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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

A demanda por padronização na confecção final das dissertações do Programa 

de Pós-graduação em Ciências Ambientais (PPGCA) motivou a criação de um 

documento que norteasse não só os discentes envolvidos, como também os 

orientadores. Dessa forma, elaborou-se um conjunto de diretrizes que deverão ser 

empregadas na confecção da dissertação no PPGCA.  

Estas diretrizes consistem numa reunião de informações relacionadas à 

pesquisa científica e destinadas a alunos, não só da pós-graduação, como também 

da graduação e que tenham necessidade de uma orientação nessa área.  

O conteúdo desta apostila baseia-se no que há de mais recente na ABNT. 

Assim, espera-se que os dados aqui contidos possam servir de real suporte para um 

adequado andamento da pesquisa e confecção final da dissertação.  

 

 

Prof. Dr. Carlos Alexandre Santos Querino 
Instituto de Educação Agricultura e Ambiente/IEAA 

Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais 

 
 

Prof. Dr. Renato Abreu Lima 
Instituto de Educação Agricultura e Ambiente/IEAA 

Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais 
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1. DEFINIÇÕES E PRINCÍPIOS 

1.1. Escrita científica 

Um texto científico é uma produção textual que aborda algum conceito ou 

teoria, através da linguagem científica. Em geral, esses textos expressam 

resultados obtidos em algum tipo de experiência com uma linguagem objetiva e 

sem espaço para ambiguidade. No texto científico, não existe a preocupação da 

estética, como em um texto poético, por exemplo.  

Os textos científicos apresentam uma linguagem mais complexa relativa a 

alguns conceitos e teorias bem definidos e que possibilitam chegar a alguma 

conclusão no tema em questão. 

1.2. Diferença entre Monografia, Dissertação e Tese 

A monografia é um trabalho acadêmico Lato sensu que tem por objetivo a 

reflexão sobre um tema ou problema específico e que resulta de processo de 

investigação sistemática. As monografias tratam de temas circunscritos, com 

abordagem que implica análise, crítica, reflexão e aprofundamento por parte do 

autor.  

A dissertação é um trabalho acadêmico Stricto sensu que se destina à 

obtenção do grau acadêmico de mestre. Os projetos de dissertação não precisam 

abordar temas e/ou métodos inéditos. O mestrado deve demonstrar a habilidade 

em realizar estudos científicos e em seguir linhas mestras da área de formação (ou 

de escolha) do autor da dissertação.  

A tese é um trabalho acadêmico Stricto sensu que importa em contribuição 

inédita para o conhecimento e visa à obtenção do grau acadêmico de doutor. O 

doutorando deve defender uma ideia, um método, uma conclusão obtida a partir de 

uma exaustiva pesquisa e trabalhos científicos. 
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1.3. Diferença entre Lato Sensu, Stricto Sensu, Pós-graduação e Especialização 

Os cursos de pós-graduação podem ocorrer na forma Stricto sensu 

(mestrado e doutorado) ou Lato sensu (especialização e aperfeiçoamento), tendo 

estes últimos por objetivo fundamental atender a uma demanda específica do 

mercado de trabalho. A diferença entre os dois cursos esta em relação ao número 

mínimo de horas de duração que devem ter para especialização e 

aperfeiçoamento. 

1.4. Mestrado Profissionalizante  

O mestrado profissionalizante foi criado recentemente para suprir o mercado 

não acadêmico. Assim, os títulos de mestrado profissionalizantes, embora também 

sejam stricto sensu, possuem seus objetivos voltados ao mercado. Por esse 

motivo, a própria dissertação, por exemplo, é modificada, podendo ser um projeto 

ou mesmo um produto. 

2. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO: PRÉ-TEXTO, TEXTO E PÓS-TEXTO 

A estrutura da dissertação deve ser baseada em elementos pré-textuais e 

textuais. O pré-texto corresponde a toda a parte da dissertação da capa até o 

abstract. Em seguida, vem à parte do texto, que corresponde à introdução e todo o 

corpo da dissertação (da revisão bibliográfica até a conclusão) e, por fim, o pós-

texto, onde ficam dispostos as referências bibliográficas, anexos apêndices 

glossário e capa final (Figura 1). 
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Fonte: Nogueira & Nogueira (2013).  
Figura 1- Esquema ilustrativos do corpo da dissertação utilizado no programa PPGCA.  

2.1. Papel 

O papel utilizado na impressão deve ser de boa qualidade para permitir a 

reprodução e a leitura. O formato final de ser A4 (21,4 cm x 29,7), gramatura 90 

g/m². A fonte da dissertação deve ser ARIAL, tamanho 12, espaçamento 1,5. 

2.2. Margens 

As margens devem seguir o recomendado pela ABNT permitir uma 

encadernação e uma reprodução precisa (Figura 2):  

a. Margem esquerda = 3,0 cm  

b. Margem direita = 2,0 cm  
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c. Margem superior = 3,0 cm  

d. Margem inferior = 2,0 cm  
 

 
Fonte: Nogueira & Nogueira (2013). Adaptada pelos autores.  

Figura 2 – Representação de página com as respectivas margens a serem utilizadas na confecção 
da dissertação no PPGCA. 

2.3. Paginação  

A capa da dissertação não é considerada na numeração. No entanto, a folha 

de rosto e o verso são considerados para numeração, mas não recebem os 

números.  

Os elementos pré-textuais (lista de figuras, lista de tabelas, lista de 

abreviaturas, lista de símbolos, resumo e abstract) tem suas páginas enumeradas 

em algarismos romanos minúsculos, na margem superior direita da página, para 

não interferir e diferir da paginação do texto.  

A parte do texto – da dissertação, a partir da introdução até os anexos, 

devem ter suas páginas enumeradas com algarismos arábicos colocados no 

canto superior direito, independente da numeração da página anterior, ou seja, 
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começando do número 1. Para apêndice e glossário a paginação não é contínua 

ao texto, e devem ser em algarismos arábicos independentes em cada seção.  

Todos os capítulos devem ser iniciados em uma nova folha, mesmo que 

haja espaço útil na folha anterior, recebendo a numeração normal, ou seja, 

contínua a página anterior. 

2.4. Divisão e Numeração do Texto 

 

O texto será dividido em três seções principais (introdução, corpo e 

conclusão) (Figura 1). Recomenda-se dividir o texto em subtítulos pertinentes, 

procurando não ultrapassar a cinco (5) subdivisões. Conforme as necessidades do 

trabalho, se necessárias mais subdivisões, recomenda-se utilizar letras 

minúsculas.  

 

Ex.: 1.; 1.1. ; 1.1.1. ; 1.1.1.1. ; 1.1.1.1.1. a, b, c.... 

2.5. Formas de apresentação dos títulos 

O indicativo (número) da seção será mantido na margem esquerda do 

documento, sem parágrafo, mesmo quando for subdividido (subtítulo). O mesmo 

deverá ser em caixa baixa, sem negrito.  

Ex: 2.5. Conceituação e Qualidade Ambiental de Praças de Humaitá - AM. 

Títulos que ultrapassem uma linha terão como margem na segunda linha a 

primeira letra do início do título e espaçamento 1,5 entre linhas. 

 

Ex: 4.1.1. Medição das Variáveis Ambientais nas Áreas de Estudo em Humaitá – 

AM, no Período da Primavera e Outono. 

 Para destacar os títulos, adotam-se a seguintes sequências das seções: 

a) Capítulo – CAIXA ALTA (ARIAL) em NEGRITO, letra tamanho 12, alinhado 

a esquerda; 

Exemplo: 

1. INTRODUÇÃO 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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b) Subtítulos – todos os subtítulos, independente da ordem, devem vir em 

caixa baixa (Iniciais em maiúsculas), não negrito, letra tamanho 12 e 

alinhado a esquerda;  

Exemplo:  

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1. Crescimento Populacional em Humaitá/AM 

2.6. Pré-Texto 

2.6.1. Capa Dura 

O Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais são exigidas duas 

cópias em capa dura para serem arquivadas na coordenação do curso e serem 

distribuídas para as bibliotecas central e local.  

A capa dura deverá ser na cor verde musgo ou verde escuro, letra na cor 

dourada, para facilitar o arquivamento do trabalho na biblioteca. As margens da 

capa serão as mesmas do texto, já dispostas anteriormente no item 2.2. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO AGRICULTURA E AMBIENTE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS  
(Títulos centralizados, letras maiúsculas, fonte 14, cor da letra em metálica dourada) 

 
 

(oito espaços simples, fonte 12) 
 
 
 
 
 

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO 
(letras maiúsculas, título centralizado, fonte 16, cor da letra em metálica dourada) 

(O título deve ser claro, conciso e suficientemente descritivo para definir o assunto nele tratado. É conveniente, no 
Título do Trabalho, quando existir por exemplo nomes vulgares das espécies de madeiras ou alguma vegetação (árvores, 

plantas, etc.), recomendam-se que sejam seguidos do nome científico, em itálico e entre parênteses, principalmente quando 
se tratar de espécies pouco conhecidas) 

 

(oito espaços simples, fonte 12) 

 
NOME DO ALUNO (A) 

(letras maiúsculas, centralizados, fonte 14, cor da letra em metálica dourada) 
 

(seis espaços simples, fonte 12) 
 
 
 

NOME DO(A) ORIENTADOR (A) 
(letras maiúsculas, centralizados, fonte 14, cor da letra em metálica dourada) 

 
(dez espaços simples, fonte 12) 

 
 
 
 

Humaitá, AM  
(Centralizado, fonte 14, cor da letra em metálica dourada) 

Mês/ano 
 (Centralizado, fonte 14, cor da letra em metálica dourada) 

(Um espaço simples, fonte 12) 
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No dorso ou lombada (lateral) da dissertação (Figura 3), os nomes deverão 

ser escritos com a cor da letra em metálica dourada: 

 

 

 

Fonte: Nogueira & Nogueira (2013). Adaptada pelos autores.  
Figura 3 – Ilustração da borda lateral na capa dura da dissertação do Programa de Pós-graduação 
em Ciências Ambientais (PPGCA). 

2.6.2. Folha de Rosto 

A folha de rosto vem após a capa dura apresentando todas as informações 

referentes à tese. As margens da folha de rosto serão as mesmas do texto, já 

descritas no item 2.2.  

 

OBSERVAÇÃO: Quando o exemplar for para Exame de Qualificação e/ou Defesa, 

deverá utilizar este modelo como capa principal, pois a primeira deverá ser 

transparente, e a de trás deverá ser opaca e a cor sendo opcional. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 
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INSTITUTO DE EDUCAÇÃO AGRICULTURA E AMBIENTE  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS  

(letras maiúsculas, espaços simples, fonte 14, negrito, centralizados) 

 
 

(oito espaços simples, fonte 12) 
 
 
 
 
 

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO 
(letras maiúsculas, negrito, centralizado, fonte 16) 

 
(oito espaços simples, fonte 12) 

 
 
 
 
 

NOME DO ALUNO (A) 
(letras maiúsculas, negrito, centralizado, fonte 14) 

 
(seis espaços simples, fonte 12) 

 
 
 

NOME DO(A) ORIENTADOR (A) 
(letras maiúsculas, negrito, centralizado, fonte 14) 

 
(dez espaços simples, fonte 12) 

 
 
 
 
 
 
 

Humaitá, AM  
(Centralizado, fonte 14, negrito) 

Mês/ano 
 (Centralizado, fonte 14, negrito) 

(Um espaço simples, fonte 12) 
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2.6.2.1. Verso da Folha de Rosto: Ficha Catalográfica 

A ficha catalográfica traz informações fundamentais para a descrição 

bibliográfica da dissertação tais como: autor, título, local, assunto, número de 

páginas, etc. As informações contidas na ficha catalográfica são importantes para a 

catalogação da publicação, pois facilita a sua indexação em bases de dados.  

A elaboração da ficha catalográfica é feita diretamente online pelo(a) o(a) 

aluno(a), acessando o ícone serviços do Sistema de Bibliotecas na página da 

Universidade Federal do Amazonas - UFAM no endereço: 

http://biblioteca.ufam.edu.br/servicos/elaboracao-de-ficha-catalografica 

 

Exemplo de um modelo de Ficha Catalográfica: 

 

 

 

2.6.3. Contracapa 

A contracapa vem após a folha de rosto apresentando as informações 

referentes à Dissertação. A contracapa deverá assumir os seguintes parâmetros 

descritos abaixo. 

http://biblioteca.ufam.edu.br/servicos/elaboracao-de-ficha-catalografica
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Exemplo: 

 

RESUMO 

 

QUERINO, C. A. S. Estimativa da radiação de onda longa atmosférica horária no 

estado de Mato Grosso. Cuiabá, 2016, 85f. Tese (Doutorado em Física Ambiental) – 

Instituto de Física, Universidade Federal de Mato Grosso. 
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A radiação de onda longa atmosférica é essencial para estudos de balanços energéticos na 

interação biosfera-atmosfera. Devido a disponibilidade dessas medidas, faz-se necessário o 

emprego de modelos para estima-la a partir de dados meteorológicos. Este trabalho 

objetivou avaliar modelos de estimativa da radiação de onda longa da atmosfera no norte e 

sul de Mato Grosso. Os dados foram coletados na Baía das Pedras (2014 – 2015), pantanal 

mato-grossense, e Fazenda São Nicolau (2002 – 2003), noroeste de Mato Grosso. Os dados 

foram processados em médias horária, diária, mensal, sazonais e em dias claro e 

parcialmente nublado. Os modelos de Swinbank, Idso & Jackson, Idso, Prata e Duarte foram 

utilizados. A avaliação dos modelos foi baseada na análise do erro médio, raiz quadrada do 

erro quadrado médio, erro médio absoluto, coeficiente de Pearson (r) e coeficiente de 

Willmott (d). Todos os modelos de estimativa da radiação de onda longa na região do 

Pantanal, com exceção do Idso, apresentaram erros elevados antes da parametrização sem 

classificação quanto à nebulosidade ou estação do ano. Após a parametrização, o modelo de 

Swinbank continuou apresentando o pior desempenho, enquanto todos os demais 

apresentaram menores erros e maiores coeficientes de correlação e de Wilmott. Em em dias 

de céu claro e parcialmente nublado, todos os modelos apresentaram melhoras, exceto o de 

Swinbank. Separados nebulosidade e a sazonalidade, todos os modelos pioraram seus 

desempenhos. Na região da Fazenda São Nicolau, sem exceção, os modelos necessitaram de 

parametrização. Após reparametrizados, todos os modelos diminuíram seus erros e 

aumentaram os coeficientes. Os modelos de Idso e Swinbank apresentaram melhor e pior 

desempenho, respectivamente. Não houve melhora no desempenho dos modelos ao se 

classificar quanto à nebulosidade e sazonalidade na região da Fazenda São Nicolau. Então, 

conclui-se que todos os modelos, exceto Swinbank, podem ser aplicados sem a necessidade 

de classificação quanto à nebulosidade e sazonalidade em ambos os sítios. O modelo de Idso 

pode ser aplicado sem a reparametrização em ambas regiões estudadas. 

 

Palavras chave: Energia, atmosfera, modelos, Pantanal e Amazônia.  

 

 

 

 

2.7. Texto 

O texto é à parte do trabalho onde o conteúdo é desenvolvido, devendo ter 3 

partes fundamentais: introdução, corpo do trabalho e conclusões. 

2.7.1. Introdução 

É à parte do trabalho onde o assunto é apresentado como um todo, sem 

detalhes. Trata-se do elemento explicativo do autor para leitor. A introdução deve:  
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1. Estabelecer o assunto, definindo-o claramente, não deixando dúvidas quanto ao 

campo que abrange;  

2. Indicar a finalidade e os objetivos do trabalho, esclarecendo sob que ponto de 

vista é tratado o assunto;  

3. Referir-se aos tópicos principais do texto dando o roteiro ou a ordem de 

exposição;  

4. Neste item introdução, poderá ser dividido em subitens, problemática, 

justificativa e objetivos (geral e específicos).  

5. Baseado na norma da ABNT existe outra opção para redigir a introdução, 

constando apenas de um item geral e nesse texto único deve-se relatar o 

problema, justificar o tema da pesquisa e explicitar o objetivo geral e objetivos 

específicos. Sugere-se que, na confecção da dissertação no Programa de Pós-

graduação em Ciências Ambientais - PPGCA, seja adotado o tópico anterior, 

visando uma melhor estética do trabalho. 

2.7.2. Revisão Bibliográfica  

 

É um elemento essencial em dissertações e teses. Recomenda-se utilizar 

citações dos últimos cinco anos. Caso seja um assunto específico que requeira 

datas mais antigas, é permitido à citação desses autores.  

A revisão deve:  

1. Fazer referência a trabalhos anteriores publicados, situando a evolução do 

assunto;  

2. Limitar a revisão às contribuições mais importantes diretamente ligados ao 

assunto;  

3. Mencionar obrigatoriamente nome de todos os autores do texto nas referências 

bibliográficas.  

Nem todos os trabalhos consultados permanecem no item revisão 

bibliográfica, há casos em que ele poderá ser incorporado à introdução ou outro 
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item das dissertações ou teses, tais como, materiais e métodos, apresentação e 

análise dos resultados. 

2.7.3. Citações 

Citar é colocar em nosso texto alguma informação, palavras ou ideias que 

pertencem a outro autor. Por não ser de nossa autoria, todas as citações devem 

trazer a identificação de seu autor. As citações podem ser colocadas no decorrer 

do próprio texto ou em notas de rodapé. Para facilitar o entendimento e para não 

truncar a leitura, porém, sugere-se que elas sejam sempre feitas no decorrer do 

texto. 

Há duas formas de ser fazer uma citação: a citação indireta ou livre (também 

chamada de paráfrase) e a citação direta ou textual. Pode ocorrer ainda, a 

chamada citação de citação. 

2.7.3.1. Citação Indireta ou Livre (paráfrase) 

Chamamos de citação indireta ou livre (paráfrase) aquela citação na qual 

expressamos o pensamento de outra pessoa contido num parágrafo, numa parte 

do texto ou no texto inteiro, com nossas próprias palavras. Fazemos a 

interpretação das informações trazidas no texto e as transcrevemos da nossa 

maneira. 

Ao fazermos a citação, devemos indicar o nome do autor, em letras 

minúsculas, se estiver no corpo do texto, ou em letras maiúsculas, se estiver 

dentro dos parênteses, juntamente com o ano da publicação da obra em que se 

encontra a ideia por nós referida. Só se indicam as páginas quando for possível 

sua identificação, caso contrário não há necessidade de fazê-lo, já que a ideia 

pode estar sendo resumida de uma obra inteira, de um capítulo, de diversas partes 

ou de um conjunto delas. 

 

Exemplo: 

 Vimos que, para nosso esclarecimento, precisamos seguir os preceitos 

encontrados, já que Guimarães estabelece que a valorização da palavra pela 

palavra encarna o objetivo precípuo do texto literário (2011, p. 32) e, se isso não 

ficar bem esclarecido, nosso trabalho será seriamente prejudicado. 
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Ou: 

 Vimos que, para nosso esclarecimento, precisamos seguir os preceitos 

encontrados, já que ficou estabelecido que a valorização da palavra pela palavra 

encarna o objetivo precípuo do texto literário (GUIMARÃES, 2011, p. 32). 

Se o autor possuir outras obras, elas serão diferenciadas pela data de 

publicação. Havendo mais de uma obra no mesmo ano, acrescentamos uma letra 

após a data. 

 

Exemplo: 

 No caso do teatro ou do cinema quem melhor se definiu foi Antunes (2010a) 

quando declarou que aqueles espaços haviam sido todos tomados pela geração de 

40. Por outro lado, ele próprio se contradisse, mais tarde (2010b), como já se 

contradissera noutras ocasiões, ao referir-se às decisões tomadas pelos autores 

da geração de 50. Isso é uma incongruência com a qual convivemos há muito 

tempo. 

Quando, no transcorrer do texto, em citações indiretas ou livres, se faz 

menção, seguidas vezes, ao mesmo autor, na mesma obra, não é necessário que 

se repita a indicação do ano para que o texto não fique muito travado. 

Quando for apresentada uma ideia de um determinado autor que se 

encontra em diversas fontes, ou seja, o mesmo autor em obras distintas, deve ser 

apresentado o nome desse autor seguido dos diferentes anos de publicação, 

separados por vírgula. 

 

Exemplo: 

Costerano (1999; 2008; 2010) 

(COSTERANO, 1990; 2008; 2010) 

 

As citações indiretas de autores diferentes, de obras diversas, que forem 

mencionados simultaneamente, devem ser separados por ponto-e-vírgula e 

apresentados em ordem alfabética. 

Exemplo: 
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 As próteses devem ficar ajustadas às necessidades intrínsecas dos 

respectivos pacientes (FAGUNDES, 2009; JUNGUES, 2010; RIBEIRO, 2011). 

2.7.3.2. Citação Direta ou Textual (Transcrição) 

São chamadas de citações diretas ou textuais aquelas em que se 

transcrevem exatamente as palavras do autor citado. As citações diretas ou 

textuais podem ser breves ou longas. 

2.7.3.2.1. Breves 
As citações diretas são consideradas breves quando sua extensão não 

ultrapassa três linhas. Essas citações devem integrar o texto e devem vir entre 

aspas. O tamanho da fonte (letra) da citação breve permanece o mesmo do corpo 

do texto (tamanho 12). 

2.7.3.2.2. Longas 
As citações com mais de três linhas são chamadas de longas e devem 

receber um destaque especial, com recuo (reentrada) de 4cm da margem 

esquerda, e mais 1,5cm para marcar o início de parágrafos. 

As citações longas, por já terem o destaque do recuo (reentrada de 4cm) 

não deverão ter aspas e o tamanho da fonte (letra) deve ser menor que o do texto 

(o tamanho sugerido é o tamanho 10). 

O espacejamento entre as linhas do corpo da citação deve ser de um 

espaço simples. Entre o texto da citação e o restante do trabalho, deve-se deixar 

uma linha em branco, antes e depois. 

 

Exemplo: 

Como o vapor d’água é oriundo da superfície do solo, a sua 
concentração máxima é próxima a ele e diminui à medida que se afasta 
da superfície. Também, as suas interações físicas e fisiológicas com o 
meio, incluindo vegetais e animais determinam que o vapor d’água seja 
considerado um elemento muito importante no estudo bioclimatológico 
(OMETTO, 1981, p. 158). 

 

No início ou no fim da citação, as reticências são usadas apenas quando o 

trecho citado não é uma sentença completa. Entende-se por sentença completa 

aquela que o autor elaborou, com todos os seus elementos, isto é, uma sentença 

que contenha sujeito, predicado e seus complementos gramaticais exigidos. Caso 

contrário, se a sentença for completa, no início ou no término de citação, não se 
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deve fazer o uso das reticências. É óbvio que se trata de parte de um todo, que se 

retirou um trecho, portanto, não há necessidade de se indicar com as referências. 

 Mais adiante, aquilo que mais chocou a todos quantos o ouviam: 

 Arrasem com tudo, queimem tudo, ponham tudo abaixo, destruam com tudo, 

não poupem ninguém, nem crianças, nem mulheres, nem velhos [...] (MORGADO, 

2009). 

 

2.7.3.3. Sistemas de Chamada das Citações 

 As citações podem ser chamadas pelo sistema numérico ou pelo sistema 

alfabético (também chamado de autor-data). O sistema que for escolhido deverá 

ser utilizado uniformemente em todo o trabalho. O Programa de Pós-graduação 

em Ciências Ambientais, adota o sistema alfabético como padrão.  

 

Sistema numérico de chamada 

 No sistema numérico de chamada, é feita uma numeração única e 

sequencial, ou para todo o trabalho, ou por capítulo ou por parte, utilizando-se 

algarismos arábicos. Não se reinicia a numeração a cada página. A chamada pode 

ser feita entre parênteses, alinhada ao texto ou como expoente (pouco acima da 

linha do texto).  

 O sistema numérico não deve ser utilizado quando há notas de rodapé, para 

que não ocorra confusão. Lembre-se que esse sistema está sendo utilizado para 

identificar as citações, e as notas de rodapé servem para outros tipos de 

comentários ou adendos ao texto. 

2.7.3.4. Citação de Citação 

 Se num trabalho, for feita uma citação de alguma passagem já citada em 

outra obra, direta ou indiretamente, deve-se indicar primeiramente o sobrenome do 

autor da passagem seguido da palavra “apud” (que significa segundo, conforme, 

de acordo com) e o sobrenome do autor que fez a citação. Aí, então, desse último, 

faz-se referência completa.  

 

Exemplo: 
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 “O sistema consiste em colocar o recém-nascido no berço, ao lado da mãe, 

logo após o parto ou algumas horas depois, durante a estada de ambos na 

maternidade” (HARUNARI apud GUARAGNA, 1992, p. 79). 

Já se tem encontrado por aí, citação de citação de citação. Ou seja, uma 

citação é feita num documento, depois copiada em outro e, mais uma vez copiada 

para outro trabalho. Um absurdo. Isso não se pode aceitar. Um trabalho científico 

deve primar pela originalidade e pela pesquisa. É preciso que seu autor vá 

diretamente às fontes. Fazer citação de citação já é algo que se permita com 

certas restrições. 

 

2.7.3.5. Apêndices 

Elemento opcional. Trata-se de documento, texto, artigo ou outro material 

qualquer, elaborado pelo próprio autor, e que se destina apenas a complementar 

as ideias desenvolvidas no decorrer do trabalho. Não se trata de uma parte do 

trabalho em si, mas apenas de um elemento que vem ilustrar as ideias, 

acrescentar alguma nuance, algum aspecto interessante, mas que não chega a 

interferir na unidade geral. 

2.7.3.6. Anexos 

Elemento opcional. Os anexos constituem-se em suportes para 

fundamentação, comprovação, elucidação e ilustração do texto. São elementos 

não elaborados pelo autor. Devem ser destacados do texto para evitar uma ruptura 

em sua sequência e continuidade. Sua paginação é progressiva e deve dar 

seguimento à do trabalho. 

2.7.3.7. Glossário  

É um vocabulário onde se relacionam palavras ou expressões pouco 

usadas, ou de sentido obscuro ou ainda de uso regional, referente a uma 

determinada especialidade.  

Se necessário, incluir o glossário no final do trabalho, sem numeração de 

páginas. 
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3. NORMATIZAÇÃO DAS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

referência é conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um 

documento, que permite a sua identificação individual. Trata-se de uma lista 

ordenada dos documentos efetivamente citados no texto. Existindo, e geralmente 

existem, outros documentos que não são citados no decorrer do texto, deve-se 

fazer uma lista própria, separada, após a lista de referências, sob o título: Obras 

Consultadas. 

 Obs. A ABNT também menciona que as referências devem ser justificadas a 

esquerda. Contudo, o programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais adota 

o modo justificado.  

3.1. Livro como um todo 

EX: AUTOR(ES). Título. (Subtítulo caso houver, sem negrito). Edição. Local de 

publicação: Editora, data de publicação. N° de páginas ou volumes. (Coleção ou 

Série). 

VALEIRANE, T.S.M. A gestão escolarizada do Programa de Alimentação 

Escolar no Estado de Goiás. Universidade de São Paulo: Piracicaba, 2011. 

 

PAROLIN, I. Professores formadores: a relação entre a família, escola e a 

aprendizagem. Curitiba: positivo, 2005. 

3.3.1. Parte de um Livro, sem Autoria Própria  

FALCONE, M. J. Como interpretar o choro do bebe. In: ________Reprodução 

humana. 3. ed. Campinas: Verbo, 2003. 2v. v.1, p.21-40. 

3.1.2 - Parte do Livro, com Autoria Própria  

MENDELSON, J. K. Alterações hormonais durante a gestão. In: FALCONE, M. J. 

Reprodução humana. 3. ed. Campinas: Verbo, 2003. 2v. v.1, p.21-40. 
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3.2 - Dicionário  

EX: AUTOR(ES). Título. (Subtítulo caso houver, sem negrito). Edição. Local de 

publicação: Editora, data de publicação. N° de páginas ou volumes. (Coleção ou 

Série).  

FERREIRA, A. B. H. Novo Dicionário Brasileiro da língua portuguesa. 3. ed. 

São Paulo: Melhoramentos, 1973. 

HOUAISS, A. Novo dicionário Folha Webster’s: inglês/ português, português/ 

inglês. Co-editor Ismael Cardim. São Paulo: Folha da Manhã, 1996. Edição 

exclusiva para o assinante da Folha de São Paulo.  

3.3. Atlas  

EX: AUTOR(ES). Título. (Subtítulo caso houver, sem negrito). Edição. Local de 

publicação: Editora, data de publicação. N° de páginas ou volumes. (Coleção ou 

Série).  

MOURÃO, R. L. Atlas celeste. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 1984. 175p.  

3.4. Verbetes de Dicionários e Enciclopédias  

EX: ENTIDADE. In: Autor. Título. (Subtítulo caso houver, sem negrito). Edição. 

Local de publicação: Editora, data de publicação. N° de páginas ou volumes. 

(Coleção ou Série).  

GEODO. In: Guerra, A. E. Diccionario geológico-geomorfológico. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Instituto Pan-Americano de Geografia e História, 1975. p. 197.  

3.5. Folheto  

EX: ENTIDADE. Título. (Subtítulo caso houver, sem negrito). Edição. Local de 

publicação, Sigla do Estado, data de publicação. N° de páginas ou volumes. 

(Coleção ou Série).  

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

p.  
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3.6. Guia  

EX: ENTIDADE: Título. (Subtítulo caso houver, sem negrito). Local de publicação: 

Editora, data de publicação. N° de páginas ou volumes. (Coleção ou Série). 

Assunto do guia.  

BRASIL: roteiros turísticos. São Paulo: Folha da Manhã, 1995. 319p. (Roteiros 

turísticos Fiat). Inclui Mapa rodoviário.  

3.7. Manual  

EX: ENTIDADE. Título. (Subtítulo caso houver, sem negrito): Assunto. Local de 

publicação, data de publicação. N° de páginas ou volumes. (Coleção ou Série).  

RIO GRANDE DO SUL (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Divisão de 

Palnejamento de Parques, Praças e Jardins. Estudo de Impacto Ambiental na 

Zona Sul da Capital: manual de orientação. Porto Alegre, 1998. 58 p. (Série 

Manuais).  

3.8. Catálogo  

EX: ENTIDADE. Título. (Subtítulo caso houver, sem negrito): Assunto. Local de 

publicação, data de publicação. N° de páginas ou volumes. (Coleção ou Série).  

MUSEU DO IMIGRANTE (São Paulo, SP). Instrução para melhor 

aproveitamento: Catálogo. São Paulo, 1997. 16 p. (Coleção).  

3.9. Sites Eletrônicos 

ABREU, M. Alimentação escolar: combate à desnutrição e ao fracasso escolar 

ou direito da criança e ato pedagógico?. Em Aberto, Brasília, 1995. Disponível 

em: <http://www.inep.gov.br.>. Acesso em: 9 set. 2001. 

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=130406&search=amazon

as> Acesso em 20 de abr. 2017. 

3.10. Publicações em Periódicos 

AZEVEDO-MARQUES, M.M.; CUPO, P.; HERING, S.E. Acidentes por animais 

peçonhentos: Serpentes peçonhentas. Medicina, v.36, n.1, p.480-489, 2003. 
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CONRADO, S.; NOVELLO, D. Aceitação e análise nutricional de merenda escolar 

por alunos da rede municipal de ensino do município de Inácio Martins/PR. Revista 

eletrônica Lato Sensu, v.1, n.1, p.1-15, 2007. 

3.11. Artigo de Jornal  

EX: AUTOR DO ARTIGO. Título do artigo, subtítulo (se houver). Título do jornal, 

local, data da publicação, seção, caderno ou parte do jornal e a paginação 

correspondente.  

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

28 jun. 1999. Folha Turismo, caderno 8, p. 13. 37  

3.12. Eventos Científicos (Congressos, Simpósios, Seminários, Etc.)  

EX: TÍTULO DO EVENTO, N0 do evento, ano de realização, local. Título do 

documento, subtítulo (se houver) (anais, resumo, etc.). Local: editora, data da 

publicação. Paginação ou volume.  

ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 12, 

2008, Fortaleza. Anais. Fortaleza: UFCE, 2008. 1235p.  

SIMPÓSIO BRASILEIRO DE REDES DE COMPUTADORES, 13, 1995, Belo 

Horizonte. Anais. Belo Horizonte: UFMG, 1995. 655p.  

3.13. Trabalhos Apresentados em Eventos  

EX: AUTOR. Título do documento, subtítulo. In: TÍTULO DO EVENTO, n° do 

evento (se houver), ano, local de realização. Título do documento (anais, 

resumos, tópicos temáticos, etc.). Local: editora, data de publicação. Página inicial 

e final da parte referenciada.  

SONNENBURG, C. R. Um modelo de fluxo de dados e respectiva arquitetura. In: 

SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ARQUITETURA DE COMPUTADORES, 7, 1995, 

Porto Alegre. Anais. Porto Alegre: Instituto de Informática da UFRGS, 1995. p.41-

60. 

3.14. Referência Legislativa  

Inclui legislação, jurisprudência, (decisões judiciais e doutrinas), 

interpretação dos textos legais, decretos, portarias, etc.  
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EX: LOCAL (país, estado ou cidade). Lei ou decreto, n0, data (dia, mês e ano). 

Ementa. Dados de publicação que publicou a lei ou decreto.  

BRASIL. Decreto-lei n0 2423, de 7 de abril de 1988. Estabelece critérios para 

pagamento de gratificações e vantagens pecuniárias aos titulares de cargos e 

empregos da Administração Federal direta e autárquica. Diário Oficial da União, 

Brasília, v.126, n.66, p.6009, 8 abr. 1988. Seção 1. pt.1. 

3.15. Entrevistas  

EX: AUTOR. Assunto ou título do programa. Local do depoimento, entidade 

onde aconteceu o pronunciamento, data em que a entrevista foi concedida. Nota 

indicando o tipo de depoimento e nome do entrevistador.  

SUSSENKIND, Arnaldo. Anteprojeto da nova CLT. Porto Alegre, Televisão 

Guaíba, 29 abr.1979. Entrevista a Amir Domingues.  

3.16. Informação Verbal  

EX: AUTOR do depoimento. Assunto ou título. Local do depoimento, 

instituição(se houver), data em que a informação foi proferida. Nota indicando tipo 

de depoimento, conferência, discurso, anotação de aula, etc.  

KOUTZII, Flávio. A Guerra do Golfo e suas consequências na América Latina. 

Porto Alegre, UFRGS, 13 mar. 1991. Palestra ministrada aos professores, alunos e 

funcionários da FABICO. 

3.17. Monografia/Dissertações/Teses 

Devem conter os seguintes elementos:  

 Autor, em maiúsculas;  

 Título do trabalho, em negrito;  

 Ano que consta na capa  

  Número de folhas ou volumes;  

 Tipo de trabalho;  

 Descrição (entre parênteses);  

 Unidade e Instituição;  

 Cidade;  
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 Ano da defesa.  
 

MAGGI, D.O. A influência da família no processo de alfabetização: um estudo 

de caso numa instituição filantrópica na cidade de São Paulo. 2011. 116 f. 

Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade 

de Educação da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

MEDEIROS, W.R.P. Registros de ataques por animais peçonhentos no 

Hospital Regional de Patos. 2014. 28 f. Graduação (Ciências Biológicas) – 

Universidade Federal de Campinas Grande, Centro de Saúde e Tecnologia Rural. 

Paraíba, 2014. 

4. ILUSTRAÇÕES 

As ilustrações ou figuras constituem-se em parte integrante do trabalho 

científico e desempenham papel significativo no seu desenvolvimento. A ABNT 

chama de ilustrações os desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, 

mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos, diagramas, lâminas e outros 

elementos que, eventualmente, poderão ser utilizadas num trabalho científico para 

ilustrá-lo e completá-lo. 

4.1. Exemplos de Apresentação de Figuras no Texto 

De acordo com a ABNT, a identificação deve ser feita na parte superior, com 

a palavra designativa, em letras minúsculas, seguida de seu número de ordem de 

ocorrência no texto, em algarismos arábicos, e do respectivo título. Após a 

ilustração, indicar a legenda (se houver), de forma breve e clara, a fonte, notas e 

outras informações que sejam necessárias para sua melhor compreensão. 

Contudo, o Programa de Ciencias Ambiental não adotou essa alteração. As figuras 

legendas das figuras deverão vir na parte inferior da mesma, iniciado pela palavra 

Figura, em negrito, com a primeira letra maiúscula e toda legenda fonte tamanho 

10, conforme exemplo abaixo:  
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FONTE: Querino et al. (2018). 

Figura 2 – Variação da temperatura média mensal do ar, total pluviométrico mensal e respectivas normais 

climatológica, para Humaitá – AM, em 2015. Área sombreada indica período de máxima intensidade do 

fenômeno El Niño. 
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4.2. Exemplos de Apresentação de Quadros e Tabelas no Texto 

As tabelas e os quadros devem ser numerados sequencialmente com 

números arábicos e listadas no pré-texto. O título das tabelas e quadros deve ser 

colocado na parte superior da mesma, alinhamento justificado, iniciado pelo nome 

Tabela, em negrito, com a primeira letra maiúscula e fonte 10. A inclusão do ano e 

do local no título da tabela não é obrigatória e só deve ser feita quando for 

necessário à compreensão dos dados tabulados. Não devem ser usadas linhas 

verticais e as linhas horizontais devem se limitar ao cabeçalho e ao rodapé da 

tabela.  

Quando as tabelas e quadros não forem de própria autoria, deve citar abaixo 

das mesmas a palavra FONTE e fazer referência ao(s) autor(es). Deve-se escrever 

como mostra o exemplo abaixo. 

Tabela 1 – Resultados dos ensaios de densidade básica e densidade aparente do cerne 
Champagne (Dipteryx sp ). 

CERNE – Champagne (Diptery sp) 

CP Massa SECA 

(kg) 

Volume SAT 

(m³) 

Densidade básica 

(kg/ m³) 

Cc – 1D 0,040263 4,35926E -05 923,6193 

Cc – 2D 0,041098 4,41236E -05 931,4292 

Cc – 3D 0,038233 4,36833E -05 875,2314 

Cc – 4D 0,040179 4,41062E -05 910,9600 

Cc – 5D 0,040294 4,37203E -05 921,6320 

Cc – 6D 0,039808 4,29686E -05 926,4449 

Cc – 7D 0,040061 4,21657E -05 950,0845 

Cc – 8D 0,038593 4,24144E -05 909,9027 
SOMATÓRIO 0,632345 6,88712E – 04 14693,7706 

MÉDIA 0,039522 4,30445E – 05 918,3607 

DESVIO PADRÃO 9,6108E - 04 9,14720E – 07 25,6012 

FONTE: Franco (2009) 
Quadro 1 - Métodos de operação dos filtros 

MÉTODO CARGA 

HIDRAÚLICA 

RESISTÊNCIA 

TOTAL 

TAXA DE 

FILTRAÇÃO 

MÉTODO DE 

OPERAÇÃO 

1 Constante Constante Constante 
Taxa constante 

com controlador 

2 Constante Variável Variável 
Taxa declinante 

verdadeira 

3 Variável Variável Constante 
Distrib. equit. 

de vazões 
FONTE: Franco (2009). 

(Tanto em tabelas quanto em quadro, a fonte deverá ser: maiúscula apenas a palavra FONTE, 
fonte 10, negrito apenas a palavra FONTE e dois pontos, centralizado) 
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