
Normas ABNT para 
trabalhos acadêmicos



Normas da ABNT

▶ NBR 6023 – Referências (2018)

▶ NBR 6024 – Numeração progressiva (2012)

▶ NBR 6027 – Sumários (2012)

▶ NBR 6028 – Resumos (2021)

▶ NBR 10520 – Citações (2002)

▶ NBR 14724 – Apresentação de trabalhos (2011)



Apresentação gráfica
Papel

Formato A4 (210 X 297 mm) – branco

Margens
   3,0 cm na parte superior e no lado esquerdo.
   2,0 cm na inferior  e no lado direito.

Fonte
   Arial ou Times New Roman: 12 para o corpo do 
texto e 10 para citações longas, notas de 
rodapé, legendas das ilustrações e tabelas.



Espaçamento

Espaço 1,5 - para o corpo do texto

Espaço simples - citações longas, notas de 
rodapé, referências, legendas das ilustrações e 
tabelas, ficha catalográfica e a natureza do 
trabalho.

Apresentação gráfica



Parágrafo

A primeira linha de cada parágrafo deve ter 
recuo de 1,5 cm da margem esquerda para o 
corpo do texto.

Os parágrafos de citações diretas longas 
devem ter recuo de 4 cm da margem esquerda.

Apresentação gráfica



Estrutura do trabalho

Fonte: UCS (2021)



Resumo
   Em língua portuguesa e em língua estrangeira, 
apresenta-se:

a) o uso de parágrafo único, sem numeração de 
tópicos;

b) digitação em espaço simples;
c) não usar recuo na primeira linha;
d) o uso na terceira pessoa do singular;
e) que a primeira frase seja significativa, explicando 

o tema principal do documento.

Palavras-chave: administração; inovação; planejamento 
estratégico.



Sumário
Apresenta-se em página distinta com a palavra 

SUMÁRIO centralizada, em letras maiúsculas 
negritadas.

Os títulos seguem a formatação igual ao corpo 
do texto. Cada capítulo, seção ou parte deve 
apresentar:

a) indicativo numérico (se houver);
b) título e subtítulo (se houver);
c) número de página inicial, ligado ao título por 

uma linha pontilhada.



Fonte: UCS (2021)



Numeração progressiva
São utilizados algarismos arábicos na numeração.
As seções do trabalho devem seguir a formatação:

Fonte: UCS (2021)



  As citações são trechos transcritos ou informações 
retiradas de publicações utilizadas para a realização 
do trabalho.

  

Fonte: Conselho Nacional de Justiça

Citações



  As citações podem ser:

a) diretas: quando é feita a transcrição textual de 
parte da obra do autor consultado;

b) indiretas: quando o texto é baseado na obra do 
autor consultado.

Citações



    As citações diretas breves não devem ter mais de 
três linhas. Devem integrar o texto e estar contidas 
entre aspas duplas.
Ex.: 

“Quem sabe a felicidade seja uma medida que resume, 
em geral, o significado pessoal da vida e o lugar que o 
indivíduo ocupa nela.” (GIELE, 1999, p. 235).

Citações
Citações diretas breves



   São as citações diretas com mais de três linhas. Deve-se 
observar: 

a) recuo de parágrafo com 4 cm;
b) espaçamento simples;
c) texto justificado;
d) sem parágrafo;
e) sem aspas;
f)  fonte tamanho 10;
g) recomenda-se o uso de 1 (um) espaço de 1,5 entrelinhas no 

texto que sucede e antecede a citação direta maior de três 
linhas.

Citações
Citações diretas longas



Citações diretas longas

Citações



Citações indiretas

   São a reprodução da ideia ou do pensamento do autor 
da obra, transcritos com as palavras do autor do trabalho.

Ex.:
A pesquisa de Bittencourt e Mercado (2014) apontou 

que a principal causa da evasão dos alunos, no curso de 
Administração avaliado, está relacionada a problemas 
com a instituição de Ensino Superior, como a insatisfação 
com o tutor e professores e problemas com a plataforma 
de ensino e encontros presenciais.

 

Citações



Como citar os autores
a) um autor: citar o sobrenome, o ano e nº da página.
Ex.: 
(TEIXEIRA FILHO, 2005, p. 235) 

Para Teixeira Filho (2005, p. 235)

b) dois a três autores: citar os respectivos sobrenomes 
separados por ponto e vírgula, ano da obra e página da 
citação.
Ex.: 
(MARCONI; LAKATOS, 2012, p. 181) 

De acordo com Marconi e Lakatos (2012, p. 181)

Citações



c) mais de três autores: citar o sobrenome do primeiro 
autor seguido pela expressão et al., acrescida de data da 
obra e página.
Ex.: 
(QUADROS et al., 2014, p. 55) 

Como afirma Quadros et al. (2014, p. 55)

d) sem autoria conhecida: a indicação da fonte é feita 
pela primeira palavra do título seguida de reticências, da 
data de publicação do documento e da(s) página(s) da 
citação, separados por vírgula e entre parênteses. 
Ex.:  (AS OLIMPÍADAS..., 2001, p. 3)  

Citações



e) entidade coletiva: citar o nome da instituição, seguida 
de data da obra e página da citação. Nas citações 
subsequentes usar apenas a sigla.
Ex.: 
(BRASIL, 2016)  

Conforme Brasil (2016)

f) um autor e mais de uma obra: citar o sobrenome e os 
vários anos de publicação, em ordem cronológica. Quando 
o ano também for o mesmo, acrescentar letras minúsculas 
ao ano, tanto no texto, quanto nas referências.
Ex.: (BAPTISTA, 2015a) (BAPTISTA, 2015b) 

Citações



Citações
Uso do apud

O apud é usado para fazer a citação de uma 
citação, ou seja, a transcrição direta ou indireta de um 
texto ao qual não se teve acesso ao original.

Neste caso, a citação é feita pelo nome do autor 
original, seguido do termo apud e do nome do autor da 
obra consultada.

Na lista de referências, faz-se a referência do 
documento consultado.



Uso do apud
   

Ex.:
Segundo Kedebe (2010 apud MATTERA, 2014, p. 16) 
(KEDEBE, 2010 apud MATTERA, 2014, p. 16).

Fonte: UCS (2021)

Citações



    As referências devem aparecer em folha própria, e as 
regras gerais para a sua apresentação estão descritas 
abaixo:

a) devem ser elaboradas em espaço simples;
b) alinhadas somente à margem esquerda do texto;
c) e separadas entre si por uma linha em branco de 

espaço simples (NBR 6023:2018).

Devem ser padronizadas quanto à pontuação, ao 
recurso tipográfico e à adoção dos elementos 
complementares.

Referências



Fonte: UCS (2021)



Livro

Ex.:

ZANELLA, Luiz Carlos. Administração de custos em 
hotelaria. 2. ed. rev. e ampl. Caxias do Sul, RS: 
EDUCS, 2001.

MARCONDES, E.; LIMA, I. N. de (coord.). Dietas em 
pediatria clínica. 4. ed. São Paulo: Sarvier, 1993.

Referências



Livro em meio eletrônico

Ex.:
BAVARESCO, Agemir; BARBOSA, Evandro; 
ETCHEVERRY, Katia Martin (org.). Projetos de filosofia. 
Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011. E-book (213 p.). (Coleção 
Filosofia). Disponível em: 
http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/projetosdefilosofia.pdf. 
Acesso em: 3 ago. 2021.

Referências



Referências
Trabalhos acadêmicos, dissertações e teses

Ex.:
MINOZZO, Luís César. Proposta de procedimento 
metodológico para o ensino de ciências com o uso de 
tecnologias da informação e da comunicação. 2015. 
116 f. Dissertação (Mestrado em Ciências e Matemática) - 
Universidade de Caxias do Sul. Caxias do Sul, 2015.



Referências
Trabalhos acadêmicos, dissertações e teses 

em meio eletrônico
Ex.:
MINOZZO, Luís César. Proposta de procedimento 
metodológico para o ensino de ciências com o uso 
de tecnologias da informação e da comunicação. 
2015. 116 f. Dissertação (Mestrado em Ciências e 
Matemática) - Universidade de Caxias do Sul. Caxias do 
Sul, 2015. Disponível em: 
https://repositorio.ucs.br/xmlui/handle/11338/1160. 
Acesso em: 24 mar. 2021.



Referências
Parte/capítulo de livro

Ex.:
KASTRUP, Virgínia. Novas tecnologias cognitivas: o 
obstáculo e a invenção. In: PELLANDA, Nize Maria 
Campos; PELLANDA, Eduardo Campos. Ciberespaço: 
um hipertexto com Pierre Lévy. Porto Alegre: Artes e 
Ofícios, 2000. p. 38-54. 



Referências
Parte/capítulo de livro em meio eletrônico

Ex.:
INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (Brasil). 
Estômago. In: INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER 
(Brasil). Tipos de câncer. [Brasília, DF]: Instituto 
Nacional do Câncer, 2010. Disponível em: 
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecance
r/site/home/estomago/definicao. Acesso em: 18 mar. 
2021.



Artigo de revista
Ex.:
DALLA VECCHIA, Marisa Virgínia Formolo. Da educação 
e do desenvolvimento social. Chronos, Caxias do Sul, v. 
7, n. 7, p. 63-68, jan. 1975.

DOREA, R. D.; COSTA, J. M.; BATISTA, J. M.; 
FERREIRA, M. M.; MENEZES, R. V.; SOUZA, T. S. 
Reticuloperitonite traumática associada à esplenite e 
hepatite em bovino: relato de caso. Veterinária e 
Zootecnia, São Paulo, v. 18, n. 4, p. 199-202, 2011.

Referências



Artigo de revista em meio eletrônico

Ex.:
ALEXANDRESCU, D. T. Melanoma costs: a dynamic 
model comparing estimated overall costs of various 
clinical stages. Dermatology Online Journal, [s. l.], 
v. 15, n. 11, p. 1, Nov. 2009. Disponível em: http://
dermatology.cdlib.org/1511/originals/melanoma_costs/al
exandrescu.html. Acesso em: 3 nov. 2020.

Referências



Artigo de jornal

Ex.:
OTTA, Lu Aiko. Parcela do tesouro nos empréstimos do 
BNDES cresce 566 % em oito anos. O Estado de S. 
Paulo, São Paulo, ano 131, n. 42656, 1 ago. 2010. 
Economia & Negócios, p. B1.

CRÉDITO à agropecuária será de R$ 156 bilhões até 
2015. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, ano 97, n. 
156, p. A3, 20 maio 2014.

Referências



Artigo de jornal em meio eletrônico

Ex.:
CONSTANTINO, Luciana; MENA, Fernanda. Autonomia 
universitária tem novo impulso. Folha de São Paulo, 
São Paulo, 8 mar. 2004. Educação. Disponível em: 
http://www.1.folha.uol.com.br/folha/educação/Ult305u15
167.shtml/. Acesso em: 27 nov. 2020.

Referências



Legislação
Ex.:
RIO GRANDE DO SUL. [Constituição (1989)]. 
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. 4. ed. 
atual. Porto Alegre: Assembléia Legislativa do Estado 
do Rio Grande do Sul, 1995.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: seção 1, 
Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002. PL 
634/1975.

Referências



Legislação em meio eletrônico

Ex.:
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 
Presidência da República, [2016]. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui
cao.htm. Acesso em: 1 jan. 2017.

Referências



Documento de acesso exclusivo em meio 
eletrônico

Ex.:
LAPAROTOMIA. In: WIKIPEDIA: the free encyclopedia. [San 
Francisco, CA: Wikimedia Foundation, 2010]. Disponível em: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Laparotomia. Acesso em: 18 mar. 
2010.
 
CARVALHO, Mário Augusto Queiroz et al. Blog 
investigação filosófica. Rio de Janeiro, 23 abr. 2011. 
Disponível em: http:// investigacaofilosofica.blogspot.com/ 
search/label/Postagens. Acesso em: 23 ago. 2011.

Referências



Esta apresentação foi baseada em:

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL. SISTEMA 
DE BIBLIOTECAS.  Guia para elaboração de 
trabalhos acadêmicos. 7. ed. Caxias do Sul: [s. n.], 
2021. 

Referências



Maiores dúvidas entre em contato com o

Sistema de Bibliotecas - biblioteca@ucs.br

Fale com a Biblioteca através das Redes Sociais usando #bibliotecaUCS

Obrigado!

https://www.facebook.com/bibliotecaucs/
https://twitter.com/bibliotecaucs
https://www.instagram.com/bibliotecaucs/
https://www.youtube.com/user/BibliotecasUCS
https://api.whatsapp.com/send/?phone=555497044642&text=Ol%C3%A1%21+Tenho+uma+d%C3%BAvida+sobre+a+biblioteca+da+UCS&app_absent=0

