do Estado e segurança pública. Política e Administração, Rio de Janeiro, v. 3, 
n. 2, p. 15-21, set. 1997.

TOURINHO NETO, F. C. Dano ambiental. Consulex, Brasília, DF, ano 1, n. 1, p. 18-23, fev. 1997.

MANSILLA, H. C. F. La controversia entre universalismo y particularismo en la filosofia de la cultura. 
Revista Latinoamericana de Filosofia, Buenos Aires, v. 24, n. 2, primavera 1998.

SEKEFF, Gisela. O emprego dos sonhos. Domingo, Rio de Janeiro, ano 26, n. 1344, p. 30-36, 3 fev. 
2002.

Artigo e/ou matéria de revista, boletim, etc. em meio eletrônico – as referências 
devem obedecer aos padrões indicados para artigo e/ou matéria de revista, boletim, 
etc., acrescidas das informações relativas à descrição física do meio eletrônico 
(disquetes, CD-ROM, on-line, etc.). Quando se tratar de obras consultadas on-line, 
proceder-se-á conforme já apresentado, incluindo as informações pertinentes ao 
suporte eletrônico (ABNT, 2002b).

AS 500 maiores empresas do Brasil. Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro, v. 38, n. 9, set. 1984. 
Edição especial.

MÃO-DE-OBRA e previdência. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, Rio de Janeiro; v. 7, 
1983. Suplemento.

COSTA, V. R. À margem da lei. Em Pauta, Rio de Janeiro, n. 12, p. 131-148, 1998.

Os elementos essenciais são: autor(es), título da parte, artigo ou matéria, título 
da publicação, local de publicação, numeração correspondente ao volume e/ou 
ano, fascículo ou número, paginação inicial e final. Quando se tratar de artigo ou 
matéria, deve-se indicar data ou intervalo de publicação e particularidades que 
identificam a parte (se houver). Os meses devem ser indicados abreviados e no 
idioma original da publicação (ABNT, 2002b). 
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Aplicação Prática

SILVA, M. M. L. Crimes da era digital. .Net, Rio de Janeiro, nov. 1998. Seção Ponto de Vista. 
Disponível em: <http://www.brazilnet.com.br/contexts/brasilrevistas.htm>. Acesso em: 28 nov. 1998.

RIBEIRO, P. S. G. Adoção à brasileira: uma análise sociojurídica. Dataveni@, São Paulo, ano 3, n. 18, 
ago. 1998. Disponível em: <http://www.datavenia.inf.br/frame.artig.html>. Acesso em: 10 set. 1998.

WINDOWS 98: o melhor caminho para atualização. PC World, São Paulo, n. 75, set. 1998. Disponível 
em: <http://www.idg.com.br/abre.htm>. Acesso em: 10 set. 1998.

Tomemos como exemplo a revista do Sistema Único de Saúde do Bra-
sil chamada Epidemiologia e Serviços de Saúde. Vamos utilizar o artigo 
“Avaliação das salas de vacinação do Estado de Pernambuco no ano 
de 2011”, disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/periodicos/
epidemiologia_servicos_saude_volume22_n2.pdf

Note como exemplo o verso e o anverso da folha de rosto da publica-
ção.

É importante enfatizar que vamos referenciar apenas um capítulo desta revista, logo o 
sumário é imprescindível para complementar as informações necessárias para referenciar.

Anverso da folha de rosto Verso da folha de rosto

Título da revista

Informações 
adicionais

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/periodicos/epidemiologia_servicos_saude_volume22_n2.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/periodicos/epidemiologia_servicos_saude_volume22_n2.pdf
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Visualize, a seguir, como deve ser elaborada a referência deste documento:

ARAÚJO, A. C. de M. et al. Avaliação das salas de vacinação do Estado de Pernambuco 
no ano de 2011. Epidemiologia e Serviços de Saúde, Brasília, v. 22, n. 2, abr./jun. 2013. 
p. 255-264. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/periodicos/epidemiologia_ser-
vicos_saude_volume22_n2.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2015.

Artigo e/ou matéria de jornal – inclui comunicações, editorial, entrevistas, recen-
sões, reportagens, resenhas e outros. Os elementos essenciais são: autor(es) (se 
houver), título do artigo, título do jornal, local de publicação, data de publicação, 
seção, caderno ou parte do jornal e a paginação correspondente. Quando não 
houver seção, caderno ou parte, a paginação do artigo ou matéria precede a data 
(ABNT, 2002b).

COSTURA x P.U.R. Aldus, São Paulo, ano 1, n. 1, nov. 1997. Encarte técnico, p. 8.

NAVES, P. Lagos andinos dão banho de beleza. Folha de S. Paulo, São Paulo, 28 jun. 1999. Folha 
Turismo, Caderno 8, p. 13.

Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência 
para melhor identificar o documento.

PAIVA, Anabela. Trincheira musical: músico dá lições de cidadania em forma de samba para crianças 
e adolescentes. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p. 2, 12 jan. 2002.
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Artigo e/ou matéria de jornal em meio eletrônico – as referências devem obedecer 
aos padrões indicados para artigo e/ou matéria de jornal, de acordo com o item 
anterior, acrescidas das informações relativas à descrição física do meio eletrônico 
(disquetes, CD-ROM, on-line, etc.). E, se tratando de obras consultadas on-line, 
proceder-se-á conforme já apresentado, incluindo as informações pertinentes ao 
suporte eletrônico (ABNT, 2002b).

Documento jurídico – inclui:

 » Legislação;

 » Jurisprudência (decisões judiciais);

 » Doutrina (interpretação dos textos legais).

SILVA, Ives Gandra da. Pena de morte para o nascituro. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 set. 
1998. Disponível em: <http://www.providafamilia.org/pena_morte_nascituro.htm>. Acesso em: 19 
set. 1998.

ARRANJO tributário. Diário do Nordeste Online, Fortaleza, 27 nov. 1998. Disponível em: <http://
www.diariodonordeste.com.br>. Acesso em: 28 nov. 1998.

 » Legislação – compreende a constituição, as emendas constitucionais e os 
textos legais infraconstitucionais (lei complementar e ordinária, medida 
provisória, decreto em todas as suas formas, resolução do Senado Federal) 
e normas emanadas das entidades públicas e privadas (ato normativo, 
portaria, resolução, ordem de serviço, instrução normativa, comunicado, 
aviso, circular, decisão administrativa, entre outros). Os elementos essen-
ciais são: jurisdição (ou cabeçalho da entidade, no caso de se tratar de 
normas), título, numeração, data e dados da publicação. No caso de consti-
tuições e suas emendas, entre o nome da jurisdição e o título, acrescenta-se 
a palavra Constituição, seguida do ano de promulgação, entre parênteses 
(ABNT, 2002b).

BRASIL. Medida provisória no 1.569-9, de 11 de dezembro de 1997. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 14 dez. 1997. Seção 1, p. 29514.

BRASIL. Decreto-lei no 5.452, de 1 de maio de 1943. Lex: coletânea de legislação: edição federal, 
São Paulo, v. 7, 1943. Suplemento.

BRASIL. Congresso. Senado. Resolução no 17, de 1991. Coleção de Leis da República Federativa do 
Brasil, Brasília, DF, v. 183, p.1156-1157, maio/jun. 1991.

Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência 
para melhor identificar o documento.
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Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência 
para melhor identificar o documento.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula no 14. Não é admissível por ato administrativo 
restringir, em razão de idade, inscrição em concurso para cargo público. In: ______. Súmulas. São 
Paulo: Associação dos Advogados do Brasil, 1994. p. 16.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Processual Penal. Habeascorpus. Constrangimento ilegal. 
Habeas-corpus no 181.636-1, da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
Brasília, DF, 6 de dezembro de 1994. Lex: jurisprudência do STJ e Tribunais Regionais Federais, São 
Paulo, v. 10, n. 103, p. 236-240, mar. 1998.

SÃO PAULO (Estado). Decreto no 42.822, de 20 de janeiro de 1998. Dispõe sobre a desativação 
de unidades administrativas de órgãos da administração direta e das autarquias do Estado e dá 
providências correlatas. Lex: coletânea de legislação e jurisprudência, São Paulo,v. 62, n. 3, p. 217-
220, 1998.

BRASIL. Medida provisória no 1.569-9, de 11 de dezembro de 1997. Estabelece multa em operações 
de importação, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder 
Executivo, Brasília, DF, 14 dez. 1997. Seção 1, p. 29514.

BRASIL. Congresso. Senado. Resolução no 17, de 1991. Autoriza o desbloqueio de Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, através de revogação do parágrafo 2o, do artigo 1o da 
Resolução no 72, de 1990. Coleção de Leis da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, v. 183, p. 
1156-1157, maio/jun. 1991.

 » Jurisprudência (decisões judiciais) – compreende súmulas, enunciados, 
acórdãos, sentenças e demais decisões judiciais.Os elementos essenciais 
são: jurisdição e órgão judiciário competente, título (natureza da decisão 
ou ementa) e número, partes envolvidas (se houver), relator, local, data e 
dados da publicação (ABNT, 2002b). 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula no 14. In: ______. Súmulas. São Paulo: Associação dos 
Advogados do Brasil, 1994. p.16.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas-corpus no 181.636-1, da 6a Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, Brasília, DF, 6 de dezembro de 1994. Lex: jurisprudência do STJ e 
Tribunais Regionais Federais, São Paulo, v. 10, n. 103, p. 236-240, mar. 1998.

BRASIL. Tribunal Regional Federal (5. Região). Apelação cível no 42.441-PE (94.05.01629-6). Apelan-
te: Edilemos Mamede dos Santos e outros. Apelada: Escola Técnica Federal de Pernambuco. Relator: 
Juiz Nereu Santos. Recife, 4 de março de 1997. Lex: jurisprudência do STJ e Tribunais Regionais 
Federais, São Paulo, v. 10, n. 103, p. 558-562, mar. 1998.
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Aplicação Prática

 » Doutrina – inclui toda e qualquer discussão técnica sobre questões legais 
(monografias, artigos de periódicos, papers, etc.), referenciada conforme o 
tipo de publicação (ABNT, 2002b). 

BARROS, Raimundo Gomes de. Ministério Público: sua legitimação frente ao Código do 
Consumidor. Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, São Paulo, v. 19, n. 139, p. 53-72, 
ago. 1995.

Documento jurídico em meio eletrônico – as referências devem obedecer aos 
padrões indicados para documento jurídico, acrescidas das informações relativas 
à descrição física do meio eletrônico (disquetes, CD-ROM, on-line etc.). Quando se 
tratar de obras consultadas on-line, proceder-se-á incluindo as informações rela-
tivas ao endereço eletrônico e à data de acesso, conforme também visualizado nos 
itens anteriores (ABNT, 2002b). 

LEGISLAÇÃO brasileira: normas jurídicas federais, bibliografia brasileira de Direito. 7. ed. Brasília, 
DF: Senado Federal, 1999. 1 CDROM. Inclui resumos padronizados das normas jurídicas editadas 
entre janeiro de 1946 e agosto de 1999, assim como textos integrais de diversas normas.

BRASIL. Lei no 9.887, de 7 de dezembro de 1999. Altera a legislação tributária federal. Diário Oficial 
[da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 8 dez. 1999. Disponível em: <http://www.in.gov.br/
mp_leis/leis_texto.asp?ld=LEI%209887>. Acesso em: 22 dez. 1999.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 14. Não é admissível, por ato administrativo, 
restringir, em razão de idade, inscrição em concurso para cargo público. Disponível em: <http://
www.truenetm.com.br/jurisnet/sumusSTF.html>. Acesso em: 29 nov. 1998.

Tomemos como exemplo a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funciona-
mento dos serviços correspondentes e dá outras providências, disponível no link: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm.

É muito importante enfatizar que, em outras fontes confiáveis de informação, podemos 
obter novas informações para complementar a referência desta lei. Vamos para o Portal da 
Câmara dos Deputados para obter outras informações. Realizada uma pesquisa,observe, 
na imagem, informações que facilitam a elaboração da referência.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1990/lei-8080-19-setembro-1990-365093-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1990/lei-8080-19-setembro-1990-365093-norma-pl.html
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Imagem em movimento – inclui filmes, videocassetes, DVD, entre outros. Os 
elementos essenciais são: título, diretor, produtor, local, produtora, data e especi-
ficação do suporte em unidades físicas (ABNT, 2002b). 

OS PERIGOS do uso de tóxicos. Produção de Jorge Ramos de Andrade. São Paulo: CERAVI, 1983. 1 
videocassete.

BRASIL. Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para promo-
ção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços cor-
respondentes e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Bra-
sil, Poder Executivo, Brasília, DF, 20 set. 1990. Seção 1, p. 18055. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm>. Acesso em: 29 jun. 2015.
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Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência 
para melhor identificar o documento.

OS PERIGOS do uso de tóxicos. Produção de Jorge Ramos de Andrade. Coordenação de Maria 
Izabel Azevedo. São Paulo: CERAVI, 1983. 1 videocassete (30 min), VHS, son., color.

CENTRAL do Brasil. Direção: Walter Salles Júnior. Produção: Martire de Clermont-Tonnerre e Arthur 
Cohn. Intérpretes: Fernanda Montenegro; Marilia Pera; Vinicius de Oliveira; Sônia Lira; Othon 
Bastos; Matheus Nachtergaele e outros. Roteiro: Marcos Bernstein, João Emanuel Carneiro e Walter 
Salles Júnior. [S.l.]: Le Studio Canal; Riofilme; MACT Productions, 1998. 1 bobina cinematográfica 
(106 min), son., color., 35 mm.

Documento iconográfico – inclui pintura, gravura, ilustração, fotografia, desenho 
técnico, diapositivo, diafilme, material estereográfico, transparência, cartaz, entre 
outros.Os elementos essenciais são: autor, título (quando não existir, deve-se 
 atribuir uma denominação ou a indicação Sem título – entre colchetes), data e 
especificação do suporte (ABNT, 2002b).

KOBAYASHI, K. Doença dos xavantes. 1980. 1 fotografia.

Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência 
para melhor identificar o documento.

KOBAYASHI, K. Doença dos xavantes. 1980. 1 fotografia, color., 16 cm x 56 cm.

FRAIPONT, E. Amilcar II. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 nov. 1998. Caderno 2, Visuais. p. D2. 1 
fotografia, p&b. Foto apresentada no Projeto ABRA/Coca-cola.

O QUE acreditar em relação à maconha. São Paulo: CERAVI, 1985. 22 transparências, color., 25 cm x 
20 cm.

O DESCOBRIMENTO do Brasil. Fotografia de Carmem Souza. Gravação de Marcos Lourenço. São 
Paulo: CERAVI, 1985. 31 diapositivos, color. + 1 cassete sonoro (15 min), mono.

SAMÚ, R. Vitória, 18,35 horas. 1977. 1 gravura, serigraf., color., 46 cm x 63 cm. Coleção particular.

MATTOS, M. D. Paisagem-Quatro Barras. 1987. 1 original de arte, óleo sobre tela, 40 cm x 50 cm. 
Coleção particular.

LEVI, R. Edifício Columbus de propriedade de Lamberto Ramengoni à Rua da Paz, esquina da 
Avenida Brigadeiro Luiz Antonio: n. 1930-33. 1997. 108 f. Plantas diversas. Originais em papel 
vegetal.
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Documento iconográfico em meio eletrônico – as referências devem obedecer 
aos padrões indicados para documento iconográfico, acrescidas das informações 
relativas à descrição física do meio eletrônico (disquetes, CD-ROM, on-line, etc.). 
Quando se tratar de obras consultadas on-line, proceder-se-á incluindo as informa-
ções relativas ao endereço eletrônico e à data de acesso, conforme já visualizado 
em itens anteriores (ABNT, 2002b). 

VASO.TIFF. 1999. Altura: 1083 pixels. Largura: 827 pixels. 300 dpi. 32 BIT CMYK. 3.5 Mb. Formato 
TIFF bitmap. Compactado. Disponível em: <C:\Carol\VASO.TIFF>. Acesso em: 28 out. 1999.

GEDDES, Anne. Geddes135.jpg. 2000. Altura: 432 pixels. Largura: 376 pixels. 51 Kb. Formato JPEG. 
1 disquete, 5 ¼ pol.

ESTAÇÃO da Cia. Paulista com locomotiva elétrica e linhas de bitola larga. 1 fotografia, p&b. 
In: LOPES, Eduardo Luiz Veiga. Memória fotográfica de Araraquara. Araraquara: Prefeitura do 
Município de Araraquara, 1999. 1 CD-ROM.

STOCKDALE, René. When’srecess? [2002?] . 1 fotografia, color. Disponível em: <http://www.
webshots.com/g/d2002/1-nw/20255.html>. Acesso em: 13 jan. 2001.

Documento cartográfico – inclui atlas, mapa, globo, fotografia aérea, entre outros. 
As referências devem obedecer aos padrões indicados para outros tipos de docu-
mentos, quando necessário. Os elementos essenciais são: autor(es), título, local, 
editora, data de publicação, designação específica e escala (ABNT, 2002b). 

ATLAS Mirador Internacional. Rio de Janeiro: Enciclopédia Britânica do Brasil, 1981. 1 atlas. Escalas 
variam.

INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO (São Paulo, SP). Regiões de governo do Estado de São 
Paulo. São Paulo, 1994. 1 atlas. Escala 1:2.000.

BRASIL e parte da América do Sul. São Paulo: Michalany, 1981. 1 mapa. Escala 1:600.000.

Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência 
para melhor identificar o documento.

BRASIL e parte da América do Sul: mapa político, escolar, rodoviário, turístico e regional. São 
Paulo: Michalany, 1981. 1 mapa, color., 79 cm x 95 cm. Escala 1:600.000.

INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO (São Paulo, SP). Projeto Lins Tupã: foto aérea. São 
Paulo,1986. 1 fotografia aérea. Escala 1:35.000. Fx 28, n. 15.

LANDSAT TM 5: imagem de satélite. São José dos Campos: Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais, 1987-1988. 1 fotografia aérea. Escala 1:100.000. Canais 3, 4 e composição colorida 3, 4 e 5.
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Documento cartográfico em meio eletrônico – as referências devem obedecer aos 
padrões indicados para material cartográfico, acrescidas das informações relativas 
à descrição física do meio eletrônico (disquetes, CD-ROM, on-line, etc.). Quando se 
tratar de obras consultadas on-line, proceder-se-á incluindo as informações rela-
tivas ao endereço eletrônico e à data de acesso, conforme visualizado nos itens 
anteriores (ABNT, 2002b).

ESTADOS UNIDOS. National Oceanic and Atmospheric Administration. 1999071318.GIF. Itajaí: 
UNIVALI, 1999. 1 imagem de satélite. 557 Kb. GOES-08: SE. 13 jul. 1999, 17:45Z, IR04. 1 disquete, 3 
½ pol.

NOTA – Informações do arquivo digital:

1999071318.GIF Título do arquivo

Itajaí   Local

UNIVALI  Instituição geradora

557 Kb  Tamanho do arquivo

GOES  Denominação do Satélite

08   Número do satélite na série

SE   Localização geográfica

13 jul.1999  Data da captação

17:45Z  Horário zulu

IR04   Banda

PERCENTAGEM de imigrantes em São Paulo, 1920. 1 mapa, color. Escala indeterminável. Neo 
Interativa, Rio de Janeiro, n. 2, inverno 1994. 1 CD-ROM.

FLORIDA MUSEUM OF NATURAL HISTORY. 1931-2000 Brazil’s confirmed unprovoked shark attacks. 
Gainesville, [2000?]. 1 mapa, color. Escala 1:40.000.000. Disponível em: <http://www.flmnh.ufl.edu/
fish/Sharks/ statistics/Gattack/map/Brazil.jpg>. Acesso em: 15 jan. 2002.

MAPA de Ubicación: vista ampliada. Buenos Aires: Dirección de Salud y Acción Social de la Armada, 
c2001. 1 mapa, color. Escala indeterminável. Disponível em: <http://www.diba.org/turismo/hoteles/
ushuaia/ubicacion2.htm>. Acesso em: 13 jan. 2002.

http://www.diba.org/turismo/hoteles/ushuaia/ ubicacion2.htm
http://www.diba.org/turismo/hoteles/ushuaia/ ubicacion2.htm
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Documento sonoro no todo – inclui disco, CD, cassete, rolo, entre outros.Os 
elementos essenciais são: compositor(es) ou intérprete(s), título, local, gravadora 
(ou equivalente), data e especificação do suporte (ABNT, 2002b). 

ALCIONE. Ouro e cobre. São Paulo: RCA Victor, p1988. 1 disco sonoro.

MPB especial. [Rio de Janeiro]: Globo: Movieplay, c1995. 1 CD.

Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência 
para melhor identificar o documento.

ALCIONE. Ouro e cobre. Direção artística: Miguel Propschi. São Paulo: RCA Victor, p1988. 1 disco 
sonoro (45 min), 33 1/3 rpm, estereo, 12 pol.

SILVA, Luiz Inácio Lula da. Luiz Inácio Lula da Silva: depoimento [abr. 1991]. Entrevistadores: V. 
Tremel e M. Garcia. São Paulo: SENAI-SP, 1991. 2 cassetes sonoros. Entrevista concedida ao Projeto 
Memória do SENAI-SP.

FAGNER, R. Revelação. Rio de Janeiro: CBS, 1988. 1 cassete sonoro (60 min), 3 ¾ pps, estereo.

SIMONE. Face a face. [S.l.]: Emi-Odeon Brasil, p1977. 1 CD (ca. 40 min). Remasterizado em digital.

Documento sonoro em parte – inclui partes e faixas de documentos sonoros.
Os elementos essenciais são: compositor(es), intérprete(s) da parte (ou faixa 
de gravação), título, seguidos da expressão “In:” e da referência do documento 
sonoro no todo. No final da referência, deve-se informar a faixa ou outra forma de 
individualizar a parte referenciada (ABNT, 2002b). 

COSTA, S.; SILVA, A. Jura secreta. Intérprete: Simone. In: SIMONE. Face a face. [S.l.]: Emi- Odeon 
Brasil, p1977. 1 CD. Faixa 7.

GINO, A. Toque macio. Intérprete: Alcione. In: ALCIONE. Ouro e cobre. São Paulo: RCA Victor, p1988. 
1 disco sonoro. Lado A, faixa 1.

Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência 
para melhor identificar o documento.

GINO, A. Toque macio. Intérprete: Alcione. In: ALCIONE. Ouro e cobre. Direção artística: Miguel 
Propschi. São Paulo: RCA Victor, p1988. 1 disco sonoro (45 min), 33 1/3 rpm, estéreo, 12 pol. Lado A, 
faixa 1 (4 min 3 s).
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Ilustrações – podem-se indicar as ilustrações de qualquer natureza pela abrevia-
tura il.; para ilustrações coloridas, usar il. color (ABNT, 2002b). 

CESAR, A. M. A bala e a mitra. Recife: Bagaço, 1994. 267 p., il.

AZEVEDO, Marta R. de. Viva vida: estudos sociais, 4. São Paulo: FTD, 1994. 194 p., il. color.

BATISTA, Z.; BATISTA, N. O foguete do Guido. Ilustrações de Marilda Castanha. São Paulo: Ed. do 
Brasil, 1992. 15 p., principalmente il. color.

CHUEIRE, C. Marca angelical. Ilustração Luciane Fadel. Petrópolis: Vozes, 1994. 18 p., somente il. 
ISBN 85-326-1087-0.
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ALEXANDRE, M. J. O. A construção do trabalho científico: um guia para projetos, 
pesquisas e relatórios científicos. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003.

ARAÚJO, U. F; SASTRE, G. Aprendizagem baseada em problemas no ensino 
superior. São Paulo: Summus, 2009.

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: 
informação e documentação: citações em documentos: apresentação.  Rio de 
Janeiro: ABNT, 2002a.

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: 
informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de 
Janeiro: ABNT, 2011.

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15287: 
informação e documentação: projeto de pesquisa: apresentação. Rio de Janeiro: 
ABNT, 2011a.

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação 
e documentação: referências: elaboração.  Rio de Janeiro: ABNT, 2002b.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Autoavaliação para a Melhoria do Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica: AMAQ. Brasília: Ministério da Saúde, 2012.

BERBEL, N. A. N. Metodologia da problematização: uma alternativa metodológica 
apropriada para o ensino superior. Semina: Ciências Humanas e Sociais, 
Londrina, v. 16, n. 2, p. 9-19, 1995.
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