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1 ESTRUTURA DO TRABALHO

A estrutura de trabalhos acadêmicos compreende: parte externa e parte interna, que se 
dividem em elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais.

2 PARTE EXTERNA

Na parte externa temos a  elemento obrigatório e a  elemento opcional.

2.1 CAPA 14
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A capa é a proteção externa do trabalho, sobre a qual se imprimem as informações indis-
pensáveis à sua identificação. Deve conter as informações na ordem abaixo:

a) nome da instituição;

b) nome do tipo do trabalho acadêmico por extenso;

c) nome(s) do(s) autor(es);

d) título;

e) subtítulo se houver;

f ) local: (cidade) da instituição onde foi apresentado;

g) ano de depósito (da entrega): algarismos arábicos.

2.2 LOMBADA

A lombada deve conter os seguintes elementos:

a) sigla do trabalho, horizontalmente a 2 cm da margem superior e centralizada;

b) título: gravar com letras em dourado, iniciando a escrita a 5 cm da margem 
inferior e centralizado;

c) ano: gravar com números em dourado, iniciando a 2 cm da margem inferior e 
centralizado.

3 PARTE INTERNA

A parte interna se divide em elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. 

3.1 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS
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São aqueles elementos que antecedem o texto com informações que contribuem para a iden-
tificação e utilização do conteúdo do trabalho.

3.1.1 Folha de rosto (obrigatório)

Nessa folha devem constar todos os elementos identificadores do trabalho na fonte 
Calibri, Arial, Verdana ou Times New Roman, tamanho 12, alinhamento centralizado, 
espaçamento de 1,5 nas entrelinhas.

a) nome do(s) autor(es) responsável intelectual do trabalho: nome e sobrenome 
em maiúscula;

b) título principal do trabalho em maiúscula e negrito;

c) subtítulo (se houver) em minúscula e sem negrito;

d) natureza do trabalho (trabalho de conclusão de curso, relatório de estágio e 
outros) e objetivo (aprovação em disciplina, grau pretendido e outros); nome da 
instituição a que é submetido e área de concentração. O texto deve estar alinhado 
do meio da mancha gráfica para a margem direita, maiúscula e minúscula e estilo de 
fonte normal;

e) nome do orientador (e, se houver do coorientador), maiúscula e minúscula e 
estilo de fonte normal;

f ) local (cidade) da instituição onde foi apresentado, maiúscula e minúscula e em 
negrito;

g) ano de depósito (da entrega), em negrito. 

3.1.2 Ficha catalográfica (obrigatório)

Quando impressa, a ficha catalográfica deve ser apresentada no verso da folha de rosto. 
É indispensável que seja confeccionada por um profissional bibliotecário, conforme o Có-
digo de Catalogação Anglo-Americano. Para elaboração da ficha, preencha o formulário 
que está disponível no site, blackboard ou envie e-mail para: bibliotecacentral@espm.
br, se você for de São Paulo; biblioteca-rj@espm.br, se você for do Rio de Janeiro; e 
biblioteca-rs@espm.br, de Porto Alegre.

O prazo para o retorno do e-mail com a ficha pronta é de 48 horas, sem contar com 
feriado, sábado e domingo.
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3.1.3 Errata (opcional)

Elemento opcional, a errata é acrescida ao trabalho depois de impresso a fim de indicar a 
correção de erros nele identificados. Apresenta-se em papel avulso logo após a folha de 
rosto. As informações são distribuídas em forma de lista, indicando as folhas e linhas nas 
quais ocorreram os erros, seguidas das devidas correções. A referência do trabalho deve 
ser indicada na parte superior da errata.

Exemplo:

- fonte tamanho 12;

- o título ERRATA centralizado e em negrito;

- a referência do trabalho em espaço simples e alinhada à esquerda;

- espaço de 1,5 entre as linhas.

ERRATA

CHAVES, Andréia. 
. 2011. 120 f. Trabalho de conclusão de 

curso (graduação em Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e Propaganda) – 
Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM Sul. Porto Alegre, 2011.

25  12   inter-disciplinar   interdisciplinar

37  15   acerca de     a cerca de
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3.1.4 Folha de aprovação (obrigatório)

A folha de aprovação contém elementos essenciais à aprovação do trabalho. Deve con-
ter os seguintes dados: autor, título, subtítulo (se houver), natureza do trabalho (TCC e 
outros), objetivo (aprovação em disciplina e grau pretendido), data de aprovação, nome, 
titulação, assinatura e instituições a que pertencem os membros da banca examinadora. 

3.1.5 Dedicatória (opcional)

Texto em que o autor presta homenagem ou dedica o trabalho concluído. Não se usa 
indicativo numérico ou título na página.

3.1.6 Agradecimento (opcional)

Nesse espaço o autor faz agradecimentos dirigidos àqueles que contribuíram de maneira 
relevante para realização da pesquisa e para elaboração do trabalho. A palavra AGRADE-
CIMENTO deve figurar no centro da página.

3.1.7 Epígrafe (opcional)

Folha em que o autor apresenta uma citação, seguida de indicação de autoria, relacionada 
com a matéria do corpo do trabalho.  Devem ser observadas as normas para citação. 
Podem estar presentes também nas folhas ou páginas de abertura das seções primárias.

3.1.8 Resumo em língua nacional (obrigatório)

Resumo é uma síntese do trabalho no qual seus pontos mais relevantes são reunidos. 
O texto deve ser redigido na terceira pessoa do singular, com o verbo na voz ativa, em 
linguagem clara, concisa e direta. Deve conter informações referentes aos objetivos, à 
metodologia, aos resultados e às conclusões do trabalho. O resumo deve ser seguido das 
palavras-chave representativas do conteúdo do trabalho. 
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3.1.9 Resumo em língua estrangeira (obrigatório)

Consiste em uma versão de resumo em língua nacional para idioma de divulgação interna-
cional. A ESPM optou pelo idioma inglês (abstract). Deve ser seguido das palavras-chave 
(keywords).

3.1.10 Lista de ilustrações (opcional)

Destina-se a identificar os elementos gráficos, na ordem em que aparecem no texto. 
Recomenda-se lista própria para cada tipo de ilustração quando necessário. Sua identifi-
cação aparece na parte superior, precedida da palavra designativa (desenhos, esquemas, 
fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organograma, plantas, quadros, retratos e ou-
tras), seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismo arábico, 
travessão e do respectivo título. Abaixo da ilustração, na parte inferior, é preciso indicar a 
fonte (elemento obrigatório, mesmo que seja produção do próprio autor), legenda, notas 
e outras informações necessárias à sua compreensão. 

A ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível do trecho a que 
se refere.

3.1.11 Lista de tabelas (opcional)

Elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item designado por 
seu nome específico, acompanhado do respectivo número da folha ou páginas. 

As tabelas devem ser citadas no texto e inseridas o mais próximo possível do trecho a que 
se refere. É preciso seguir normas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
para a elaboração de tabelas.

3.1.12 Lista de abreviaturas e siglas (opcional)

As formas abreviadas de nomes (siglas e abreviaturas) são usadas para evitar a repeti-
ção de palavras utilizadas com frequência no decorrer de um texto. Recomenda-se lista 
própria para abreviaturas e outra para siglas, em ordem alfabética e com a indicação por 
extenso de seu significado.
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Exemplo:

ABNT   Associação Brasileira de Normas Técnicas

ESPM   Escola Superior de Propaganda e Marketing

IBGE   Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

RI   Relações Internacionais

TCC   Trabalho de conclusão de curso

3.1.13 Lista de símbolos (opcional)

A lista de símbolos deve ser elaborada conforme a ordem apresentada no texto, com o 
devido significado. 

3.1.14 Sumário (obrigatório)

O sumário é a enumeração, em algarismo arábico, das seções, capítulos e subcapítulos, 
com a indicação das páginas iniciais do texto e 

a) não se deve abrir uma seção com apenas uma subordinação; ou seja, ao se instituir 
o 1.1.1, deverá, obrigatoriamente, também constar a subordinação 1.1.2. ;

b) não se deve confundir com:

- : enumeração detalhada dos assuntos, nomes de pessoas, nomes geo-
gráficos, acontecimentos, etc., com a indicação de sua localização no texto 
(ver NBR 6034);

- : enumeração de elementos selecionados do texto, tais como datas, 
ilustrações, exemplos, tabelas, etc., na ordem de sua ocorrência;

c) os indicativos das seções devem ser alinhados à esquerda, conforme NBR 6024;

d) os títulos e subtítulos sucedem os indicativos de seção. Recomenda-se que 
sejam alinhados pela margem do título do indicativo de seção mais extenso, de 
acordo com NBR 6027.
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3.2 ELEMENTOS TEXTUAIS

São considerados elementos textuais: introdução na qual são apresentados os objetivos 
do trabalho e as razões de sua elaboração; desenvolvimento. Aqui se detalha a pesquisa 
ou estudo, e conclusão para a exposição das considerações finais. As definições dos ele-
mentos textuais devem ser verificadas com o orientador do trabalho.

3.2.1 Citação (obrigatório)

São transcrições literais de trechos da obra de um autor consultado; de textos baseados 
em sínteses pessoais que reproduzem as ideias do autor da obra consultada; e de textos 
nos quais o autor do trabalho não tem acesso ao original. A ABNT prevê dois tipos de 
sistema de chamada para as citações: numérico e autor data. A ESPM optou pelo sistema 
autor-data.

a) com a adoção do sistema autor-data, não utilizamos notas bibliográficas no ro-
dapé, somente notas de conteúdo (comentários adicionais ao corpo principal do 
texto);

b) para uso de expressões latinas, utilizaremos apenas “apud” (citado por) e “sic” 
(assim mesmo).

3.2.2 Citação direta

É a transcrição literal de parte da obra do autor consultado. Indica que a citação foi 
extraída de uma fonte à qual se teve acesso direto. As citações diretas de até três linhas 
devem estar contidas entre aspas duplas. 

Exemplo:

“A expressão ‘furiosa’ dessa estátua de que fala Rabelais, corresponde também à realida-
de.” (BAKHTIN, 1987, p. 388). 

Segundo Prunes (2000, v. 2, p. 647-648) “a inconformidade dos demandantes, sustentado 
laudo pericial técnico [...]”.



BIBLIOTECAS ESPM 11

As citações diretas com mais de três linhas devem constituir um parágrafo independente, 
destacado com recuo de 4 cm da margem esquerda, usa-se fonte 10 sem aspas. 

Exemplo:

A cultura organizacional pode ser identificada e aprendida através de seus 
elementos básicos tais como: valores, crenças, rituais, estórias e mitos, tabus 
e normas. Existem diferentes visões e compreensões com relação à cultura 
organizacional. O mesmo se dá em função das diferentes construções teóricas 
serem resultantes de opções de diferentes pesquisadores, opções estas que re-
cortam realidade, detendo-se em aspectos específicos. (FREITAS, 1989, p. 37).

3.2.3 Citação indireta

É uma paráfrase do texto consultado. Consiste na condensação, tradução ou interpretação 
livre de partes do texto, de forma não literal, mas fiel ao conteúdo e às ideias do autor. 
Não é necessário o uso das aspas. A indicação da página é opcional.

Exemplo:

Whetmore foi quem primeiro sugeriu que a sobrevivência seria impossível se não buscas-
sem alimentos dentre um deles, ou seja, nos seus próprios corpos (FULLER, 1976).

3.2.4 Citação de citação

Citação usada quando não se tem acesso ao documento original. É necessário indicar o 
sobrenome do autor do texto original seguido da expressão latina “apud” e o sobrenome 
do autor em cuja obra a citação foi feita. 

Exemplo:

Segundo Telles Jr. (1997 apud Diniz 1999, p. 252) “existe um critério misto, pelo qual 
distingue-se o direito público do direito privado [...]”.
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3.2.5 Citação de informação verbal

Quando se deseja citar informações verbais, obtidas em aulas, palestras, debates, co-
municações etc, deve-se indicar o fato por meio da expressão informação verbal, entre 
parênteses, e mencionar os dados disponíveis em nota de rodapé.

Exemplo:

No texto: O novo medicamento estará disponível até o final deste semestre (informação 
verbal)¹.

No rodapé:

___________________

¹ Notícia fornecida por John A. Smith no Congresso Internacional de Engenharia Gené-
tica, em Londres, em outubro de 2001.

3.2.6 Sinais e informações adicionais

Devem ser indicadas as supressões, interpolações, comentários, ênfases ou destaques, a 
seguinte modo:

a) supressões: [...] – indica omissão de palavras ou parte do texto transcrito, entre 
colchetes.  Exemplo: Oliveiras e Leonardos (1943, p. 146) dizem que a “[...] relação 
da série São Roque com os granitos profiróides pequenos é muito clara”;

b) interpolações: [ ] – indica acréscimos, comentários ou explicações, entre colche-
tes. Exemplo: Desse modo, “[...] esse modelo funcionou [e ainda funciona] como 
critério e medida para entendermos a vida familiar brasileira ao longo do tempo”;

c) ênfase: [!] – indica o ponto relevante que se deseja enfatizar. É colocado logo 
após sua ocorrência. Exemplo: “Citar um autor do qual se utilizou uma ideia ou uma 
informação é pagar uma dívida [!]” (ECO, 1983, p. 131);

d) destaque – palavra ou frase com grifo, itálico ou negrito numa citação regis-
trando, após o trecho grifado, entre parênteses, a expressão: grifo nosso ou grifo 
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do autor. Exemplo: “[...] desejo de criar uma literatura independente, diversa, 
de vez que, aparecendo o classicismo como manifestação de passado colonial [...]” 
(CANDIDO, 1993, v. 2. p. 12, grifo do autor);

e) como está escrito: [sic] – indica incorreções e incoerências no texto citado, 
colocada logo após a sua ocorrência. Exemplo: El Ninõ é uma anomalia oceânica 
atmosférica, que não tem origem na zona tropical [sic];

f ) não usar citações em língua estrangeira. A citação deve ser traduzida no texto e, 
após a indicação de autoria e data, coloca-se a expressão “tradução nossa” (quando 
feita por mais de uma pessoa ou grupo) e “tradução do autor” quando o trabalho for 
de um autor. Exemplo: “Com sua excelente fotografia (que veio para mostrar que 
estamos vivendo numa época em que a fotografia não é mais uma arte pequena), 
[...]” (MINDLIN, 2002, p. 3, tradução nossa); “As informações coletadas em pesqui-
sas devem ser redigidas conforme [...]” (SILVEIRA; PONTES, 1985, p. 26, tradução 
do autor).

 3.2.7 Notas de rodapé (opcional)

São considerações ou esclarecimentos que não devem ser incluídos no texto para não 
interromper a sequência lógica da leitura, ou seja, comentários adicionais que não precisam 
fazer parte do corpo principal do texto. 

As notas devem aparecer na parte inferior da página, dentro das margens do texto, fican-
do separadas do texto por um espaçamento simples de entrelinhas, e um filete de 5 cm, 
a partir da margem esquerda e com fonte tamanho 10. 

Exemplo:

- No texto:

O comportamento liminar correspondente à adolescência vem se constituindo numa 
das conquistas universais, como esta, por exemplo, expressa no Estatuto da Criança e 
do Adolescente.¹

No rodapé:
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__________

 ¹Se a tendência à universalização das representações sobre a periodização dos ciclos de 
vida desrespeita especificidade dos valores culturais de vários grupos, ela é condição para 
a constituição de adesões e grupos de pressão integrados à moralização de tais formas de 
inserção de crianças e de jovens. 

3.3 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS

São elementos complementares ao texto, introduzidos na última parte do trabalho para 
esclarecer, documentar ou confirmar ideias apresentadas no corpo do texto. 

3.3.1 Referência (obrigatório)

Conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento, que permi-
te sua identificação individual.

Seguem, abaixo, regras para composição de referências:

a) são alinhadas somente à margem esquerda do texto e de forma que se possa 
identificar individualmente cada documento, em espaçamento simples;

b) a ordenação é alfabética. Uma única ordem alfabética reunindo referência de 
livros, de recursos eletrônicos, legislação, imagem em movimento -- filmes, DVD, 
etc. --, documentos iconográficos etc.

Exemplo:

-Livro

CASTELO BRANCO, Renato. . São Paulo: T. A. Quei-
roz, 1990. 485 p.

BACELAR, Jonildo. : parques de Curitiba. Curitiba: [s.n.], 2008. Disponí-
vel em: <http://www.curitiba-parana.net/parques.htm>. Acesso em: 26 dez. 2008.
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BEOWULF: an anglo-saxon epic poem. 
. Boston: D. C. Heath, 1892. Disponível em: <http://ebooksread.com/pdf/16328-

8.pdf>. Acesso em: 2 dez. 2008.

LITTIERE, Lucia Ferreira. 
: um estudo de caso. 2005. 86 f. Trabalho de con-

clusão de curso (Especialização em Gestão de Bibliotecas) - Universidade do Estado de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2005. Disponível em: <http://www.pergamum.udesc.br/
dados-bu/000000/000000000004/000004EA.pdf>. Acesso em: 26 dez. 2008.

PREDEBON, José (Org.). : profissionais ensinam como se faz. São Paulo: 
Atlas, 2000. 223 p.

RAMOS, Neuza Aparecida. : 
o caso da PUC-PR. 1996. 91 f. Dissertação (Mestrado em educação) – Pontifícia Universi-
dade Católica do Paraná, Curitiba, 1996. Disponível em: <www.biblioteca.pucpr.br/tede/
tde_busca/arquivo.php?codArquivo=34>. Acesso em: 16 jun. 2008.

DAVIS, M. M.; AQUILANO N. J.; CHASE, Richard B. 
. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 598 p.

LINK, Salomon J.; GRUNEWALD, Donald. . Rio de Janeiro: 
LTC, 1975. 295 p.

SANTIAGO, Paulo; KIS, Viktoria. Setting the stage: impact, trends and challenges of 
tertiary education. In: SANTIAGO, Paulo et al. 

. Paris: OECD, 2008. v. 1, p. 29-66. Disponível em: <http://masetto.sourceoecd.org/
vl=2697870/cl=20/nw=1/rpsv/cgibin/fulltextew.pl?prpsv=/ij/oecdthemes/99980029/
v2008n9/s1/p1l.idx>. Acesso em: 20 ago. 2008.
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FERREL, O. C. et al. . São Paulo: Atlas, 2000. 305 p.

DIAGNÓSTICO do setor editorial brasileiro. São Paulo: Câmara Brasileira do Livro, 1993.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e docu-
mentação: apresentação. Rio de Janeiro, 2002.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. 
. São Paulo, 1993. 35 p.

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO. 
. Rio de Janeiro, 1996.  

WORLD HEALTH ORGANIZATION.  surveillance, plan-
ning, financing : WHO report 2008. Geneva: World Health Organization, 2008. 294 p. 
Disponível em: <http://www.who.int/tb/publications/global_report/2008/pdf>. Acesso 
em: 21 jun. 2008.

CUORE DI CACAO CHOCOLATERIA. : palets. Curitiba: Cuore di Cacao, 
2007. Disponível em: <http://www.cuoredicacao.com.br/chocolates_br.html>. Acesso 
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UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ. : 
cursos superiores de graduação e pós-graduação. Curitiba: Universidade Tecnológica Fe-
deral do Paraná, 2008. Disponível em: <http://ead.utfpr.edu.br/catalogo/>. Acesso em: 
26 dez. 2008.
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3.3.2 Glossário (opcional)

Lista alfabética de termos de uso específico (termos técnicos de uma área) devidamente 
acompanhados de suas definições, para ampliar a compreensão de sua utilização no texto.  
Os termos ou expressões podem ser dos seguintes tipos:

a) palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de sentido obscuro;

b) estrangeirismos;

c) siglas.

3.3.3 Apêndice (opcional)

Suporte elucidativo e/ou ilustrativo  que documenta, esclarece 
e confirma as ideias expressas no texto. O apêndice é identificado por letras maiúsculas 
consecutivas, travessão e pelo respectivo título. 

Exemplo:

APÊNDICE A – Questionário da pesquisa de mercado para identificação de problemas 
com o produto X.

3.3.4 Anexo (opcional)

Elemento complementar  do trabalho, servindo para funda-
mentar, comprovar ou ilustrar o conteúdo do texto e suas partes. Os anexos são identi-
ficados por letras maiúsculas consecutivas, travessões e pelos respectivos títulos. Devem 
ser enumerados, identificados e referenciados no texto. 



22

Exemplo:

ANEXO A – legislação referente à comunicação de medicamentos.

ANEXO B – resultados da pesquisa de mercado.

ANEXO C – peças de comunicação do produto Y.

4 APRESENTAÇÃO GRÁFICA DO TRABALHO

4.1 REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO

a) cor: grafia em preto e cores nas ilustrações;

b) papel: branco ou reciclado;

c) formato: A4 (21cm x 29,7cm);

d) impressão: os elementos pré-textuais no anverso da folha, com exceção da ficha 
catalográfica que deve vir no verso da folha de rosto. Os elementos textuais e pós-
textuais podem ser digitados no anverso e verso das folhas;

e) fonte: título, texto e citações até três linhas: tamanho 12. Notas de rodapé, 
citações com mais de três linhas, fonte, legenda, paginação e ficha catalográfica: 
tamanho 10. A ESPM adota as fontes: Calibri, Arial, Verdana ou Times New Roman;

f ) margens;

-  -- esquerda e superior: 3 cm

 direita e inferior: 2 cm

 -  -- esquerda e inferior: 3 cm

                    direita e superior: 2 cm

g) espacejamento: entre as linhas do texto, use

     nas citações com mais de três linhas, notas de rodapé, referências, paginação, 
ficha catalográfica, legendas e fontes, use ;

h) paginação: todas as páginas, a partir da folha de rosto, devem ser contadas, mas 
não numeradas. 

, em algarismo arábico, no canto 
superior direito da folha, a 2 cm da borda superior, ficando o último algarismo a 2 
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cm da borda direita da folha. Quando digitada em anverso e verso, a numeração 
deve ser colocada no anverso da folha, no canto superior direito; e no verso, no 
canto superior esquerdo;

i) siglas: quando aparecer pela primeira vez no texto, deve-se colocar seu nome por 
extenso e a sigla entre parênteses. Ex. Escola Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM);

j) equações e fórmulas: aparecem destacadas no texto, de modo que facilite sua 
leitura;

- devem ser destacadas do texto e, se necessário, numeradas com algarismo arábico 
entre parênteses, alinhados à direita;

- na sequência normal do texto, é permitido o uso de uma entrelinha maior que 
comporte seus elementos (expoentes, índices e outros).

Exemplo:

X2 + Y2  =  Z2    (1)

x2 + y2  / 5 = n   (2)

k) ilustrações: sua identificação aparece na parte superior, precedida da palavra de-
signativa (desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, 
planta, quadro, retrato, figura, imagem, entre outros), seguida de seu número de 
ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, fonte tamanho 10, travessão 
e do respectivo título. Abaixo da ilustração, na parte inferior, indicar a fonte consul-
tada (elemento obrigatório, mesmo que seja produção do próprio autor), legenda, 
notas e inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere no texto. Quando 
a ilustração ou tabela for elaborada pelo autor do trabalho coloca-se na legenda 
Fonte: Elaborada pelo(a) autor(a), ano. A fonte é elemento obrigatório e deverá ser 
inserida abaixo das ilustrações.  Todas as obras citadas nas fontes devem ser listadas 
nas referências;
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Exemplo:

Figura 47- Imagem aérea do Museu Fundação Iberê Camargo

                                  Fonte: Porto Imagem, 2008

l) tabelas: são ilustrações com dados estatísticos numéricos; os lados, esquerdo e 
direito, são abertos, as partes superior e inferior, são fechadas, e não se colocam 
traços horizontais e verticais para separar os números. Devem ser citadas no texto, 
inseridas o mais próximo possível do trecho a que se refere e padronizadas segundo 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Exemplo:

Tabela 1 – Modelo de tabela com apenas coluna e repetições (4 x 6)

4.2 NUMERAÇÃO PROGRESSIVA

A numeração progressiva para divisões e subdivisões do texto de um documento deve ser 
adotada para evidenciar a sistematização do conteúdo do trabalho.

São empregados algarismos arábicos na numeração, separando-os do título por um 
espaço. O texto deve iniciar-se em outra linha. Quando for necessário enumerar os 
diversos assuntos dentro de uma seção, esta pode ser dividida em seção secundária, 
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terciária, quartenária, etc. Se necessário, em alíneas, ordenar alfabeticamente por letras 
minúsculas, seguidas de parênteses. As alíneas, exceto a última, terminam em ponto e 
vírgula.

Exemplo:
  

  Seção primária

1.1       ELEMENTOS DA REFERÊNCIA  Seção secundária

  Seção terciária

1.1.1.1 Nomes  Seção quaternária

  a) sobrenomes;      Alínea

  b) parentesco;       Alínea

       - Sobrinho;       Subalínea

       - Filho.       Subalínea

5 ENTREGA DO TRABALHO FINAL

Observar normas definidas para entrega do trabalho à biblioteca:

a) os trabalhos de conclusão de curso devem estar em conformidade com as normas 
para apresentação de trabalhos acadêmicos da ESPM;

b) os artigos devem seguir as normas para apresentação de artigos da ESPM;

c) tanto o trabalho quanto o artigo, deverão ser entregues em CD-ROM ou DVD, 
no formato PDF em mídias individuais (consultar sua unidade);

d) a capa do CD-ROM/DVD e a mídia deverão conter as seguintes informações: 

- nome da instituição;

- curso;

- nome(s) do(s) autor(es);

- título;

- subtítulo se houver;
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- local: (cidade) da instituição onde foi apresentado;

- ano de depósito (da entrega).

e) o(s) autor(es), ao entregar o trabalho, deverá(ão) assinar o termo de autorização 
de publicação na Intranet e Internet. Artigo e TCC deverão ter seu próprio termo 
de autorização.

APÊNDICE A: EXEMPLOS DE CITAÇÕES E REFERÊN-
CIAS NA PRÁTICA

 ... Alves (2000)... ou (ALVES, 2000).
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ALVES, Castro. . [S.l.]: Virtual Books, 2000. Disponível em: <http:www.
terra.com.br/virtualbooks/freebook/port/Lport2/navionegreiro.htm>. Acesso em: 10 
jan. 2002.

 ... (KOHN; CORRIGAN; DONALDSON, 2000) ou  ... Kohn, Corrigan e Donaldson 
(2000) concordam com...

KOHN, Linda T.; CORRIGAN, Janet M.; DONALDSON, Molla S. (ed.). : buil-
ding a safer health system. Washington, D.C.: National Academy Press, 2000. Disponí-
vel em: <http://books.nap.edu/openbook.php?isbn=0309068371>. Acesso em: 25 jul. 
2008.

Caso a matéria no site tenha autor, cita-se o autor pelo sobrenome, como se faz na 
citação tradicional. Quando não houver autor na matéria do site, apenas o título, cita-se 
a primeira palavra do título em letras maiúsculas, seguida de três pontos e vírgula e o 
ano. Quando a matéria for de autoria institucional, a entrada será de autor institucional. 
ABNT orienta fazer a citação da mesma forma que autor-livro. Não se faz menção do 
site em nota de rodapé.

 [...] conforme os movimentos políticos vigentes no período (POLÍTICA ..., 
1998).

POLÍTICA.  In: DICIONÁRIO da Língua Portuguesa. Lisboa: Priberam Informática, 1998. 
Disponível em: <http://www.priberam.pt/dlDLPO>. Acesso em: 8 mar. 1999.
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 (SILVA, 1998)... ou Silva (1998)...

 

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

 (ALMEIDA, 2009).

ALMEIDA, Adriana Couto Gabriel de. Os jovens estão frequentando a academia de gi-
nástica cada vez mais cedo. Isso é bom, desde que haja orientação. 

. Disponível em:<http://www.revistavidaesaude.com.br/artigo_gercao_saude1.
html>. Acesso em: 2 out. 2009. 

 (LARA, 2003). 

LARA, Marilda Lopes Ginez de. Recensão. , Brasília, v.32, n.2, maio/
ago. 2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid= 
S0100-19652003000200014 &lng =pt&nrm =iso>. Acesso em: 2 jan. 2005.

 (ARRANJO..., 1998).

ARRANJO tributário. , Fortaleza, 27 nov. 1998. Disponível em: 
<http://www.diariodonordeste.com.br>. Acesso em: 20 jul. 2003.
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 (GALINDO, 2008).

GALINDO, Rogério Waldrigues. Cidade dividida. , Curitiba, 7 jun. 
2008. Disponível em: <http://portal.rpc.com.br/gazetadopovo/colunistas/conteudo.
phtml?tl=1&id=773884&tit=Cidade-dividida>. Acesso em: 3 dez. 2010.

 (CONGRESSO..., 1996).
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Recife: UFPe, 1996. Disponível em: <http://www.propesq.ufpe.br/anais/anais.htm>. 
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(SILVA; OLIVEIRA, 1996).

SILVA, R. N.; OLIVEIRA, R. Os limites pedagógicos do paradigma da qualidade total na 
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 Recife: UFPe, 1996. Disponível em: <http://www.propesq.ufpe.br/anais/
anais/educ/ce04htm>. Acesso em: 21 jan. 1997.

 “O condutor da oferta, underwriter, é responsável pela colocação dos ativos no merca-
do.” (PERLIN, 2012, p. 50)
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 (BIM, 2008).
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