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MODELO PARA PROJETO DE PESQUISA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA - UNESC 

 

Regras Gerais de Apresentação 

 

 Formato 

 

Papel branco ou reciclado formato A4 (21,0 cm x 29,7 cm), digitados no 

anverso e verso (este ultimo opcionalmente), na cor preta, com exceção às 

ilustrações.  

 

 Margem 

 

Para o anverso: esquerda e superior, 3 cm; direita e inferior: 2 cm. 

Para o verso: esquerda e superior, 2 cm; direita e inferior: 3 cm. 

 

 Fonte 

 

Arial ou Times New Roman, tamanho 12, exceto as citações diretas 

longas com mais de três linhas, notas de rodapé, paginação, legendas das 

ilustrações e fonte das tabelas e gráficos, que devem ser digitados em tamanho 10.  

 

 Espaçamento 

 

Todo texto deve ser digitado com espaço entrelinhas 1,5, excetuando-se 

as citações com mais de três linhas, notas de rodapé, referências, legendas das 

ilustrações e das tabelas, tipo do projeto de pesquisa e nome da entidade, sendo 

que os parágrafos devem ser iniciados com recuo de 2 cm.  

Na folha de rosto, o tipo do projeto de pesquisa e nome da entidade a que 

é submetido devem ser alinhados do meio da mancha gráfica para a margem direita. 

Os títulos das seções devem estar colocados na margem superior e 

alinhados à esquerda com letras maiúsculas e em negrito. Para iniciar o texto, deixar 

um espaço de 1,5 entrelinhas. Os subtítulos das seções devem ser escritos com 

letras maiúscula/minúsculas e em negrito, separados do texto que os precede ou 
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que os sucede, por um espaço de 1,5, alinhado à margem esquerda. As citações 

longas, as notas e as referências devem ser digitados em espaço simples.  

 

 Indicativos de Seção 

 

O indicativo numérico de uma seção precede seu título, alinhado à 

esquerda, separado por um espaço de caractere. Títulos sem indicativos numéricos, 

como errata, listas, sumário, referências, glossário, apêndices, anexos e índice, 

devem ser centralizados. A folha de aprovação, a dedicatória e a epígrafe são 

elementos sem título e sem indicativo numérico. Títulos que ocupem mais de uma 

linha devem ser, a partir da segunda linha, alinhados abaixo da primeira letra da 

primeira palavra do título. 

 

 Paginação 

 

As folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas 

seqüencialmente, mas não devem ser numeradas. A numeração é colocada, a partir 

da primeira folha da parte textual (introdução), em algarismos arábicos, no canto 

superior direito, a 2 cm da borda superior, ficando o último algarismo a 2 cm da 

borda direita.  

Quando o trabalho for impresso em anverso e  verso, a numeração das 

páginas deve ser colocada no anverso da folha à direita e no verso da folha à 

esquerda. Havendo apêndices e anexos, numerá-los de maneira contínua e sua 

paginação deve dar seguimento à do texto principal.  

 

 Extensão 

 

O número de páginas para a elaboração do Projeto de Pesquisa deve 

atender o regulamento específico de cada Curso. 
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 UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE - UNESC 
CURSO DE MEDICINA 

(letra 12, maiúscula, negrito, centralizado) 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOME DO ACADÊMICO 
(letra 12, maiúscula, negrito, centralizado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO DO TRABALHO: SUBTÍTULO SE HOUVER 
(título escrito em letra 12, maiúscula, negrito, centralizado; 

O título deve ser claro e preciso, identificando o seu conteúdo e possibilitando a indexação e 
recuperação da informação) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

LOCAL 
(cidade da instituição onde deve ser apresentado, no caso de cidades homônimas recomenda-se uso 

da sigla do estado) 

ANO 
(negrito maiúscula, centralizado, letra 12) 

3 cm 

3 cm 

2 cm 

2 cm 
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NOME DO ACADÊMICO 
(letra 12, maiúscula, negrito, centralizado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO DO TRABALHO: SUBTÍTULO SE HOUVER 
(título escrito em letra 12, maiúscula, negrito, centralizado) 

 
 
 
 
 

Projeto de Pesquisa do Curso de Medicina, 
submetido para aprovação pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade do 
Extremo Sul Catarinense. 
(Natureza do trabalho (Projeto de Pesquisa), objetivo 

(Aprovação); nome do Curso e da Instituição com 
espacejamento simples nas entrelinhas, letras 
maiúsculas/minúsculas, alinhados ao meio da página, sem 

negrito.) 

 
Orientador: Prof. Esp. Fulano de Tal 
(negrito maiúscula, centralizado, letra 12) 

Coorientador: Prof. Esp. Beltrano de Tal 
(se houver, negrito maiúscula, centralizado, letra 12) 

 
 
 
 
 

LOCAL 
(cidade da instituição onde deve ser apresentado, no caso de cidades homônimas recomenda-se uso 

da sigla do estado) 

ANO 
(negrito maiúscula, centralizado, letra 12) 

2 cm 
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LISTA DE ILUSTRAÇÕES (opcional) 

Título em maiúscula, em negrito, alinhamento centralizado, letra 12, dar um 
enter para iniciar a escrita do texto. 1,5 

 

Figura 1 – Valores aceitáveis de erro técnico de medição relativo no Estado de São 

Paulo ....................................................................................................... 5 

Figura 2 – Exemplo sem quebra de linha ................................................................... 6 

 
(Deve ser elaborada segundo a ordem exemplificada acima, nome específico, travessão, título e 
número da folha ou página) 
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LISTA DE TABELAS (opcional) 

Título em maiúscula, em negrito, alinhamento centralizado, letra 12, dar um 
enter para iniciar a escrita do texto. 

 

Tabela 1 – Pesquisados por Titulação ...................................................................... 22 

Tabela 2 – Demonstrativo da Idade .......................................................................... 34 

 
(Deve ser elaborada segundo a ordem exemplificada acima, nome específico, travessão, título e 
número da folha ou página) 

 
(Tabela: forma não discursiva de apresentar informações das quais o dado numérico se destaca 
como informação central) 
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS (opcional) 

Título em maiúscula, em negrito, alinhamento centralizado, letra 12, dar um 
enter para iniciar a escrita do texto. 

 

ABNT  Associação Brasileira de Normas Técnicas 

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

PMC  Prefeitura Municipal de Criciúma 

 

(Sigla: conjunto de letras iniciais dos vocábulos e/ou números que representa um determinado nome. 
Na relação acima são separados por TAB de suas descrições) 
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SUMÁRIO (obrigatório) 
Título em maiúscula, em negrito, alinhamento centralizado, letra 12, dar dois 

enter para iniciar a escrita do texto. 

 

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 10 

1.1 TEMA .................................................................................................................. 10 

1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA .................................................................................. 10 

1.3 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA ....................................................................... 10 

1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA .................................................................................. 10 

1.4 JUSTIFICATIVA ................................................................................................. 10 

1.5 OBJETIVOS ....................................................................................................... 10 

1.5.1 Objetivo Geral ................................................................................................ 10 

1.5.1 Objetivo Específicos ..................................................................................... 11 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ................................................................................. 12 

3 MATERIAIS E MÉTODOS .................................................................................... 13 

3.1 HIPÓTESES ....................................................................................................... 13 

3.2 DESENHO DO ESTUDO ................................................................................... 13 

3.3 VARIÁVEIS ........................................................................................................ 13 

3.3.1 Dependente .................................................................................................... 13 

3.3.1 Independentes ............................................................................................... 13 

3.4 LOCAL DO ESTUDO ......................................................................................... 13 

3.5 POPULAÇÃO EM ESTUDO ............................................................................... 14 

3.5.1 Critério de inclusão ....................................................................................... 14 

3.5.2 Critério de exclusão ...................................................................................... 14 

3.6 AMOSTRA .......................................................................................................... 14 

3.7 PROCEDIMENTOS ............................................................................................ 14 

3.8 LOGISTICA ........................................................................................................ 14 

3.9 ANALISE ESTATÍSTICA .................................................................................... 15 

3.10 INSTRUMENTO DE COLETA .......................................................................... 15 

3.11 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS ............................................................................ 15 

4 CRONOGRAMA ................................................................................................... 16 

5 ORÇAMENTO ....................................................................................................... 17 

5.1 MATERIAL PERMANENTE  ............................................................................... 17 

5.2 MATERIAL DE CONSUMO  ............................................................................... 17 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................ 18 
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APÊNDICES ............................................................................................................. 24 

APÊNDICE A – Instrumento de Coleta de Dados ................................................ 25 

ANEXOS .................................................................................................................. 26 

ANEXO A – Termo de Consentimento .................................................................. 27 

 
Seguir o mesmo formato da numeração progressiva das seções (o mesmo estilo escrito no texto, 
deverá constar no índice), alinhamento justificado, letra 12, espaçamento 1,5. 
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1 INTRODUÇÃO 

(Seção Primária: Título da seção em maiúsculo, em negrito, alinhado à esquerda, letra 12, deixar um 
espaços de 1,5 entrelinhas para iniciar a digitação. Não se utilizam: ponto, hífem, travessão ou 
qualquer sinal após o indicativo de seção ou de seu título). 

 

[TEXTO] 

(texto com alinhamento justificado, Inicio do parágrafo com 2 cm, letra 12, espaços de 1,5 entrelinhas) 

 

1.1 TEMA 

(Seção Secundária: Título da seção em maiúsculo, alinhado à esquerda, letra 12, deixar um espaços 
de 1,5 entrelinhas para iniciar a digitação. Não se utilizam: ponto, hífem, travessão ou qualquer sinal 
após o indicativo de seção ou de seu título). 
 

[TEXTO] 

(texto com alinhamento justificado, Inicio do parágrafo com 2 cm, letra 12, espaços de 1,5 entrelinhas) 

 

1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

[TEXTO] 

(texto com alinhamento justificado, Inicio do parágrafo com 2 cm, letra 12, espaços de 1,5 entrelinhas) 
 

1.3 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

[TEXTO] 

(texto com alinhamento justificado, Inicio do parágrafo com 2 cm, letra 12, espaços de 1,5 entrelinhas) 
 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

[TEXTO] 

(texto com alinhamento justificado, Inicio do parágrafo com 2 cm, letra 12, espaços de 1,5 entrelinhas) 
 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo Geral 

(Seção Terciária: Título da seção em minúsculo, em negrito, alinhado à esquerda, letra 12, deixar um 
espaços de 1,5 entrelinhas para iniciar a digitação. Não se utilizam: ponto, hífem, travessão ou 
qualquer sinal após o indicativo de seção ou de seu título). 

 

[TEXTO] 

(texto com alinhamento justificado, Inicio do parágrafo com 2 cm, letra 12, espaços de 1,5 entrelinhas) 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

(Deverá conter todas as variáveis que serão estudadas). 

 

[TEXTO] 

(texto com alinhamento justificado, Inicio do parágrafo com 2 cm, letra 12, espaços de 1,5 entrelinhas) 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

[TEXTO] 

(texto dividido em sessões  com alinhamento justificado, Inicio do parágrafo com 2 cm, letra 12, 
espaços de 1,5 entrelinhas) 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 HIPÓTESES 

 

[TEXTO] 

(texto com alinhamento justificado, Inicio do parágrafo com 2 cm, letra 12, espaços de 1,5 entrelinhas) 
 

3.2 DESENHO DO ESTUDO 

 

[TEXTO] 

(texto com alinhamento justificado, Inicio do parágrafo com 2 cm, letra 12, espaços de 1,5 entrelinhas) 
(Como, quando, por quem. Ex.: Estudo para determinar prevalência de diabetes Ambulatório Médico 
Serão coletadas amostras de sangue de 100 pacientes consecutivos atendidos no Ambulatório 
Médico da UNESC em dias alternados. No dia que funciona o Ambulatório de Endocrinologia  não 
será coletado, pois haverá o viés de superestimar a prevalência do desfecho). 
 

3.3 VARIÁVEIS 

 

[TEXTO] 

(texto com alinhamento justificado, Inicio do parágrafo com 2 cm, letra 12, espaços de 1,5 entrelinhas) 
 

3.3.1 Dependente 

(É a variável do desfecho [objetivo geral]) 

 

[TEXTO] 

(texto com alinhamento justificado, Inicio do parágrafo com 2 cm, letra 12, espaços de 1,5 entrelinhas) 
 

3.3.2 Independentes 

(São todas as variáveis que entraram como objetivos específicos) 

 

[TEXTO] 

(texto com alinhamento justificado, Inicio do parágrafo com 2 cm, letra 12, espaços de 1,5 entrelinhas) 
 

3.4 LOCAL DO ESTUDO 

 

[TEXTO] 

(texto com alinhamento justificado, Inicio do parágrafo com 2 cm, letra 12, espaços de 1,5 entrelinhas) 
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3.5 POPULAÇÃO EM ESTUDO 

(Refere-se a toda população que poderá fazer parte da amostra) 

 

[TEXTO] 

(texto com alinhamento justificado, Inicio do parágrafo com 2 cm, letra 12, espaços de 1,5 entrelinhas) 
 

3.5.1 Critério de inclusão 

 

[TEXTO] 

(texto com alinhamento justificado, Inicio do parágrafo com 2 cm, letra 12, espaços de 1,5 entrelinhas) 
 

3.5.1 Critério de exclusão 

 

[TEXTO] 

(texto com alinhamento justificado, Inicio do parágrafo com 2 cm, letra 12, espaços de 1,5 entrelinhas) 
 

3.6  AMOSTRA 

 

[TEXTO] 

(texto com alinhamento justificado, Inicio do parágrafo com 2 cm, letra 12, espaços de 1,5 entrelinhas) 

 

3.7  PROCEDIMENTOS 

(Se for coletar material biológico, explicar como, onde e por quem será coletado, como será 
armazenado, analises bioquímicas, parâmetros que serão considerados, entre outros). 

 

[TEXTO] 

(texto com alinhamento justificado, Inicio do parágrafo com 2 cm, letra 12, espaços de 1,5 entrelinhas) 
 

3.8  LOGÍSTICA 

(Como, quando, por quem. Ex.: Estudo para determinar prevalência de diabetes Ambulatório Médico 
Serão coletadas amostras de sangue de 100 pacientes consecutivos atendidos no Ambulatório 
Médico da UNESC em dias alternados. No dia que funciona o Ambulatório de Endocrinologia  não 
será coletado, pois haverá o viés de superestimar a prevalência do desfecho). 
 

[TEXTO] 

(texto com alinhamento justificado, Inicio do parágrafo com 2 cm, letra 12, espaços de 1,5 entrelinhas) 
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3.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

(Explicar como serão feitas análises dos dados) 

 

[TEXTO]  

(texto com alinhamento justificado, Inicio do parágrafo com 2 cm, letra 12, espaços de 1,5 entrelinhas)  

 

3.10 INSTRUMENTO DE COLETA 

(Deverá conter: número do protocolo, variáveis de dependentes e independentes [conforme 
elencadas nos objetivos]) 

 

[TEXTO] 

(texto com alinhamento justificado, Inicio do parágrafo com 2 cm, letra 12, espaços de 1,5 entrelinhas) 
 

3.11 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

[TEXTO] 

(texto com alinhamento justificado, Inicio do parágrafo com 2 cm, letra 12, espaços de 1,5 entrelinhas) 
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4 CRONOGRAMA 

 

Exemplo: 

 

Tabela 1 – Título da Tabela 

Atividades 
Período - Ano 2011 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov 

1 Levantamento 
de Literatura 

X X          

2 Montagem do 
Projeto 

 X X         

3 Coleta dos 
Dados 

   X X X X     

4 Tratamento 
dos Dados 

       X X   

5 Elaboração do 
Relatório Final 

       X X X  

6 Revisão do 
texto 

         X  

7 Entrega do 
Trabalho 

          X 

 

(Tabela: forma não discursiva de apresentar informações das quais o dado numérico se destaca 
como informação central) 
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5 ORÇAMENTO 

 
 

5.1 CAPITAL 

 

Exemplo: 

 

Tabela 2 – Título da Tabela 

Discriminação Quantidade Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

Computador 1 1.700,00 1.700,00 

Impressora 1 500,00 500,00 

Total   2.200,00 

 

 

5.2 CUSTEIO 

 

Exemplo: 

 

Tabela 3 – Título da Tabela 
Discriminação Quantidade Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

Resmas de papel tipo A4 10 20,00 200,00 

Cartuchos de tinta 10 65,00 650,00 

Total   850,00 
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REFERÊNCIAS 

(Título da seção em maiúsculo, em negrito, centralizado, letra 12, deixar um espaço de 1,5 
entrelinhas para iniciar a digitação). 

 

 

Elaboradas de acordo com as normas da ABNT. Devem obrigatoriamente 

constar nesta lista, todas as referências citadas no decorrer do trabalho.  

 

Normas Gerais de Apresentação 

 

  Ligam-se por hífem às páginas iniciais e finais das partes referenciadas. Ex. 

p. 25-28.  

 Quando forem fascículos referenciados, as datas limites de determinado 

período da publicação, ligam-se por barra. Ex. jan./jul.  

 O nome do local deve ser indicado tal como aparece na publicação 

referenciada. Quando há mais de um local para uma só editora, indica-se o 

primeiro ou o mais destacado. Não sendo possível determinar o local, indica-

se entre colchetes [S.l.] (ou seja, sine loco).  

 O nome da editora deve ser indicada tal como aparece na publicação 

referenciada, abreviando-se os prenomes e suprimindo-se outros elementos 

que designam a natureza jurídica ou comercial do mesmo, desde que 

dispensável para sua identificação. Ex: J. Olympio e não Livraria José 

Olympio Editora. Atlas e não Editora Atlas.  

 Indica-se sempre a data em algarismos arábicos contínuos ex. 1995 quando 

não aparece a data, coloca-se entre colchetes:  

Data provável - [1999 ?]  

Década certa - [199_]  

Década provável – [199-?]  

 Os meses devem ser abreviados no idioma original da publicação. Na língua 

portuguesa não se abrevia o mês designado por até quatro letras. Ex. jan. fev. 

mar. abr. maio. jun. jul. ago. set. out. nov. dez.  

 A ordenação da lista deverá ser em ordem alfabética, em espaço simples 

entre linhas e separadas entre si por dois espaços simples, alinhadas 

somente a margem esquerda.  

 

 

javascript:void(0);


 19 

1 Especificações e ordem dos elementos  

 

Livros  

 • Autor da publicação com sobrenome em letras maiúsculas antecedendo o nome.  

 • Título da publicação em destaque (negrito).  

 • Edição quando for diferente da primeira – ex: 2.ed.  

 • Local da publicação:  

 • Editora,  

 • Data.  

 • Número de páginas - ex. 120 p.  

 • Ilustrada - il.  

 

Obs:  

1. Quando o livro apresenta um subtítulo principal separa-se por dois pontos e 

não se destaca.  

2. Se houver um organizador, coloca-se após o mesmo (Org.). 

3. Se o livro for traduzido, indica-se o autor original, o título do livro, depois 

coloca-se Tradução de e indica-se o Autor(es) da tradução com o nome e 

sobrenome (letras Maiúscula/minúscula).  

4. Se for um sobrenome homônimo como por ex: Junior, Filho e outros, indica-se o 

sobrenome mais a especificação de grau em letras maiúsculas. Ex. TEIXEIRA 

FILHO, José.  

 

Livros com dois e três autores 

 

Mencionam-se os autores na ordem em que aparecem na publicação 

ligados por ponto e vírgula.  

Exemplo: 

BARROS, Aidil Jesus Paes de; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. 

Fundamentos de metodologia: um guia para a iniciação científica. São Paulo: 

McGraw-Hill, 1986. 132 p.  

 

 

Livros com mais de três autores 
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Se há mais de três autores, menciona-se o primeiro autor seguido da expressão et 

al.  

Exemplo:  

ANDERY, Maria Amália Pie Abib et al. Para compreender a ciência: uma 

perspectiva histórica. 10.ed. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo, 2001.  

 

 

Capítulo de livro  

a) Mesmo autor:  

Autor do livro. Título do capítulo. In: ______. Título do livro. (negrito). edição. Local: 

Editora, ano. p.  

Exemplo:  

OLIVEIRA, Silvio Luiz. Metodologia da pesquisa. In:______. Tratado de 

metodologia científica: projetos de pesquisas, TGI, TCC, monografias, 

dissertações e teses. São Paulo: Pioneira, 1997. p.103-232.  

 

  
b) Parte de coletânea  

MATALLO JUNIOR, Heitor. A problemática do conhecimento. In: CARVALHO, Maria 

Cecília M. de. (Org.). Construindo o saber – metodologia científica: fundamentos 

e técnicas.12. ed. Campinas, SP: Papirus, 2002. p. 13-28.  

 

Autor Repetido (livros diferentes do mesmo autor)  

O nome do autor de várias obras referenciadas sucessivamente pode ser substituído 

nas referências seguintes à primeira por um traço de seis espaços.  

Exemplo:  

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, l987. 

197p.  

______. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1987. 204p.  

 

 

Tese/Dissertações/Monografias  

Autor. Título em negrito. Data. Folhas. Tese/Dissertação/Monografia/TCC (Grau e 

área) – Unidade de Ensino, Instituição, Local.  
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Exemplos:  

MILIOLI, Geraldo. Abordagem ecossistêmica para a mineração: uma perspectiva 

comparativa para Brasil e Canadá. 1999. 403 f. Tese (Doutorado em Engenharia de 

Produção). Área de concentração: Gestão da qualidade ambiental - Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis.  

 

BORTOT, Guiomar da Rosa. A ação pedagógica docente e o desenvolvimento 

da criatividade dos alunos de Pedagogia em Universidades Catarinenses. 2000. 

237 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade do Sul de Santa 

Catarina, Tubarão.  

 

MORAES, Stelamaris Giassi. Resignificando a vida no trabalho através do 

retorno à escola. 2003. 47 f. Monografia (Especialização em Didática e Metodologia 

do Ensino Superior) - Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma.  

 

ROSSO, Magallli. Avaliação: processo de construção do conhecimento ou mais 

uma ferramenta de exclusão. 2003. 59 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Pedagogia) – Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma.  

 

 

Autor Entidade: 

Quando a entidade assume integral responsabilidade por um trabalho, a mesma é 

tratada como autor e vem toda escrita em letras maiúsculas.  

Exemplo:  

NOME DA ENTIDADE TODO EM LETRAS MAIÚSCULAS. Título em negrito. ed. 

Local, data.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: apresentação 

de citações em documentos: procedimento. Rio de Janeiro, 1988.  

 

 

Autoria desconhecida 

Em caso de autoria desconhecida, a entrada é feita pelo título.  

Exemplo:  
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DIAGNÓSTICO do setor editorial brasileiro. São Paulo: Câmara Brasileira do livro, 

1993. 64p.  

 

 

Legislação  

Compreende a Constituição, as emendas constitucionais, textos legais, normas entre 

outros.  

FEDERAÇÃO. Órgão Superior. Título. ed. Local: Entidade responsável pela 

editoração, data.  

Exemplos:  

BRASIL. Código civil. 46. ed. São Paulo: Saraiva, 1995.  

SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 42.822, de 20 de janeiro de 1998. Lex: coletânea 

de legislação e jurisprudência, São Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 1998.  

 

 

  

Periódicos: Artigo de Revista, Boletim e outros  

 • Autor do artigo.  

 • Título do artigo.  

 • Título da revista em destaque,  

 • Local da publicação,  

 • Número de volume e ou ano, ex. (v. 1 ou ano 1), número do fascículo (n.), 

página inicial e final (p. 10-l5),  

 • Período e Data (mês/ano).  

 

 

 

Artigo de Revista com Autor 

SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título da revista em negrito, Local da 

publicação, número de volume e ou ano, ex. (v. 1 ou ano 1), número do fascículo 

(n.), página inicial e final (p. 10-15), Período e Data (mês/ano).  

Exemplo:  



 23 

BORTOT, Guiomar da Rosa; BRUNEL, João Luiz; SHARF, Rosetenair. Ciência e 

desenvolvimento. Poiésis Revista Científica em Educação, Tubarão, v.1, n.1, p.9-

19, jan./jun.1999.  

 

 

Artigo de revista sem autor 

Quando o artigo de periódico não tem autor, inicia-se pelo título do artigo, indicando-

se a primeira palavra e o artigo que a preceder, se houver, em letras maiúsculas.  

Exemplos:  

PRIMEIRA palavra do artigo em maiúscula o restante escrito normal. Título da 

Revista em destaque, Local, v., n., p., período, mês/ano.  

SALADA verde faz bem para o coração. Veja, São Paulo, v. 35, n. 11, p. 116, 

semanal, mar. 2002.  

 

 

Dicionário  

SOBRENOME, Nome (Editor). Título em negrito. Co-editor se houver. Local: 

Editora, ano.  
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 APÊNDICES 
(texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de complementar sua argumentação, sem prejuízo 

da unidade nuclear do trabalho) 
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APÊNDICE A – Instrumento de Coleta de Dados
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ANEXOS 
(texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação e 

liustração)
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ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 


