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Em dezembro de 2016, o Sistema Integrado de Bibliotecas da USP
(SIBiUSP) atualizou as “Diretrizes para Apresentação de Dissertações
e Teses da USP: parte I (ABNT)” para ser utilizada na elaboração de
trabalhos acadêmicos.

Para download das Diretrizes da ABNT:
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portald
elivrosUSP/catalog/book/111

NORMAS ABORDADAS NAS DIRETRIZES
DA ABNT

APRESENTAÇÃO GRÁFICA
o

Papel branco A-4 ou reciclado.

o

Os elementos pré-textuais devem iniciar no anverso da folha,
com exceção da ficha catalográfica que deve vir no verso da
folha de rosto. Para os elementos textuais e pós-textuais sugerese a digitação no anverso (frente) e verso da folha.

o

Uso da fonte tamanho 12 para todo o trabalho (inclusive capa) e
tamanho menor (fonte 10 ou 11) para citações de mais de 3
linhas, notas de rodapé, paginação, ficha catalográfica, legendas
e fontes das ilustrações e das tabelas.

APRESENTAÇÃO GRÁFICA
Anverso

esquerda e superior - 3 cm
direita e inferior - 2 cm

Verso

direita e superior - 3 cm
esquerda e inferior - 2 cm

APRESENTAÇÃO GRÁFICA


Espaçamento



Todo o texto deve ser digitado em espaço 1,5 cm, exceto: citações
de mais de 3 linhas, notas de rodapé, referências, legendas e
fontes das ilustrações e das tabelas, natureza (tipo do trabalho,
nome da instituição a que é submetido e área de concentração) que
devem ser digitados em espaço simples;



As referências devem ser separadas entre si por um espaço
simples em branco;



Os títulos das seções primárias devem ser separados do texto que
os sucede por um espaço de 1,5 cm. Os títulos das subseções
devem ser separados do texto que os precede e que os sucede por
um espaço de 1,5 cm.

APRESENTAÇÃO GRÁFICA


Paginação

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

sequencialmente. As folhas pré-textuais, embora contadas, não são numeradas.
 A numeração é colocada a partir da primeira folha da parte textual (Introdução)

em algarismos arábicos no canto superior direito da folha.


Numeração Progressiva das Seções

Devem ser destacados tipograficamente, de forma hierárquica, da primária à
quinária, podendo ser utilizados os recursos gráficos de maiúscula, negrito, itálico
ou sublinhado e outros. O mesmo destaque utilizado no texto deverá ser repetido
no Sumário.


Os títulos das seções devem ser colocado após o indicativo de seção,
alinhadas à esquerda, separado por um espaço.


Os títulos, sem indicativo numérico: errata, agradecimentos, lista de ilustrações,
lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, resumos,
sumário, referências, glossário, apêndice(s), anexo(s) e índice(s) devem ser
centralizados e não numerados. Devem ter o mesmo destaque tipográfico das
seções primárias.


APRESENTAÇÃO GRÁFICA


Numeração Progressiva das Seções

ILUSTRAÇÕES
As ilustrações compreendem desenhos, esquemas, fluxogramas,
fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e
outros. Sua identificação aparece na parte superior, precedida da palavra
designativa, seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em
algarismos arábicos, e do respectivo título explicativo de forma breve e clara.


Após a ilustração, na
parte inferior, indicar a
fonte consultada
(elemento obrigatório,
mesmo que seja
produção do próprio
autor), legenda, notas e
outras informações
necessárias a sua
compreensão (se houver).
A referência completa
deve constar no item
Referências.

TABELAS
o A finalidade básica da tabela é resumir ou sintetizar dados estatísticos.
o Norma do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
o O título deve ser precedido pela palavra Tabela (apenas com a inicial T
maiúscula), seu número de ordem de ocorrência no texto em algarismos
arábicos e um hífen.
o As tabelas são numeradas consecutivamente no documento.
o As fontes consultadas para a construção da tabela e outras notas
devem ser colocadas após o traço inferior.

ESTRUTURA DO TRABALHO ACADÊMICO

ESTRUTURA DO TRABALHO ACADÊMICO


Qual a diferença entre:



Glossário – lista de palavras técnicas de uso restrito, utilizadas no
texto, acompanhadas das respectivas definições (opcional)



Apêndice – elaborado pelo autor (opcional)



Anexo - não elaborado pelo autor (opcional)



Índice – lista de palavras ou frases ordenadas alfabeticamente (autor,
título ou assunto) ou sistematicamente (ordenação por classes,
numérica ou cronológica); localiza e remete para as informações
contidas no texto (opcional)

ESTRUTURA
Capa – Modelo 1
As informações são transcritas na
seguinte ordem:
a) nome da instituição (opcional);
b) nome completo do autor;
c) título: em letras minúsculas, com
exceção da primeira letra, nomes
próprios e/ou científicos;
d) subtítulo: se houver, deve ser
precedido de dois pontos;
e) número de volumes: se houver
mais de um, identificar em cada
capa o respectivo volume;
f) local (cidade);
g) ano de depósito (da entrega).

ESTRUTURA
Capa – Modelo 2

ESTRUTURA
Lombada
Elemento opcional onde as
informações são impressas na
seguinte ordem:
a) nome completo do autor,
abreviando-se o(s) prenome(s) quando
necessário, impresso
longitudinalmente e legível do alto para
o pé da lombada;
b) título: impresso da mesma forma
que o nome do autor, quando
necessário abreviado pelas cinco
primeiras palavras significativas
seguidas de reticências;
c) elementos alfanuméricos de
identificação (por exemplo, v. 2).

ESTRUTURA
Folha de rosto
Anverso = frente

Versão original

ESTRUTURA
Folha de rosto
Anverso = frente
Versão corrigida

ESTRUTURA
Ficha catalográfica
Verso da folha de rosto
Modelo de ficha da FEA
Elaborada pela Seção de
Processamento Técnico.
Informações: Rafael
rafamielli@usp.br ou (11) 30915810.
Na FEA, normalmente, é colado
um adesivo com a folha de
aprovação acima da Ficha
Catalográfica.
Autorização para reprodução:
declaração textual de
concordância da reprodução do
trabalho.

ESTRUTURA
Resumo
Anverso = frente
• O resumo deve ser redigido
em parágrafo único.
• Conter de 150 a 500 palavras.
• Os termos devem constar logo
abaixo do resumo, antecedido
pela expressão Palavraschave:, separadas entre si por
ponto e finalizadas também por
ponto.
• O conteúdo do trabalho
(descritores) deve ser atribuído,
preferencialmente, de acordo
com o Vocabulário Controlado
do SIBiUSP7.
• Deve ser precedido da
referência do documento.

ESTRUTURA
Abstract
Anverso = frente

SUMÁRIO
Anverso = frente
“Enumeração das divisões,
seções e outras partes de uma
publicação, na mesma ordem e
grafia em que a matéria nele se
sucede.” (ABNT- NBR 6027).
Último elemento antes do
início do texto.

REFERÊNCIAS E CITAÇÕES


MONOGRAFIA NO TODO (livros, folhetos, guias, catálogos,
folderes, dicionários e trabalhos acadêmicos).



Um autor



Referência

DE ROSE JÚNIOR, D. Minibasquetebol na escola. São Paulo: Ícone,
2015. 128 p.
Citação
Conforme De Rose Júnior (2015), em pesquisa...
ou


(DE ROSE JÚNIOR, 2015)

REFERÊNCIAS E CITAÇÕES


MONOGRAFIA NO TODO



Dois autores
Referência
GOMES, C. B.; KEIL, K. Brazilian stone meteorites. Albuquerque: University of
New Mexico, 1980.
Citação
Gomes e Keil (1980), obtiveram... ou (GOMES; KEIL, 1980)





Três autores
 Referência
GIANNINI, S. D.; FORTI, N.; DIAMENT, J. Cardiologia preventiva: prevenção
primária e secundária. São Paulo: Atheneu, 2000.
 Citação
Giannini, Forti e Diamentl (2000), obtiveram... ou (GIANNINI; FORTI; DIAMENT,
2000)







Quatro ou mais autores
Referência
WENDEL, S. et al. Chagas disease (American tripanosomiasis): its impact on
transfusion and clinical medicine. São Paulo: SBH, 1992.
Citação
Wendel et al. (1992) pesquisando... ou (WENDEL et al., 1992)

REFERÊNCIAS E CITAÇÕES


MONOGRAFIA NO TODO



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

Por que não tem editora? Porque a editora é a mesma da indicação de
responsabilidade, por isso, nesse caso, não se repete o nome da
entidade na editora.
o



Citação

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (2002) indica que...
ou

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002)

REFERÊNCIAS E CITAÇÕES


MONOGRAFIA NO TODO

Autoria desconhecida
 Quando o documento não trouxer autoria explícita citar a primeira
palavra do título do documento, seguida de reticências e do ano de
publicação.


EDUCAÇÃO para todos: o imperativo da qualidade. Brasília, DF:
Unesco, 2005.
Na citação
(EDUCAÇÃO..., 2005, p. 12).

REFERÊNCIAS E CITAÇÕES


SOBRENOME IGUAIS



Quando houver coincidência de sobrenomes de autores,
acrescenta-se as iniciais de seus prenomes; se mesmo assim
existir coincidência, coloca-se os prenomes por extenso.
Exemplos: (BARBOSA, C., 1958)
(BARBOSA, O., 1959)



(BARBOSA, Cássio, 1965)
(BARBOSA, Celso, 1965)

Lista de referências:

BARBOSA, Cássio. Vivências de um gestor público. Rio de Janeiro:
Mundial, 1965.
BARBOSA, Celso N. Contabilidade na prática. São Paulo: Atlas,
1965.

REFERÊNCIAS E CITAÇÕES


SOBRENOME IGUAIS



A citações de diversos documentos de um mesmo autor, publicadas
num mesmo ano, são distinguidas pelo acréscimo de letras
minúsculas, em ordem alfabética, após a data e sem
espacejamento, conforme a lista de referências:
Exemplos: De acordo com Resende (1927a)
(RESENDE, 1927b)



Lista de referências:

RESENDE, M. A. Administração pública. São Paulo: EDUSP,
1927a. 121 p.

______. Conceitos em administração pública. São Paulo: RDS,
1927b. 89 p.

CITAÇÃO DIRETA (ATÉ 3 LINHAS)






É a transcrição (reprodução integral) de parte da obra consultada,
conservando-se a grafia, pontuação etc.
A reprodução de um texto de até três linhas deve ser incorporada ao
parágrafo entre aspas duplas. As aspas simples são utilizadas para
indicar citação no interior da citação.
Nota: nas citações diretas é obrigatória a indicação da página.

CITAÇÃO DIRETA (MAIS DE 3 LINHAS)


As transcrições com mais de três linhas devem figurar abaixo do
texto, com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que
a do texto utilizado e sem aspas.

CITAÇÃO INDIRETA


É o texto criado com base na obra de autor consultado, em que se
reproduz o conteúdo e ideias do documento original; dispensa o uso
de aspas duplas.

CITAÇÃO DE CITAÇÃO






É a citação direta ou indireta de um texto que se refere ao documento
original, que não se teve acesso.
Indicar, no texto, o sobrenome do(s) autor(es) do documento não consultado,
seguido da data, da expressão latina apud (citado por) e do sobrenome
do(s) autor(es) do documento consultado, data e página.
Incluir a citação da obra consultada nas Referências.
Mencionar, em nota de rodapé, a referência do trabalho não consultado.

CITAÇÃO DE FONTES INFORMAIS



Informação verbal
Quando obtidas através de comunicações pessoais, anotações de
aulas, trabalhos de eventos não publicados (conferências, palestras,
seminários, congressos, simpósios etc.), indicar entre parênteses a
expressão (informação verbal), mencionando-se os dados disponíveis
somente em nota de rodapé.

CITAÇÃO DE FONTES INFORMAIS



Informação pessoal
Indicar, entre parênteses, a expressão (informação pessoal) para
dados obtidos de comunicações pessoais, correspondências pessoais
(postal ou e-mail), mencionando-se os dados disponíveis em nota de
rodapé.

CITAÇÃO - DESTAQUES


Ênfases ou destaques - usar grifo ou negrito ou itálico. Na citação,
indicar (grifo nosso ou negrito nosso ou itálico nosso) entre parênteses,
logo após a data.

 Usar a expressão “grifo do autor”, “negrito do autor” ou “itálico do

autor”, caso o destaque seja do autor consultado.

CITAÇÃO – SUPRESSÕES


Supressões - indicar as supressões por reticências dentro de
colchetes, estejam elas no início, no meio ou no fim do parágrafo e/ou
frase.



Interpolações – indicar os comentários, acréscimos e explicações
dentro de colchetes, estejam elas no meio ou no fim do parágrafo e/ou
frase.

CITAÇÃO - TRADUÇÃO FEITA PELO AUTOR


Quando a citação incluir um texto traduzido pelo autor, acrescentar a
chamada da citação seguida da expressão “tradução nossa”, entre
parênteses.

CITAÇÃO
Vários trabalhos da mesma autoria (seguir a ordem cronológica,
separando-os com vírgula)


Vários trabalhos de autorias diferentes (devem ser separados por
ponto-e-vírgula, em ordem alfabética)


REFERÊNCIAS


MONOGRAFIA NO TODO (livros, folhetos, guias, catálogos,
folderes, dicionários e trabalhos acadêmicos)



O prenome pode estar abreviado ou por extenso, porém deve estar
padronizado em toda a listagem.

Elementos obrigatórios
GOMES, L. G. F. F. Novela e sociedade no Brasil. 2. ed. Niterói: EdUFF, 1998.

Quando necessário, acrescenta-se elementos complementares:
GOMES, L. G. F. F. Novela e sociedade no Brasil. 2. ed. Niterói: EdUFF, 1998.
137 p. 21 cm. (Coleção Antropologia e Ciência Política, 15). Bibliografia: p. 131132. ISBN 85-228-0268-8.

REFERÊNCIAS


PARTE DE MONOGRAFIA (capítulo de livro)



Autor do capítulo distinto da obra no todo

MOSS, D. W.; HENDERSON, A. R. Clinical enzymology. In: BURTIS, C. A.;
ASHWOOD, E. R. (Ed.). Tietz textbook of clinical chemistry. 3rd ed.
Philadelphia: W. B. Saunders, 1999. cap. 22, p. 617-721.


Mesmo autor do capítulo e da obra no todo



Usam-se seis traços sublineares em substituição ao(s) nome(s) do(s)
autor(es).

RAMOS, M. E. M. Serviços administrativos na Bicen da UEPG. In: ______.
Tecnologia e novas formas de gestão em bibliotecas universitárias. Ponta
Grossa: UEPG, 1999. p. 157-182.

REFERÊNCIAS


MONOGRAFIA EM SUPORTE ELETRÔNICO



Exemplo:

FOREST PHARMACEUTICALS. Frequently asked questions. New York, 2005.
Disponível em: <http://www.celexa.com/Celexa/faq.aspx>. Acesso em: 17 out.
2005.


Parte de monografia em suporte eletrônico

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. Code of federal regulations, 21CFR202.
In. ______. Food and drugs. Rockville, 2005. cap. 1. Disponível em:
<http://www.accessdata.fda.gov/scripts,cdrh/cfdocs/cfcfr/
CFRPart=202&showFR=1>. Acesso em: 14 out. 2005.

REFERÊNCIAS


TRABALHOS ACADÊMICOS (monografias, dissertações e teses)



Exemplos:

ALVES, J. M. Competividade e tendência da produção de manga para
exportação do nordeste do Brasil. 2002. 147 f. + 1 CD-ROM. Tese (Doutorado
em Economia Aplicada) - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”,
Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2002.
DIAS, F. L. F. Efeito da aplicação de calcário, lodo de esgoto e vinhaça em solo
cultivado em sorgo granífero (Sorghum bicolor L. Moench). 1994. 74 f.
Trabalho de Conclusão do Curso (Engenharia Agronômica) - Faculdade de Ciências
Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”,
Jaboticabal, 1994.

REFERÊNCIAS


EVENTO (atas, anais, proceedings, resumos entre outras)



Trabalho apresentado em evento

BRAYNER, A. R. A.; MEDEIROS, C. B. Incorporação do tempo em SGBD orientado
a objetos. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS, 9., 1994, São
Paulo. Anais... São Paulo: USP, 1994. p. 16-29.


Trabalho de evento em suporte eletrônico

SABROZA, P. C. Globalização e saúde: impacto nos perfis epidemiológicos das
populações. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA, 4., 1998, Rio
de Janeiro. Anais eletrônicos... Rio de Janeiro: ABRASCO, 1998. Mesa-redonda.
Disponível em: <http://www.abrasco.com.br/epino98/>. Acesso em: 17 jan. 1999.


Trabalho de evento publicado em periódico

MINGRONI-NETTO, R. C. Origin of fmr-1 mutation: study of closely linked
microsatellite loci in fragile x syndrome. Brazilian Journal of Genetics, Ribeirão
Preto, v. 19, n. 3, p. 144, 1996. Supplement. Program and abstract 42nd. National
Congress of Genetics, 1996.

REFERÊNCIAS


PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS



Artigo de revista

BOYD, A. L.; SAMID, D. Molecular biology of transgenic animals. Journal of
Animal Science, Albany, v. 71, n. 3, p. 1-9, 1993.


Artigo publicado em revista com indicação do mês

OLIVEIRA, R. et al. Preparações radiofarmacêuticas e suas aplicações. Revista
Brasileira de Ciências Farmacêuticas, São Paulo, v. 42, n. 2, p. 151-165,
abr./jun. 2006.


Publicações periódicas em suporte eletrônico

SILVA, R. C. da; GIOIELLI, L. A. Propriedades físicas de lipídeos estruturados
obtidos a partir de banha e óleo de soja. Revista Brasileira de Ciências
Farmacêuticas, São Paulo, v. 42, n. 2, p. 223-235, 2006. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151693322006000200007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 17 out. 2006.

REFERÊNCIAS



PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
Artigo ou matéria de jornal

HOFLING, E. Livro descreve os 134 tipos de aves do campus da USP. O Estado
de S. Paulo, São Paulo, 15 out. 1993. Cidades, Caderno 7, p. 15. Depoimento a
Luiz Roberto de Souza Queiroz.


Em suporte eletrônico

PORTER, E. This time, it´s not the economy. The New York Times, New York, 24
Oct. 2006. Disponível em: <http://www.nytimes.com/2006/10/24/
business/24econ.html?_r=1&ref=business&oref=slogin>. Acesso em: 24 out.
2006.

REFERÊNCIAS


WEBSITE



Exemplos

BOOK ANNOUNCEMENT 13 MAY 1997. Produced by J. Drummond. Disponível
em: <http://www.verycomputer.com/29_f55c2b56bee31652_1. htm>. Acesso em:
25 nov. 1998.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. Museu do Homem Sergipano
[homepage]. Aracaju, 1999. O acervo do museu é constituído de peças
provenientes de escavações arqueológicas, objetos e imagens adquiridos junto a
segmentos da sociedade sergipana do passado e do presente. Ainda vai sendo
constituído junto com as pesquisas realizadas por professores e alunos, sendo
repassado à comunidade através das exposições [citado 19 jan. 2015].
Disponível em: <http://www.aracaju.com/museu/apresentacao. htm>.
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Disponível em: <http://www.usp.br>. Acesso
em: 16 out. 2014.

REFERÊNCIAS


DOCUMENTOS JURÍDICOS

Documentos referentes à legislação, jurisprudência (decisões judiciais) e
doutrina (interpretação dos textos legais).


Legislação (compreende a Constituição, as emendas constitucionais e os
textos legais intraconstitucionais e normas emanadas de entidades públicas e
privadas)


BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.
Brasília, DF: Senado, 1988.
BRASIL. Decreto-lei nº 5452, de 1 de maio de 1943. Aprova a consolidação das
leis do trabalho. Lex: coletânea de legislação: edição federal, São Paulo, v. 7,
1943. Suplemento.
BRASIL. Lei nº 7.000, de 20 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a proibição da
pesca. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 21 jan. 1991. Seção 1, p. 51.
SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 42.822, de 20 de janeiro de 1998. Dispõe sobre
a desativação de unidades administrativas de órgãos da administração direta e
das autarquias do Estado e dá providências correlatas. Lex: coletânea de
legislação e jurisprudência, São Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 1998.

REFERÊNCIAS


DOCUMENTOS JURÍDICOS

Jurisprudência (súmulas, enunciados, acórdãos, sentenças e demais
decisões judiciais)


BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas-corpus nº 181.636-1, da 6ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Brasília, DF, 6 de
dezembro de 1994. Lex: jurisprudência do STJ e Tribunais Regionais Federais,
São Paulo, v. 10, n. 103, p. 236-240, mar. 1998.
BRASIL. Tribunal Regional Federal. (5. Região). Administrativo. Escola Técnica
Federal. Pagamento de diferenças referente a enquadramento de servidor
decorrente da implantação de Plano Único de Classificação e Distribuição de
Cargos e Empregos, instituído pela Lei nº 8.270/91. Predominância da lei sobre a
portaria. Apelação cível nº 42.441-PE (94.05.01629-6). Apelante: Edilemos
Mamede dos Santos e outros. Apelada: Escola Técnica Federal de Pernambuco.
Relator: Juiz Nereu Santos. Recife, 4 de março de 1997. Lex: jurisprudência do
STJ e Tribunais Regionais Federais, São Paulo. v. 10, n 103, p. 558-562, mar.
1998.

REFERÊNCIAS


DOCUMENTOS JURÍDICOS

Doutrina (Qualquer discussão técnica sobre questões legais - monografias,
artigos de periódicos, papers etc. - referenciada conforme o tipo de publicação.


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


Em suporte eletrônico

BRASIL. Constituição (1988). Emenda constitucional nº 41, de 19 de dezembro
de 2003. Modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149 e 201 da Constituição Federal,
revoga o inciso IX do § 3 do art. 142 da Constituição Federal e dispositivos da
Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, e dá outras
providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm>. Acesso em: 2 jun. 2006.
BRASIL. Lei nº 9.887, de 7 de dezembro de 1999. Altera a legislação tributária
federal. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 8 dez.
1999. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9887. htm>.
Acesso em: 22 dez. 1999.

REFERÊNCIAS
Digital

Object Identifier (DOI)
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