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1 ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

A função principal do estágio para o estudante é promover sua integração ao mundo 
do trabalho e à sua profissão. 

O estágio propicia também uma profunda reflexão sobre as atividades pertinentes à 
profissão escolhida e uma aplicação prática dos conhecimentos teóricos desenvolvidos no 
período escolar. 

1.1 RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

Relatório é a apresentação final de estudo, pesquisa, estágio ou outra atividade em 
que o autor comunica resultados, conclusões e recomendações a respeito do assunto 
trabalhado. 

O relatório tem uma importância vital para a conclusão de um curso técnico e a 
obtenção do diploma. 

A elaboração do relatório de estágio deve, portanto, estar cercada de uma série de 
cuidados quanto à exposição e precisão dos fatos, ao estilo e formatação. A fim de facilitar a 
elaboração do relatório, pode ser montado um esquema ou esboço preliminar do que foi 
executado ao longo do estágio, as técnicas utilizadas, fatos importantes e outras anotações. 
Os relatos devem apresentar objetividade e imparcialidade, clareza e concisão, empregando-
se, preferencialmente, a 3ª pessoa do singular ou a 1ª pessoa do plural. Também é 
importante a apresentação lógica das atividades relatadas, fundamentadas na teoria estudada 
ao longo do Curso Técnico. Após a redação, deve-se submeter o relatório a uma revisão 
ortográfica, construção de frases e conteúdo. 

Este Manual, organizado segundo as normas da ABNT, tem por objetivo orientar a 
elaboração dos Relatórios de Estágio produzidos no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Avançado Ibirubá.  
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2 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

Os elementos pré-textuais são os que antecedem o texto, contendo as informações 
que identificam o trabalho. 

2.1 CAPA 

Elemento obrigatório onde são impressos os dados de identificação: 

 nome da instituição 
 nome do autor 
 título do trabalho (RELATÓRIO DE ESTÁGIO) 
 local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado 
 ano da entrega do trabalho 

 

 
Figura 1 - Formato da Capa 

FORMATAÇÃO 
 Fonte Times New Roman ou 

Arial, tamanho 12, negrito, 
centralizado, espaçamento 
entre linhas de 1,5. 

 Nome da instituição, do autor 
e o título do trabalho devem 
estar em caixa alta.
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2.2     FOLHA DE ROSTO  

Elemento obrigatório, que faz a identificação do trabalho. Deve conter: 

 nome do autor: responsável intelectual do trabalho. 
 título principal do trabalho. 
 natureza (tese, dissertação e outros) e objetivo (aprovação em disciplina, grau 

pretendido e outros); nome da instituição a que é submetido; área de 
concentração. 

 nome do orientador e, se houver, do co-orientador. 
 local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado. 
 ano (entrega). 

 

 
Figura 2 – Folha de rosto 

 

FORMATAÇÃO 
 Fonte Times New Roman ou 

Arial, tamanho 12, negrito, 
centralizado, espaçamento 
entre linhas de 1,5. 

 A descrição da natureza do 
trabalho e indicação do 
orientador devem estar sem 
negrito, com alinhamento 
justificado e margem de 8cm 
(equivalente ao meio da 
página)  e com espaçamento 
entre linhas simples. 

 Autor e o título do trabalho 
devem estar em caixa alta. 
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2.3     SUMÁRIO   

Elemento obrigatório. O sumário é a enumeração das principais divisões, seções e 
outras partes do trabalho, seguido da(s) respectiva(s) folha(s) onde consta a matéria 
indicada. 

 

 
Figura 3 - Modelo de Sumário 

 

FORMATAÇÃO 
 TÍTULO: todo em caixa alta, 

sem numeração, centralizado 
na página, negrito e com dois 
espaços de 1,5 entre as linhas. 

 Os títulos das seções devem 
apresentar a mesma ordem em 
que estão dispostos no 
trabalho.  

 Os elementos pré-textuais não 
devem figurar no sumário. 

 Os indicativos das seções que 
compõem o sumário, se 
houver, devem ser alinhados à 
esquerda, conforme a ABNT 
NBR 6024. Recomenda-se 
que os títulos e subtítulos que 
sucedem os indicativos das 
seções sejam alinhados pela 
margem do título do 
indicativo mais extenso (das 
seções terciárias ou 
quartenárias, por exemplo). 

 A paginação deve ser 
apresentada sob uma das 
seguintes formas: somente 
número da primeira página. 

 TEXTO: tamanho 12, espaço 
simples entre linhas. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

 

3  ELEMENTOS TEXTUAIS 

3.1   INTRODUÇÃO 

Elemento obrigatório. Parte inicial do texto, onde devem constar os dados referentes 
ao local onde foi realizado o estágio (empresa ou propriedade, cidade, período, área de 
atuação), delimitação do assunto tratado, os motivos que levaram à realização do trabalho, as 
hipóteses e objetivos, entre outros elementos necessários para situar o tema.  

É uma explicação inicial do trabalho já elaborado, cujo objetivo principal é situar o 
leitor no contexto da pesquisa, levando-o à compreensão mais clara do assunto desenvolvido. 
Deve dar uma visão global do desenvolvimento apresentando sua estrutura, a metodologia 
utilizada, abordando genericamente os capítulos e subunidades. 

 

 
Figura 4 - Modelo de introdução 

 

FORMATAÇÃO 
 TÍTULO: todo em caixa alta, 

com numeração, alinhado à 
esquerda da página, negrito e 
com dois espaços de 1,5 entre 
as linhas. 

 A partir da introdução é que a 
aparece a numeração de 
página, sendo que a contagem 
começa na folha de rosto. 

 TEXTO: tamanho 12, espaço 
1,5 entre linhas e com 
primeira linha com 1,25. 



                                                                                                                                                    

 

3.2     DESENVOLVIMENTO 

Parte principal do texto, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do 
assunto, onde o autor desenvolve o conteúdo da pesquisa. É a parte mais extensa do trabalho, 
podendo ter várias seções e subseções, variando em função da abordagem do tema e do 
método. 

Colocam-se as observações, os dados, os números e os comentários acerca da 
questão relatada, conduzindo o leitor a uma completa apreensão de seu conteúdo. A 
exposição deve ser ordenada, os fatos principais evidenciados, as indicações dos recursos 
utilizados precisas e a análise bem fundamentada em conceitos teóricos. 

Nessa parte, desenvolvem-se os itens apresentados na introdução e expõe-se o 
fundamento das conclusões a que se chegou. Podem ser incluídos mapas, tabelas, quadros, 
diagramas, etc. que contribuam para um melhor entendimento do texto. Quando as 
ilustrações forem muito grandes, podem ser colocadas nos anexos. 

 
FORMATAÇÃO 

 TÍTULO: todo em caixa alta, com numeração, alinhado à esquerda da página, negrito e com 
dois espaços de 1,5 entre as linhas; 

 TEXTO: tamanho 12, espaço 1,5 entre linhas e com primeira linha com 1,25. 
 Demais regras estão definidas no capítulo 5 - REGRAS GERAIS DE FORMATAÇÃO. 

3.3     CONCLUSÃO 

Elemento obrigatório que traz a parte final do texto, onde são apresentadas as 
conclusões correspondentes aos objetivos ou hipóteses e sugestões relativas ao estudo.  

Devem-se expressar as conclusões, os resultados, as constatações e as 
recomendações significativas, tendo por base os resultados descritos. Destacam-se os tópicos 
que contribuíram para o alcance do objetivo proposto na introdução. As conclusões devem 
ser precisas e completas.  

Nessa parte, podem ser colocadas, também, sugestões para investigações 
posteriores, providências recomendadas, observações, etc. 

 

FORMATAÇÃO 
 Idem ao item INTRODUÇÃO. 
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4 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

4.1    REFERÊNCIAS 

Elemento obrigatório. As referências consistem em um conjunto padronizado de 
elementos descritivos retirados de um documento e que permite sua identificação individual. 

Devem ser elaboradas conforme a ABNT NBR 6023. 

 

 

FORMATAÇÃO 
 TÍTULO: todo em caixa alta, 

sem numeração, centralizado 
na página, negrito e com dois 
espaços de 1,5 entre as linhas. 

 TEXTO: tamanho 12, espaço 
simples entre linhas e 
separadas entre si por dois 
espaços simples e 
alinhamento à esquerda. 

 

Figura 5 - Modelo de referência 

4.1.1   Regras Gerais 

 Todos os documentos citados no trabalho devem, obrigatoriamente, aparecer na 
lista de referências. 

 Para facilitar a elaboração das referências, anote os dados dos documentos após 
consultá-los. 

 A lista de referências deve estar ordenada alfabeticamente. 
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 AUTORES: Devem ser precedidos de seu último sobrenome, todo em 
maiúsculo, seguindo do seu nome.  Quando a obra apresentar até três autores 
mencionam-se todos na entrada, separados por ponto-e-vírgula, seguido de 
espaço.  

Quando existirem mais de três autores, menciona-se o primeiro, acrescentando a 
expressão et al.  Quando não for identificado o autor, o título é formatado em 
caixa alta.  

 TÍTULOS: O título e o subtítulo devem ser reproduzidos tal como estão no 
documento. O título é separado do subtítulo por dois pontos. O título é sempre 
destacado, o subtítulo não. O recurso tipográfico para o destaque do título pode 
ser negrito, grifo ou itálico.  

 EDIÇÃO: Indica-se a edição a partir da segunda, sempre em algarismos arábicos, 
seguido da abreviação da palavra edição, observando o idioma do documento. Ex: 
5.ed.  

 LOCAL: O local deve ser indicado conforme o documento.  

 EDITORA: Deve-se indicar o nome da Editora tal como o documento, 
abreviando-se os prenomes e suprimindo os elementos de natureza jurídica ou 
comercial, desde que dispensáveis para identificação.  Exemplo Atlas.  Na 
publicação estava Editora Atlas 

 DATA: A data da publicação deve ser indicada em algarismos arábicos. Nas datas 
de publicações periódicas indica-se a data inicial e final do período de edição, 
quando se tratar de publicação encerrada. 

4.1.2   Artigo de revista em meio eletrônico 

Além das informações pertinentes a cada tipo de documento, inclua também o 
endereço do site e a data de acesso. Por exemplo: Disponível em: <www.site.com.br>. Acesso 
em 20 abr. 2009. Deve ser copiado o endereço completo do site onde o material foi 
consultado.  

4.1.3   Modelos de Referências 

Livros e Folhetos na íntegra 

SOBRENOME, Nome do autor. Título. Edição. Local: Editora, data publicação. 

DE MASI, Domenico. A sociedade pós-industrial. 3. ed. São Paulo: SENAC, 2000. 



  10 
 
 
 
 

Rua Nelsi Ribas Fritsch, nº 1111 – Bairro Esperança – Ibirubá – RS  - Caixa Postal 121 
Fone: (54) 3324-8100  Fax: (54) 3324-8102   Site: www.ibiruba.ifrs.edu.br 

 
 

BERGAMINI, Cecília W.; CODA, Roberto (Org.). Psicodinâmica da vida 
organizacional: motivação e liderança. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1997 342 p. 

ALENCAR, José. A pata da gazela. [S.1]: Virtual Books, 2003. Disponível em: 
<http://www.virtualbooks.terra.com.br>. Acesso em: 27  maio 2003. 

Parte de Livros e Folhetos  (Capítulos, volume, fragmento e outras partes de uma 
obra, com autor(es) e/ou títulos próprios) 

SOBRENOME, Nome do autor. Título da parte. In: Referência completa do 
livro/folheto no todo. Paginação ou capítulo. 

SIEVERS, Burkard. Além do sucedâneo da motivação. In: BERGAMINI, Cecília W.; 
CODA, Roberto (Org.). Psicodinâmica da vida organizacional: motivação e 
liderança. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1997. p. 47-68. 

MORGAN, Gareth. Explorando a caverna de Platão: as organizações vistas como 
prisões psíquicas. In:______. Imagens da organização. São Paulo: Atlas, 1996. 
cap. 7. 

Nota: A expressão In:______. deverá ser utilizada quando o autor do capítulo e do 
livro/folheto for o mesmo. 

WARD, Patrick C. J. (ed). Alpha-thalassemia minor. In:_____. Atlas of blood 
pathology 1.0. New York: Chapman & Hall, c 1997. CD-ROM 1. 

Publicação Periódica na íntegra (revista, boletim, etc.) 

TÍTULO. Local de Publicação. Editora, data de início e encerramento da publicação 
(se houver). 

REVISTA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. Rio de Janeiro: Associações Brasileiras 
de Odontologia, 1943. 

Partes de Publicação Periódica 

TÍTULO DA PUBLICAÇÃO. Local da publicação: Editora, numeração do ano e/ou 
volume, numeração do fascículo, informações de períodos e data de publicação. 

REVISTA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de 
Odontologia, v. 60, n 2, mar./abr. 2003. 

Artigo e/ou Matéria de Jornal (inclui comunicações, editoriais, entrevistas, 
recensões, reportagem, resenhas e outros) 

SOBRENOME, Nome do autor. Título. Título do Jornal. Local de publicação, data 
de publicação. Seção, caderno ou parte do jornal, paginação. Descrição física do meio 
eletrônico. 



  11 
 
 
 
 

Rua Nelsi Ribas Fritsch, nº 1111 – Bairro Esperança – Ibirubá – RS  - Caixa Postal 121 
Fone: (54) 3324-8100  Fax: (54) 3324-8102   Site: www.ibiruba.ifrs.edu.br 

 
 

BALDI, Neila. Falta política comum para transgênicos. Gazeta Mercantil. São 
Paulo, 30 maio 2003. Finanças e Mercados, p. B12. 

REDUÇÃO de gastos do governo federal afeta setor social. Folha de São Paulo. São 
Paulo, 2 jun. 2003. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u76039.shtml> Acesso em: 2 
jun. 2003  

Evento na íntegra (inclui atas, anais, resultados, proceedings, memórias, etc.) 

NOME DO EVENTO, numeração (se houver), ano, Cidade de realização. Título do 
documento... Local de publicação: Editora, data de publicação. 

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM, 53., 2002, Curitiba. Anais...: A 
concretude social e política da enfermagem. Curitiba: ABEn-PR, 2001. 

Trabalho apresentado em evento   

SOBRENOME, Nome do autor. Título. In: NOME DO EVENTO, numeração (se 
houver), ano, Cidade de realização. Título do documento... Local de publicação: 
Editora, data de publicação. Página inicial e final da parte referenciada. 

MONTENEGRO, Fernando Luiz Brunetti; BRUNETTI, Ruy Fonseca. Prótese dentária 
na 3ª idade: aspectos importantes a serem ponderados. In: ENCONTRO 
INTERDISCIPLINAR DE ODONTOLOGIA EM GERONTOLOGIA, 1., 1999, São 
Paulo. Anais... São Paulo: APCD, 1999. p.70-77. 

Documento Jurídico (inclui legislação, jurisprudência e doutrina) 

a) Legislação 

JURISDIÇÃO (ou cabeçalho da entidade no caso de normas). Título, numeração, data. 
Dados da publicação. 

BRASIL. Código de processo penal. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

BRASIL. Decreto n 3.695, de 21 de dezembro de 2000. Lex: Legislação Federal e 
Marginalia, v. 64, p. 5141-5143, dez 2000. 

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

JURISDIÇÃO. Órgão judiciário competente. Título (natureza da decisão ou ementa), 
número. Partes envolvidas (se houver). Relator. Local, data. Dados da publicação. 

SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Alçada Civil. Habeas corpus n. 898.479-0, da 6ª 
Câmara do Egrégio Primeiro Tribunal da Alçada Civil do Estado de São Paulo. São 
Paulo, SP, 16 de dezembro de 1999. Lex: Jurisprudência dos Tribunais de Alçada Civil 
de São Paulo, v. 34, n. 184, p. 167-170, nov./dez. 2000. 
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c) Doutrina (Compreende a interpretação dos textos legais e deve ser referenciada 
de acordo com o tipo de publicação – monografias, artigo de periódicos, etc.) 

RIBEIRO, Darcy Guimarães. A instrumentalidade do processo e o princípio da 
verossimilhança como decorrência do due process of law. Jurisprudência 
Brasileira Cível e Comércio, n. 173, p. 29-32, 1994. 

Em meio eletrônico  

BRASIL. Emenda constitucional de n. 32, de 11 de setembro de 2001. Disponível 
em: <http://www. Planalto.gov.br/ccivil-
_03/Constituição/Emendas/Emc/emc32.htm>. Acesso em: 4 jun. 2003. 

Imagem em Movimento (Inclui filmes, videocassetes, DVD, etc.) 

TÍTULO. Diretor. Produtor. Local: Produtora, data. Especificação do suporte em 
unidades físicas. 

CARLOTA Joaquina: princesa do Brasil. Direção: Carla Camurati. [Manaus]: 
Videolar, 1995. 1 videocassete. 

Documento Cartográfico (inclui atlas, mapas, globo, fotografias, áreas, etc.) 

SOBRENOME, Nome do autor. Título. Local: Editora, Data de publicação. 
Designação específica. Escala. 

EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO SA. Atlas 
temático da sub-região Alto Tietê: cabeceiras. São Paulo, 2002. Escalas variam. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Caracterização 
geral do Brasil. [Rio de Janeiro], [200-?]. 1 mapa, color. Disponível em: 
<http://map.ibge.gov.br/website/i-geral/viewer.htm>.  Acesso em: 05 jun. 2003. 

Documento de Acesso Exclusivamente Eletrônico (Inclui base de dados, listas de 
discussão, sites, arquivos de computados, programas, conjuntos de programas, 
mensagens eletrônicas, etc.) 

Mensagens recebidas através do correio eletrônico são informais, interpessoais e de 
curta duração não sendo recomendado seu uso como fonte científica ou técnica de pesquisa, 
portanto,  somente deverão ser referenciadas quando não for possível localizar outra fonte 
que aborde o assunto em questão. 

 
SOBRENOME, Nome do Autor.Título do serviço ou produto. Versão. Local (se 
houver): Editora (se houver), data (se houver). Descrição física do meio eletrônico. 
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ALVES, Maria Bernardete Martins; ARRUDA, Susana Margareth. Como fazer 
referências: bibliográficas, eletrônicas e demais formas de documentos. 
Florianópolis : BU-UFSC, 2002.  Disponível em: <http://bu.ufsc.br/framerefer.html> 
Acesso em: 05 jun. 2003. 

4.2   ANEXOS 

Elemento opcional, que consiste em um texto ou documento não elaborado pelo 
autor, que serve de fundamentação, comprovação e ilustração. O(s) anexo(s) é (são) 
identificado(s) por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. 

 

Exemplo:  
ANEXO A – Nota fiscal de títulos 
incorporados ao acervo 
ANEXO B – Formulário de satisfação 
do cliente 

Quando esgotadas as letras do 
alfabeto, utilizam-se letras maiúsculas 
dobradas.  
 
Exemplo: 
ANEXO AA – Nota fiscal de 
mobiliário adquirido  
ANEXO AB – Regulamento geral da 
biblioteca 

Figura 6 – Modelo de Anexo 
 



  14 
 
 
 
 

Rua Nelsi Ribas Fritsch, nº 1111 – Bairro Esperança – Ibirubá – RS  - Caixa Postal 121 
Fone: (54) 3324-8100  Fax: (54) 3324-8102   Site: www.ibiruba.ifrs.edu.br 

 
 

5   REGRAS GERAIS DE FORMATAÇÃO 

5.1  FORMATAÇÃO DA PÁGINA 

O formato do papel a ser utilizado é tamanho A4 (tamanho 21cm x 29,7 cm), de cor 
branca, utilizando-se para impressão somente  um dos lados das folhas.  

As folhas devem apresentar margens que permitam a encadernação. Sendo assim, os 
trabalhos acadêmicos deverão ter margem esquerda e superior de 3 cm, e margens direita e 
inferior de 2 cm. 

 
Figura 7 - Formatação das páginas 

 

5.2   FORMATAÇÃO DO TEXTO 

O texto deve ser digitado com fonte na cor preta, podendo-se utilizar outras cores 
somente para as ilustrações. O tamanho de fonte recomendado é 12 para todo o texto, 
alinhamento justificado, com margem de início de parágrafo com 1,25 da margem esquerda e 
espaçamento entre linhas de 1,5. A fonte recomendada a ser utilizada em todo o trabalho deve 
ser Times New Roman ou Arial. 
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As citações de mais de três linhas, notas de rodapé, paginação e legendas das 
ilustrações e das tabelas devem ser digitadas em tamanho menor e uniforme, tamanho 10, 
justificado. No caso de citações de mais de três linhas, deve-se observar também um recuo de 
4 cm da margem esquerda, com espaçamento entre linhas simples. 

Os títulos das seções devem começar na parte superior da folha e devem ser 
separados do texto que os sucede por dois espaços 1,5 entre as linhas. Da mesma forma, os 
títulos das subseções. 

 
Figura 8 - Configuração das margens e paginação 

5.3   TÍTULOS  

Para evidenciar a sistematização do conteúdo do trabalho, deve-se adotar a 
numeração progressiva para as seções do texto. Os títulos das seções primárias, por serem as 
principais divisões de um texto, devem iniciar em uma nova folha. Destacam-se 
gradativamente os títulos das seções, utilizando-se os recursos de negrito, itálico ou grifo e  
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redondo, caixa alta ou versal, e outro, conforme a ABNT NBR 6024, no sumário e, de forma 
idêntica, no texto. 

Os títulos das seções primárias (capítulos) devem começar na parte superior da 
mancha (no topo da folha) e ser separados dos textos que os sucedem por dois espaços 1,5 
entre as linhas e iniciar em nova página. 

O indicativo de seção deve ser alinhado na margem esquerda, precedendo o título e 
dele separado por apenas um espaço de caractere. Todas as seções devem conter um texto 
relacionado com elas. 

1 SEÇÃO PRIMÁRIA 

1.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA 

1.1.1 Seção Terciária 
1.1.1.1 Seção Quaternária 

1.1.1.1.1 Seção Quinária 

 Seção Primária: letras todas em maiúsculo e negrito. 

 Seção Secundária: letras todas em maiúsculo. 

 Seção Terciária: letras em minúsculo e negrito. 

 Seção Quaternária: letras em minúsculo e itálico. 

 Seção Quinária: letras em minúsculo. 

5.3.1   Títulos sem indicação numérica 

Os títulos sem indicativo numérico devem ser centralizados, em caixa alta e negrito, 
com tamanho de fonte 12, conforme a ABNT NBR 6024. São eles: 

a) errata 

b) agradecimentos 

c) lista de ilustrações 

d) lista de abreviaturas e siglas 

e) lista de símbolos 

f) resumos 

g) sumário 

h) referências 

i) glossário 

j) apêndice(s) 

k) anexo(s) 
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5.4   PAGINAÇÃO 

A partir da folha de rosto, todas as folhas do trabalho devem ser contadas, mas 
numeradas somente a partir da introdução (primeiro elemento textual).  

A numeração é colocada em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, 
a 2cm da borda superior, ficando o último algarismo a 2cm da borda direita da folha. 
Trabalhos constituídos de mais de um volume devem manter uma sequência única de 
paginação, do primeiro ao último volume.  A paginação de apêndices e anexos deve ser 
sequencial à paginação do texto principal. 

5.5   CITAÇÕES 

Citação é a menção, no texto, de uma informação extraída de outra fonte. A seguir 
são apresentadas informações básicas sobre a elaboração de citações, para uma consulta mais 
completa consulte a ABNT NBR 10520. Uma citação pode ser: 

 Direta: quando o texto do autor consultado é transcrito literalmente ou em parte, 
conservando pontuação, grafia, idioma, etc. 

 Indireta: quando a informação é baseada na ideia de autores consultados, porém 
redigida com palavras do autor do trabalho em questão. 

 Citação de citação: citação direta ou indireta de uma obra cujo original não foi 
acessado. 

5.5.1   Regras Gerais de Apresentação 

Quando incluídas no parágrafo, as chamadas pelo sobrenome do autor, pela 
instituição responsável ou título devem ser apresentadas em letras minúsculas; quando entre 
parênteses, em letras maiúsculas. Exemplos: 

Segundo Gadotti (2002), “a natureza dotou os seres animados de instinto de 
conservação, através do qual eles defendem seu corpo e sua vida, evitam o que prejudica e 
procuram todo o necessário com que viver.”.  

“Pode-se dizer, portanto, que posse justa é a não viciada e injusta a que se contamina 
[...]”. (THEODORO JÚNIOR, 197, v.3, p.138). 

 

 Citações diretas com até três linhas devem estar contidas entre aspas duplas e 
inseridas no parágrafo normal. Exemplo: 
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Kanter (1996, p.136) afirma que “[...] os cosmopolitas também podem ameaçar a 
identidade e auto-estima dos habitantes locais, por diluição e comparação”. 

 Citações com mais de três linhas digitadas devem ser destacadas do texto, com 
recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra em tamanho 10, espaço simples entre as linhas 
e sem aspas. Exemplo: 

[...] os cosmopolitas também podem ameaçar a identidade e auto-estima 
dos habitantes locais, por diluição e comparação. Pessoas e empresas 
cosmopolitas não possuem apenas padrões diferentes, que ameaçam a 
‘pureza’ da cultura local, elas também provocam comparações. E, devido ao 
seu sucesso comprovado em outros lugares, é difícil ignorar os 
cosmopolitas. (KANTER, 1996, p.136) 

 

 Trechos destacados de uma citação devem ser indicados pela expressão grifo nosso, 
entre parênteses, apresentada após a chamada da citação, ou grifo do autor, caso o destaque 
já exista na obra consultada. Exemplo: 

“[...] a estrutura linha-staff tem a vantagem de oferecer uma área de assessoria e 

prestação de serviços, com predomínio da estrutura linear e conservando o princípio da 

autoridade única.” (CHIAVENATO, 2000, p.232, grifo do autor). 

 

 A citação de citação (somente usar quando não houver possibilidade de acessar o 
documento original) é apresentada da seguinte forma: AUTOR CITADO, ano de publicação 
do documento, página apud AUTOR CONSULTADO, ano de publicação do documento, 
página. Exemplo: 

 Segundo Mousnier (1960, p. 27 apud CHALITA, 1999, p.36), “a alegria consiste na 

força, o sentimento de existir proporcionado pela ação, desta dilatação de si próprio que é a 

Fama”. 

Na lista de Referências: CHALITA, Gabriel. O poder. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 
 

5.6  NOTAS DE RODAPÉ 

As notas devem ser digitadas dentro das margens, ficando separadas do texto por 
um espaço simples entre as linhas e por filete de 3 cm, a partir da margem esquerda. 
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Figura 9 - modelo de nota de rodapé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7   LEGENDAS 

Legendas são  textos que aparecem imediatamente abaixo ou ainda acima de uma 
ilustração ou tabela, identificando-a, contextualizando-a e acrescentando alguma informação.  

5.7.1   Ilustrações 

Qualquer que seja seu tipo (desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, 
mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outros), a identificação aparece na parte 
inferior, precedida da palavra designativa, seguida de seu número de ordem de ocorrência no 
texto, em algarismos arábicos, do respectivo título e/ou legenda explicativa de forma breve e  
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clara, dispensando consulta ao texto, e da fonte. A ilustração deve ser inserida o 
mais próximo possível do trecho a que se refere, conforme o projeto gráfico. 

 
Figura 10 – Modelo de legenda para ilustrações  

 
FORMATAÇÃO DA LEGENDA 
 TEXTO: tamanho 10, negrito, 

centralizado, espaço simples 
entre linhas. 

 FORMATO: palavra 
designativa (Ex: figura, 
gráfico, mapa...) seguida do 
seu número de ordem. 

 LOCALIZAÇÃO: a legenda 
deve aparecer na parte 
inferior da ilustração.  

 ILUSTRAÇÃO: deve ficar 
centralizada na página . 

 
 

 

 

 

 

 

5.7.2 Tabelas 

As tabelas apresentam informações tratadas estatisticamente, conforme IBGE 
(1993).  A estrutura da tabela é constituída de traços (retas perpendiculares), é delimitada em 
sua parte superior e na parte inferior por traços horizontais paralelos. Não delimitar (fechar) 
por traços verticais dos extremos da tabela à direita e à esquerda. Caso algum valor tabulado 
mereça explicação, este poderá ser salientado por um asterisco abaixo da tabela. 

 Quando uma tabela ocupar mais de uma página, não será delimitada na parte 
inferior, repetindo-se o cabeçalho e o título na página seguinte. Cada página devera ter uma 
das seguintes indicações: continua (na primeira), conclusão (na última) e continuação (nas 
demais).  
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5.7.3  Quadros 

Têm os mesmos princípios e recomendações das tabelas, diferindo quanto à 
indicação do tipo Quadro. O conteúdo do quadro corresponde às informações qualitativas 
que são apresentadas na maioria das vezes em forma textual, distribuídas em linhas e 
colunas.  

Graficamente, o quadro tem as linhas horizontais e verticais visíveis e o fechamento 
dos quatro lados, o que o difere da tabela. 

 
 FORMATAÇÃO DA LEGENDA 

 TEXTO: tamanho 10, negrito, 
centralizado, espaço simples 
entre linhas. 

 FORMATO: palavra 
designativa: 
TABELA/QUADRO, seguida 
do seu número de ordem. 

 LOCALIZAÇÃO: a legenda 
deve aparecer na parte 
superior da tabela/quadro. 

 FONTE: indica origem das 
informações contidas na 
tabela/quadro, ela fica na 
parte inferior da tabela com 
alinhamento à esquerda. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 – Modelo de legenda para tabelas e quadros 
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