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1 INTRODUÇÃO

Este roteiro tem por finalidade orientar os alunos de graduação do Curso de

Odontologia da ULBRA Campus Torres, na elaboração dos Trabalhos de Conclusão

de Curso (TCCs),  nos formatos projeto  de pesquisa  e pôster  (disciplina TCC I),

monografia e artigo científico (Disciplina TCC II).

O manual configura um instrumento de apoio científico que informa questões

pertinentes à composição do texto e apresentação gráfica dos TCCs.

A disciplina de TCC I proporciona aos graduandos, elementos básicos para a

leitura crítica, elaboração de um Projeto de Pesquisa e elaboração de um Pôster.

Estas  etapas,  culminarão  na  apresentação  do  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso

propriamente dito. 

A disciplina de TCC II  proporciona aos graduandos, elementos básicos para

a elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso no formato Monografia ou

Artigo Científico, conforme previsto no Regulamento de TCC vigente no curso. 

Os elementos e normativas  que constituem o projeto de pesquisa,  pôster,

monografia  e  artigo  científico,  foram  distribuídos  sistematicamente  em  seções

próprias deste Manual, com o intuito de facilitar a consulta pelos alunos, professores

e banca examinadora.

Com o objetivo  de  auxiliar  na  formatação  e  esclarecer  dúvidas,  quanto  a

existência e  utilização das ferramentas do editor de texto, ao final deste manual está

ilustrado  o  passo-a-passo  de  diversas  funções  que  auxiliarão  na  composição  e

edição dos documentos.
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2 PROJETO DE PESQUISA : ABNT NBR 15287/2011

O Projeto de pesquisa deve ser apresentado conforme orientações da ABNT

NBR  15287/2011,  salvo  indicações  especificadas  neste  manual,  ou  questões

pontuais  indicadas  pelo  professor  orientador  ou  coordenação  do  curso. Abaixo

segue a listagem de normas indispensáveis na aplicação desta norma e que podem

ser consultadas neste manual.

a) Referências conforme Vancouver.

b) Numeração progressiva (divisões das seções e como devem figurar no

sumário) conforme ABNT NBR 6024.

c) Sumário conforme ABNT NBR 6027.

d) Citações conforme Vancouver.

e) Tabelas (preenchimento com dados numéricos) conforme IBGE. Normas

de  apresentação  tabular.  3.ed.  Rio  de  Janeiro,  1993.  Disponível  em:

<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf>

A seguir estão apresentados nesta seção e suas subdivisões, informações

necessárias  à  apresentação  gráfica  dos  elementos  específicos  para  Projeto  de

Pesquisa.

 Existem  elementos  em  comum,  na  redação  de  projetos  de  pesquisa,

monografias e artigos científicos. Nestes casos, as normativas serão as mesmas,

sendo especificada a secção que deve ser consultada. Por exemplo: a folha de rosto

é um elemento obrigatório nos três trabalhos, sendo que as informações para sua

redação estão contidas na secção 7.

2.1 Estrutura

O  quadro  abaixo  apresenta  a  sequência  dos  elementos  obrigatórios  e

opcionais do Projeto de Pesquisa. A última coluna (*)  apresenta a seção contida

neste manual, que deve ser consultada para a confecção de cada etapa.

Parte Externa Falsa capa
* Seção 6

Capa

Parte Interna:
Elementos Pré-Textuais

Folha de rosto (Obrigatório) * Seção 7
Lista de ilustrações (inclui todos 
exceto tabelas) (opcional) * Seção 10
Lista de tabelas (opcional)
Sumário (obrigatório) *Seção 11

Continua
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Continuação

Parte Interna:
Elementos Textuais

Parte introdutória (tema do projeto, 
problema abordado, hipótese, 
objetivos geral e específicos)

* Seção 2.3
Antecedentes científicos e 
justificativa com referencial teórico
Metodologia a ser utilizada
Orçamento
Cronograma

Parte Interna:
Elementos Pós-
Textuais

Referências (obrigatório) *Seção 12
Apêndice (opcional)

*Seção 13
Anexos (opcional)

2.2 Regras Gerais da Apresentação Física

As regras gerais da apresentação física do Projeto de Pesquisa,  devem ser

conforme as normativas indicadas nas seções que seguem.

2.2.1 Formato e espaçamento

Padrão de digitação dos textos.

a) Cor preta (outras cores somente para as ilustrações).

b) Somente fonte tipo arial para todo o trabalho (incluindo legendas, notas,

preenchimento de tabelas e quadros e paginação).

c) Fonte tamanho 12 para o texto  e referências (inclusive informações na

capa e folha de rosto).

d) Fonte tamanho 10 para:

 citações longas (diretas com mais de 3 linhas);

 notas de rodapé;

 paginação;

 conteúdo de tabelas e quadros;

 legendas;

 fonte, legendas e notas das ilustrações, quadros e tabelas.

e) Espaçamento entre linhas 1,5, com 0 (zero) de espaço antes e depois

para:

 texto (inclusive informações na capa e folha de rosto);

 referências.
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f) Espaçamento entre linhas é 1,0 (simples com 0 (zero) de espaço antes e

depois para:

 natureza do trabalho;

 citações longas (mais de 3 linhas);

 notas de rodapé;

 conteúdo de tabelas e quadros;

 fonte, legendas e notas das ilustrações, quadros e tabelas.

g) Recuo de parágrafo 1,25 cm no texto.

h) Impressão em folha A4 (21 cm x 29,7 cm), apenas no anverso (um dos

lados da folha.

i) Seções primárias (consultar neste Manual seção  11.1) devem iniciar na

parte superior de nova página.

j) Margens:

2.2.2 Paginação

Contar-se a partir da folha de rosto, porém a numeração aparece a partir da

primeira página textual, mantendo-se uma única sequência até o final do trabalho,

sempre em algarismos arábicos (por exemplo, 4, 5, 6...)

Ao editar a paginação utilize o mesmo tipo de fonte arial, tamanho 10.

O número da página deve  estar  na  parte  superior  da  página,  à  2  cm da

margem superior e alinhado a direita da folha.

2 cm

3 cm

3 cm 2 cm
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Na seção  11.2 deste Manual está apresentado um passo-a-passo de como

inserir e formatar a paginação conforme as exigências apresentadas.

2.2.3 Numeração progressiva

As  divisões  das  seções  devem  seguir  as  especificações  contidas  neste

Manual na seção 11.1.

2.2.4 Citações

As citações devem seguir o modelo Vancouver, as especificações para sua

correta aplicação estão contidas neste Manual na seção 14.

2.2.5 Siglas

As orientações para as siglas são as mesmas para o Projeto de Pesquisa,

Banner e a Monografia, por este motivo as regras para sua utilização e formatação

estão dispostas em seção própria neste manual na seção 15.1.

2.2.6 Ilustrações

As  orientações  para  as  ilustrações  são  as  mesmas  para  o  Projeto  de

Pesquisa e a Monografia, por este motivo as regras para sua utilização e formatação

estão dispostas neste manual na seção 15.2.

2.3 Elementos Textuais

Nos  elementos  textuais  serão expostos  os conteúdos  desenvolvidos  no

trabalho. Devem contemplar os elementos apresentados a seguir.
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2.3.1 Parte Introdutória

A  parte  introdutória  do  Projeto  de  Pesquisa  deve  apresentar  o  tema,  o

problema a ser abordado, a hipótese e os objetivos geral e específicos.

a) Tema:  é  o  assunto  escolhido  para  desenvolver  a  pesquisa  realizada,

necessitando muitas vezes definir qual o enfoque que será explicitado no

decorrer do trabalho.

b)  Problema  abordado:  é  a  formulação  da  problemática  da  pesquisa.  O

problema deve ser uma pergunta formulada que expresse a dúvida a ser

esclarecida com a pesquisa.

c) Hipótese: é uma suposição (utiliza frase afirmativa) dando resposta(s) ao

problema  abordado,  que  será  confirmado  ou  negado  ao  decorrer  dos

processos que envolvem o projeto de pesquisa e o trabalho de conclusão

do curso.

d) Objetivo  geral:  parágrafo  único  contendo  o  propósito  que  se  pretende

alcançar com a pesquisa.

e) Objetivos  Específicos:  é  a  fragmentação  do  objetivo  geral,  visando  a

instrumentalização  e  etapas  necessárias   para  alcançar  a  proposta  da

pesquisa. Cada objetivo específico deve iniciar com verbo indicativo, e não

deve ser repetido (por exemplo: esclarecer, definir, demonstrar, registrar,

apresentar, classificar, investigar, etc.).

2.3.2 Antecedentes Científicos e Justificativa

É  necessário  embasamento  científico, por  meio  de  referencial  teórico

atualizado,  para a composição dos antecedentes e justificativa.

Nesta etapa, o aluno deverá expor as razões que influenciaram na definição

do tema e o delineamento necessários à pesquisa. Para tal, devem ser consultados

e citados materiais de cunho científico que embasem os pontos necessários, além

da exposição das ideias do próprio autor.
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2.3.3 Metodologia

A Metodologia pode ser divida em quantas seções forem necessárias, para

melhor exposição do conteúdo.

Deve conter procedimentos técnicos, métodos, explicações e detalhamentos

que serão utilizados para a pesquisa. Também deve apresentar o tipo de pesquisa a

ser realizada (revisão da literatura, investigação científica ou relato de caso).

Para  pesquisas  que  envolvem  seres  humanos  (investigação  ou  relato  de

caso) é obrigatório submeter ao Comitê de Ética da Instituição. Esta submissão deve

estar presente no Cronograma do Projeto de Pesquisa.

2.3.4 Orçamento

É obrigatória a descrição de previsão de recursos envolvidos na pesquisa,

que devem ser descritos e quantificados em uma planilha.

Descreve-se no orçamento materiais de consumo, materiais permanentes e

serviços terceirizados.

Segue  abaixo  dois  exemplos  de  planilhas  em  que  planifica  o  orçamento

previsto.

Descrição
Quantidade

(un)

Valor Unitário

($)

Valor Total

($)
Luvas (caixa) 2 20,00 40,00
Máscara (caixa) 2 20,00 40,00
Folha A4 (pacote com 100 folhas) 1 8,00 8,00
Impressões preto e branco 80 0,15 12,00
Impressões A3 Colorida 6 1,50 9,00

Total 109,00
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Descrição
Quantidade

(un)

Valor Unitário

($)

Valor Total

($)
Material de Consumo

Luvas (caixa) 2 20,00 40,00
Máscara (caixa) 2 20,00 40,00
Folha A4 (pacote com 100 folhas) 1 8,00 8,00

Serviço Terceirizado
Impressões preto e branco 80 0,15 12,00
Impressões A3 colorida 6 1,50 9,00

Total 109,00

2.3.5 Cronograma

No cronograma deve estar planificado cada uma das etapas da pesquisa e o

tempo utilizado no desenvolvimento destas etapas.

A linha do tempo do cronograma inicia no projeto de pesquisa e finaliza na

defesa do trabalho de conclusão de curso.

Deve-se respeitar as margens da folha, por este motivo pode-se optar por

fonte menor que tamanho 12.

A seguir são apresentados dois exemplos de cronogramas.

2011 2012

Ago. Set. Out. Nov. Dez. Mar. Abr. Maio Jun. Jul.

Escolha do Tema X

Encontro Orientador X X X X X X X X

Pesquisa Bibliográfica X X X X X X X X X X

Leitura e Fichamento X X X X X X X

Elaboração do projeto X X X X

Revisão do projeto X X

Entrega do projeto X

Coleta de dados X X X X X

Revisão da 
monografia X X

Entrega do trabalho e 
preparação p/ 
defesa

X

Apresentação do 
trabalho em banca X
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Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

2016

Revisão de literatura X X X X X X X X X X

Seleção dos prontuários X X X X X X X

Coleta de dados /
Preenchimento das fichas

X X X X X X

2017

Análise dos dados
coletados

X X X

Redação e revisão do
artigo e TCC

X X

Apresentação para a
banca

X

2.4 Elementos Pós-Textuais

A seguir estão apresentados os elementos pós textuais e as orientações para

sua correta composição e apresentação gráfica.

2.4.1 Referências

As  referências  devem  seguir  o  modelo  Vancouver,  que  está  apresentado

neste Manual na seção 12.

A seção “referências” será composta exclusivamente por materiais citados no

corpo do texto (Elementos textuais),  incluindo ilustrações e tabelas. Os  materiais

consultados e não citados, não deverão estar referenciados.

ATENÇÃO

Irão compor as citações e referências somente às fontes consultadas na

íntegra. No caso de uma fonte citar obra, e o conteúdo desta citação for

imprescindível  para  o  embasamento  do  texto,  DEVE-SE

BUSCAR/ACESSAR ESTA OBRA NA ÍNTEGRA, sempre conferindo se a

colocação inicial está correta ou não.

2.4.2 Apêndices e Anexos
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Apêndice  é  o  texto  elaborado  pelo  graduando,  no  intuito  de  ilustrar  a

argumentação  do  texto.  São  textos  ou  documentos  (tabelas,  quadros,  gráficos,

questionários, etc.) desenvolvidos pelo próprio graduando.

Anexo  é  o  texto  ou  documento  não  elaborado  pelo  graduando  que

fundamente,  comprove  ou  ilustre  a  argumentação;  são  ilustrações,  tabelas,

questionários, etc. já existentes e publicados em algum suporte, na qual auxilie na

compreensão do trabalho.

As  especificações  de  composição  e  apresentação  gráfica  de  apêndices  e

anexos estão apresentados neste manual na seção 13.
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3 PÔSTER

A elaboração e layout do pôster segue as indicações disponibilizadas  pela

organização do evento que o aluno participará.

No caso da Semana Acadêmica, as normas estarão apresentadas em site do

próprio evento. Se a participação ocorrer no Salão de Iniciação Científica a Pesquisa

e Extensão do Campus Torres, normalmente as normas são disponibilizadas no site

da Universidade.
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4 MONOGRAFIA

A Monografia  deve  ser  apresentada  conforme orientações  da  ABNT NBR

14724/2011,  salvo  indicações especificadas  neste  manual,  ou  questões pontuais

indicadas pelo professor orientador ou coordenação do curso.

Abaixo  segue  a  listagem  de  normas  indispensáveis  para  a  confecção  do

trabalho que podem ser consultadas neste manual:

a) referências: conforme Vancouver;

b) numeração progressiva  (divisões das seções e como devem figurar  no

sumário) ABNT NBR 6024;

c) sumário: conforme ABNT NBR 6027;

d) resumo: conforme ABNT NBR 6028;

e) citações: conforme Vancouver;

f) tabelas (preenchimento com dados numéricos): conforme IBGE. Normas

de  apresentação  tabular.  3.ed.  Rio  de  Janeiro,  1993.  Disponível  em:

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf;

A seguir estão apresentados nesta seção e suas subdivisões, informações

necessárias à apresentação gráfica dos elementos específicos para Monografia. As

informações e elementos em comum nos trabalhos, serão especificadas em seção

própria mais adiante.

4.1 Estrutura

O  quadro  abaixo  apresenta  a  sequência  de  elementos  obrigatórios  e

opcionais  da  Monografia.  A  última  coluna (*)  apresenta  a  seção  contida  neste

manual, que deve ser consultada para a confecção de cada etapa.

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf
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Parte Externa
Falsa Capa (obrigatório)

*Seção 6
Capa (obrigatório)

Parte Interna:
Elementos Pré-
Textuais

Folha de rosto (obrigatório) * Seção 7
Parecer de admissibilidade ou 
Folha de aprovação (obrigatório)

*Seção 8

Dedicatória (opcional)
*Seção 15.3Agradecimentos (opcional)

Epígrafe (opcional)
Resumo em português (obrigatório)

*Seção 9Resumo em língua estrangeira 
(obrigatório)
Lista de ilustrações (inclui todos 
exceto tabelas) (opcional) *Seção 10
Lista de tabelas (opcional)
Sumário (obrigatório) *Seção 11

Parte Interna:
Elementos Textuais

Introdutória Introdução (obrigatória)
Objetivo (obrigatória)

Desenvolvimento Os elementos que compõem esta 
etapa, devem estar de acordo com o
tipo de trabalho (Relato de Caso, 
Investigação Científica ou Revisão 
de Literatura) conforme explicação 
contida na seção 4.3.2

Conclusão Os elementos que compõem esta 
etapa, devem estar de acordo com o
tipo de trabalho (Relato de Caso, 
Investigação Científica ou Revisão 
de Literatura) conforme explicação 
contida na seção 4.3.2

Parte Interna:
Elementos Pós-
Textuais

Referências (obrigatório) *Seção 12
Apêndice (opcional) *Seção 13
Anexos (opcional)

4.2 Regras Gerais da Apresentação Escrita 

As regras gerais da apresentação escrita para o TCC no formato Monografia

devem ser conforme indicado a seguir.

4.2.1 Formato e espaçamento

Padrão de digitação dos textos.

a) Cor preta (outras cores somente para as ilustrações).

b) Fonte  tipo  arial  para  todo  o  trabalho  (incluindo  legendas,  notas,

preenchimento de tabelas e quadros e paginação).

c) Fonte tamanho 12 para o texto  e referências (inclusive informações na

capa e folha de rosto).
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d) Fonte tamanho 10 para:

 natureza do trabalho;

 citações longas (mais de 3 linhas)

 notas de rodapé;

 paginação;

 conteúdo de tabelas e quadros;

 fonte, legendas e notas das ilustrações, quadros e tabelas;

e) Espaçamento entre linhas 1,5, com 0 (zero) de espaço antes e depois

para:

 texto (inclusive informações na capa e folha de rosto);

 referências.

f) Espaçamento entre linhas é 1,0 (simples com 0 (zero) de espaço antes e

depois para:

 natureza do trabalho;

 citações longas (mais de 3 linhas);

 notas de rodapé;

 conteúdo de tabelas e quadros;

 fonte, legendas e notas das ilustrações, quadros e tabelas;

g) Recuo de parágrafo 1,25 cm no texto.

h) Impressão em folha A4 (21 cm x 29,7 cm), apenas no anverso (um dos

lados da folha.

i) Seções primárias ( conforme este Manual seção 11.1) devem iniciar na

parte superior de nova página.

j) Margens: 

3 cm

2 cm3 cm

2 cm
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4.2.2 Paginação

Contar-se a partir da folha de rosto, porém a numeração aparece a partir da

primeira página textual, mantendo-se uma única sequência até o final do trabalho,

sempre em algarismos arábicos ( por exemplo, 4, 5, 6...)

Ao editar a paginação utilize o mesmo tipo de fonte arial, tamanho 10.

O número da página deve  estar  na  parte  superior  da  página,  à  2  cm da

margem superior e alinhado a direita da folha.

Na seção  11.2 deste Manual está apresentado um passo-a-passo de como

inserir e formatar a paginação conforme as exigências apresentadas.

4.2.3 Numeração progressiva

As  divisões  das  seções  devem  seguir  as  especificações  contidas  neste

Manual na seção 11.1.

4.2.4 Citações

As citações devem seguir o modelo Vancouver, as especificações para sua

correta aplicação estão contidas neste Manual na seção 14.

4.2.5 Siglas

As orientações para as siglas são as mesmas para o Projeto de Pesquisa,

Banner e a Monografia, por este motivo as regras para sua utilização e formatação

estão dispostas em seção própria neste manual na seção 15.1.

4.2.6 Ilustrações

As  orientações  para  as  ilustrações  são  as  mesmas  para  o  Projeto  de

Pesquisa e a Monografia, por este motivo as regras para sua utilização e formatação

estão dispostas neste manual na seção 15.2.
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4.3 Elementos Textuais

Os elementos textuais é onde são expostos o conteúdos desenvolvidos no

trabalho.

4.3.1 Parte Introdutória

A  parte  introdutória  é  obrigatória  e  composta  de  introdução  e  objetivos,

independente do tipo de trabalho.

a) I  ntrodução: contempla a apresentação do assunto do trabalho, delimitação

e definição do tema e problema da pesquisa e justificativa para a realização

do trabalho.

b) O  bjetivos: tratam do propósito do trabalho,  podem estar subdivididos em

geral e específico e identificados por tópicos numerados.

4.3.2 Desenvolvimento   e Conclusão

As  etapas  que  compõem  o  desenvolvimento e  conclusão da monografia,

dependem do tipo de trabalho desenvolvido pelo aluno. Devem seguir a normativa

que segue nos quadros abaixo. 

a) R  evisão  Literatura:  modalidade  de  trabalho  que  faz  uma  revista  da

literatura existente.

Metodologia Esclarece a forma como foram obtidas as fontes de pesquisa e
como foi realizada a sua seleção e inserção no trabalho

Revisão de literatura Capítulo abrangente sobre a literatura concernente ao tema do
trabalho

Considerações Finais Síntese  do  que  o  levantamento  e  análise  da  literatura
demonstraram
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b) I  nvestigação    C  ientífica:  o autor  desenvolve  uma  metodologia  para

comprovar os objetivos propostos.

Metodologia É o método, a maneira como o trabalho será desenvolvido, o
curso de ação. 

Resultados Apresentação do que foi obtido, pode ser na forma explicativa,
gráficos ou tabelas.

Discussão Estabelece relações e associações com base nos resultados
obtidos e na literatura

Conclusão Deve estar de acordo com os objetivos do trabalho.

c) R  elato  de  caso ou caso clínico:  relato  cuidadoso e  detalhado do

perfil de um único paciente.

Revisão de Literatura Deve ser de acordo com o caso a ser apresentado, abordando
todos os temas pertinentes à conceitos, formas de diagnóstico
e tratamento... de acordo com a literatura atual.

Relato de caso Descrição completa (passo a passo) do que foi realizado.
Considerações Finais O Texto deve abordar às questões relativas ao caso clínico

abordado e à revisão de Literatura.
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5 ARTIGO CIENTÍFICO

No caso de optar-se pelo formato artigo para o Trabalho de Conclusão de

Curso, deve-se selecionar um periódico científico da área de odontologia, em que o

graduando irá compor seu trabalho segundo as orientações indicadas aos autores

deste periódico.

Para a apresentação junto a Universidade, é necessário seguir as  normativas

abaixo.

a) Cor preta (outras cores somente para as ilustrações).

b) Margens (considerando folha A4)

c) Para  paginação  deve  contar-se  a  partir  da  folha  de  rosto,  porém  a

numeração aparece a partir da primeira página textual, mantendo-se uma

única sequência até o final do trabalho, sempre em algarismos arábicos

(utilize por exemplo 4, 5, 6...). Ao editar a paginação utilize o mesmo tipo

de fonte do texto (arial  ou times new roman) no tamanho 10, na parte

superior da página, à 2 cm da margem superior e alinhado a direita da

folha.

d) Independente  do  periódico  selecionado  para  submissão,  o  artigo  deve

apresentar a estrutura descrita na sequência. 

2 cm

2 cm3 cm

3 cm
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O  quadro  abaixo  apresenta  a  sequência  dos  elementos  obrigatórios  e

opcionais do artigo científico.  A última coluna (*)  apresenta a seção contida neste

manual, que deve ser consultada para a confecção de cada etapa.

Parte Externa
Falsa Capa

*Seção 6.
Capa (obrigatório)

Parte Interna:
Elementos Pré-
Textuais

Folha de rosto (obrigatório) *Seção 7
Parecer de admissibilidade ou 
Folha de aprovação (obrigatório)

*Seção 8

Dedicatória (opcional)
*Seção 15.3Agradecimentos (opcional)

Epígrafe (opcional)
Resumo em português (obrigatório)

*Seção 9Resumo em língua estrangeira 
(obrigatório)
Lista de ilustrações (inclui todos 
exceto tabelas) (opcional) *Seção 10
Lista de tabelas (opcional)
Sumário (obrigatório) *Seção 11

Parte Interna:
Artigo Científico

Artigo científico Conforme instruções aos autores do 
periódico selecionado. 

Parte Interna:
Elementos Pós- 
Textuais

Apêndice (opcional) *Seção 13
Anexos (opcional) *Seção 13
Normas do Periódico 
selecionado\Diretrizes aos autores

Apresentar as diretrizes do periódico
selecionado (conforme exemplo da 
página seguinte)

No caso do periódico selecionado, solicitar algum elemento já apresentado

anteriormente  no  capítulo  “pré-textual”  do  TCC,  este  não deverá  aparecer

novamente, porém o referido elemento segue as diretrizes do periódico. O exemplo

mais comum é o resumo, que já está contemplado antes do sumário (conforme o

manual) e não deve ser repetido no decorrer do artigo.

Abaixo segue exemplo da apresentação gráfica das “Normas do Periódico

Selecionado”.
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6 FALSA CAPA E CAPA

A falsa capa e a capa são elementos obrigatórios para projeto de pesquisa,

monografia e artigo científico.

Mantenha o padrão, tipo de letra arial, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre

linhas, 0 (zero) de espaço antes e depois.

6.1 Falsa Capa

A  Falsa  Capa  é  um  elemento  obrigatório  para  Projeto  de  Pesquisa,

Monografia  e  Artigo  Científico,  está  disponível  para  impressão  colorida  no  link

<.http://ulbratorres.com.br/arquivo_blogs/odonto/CAPA%20TCC%20Odonto.jpg>.

Não há necessidade de deixar folha em branco para Falsa Capa (ver abaixo),

pois esta deverá constar somente na versão impressa.
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6.2 Capa

Todos os elementos da capa devem ser centralizados e sem espaço de recuo

de parágrafo.

As informações que compõem a capa estão apresentadas no quadro abaixo,

assim como indicações da forma correta de grafia.

Elemento
Projeto Pesquisa,

Monografia e Artigo
Científico

Descrição da Apresentação Gráfica
Todos centralizados, sem recuo de

parágrafo.
Logo da Instituição Opcional Ver instruções na sequência
Instituição na qual é 
submetido

Obrigatório
Todas em maiúsculas, sem negrito.

Campus na qual é submetido Obrigatório
Curso Obrigatório
Nome completo do graduando Obrigatório

Todas em maiúsculas, com negrito.
Título Obrigatório

Subtítulo Obrigatório, se houver
Antecedido por dois pontos (:).
Primeira letra das palavras em

maiúsculas, sem negrito.
Local da instituição que se 
apresenta.

Obrigatório
APENAS A CIDADE.

Primeira letra em Maiúscula, sem negrito

Ano de depósito (entrega). Obrigatório
APENAS O ANO (não usar indicação de

mês ou semestre).
Sem negrito.

A seguir  estão os passos para localizar,  copiar,  inserir  e  ajustar  o  LOGO

AUTORIZADO no trabalho:

a) acesse

<http://www.ulbra.br/upload/01932e02023ffd8f584c0b1bd7960ab0.gif>;

b) clique com o botão direito do mouse sobre a imagem, e selecione “Copiar a

Imagem”;

c) na primeira  linha da primeira folha  do seu trabalho clique com o botão

direito e selecione “Colar”;

d) na barra de menus do Word, selecione a aba “ferramentas de imagem”;

e) altere o tamanho vertical para 3 cm;

Abaixo segue exemplo da capa a ser seguido na disposição das informações

e destaques tipográficos.
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7 FOLHA DE ROSTO

Mantenha o padrão do tipo de letra, arial, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre

linhas, exceto  no elemento “NATUREZA DO TRABALHO” que deve ser em fonte

tamanho 10 e espaçamento de 1,0 (simples) entre linhas.

Os elementos da folha de rosto devem ser  centralizadas (sem espaço de

recuo de p..+

8arágrafo),  exceto  a  NATUREZA  DO  TRABALHO  que  deve  ficar  com

alinhamento justificado da metade da folha (8 cm) para a direita.

Segundo ABNT, a folha de rosto é um elemento obrigatório para a Monografia

e Projeto de Pesquisa.

As informações que compõem a folha estão apresentadas no quadro abaixo,

assim como indicações da forma correta de grafia.

Elemento
Projeto Pesquisa,

Monografia e Artigo
Científico

Descrição da Apresentação Gráfica

Nome completo do graduando Obrigatório Centralizado, sem recuo de parágrafo.
Todas em maiúsculas, com negrito.Título Obrigatório

Subtítulo Obrigatório, se houver

Centralizado, sem recuo de parágrafo.
Antecedido por dois pontos (:).
Primeira letra das palavras em

maiúsculas, sem negrito.
Natureza do trabalho

Obrigatório

Texto conforme especificado abaixo.
Alinhamento justificado a 8 cm da

margem esquerda (na barra de
ferramentas do Word, flecha do botão

Parágrafo, em Recuo esquerda,
preencher com 8 cm).

Nome  e  titulação  do
orientador  e  coorientador,  se
existir.

Obrigatório
Centralizado, sem recuo de parágrafo.
Apenas iniciais em maiúsculas, sem

negrito.
Local  da  instituição  que  se
apresenta; Obrigatório

Centralizado, sem recuo de parágrafo.
APENAS A CIDADE.

Primeira letra em Maiúscula, sem negrito.
Ano de depósito (entrega).

Obrigatório

Centralizado, sem recuo de parágrafo.
APENAS O ANO (não usar indicação de

mês ou semestre).
Sem negrito.

Segue exemplos da redação da natureza do trabalho.

a) Projeto  de  pesquisa:  Projeto  de  Pesquisa  apresentado  como  requisito

parcial para aprovação da disciplina TCC I do Curso de Graduação em

Odontologia da Universidade Luterana do Brasil - ULBRA, Campus Torres.
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b) Monografia: Trabalho de Conclusão de Curso apresentada ao Curso de

Odontologia da Universidade Luterana do Brasil - ULBRA, Campus Torres

como requisito parcial para a obtenção do título de Cirurgião Dentista.

Segue a redação para o orientador e coorientador (atente para o uso ou não

de ponto):

a) quando Especialista: Esp. João de Jesus;

b) quando Mestre: Ms. João de Jesus ou Mª Maria de Jesus;

c) quando Doutor: Dr. João de Jesus ou Dra Maria de Jesus;

d) quando Pós-Doutor: Pós-Dr. João de Jesus ou Pós-Dra Maria de Jesus;

e) quando doutorado fora do país:  PhD João de Jesus ou PhD Maria  de

Jesus.

Lembramos que todos os orientadores devem ser professores da Instituição

por este motivo torna-se dispensável esta indicação.

Abaixo segue exemplo da capa a ser seguido na disposição das informações

e destaques tipográficos:
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8 PARECER DE ADMISSIBILIDADE E FOLHA DE APROVAÇÃO

O Parecer de Admissibilidade será fornecido pela Coordenação da Disciplina

de TCCII do Curso de Odontologia. Deve ser assinado pelo professor orientador,

determinando assim que o trabalho está apto para ser defendido pelo aluno.

O  Parecer  deve  ser  inserido  na  versão  que  será  apreciada  pela  banca

examinadora. Sugere-se deixar espaço reservado (folha em branco) no trabalho que

está sendo desenvolvido.

A Folha de Aprovação será fornecida pela Coordenação da Disciplina de TCC

II  do  Curso  Odontologia,  após  a  defesa  oral  do  trabalho.  Portanto  a  Folha  de

Aprovação será inserida somente na versão final após as correções indicadas pela

banca examinadora.

Desta  forma,  não  há  necessidade  de  deixar  espaço  reservado  (folha  em

branco)  no  trabalho  que  estão  sendo  desenvolvidos  a  Monografia  ou  o  Artigo

Científico.
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9 RESUMOS

O resumo em português (língua vernácula) é obrigatório para o Pôster, Artigo

Científico e Monografia.

O resumo em língua estrangeira é obrigatório apenas para a Monografia e

algumas  vezes  para  Artigo  Científico  (consulte  as  orientações  aos  autores  do

periódico escolhido).

As indicações para o Resumo seguem a ABNT NBR 6028/2003.

DICAS:

 Utilize verbos na forma indicativa, voz ativa e na 3ª pessoa do singular
(por  exemplo:  ao  invés  de  “entendendo”,  utilize  “entende-se”,  ou
“apresentando”, utilize “apresenta”);

 Não utilize enumeração de tópicos;
 PARÁGRAFO  ÚNICO  (alinhamento  justificado,  sem  recuo  de

parágrafo);
 Espaçamento entre linhas de 1,5, exceto para artigo científico quando o

periódico selecionado assim determinar;
 ITÁLICO somente para estrangeirismos.

Quanto a extensão do texto do resumo:

a) para  Monografia de 150 a 500 palavras;

b) para Artigos Científico, a ABNT recomenta de 100 a 250 palavras.

A contagem de palavras pode ser consultada da seguinte forma:

a) selecione o texto do resumo;

b) verifique a quantidade de palavras no canto inferior esquerdo da tela do

Word, conforme ilustração abaixo:
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Palavras-Chaves:

a) são termos que representam o conteúdo do documento;

b) devem ser cuidadosamente escolhidas em vocabulário controlado (indica-

se  o  DeCS,  disponível  em:  <http://decs.bvs.br/cgi-

bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-

bin/decsserver/decsserver.xis&interface_language=p&previous_page=hom

epage&previous_task=NULL&task=start>);

c) usa-se ponto entre as palavras-chave;

d) escolher entre três e seis termos.

Uma linha em 
branco.

Uma linha em 
branco.
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10 LISTAS

As listas são elementos opcionais no Projeto de Pesquisa e na Monografia,

devem estar antes do sumário, conforme a sequência abaixo:

a) lista de ilustrações;

b) lista de tabelas;

c) lista de abreviaturas e siglas;

d) lista de símbolos.

Para  Artigos  Científicos,  nos  casos  em  que  houver  ilustrações,  tabelas,

abreviaturas,  siglas  e  símbolos,  as  respectivas  listas  devem  ser  inseridas  nos

elementos pré-textuais, conforme seção 4.3.2 deste manual.

10.1 Lista de Ilustrações

A lista  de  ilustrações é  um elemento  opcional,  sugere-se  que seja  criada

quando existir no texto 5 ou mais ilustrações.

Elaborada de acordo com a ordem que as ilustrações aparecem no texto.

Sugerem-se duas formas para designar as ilustrações (ver exemplos ao final

da seção):

a) apenas o termo “ilustração” para todos os tipos de ilustrações;

b) termo  próprio  para  o  tipo  de  ilustração  (desenho,  figura,  esquema,

fluxograma, fotografia, gráfico, etc.).

Para  o  segundo  caso  (termo  próprio  para  cada  tipo  de  ilustração),  é

obrigatório a criação de uma lista para cada tipo de ilustração, ou seja, uma lista

para cada tipo de ilustração em página própria.

Quanto à apresentação gráfica da lista segue a mesma forma do texto (termo

que designa,  seu nº  correspondente,  espaço,  hífen,  espaço título  da  ilustração),

porém com alinhamento conforme apresentado nos exemplos abaixo.
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10.2 Lista de Tabelas

As tabelas são segundo IBGE (1993) uma forma não descritiva de apresentar

informações, em que os dados apresentados são dados numéricos.

TABELA QUADRO (tipo de ilustração)

Informação central número.
Informação central descritiva ou

símbolo.
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A apresentação gráfica de tabelas segue orientações do IBGE (1993), na obra

“Normas  de  Apresentação  Gráfica”  disponível  em:

<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf>.

A lista de tabelas é um elemento opcional, sugere-se que seja criada quando

existir no texto 5 ou mais tabelas.

Elaborada de acordo com a ordem que as tabelas aparecem no texto.

Quanto à apresentação gráfica da lista de tabelas segue a mesma forma do

título  da  tabela  como  está  no  texto  (expressão  “Tabela”,  o  nº  correspondente,

espaço,  hífen,  espaço  título  da  tabela),  porém  com  alinhamento  conforme

apresentado no exemplo abaixo.

10.3 Lista de Abreviaturas e Siglas

A lista de abreviaturas e siglas é um elemento opcional, sugere-se que seja

criada quando existir no texto 5 ou mais abreviaturas e/ou siglas.

Elaborada de acordo com a ordem alfabética das abreviaturas e/ou siglas

presentes no texto.

Deve-se digitar a abreviatura e/ou sigla seguido da palavra ou expressão por

extenso.

Sugere-se o alinhamento conforme exemplo a seguir.
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10.4 Lista de Símbolos

A  lista  de  símbolos  é  um  elemento  opcional,  sugere-se  que  seja  criada

quando existir  no  texto  5  símbolos  diferentes,  que  aparecem diversas  vezes  no

texto.

Elaborada de acordo com a ordem que os símbolos aparecem no texto.

Deve-se digitar o símbolo seguido de seu significado.

O  alinhamento  da  Lista  de  Símbolos  é  o  mesmo  aplicado  para  Lista  de

Abreviaturas e Siglas (seção anterior).
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11 DIVISÃO DAS SEÇÕES, PAGINAÇÃO E SUMÁRIO

Para a correta elaboração e apresentação gráfica do Sumário, é necessário

anteriormente a aplicação da norma ABNT de Divisão das Seções e das orientações

para a numeração.

11.1 Divisão das Seções

As orientações para a divisão das seções segue a ABNT NBR 6024 na sua

versão vigente:

a) toda a parte  textual  do trabalho deve ser  numerada,  isto é numerar  da

Introdução até as Considerações Finais (ou Conclusões);

b) adotar somente numeração arábica (nunca indicar divisão com algarismo

romano);

c) não existe subdivisão sem numeração;

d) não utilizar ponto, hífen ou parêntese entre o último algarismo numérico e

seu texto;

e) pode-se subdividir as seções até a divisão quinária (ver esquema abaixo);

f) destaque tipográfico hierárquico entre as seções, abaixo segue sugestão

para os destaques hierárquicos.

1 SEÇÃO PRIMÁRIA Todas maiúsculas, negrito, sublinhado. 

3.2 SEÇÃO SECUNDÁRIA Todas maiúsculas, negrito. 

2.3.2 SEÇÃO TERCEÁRIA   
1ª letra das palavras maiúscula, versalete, negrito, 
sublinhado. 

4.1.5.2 Seção Quaternária 1ª letra das palavras maiúscula, negrito, sublinhado. 

4.2.2.5 Seção Quinária 1ª letra das palavras maiúscula, sem negrito, sublinhado.

g) todas as seções primárias devem iniciar na parte superior de nova página.

Caso exista divisão que não se queira abrir nova subseção, utilize alíneas,

isto é: a), b), c) etc. (ver a seguir).

No  caso  da  necessidade  de  subdividir  estas  alíneas,  deve-se  adotar

subalíneas (ver a seguir).

Para alíneas e subalíneas, observe na ilustração a seguir a questão de recuo

e alinhamento dos textos.
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Abaixo segue a lista das seções que não recebem numeração e por este

motivo são sempre centralizadas (sem recuo de parágrafo ) e os títulos das seções

devem receber destaque tipográfico das seções primárias:

a) errata;

b) agradecimentos;

c) listas;

d) resumo;

e) sumário;

f) referências;

g) apêndice;

h) anexo.

11.2 Paginação

A descrição da apresentação gráfica da paginação está presente nas normas

dos tipos  de  trabalhos  (projeto  de  pesquisa,  monografia  e  artigo  científico),  não

possuindo norma própria.
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A paginação deve aparecer sempre no canto direito superior da página,porém

a 2 cm da margem superior.

A fonte para a paginação deve ser o tipo arial no tamanho 10, sem espaço

antes e depois.

A contagem das páginas inicia na folha de rosto, porém a numeração aparece

a partir da seção 1 do trabalho (introdução).

Na  seção  11.4,  está  apresentado  um passo-a-passo  de  como  formatar  o

arquivo segundo as exigências apresentadas anteriormente.

11.3 Sumário

O sumário é um elemento obrigatório para Projeto de Pesquisa e Monografia.

Nesta seção estão apresentadas as regras da ABNT para Sumário, porém

para  sua  correta  elaboração  e  aplicação  são  necessários  diversos  ajustes  no

decorrer  do  documento,  ao  final  desta  seção está  ilustrado  o  passo-a-passo  de

diversas funções que auxiliarão na composição e edição do documento.

A ABNT NBR 6027:2012 (a própria norma de Sumário) define sumário como

“Enumeração das divisões,  seções [...]  NA MESMA ordem e GRAFIA em que a

matéria nele se sucede.” (Grifo nosso).

O título da seção “Sumário” deve ser grafado como seções primárias, porém

sem numeração e centralizado;

A grafia das seções que compõem o sumário, deve ser exatamente a mesma

utilizada no texto, a partir da primeira seção textual (parte introdutória) até a última

seção pós-textual, contando com todas as subdivisões existentes.

Quanto aos alinhamentos:

a) indicativos numéricos das seções alinhados a esquerda;

b) títulos e subtítulos após os indicativos numéricos;

c) os  títulos  das  seções  devem  estar  alinhados  conforme  o  indicativo

numérico mais extenso;

d) quando o título da seção for extensa deve-se permitir  quebra de linha,

(não figurando até o limite direito da página, e sem “dar enter”) permitindo

o destaque visual ao nº da página da seção;

e) o número da página das seções deve ser alinhado a direita.das seções.
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Ilustração XX – Sumário evidenciando ferramentas básicas no editor de texto Word

11.4 Passo-a-Passo Para a Formatação de Divisão das Seções, Paginação e

Sumário

Segue  um  esquema  passo-a-passo,  das  etapas  para  a  correta

elaboração do sumário utilizando o editor de texto Word.

 



41

 

 

 

 

 



42

 

 

 

 



43

12 REFERÊNCIAS VANCOUVER

As referências para os documentos das disciplinas TCC I e TCC II devem ser

conforme  indicações  a  seguir,  que  foram baseados  no  formato  Vancouver.  Nos

casos em que o aluno optar pela apresentação do trabalho na forma de   Artigo

Científico, as referências seguirão as normas do periódico selecionado.

 As  informações  contidas neste  manual  não  dispensam consulta  a  outros

materiais,  especificamente  no  que  se  refere  a  referências  pode-se  consultar  o

Manual  da  ULBRA,  disponibilizado  em:

http://www.ulbra.br/upload/96f7c1ec26d4068482edb46032842244.pdf.

A  lista  de  referências  é  composta  a  partir  das  orientações  para  citações

contidas neste manual.

É VEDADO O USO DE APUD, CITAÇÃO DE CITAÇÃO.

No caso da necessidade de citar um trecho do documento na qual cita outro

documento, deve-se buscar a fonte primária daquela informação, isto é, o primeiro

documento em que a informação foi registrada.

DICA 1:

Para esta busca utilize pesquisa avançada de mecanismos de busca da

web como o Google.  Outra forma é a busca no mecanismo de busca

adotando o uso de aspas (“texto texto texto”).

DICA 2:

O  título  da  seção  é  apenas  Referências  (e  não  Referências

Bibliográficas).  Deve  figurar  com  destaque  tipográfico  das  seções

primárias, porém sem numeração e centralizado.

A ordem das referências deve ser a sequência das citações conforme que

aparecem no documento, sempre numeradas.
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12.1 Informações Gerais

A construção de referências no formato Vancouver se diferencia bastante do

formato  ABNT,  desta  forma  abaixo  estão  apresentadas  diversas  informações

pontuais dos elementos que irão compor cada referência:

a) não há destaque tipográfico na referência (não usar negrito, sublinhado

nem itálico);

b) a ORDEM DOS AUTORES na referência deve ser exatamente a mesma

apresentada no texto consultado;

c) até 6 autores aparecem todos, utilize vírgula entre os autores;

d) 7 ou mais autores, listar os 6 primeiros seguidos a expressão “, et al".

e) quanto a GRAFIA DOS AUTORES: sobrenome (apenas com a 1º letra em

maiúscula)  seguida  imediatamente  pelas  iniciais  dos  nomes  em

maiúsculas (sem qualquer pontuação entre o sobrenome e as inicias dos

nomes, e sem pontuação entre as iniciais);

f) quando autoria por editor, coordenador, organizador, e outros, registra-se,

após o último autor, vírgula e após a função, por extenso. Por exemplo:

Silva DC, Dias JTD, organizador;

g) para a grafia  correta de títulos dos periódicos consultar  o  Catálogo do

NLM,  disponível  em:  <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals>.

Localizar a grafia em: “NLM Title Abbreviation”.
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h) na ausência do título no Catálogo do NLM, consultar o Catálogo Coletivo

Nacional [IBICT], optar por título abreviado, na ausência deste, opte pelo

título por extenso, disponível em: http://ccn.ibict.br/busca.jsf;

i) a  informação  de  edição  aparecerá  da  2ª  edição  em  diante,  sempre

registrar na língua do documento;

j) a data do documento é um elemento obrigatório, mas quando não puder

ser  identificada,  registra-se  uma  data  aproximada  entre  colchetes,  por

exemplo:

 data certa: 2012

 data de copryright: c2012

 ano incerta ou provável: [1979?];

 data provável: [2010?]

 século provável: [18--?];

 século certo: [19--];

 data aproximada: [ca 2003];

 década provável: [201-?].

 no caso do registro de meses, usar abreviatura no idioma que aparece

no documento citado.

k) para publicações online há 4 orientações básicas:

 se citada diversas partes de site, indicar o ano Copyright (normalmente

no rodapé das páginas do site);

 indicar ao final da referência o link do documento na íntegra;

 indicar  que  é  uma  publicação  online,  antes  do  data,  da  seguinte

maneira “[publicação online]”;
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 indicar o dia que acessou o documento, após a data da publicação, da

seguinte maneira “[acesso em dia mês abreviado ano]”.

Português Inglês Espanhol
Janeiro jan. Jan. ene

Fevereiro fev. Feb. feb.
Março mar. Mar. mar.
Abril abr. Apr. abr.
Maio maio May mayo

Junho jun. June jun.
Julho jul. July jul.

Agosto ago. Aug. ago.
Setembro set. Sept. sept.
Outubro out. Oct. oct.

Novembro nov. Nov. nov.
Dezembro dez. Dec. dic.

12.2 Livro

Livro no todo: Autor. Título. Edição. Cidade: Editora; ano.

Starfield B.  Atenção primária:  equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e
tecnologias. Brasília: UNESCO; 2002.

Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Robbins e Cotran: patologia: bases patológicas das
doenças. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2005.

Fauci AS, Braunwald E, Isselbacher KJ, Wilson JD, Martin JB, Kasper DL, et al.
Harrison’s: principles of internal medicine. 14th ed. New York: McGraw-Hill; 1988. v.
2.

Parte de Livro: Autor do capítulo. Título do capítulo. Adicione referência do livro no
todo.

Bueno  WS.  Boletim:  construindo  um  gestor  pleno.  In:  Merhy  EE,  Onocko  R,
Organizador. Agir em saúde: um desafio para o público. 3. ed. São Paulo: Hucitec;
2007. p. 169-195.

Autoria Corporativa: Como Livro no todo, substituindo Autor por Instituição.

Brasil. Anuário estatístico da Previdência Social. Brasília: Ministério da Previdência e
Assistência Social; 1993.

Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística.  PNS  2013:  três  em  cada  quatro
brasileiros  costumam  buscar  atendimento  médico  na  rede  pública  de  saúde.
[publicação  online]  2015  [acesso  em:  15  abr.  2016].  Disponível  em:
http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?
view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=2902.
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12.3 Artigo de Periódico

Modelo padrão: Autor(es). Título do artigo. Título do periódico abreviado.
Ano;volume(número do fascículo):paginação do artigo.

Berthold RCB, Zanella TA, Casagrande LCO, Lombardo EM, Heitz C, Berthold TB.
Intraosseous myofi  broma of the jaw: review of the literature.  Stomatos (Canoas)
[publicação  online]  2015  [acesso  em:  13  mar.  2016].  Disponível  em:
file:///C:/Users/Luciana/Downloads/1770-5199-1-PB.pdf.

Sem informação de volume ou e/ou número do fascículo

Com volume e sem número:

Lima FG. Endoscopic ultrasonographic and US-Doppler parameters in the evaluation
of  varicela  bleeding  in  patients  with  schistomiasis  [abstract].  Gastroenterology
1999;116:G1072

Sem volume e com número:

Alvarez MJ, Marques Pinto AM. Educação sexual: atitudes, conhecimentos, conforto
e  disponibilidade  para  ensinar  de  professores  portugueses.  Aletheia  [publicação
online]  2012  maio/dez  [acesso  em:  10  jan.  2016];(38-39):8-24.  Disponível  em:
file:///C:/Users/Luciana/Downloads/598-1263-1-PB.pdf.

Indicação de páginas em algarismos romanos

Fisher  GA,  Sikic  LI.  Drug  resistance  in  clinical  oncology  and  hematology.
Introduction. Hematol Oncol Clin North Am 1995 Apr; 9(2): xi-xii.

Artigo em suplemento ou nº especial

Britto SLM, Bayer A. O ginásio nossa senhora da conceição de São Leopoldo e a
matemática.  Acta  sci  [publicação  online]  2015  [acesso  em:  11  maio  2015];
17(n.esp.):94-112.  Disponível  em:  file:///C:/Users/Luciana/Downloads/1522-4666-1-
PB.pdf

12.4 Resumo de Artigos

Autor(es). Título do artigo [resumo]. Título do periódico abreviado.
Ano;volume(número do fascículo):paginação do artigo.

Lima FG. Endoscopic ultrasonographic and US-Doppler parameters in the evaluation
of  varicela  bleeding  in  patients  with  schistomiasis  [abstract].  Gastroenterology
1999;116:G1072.
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12.5 Tese, Monografia e Projeto de Pesquisa

Autor. Título: subtítulo. (Tipo de documento). Cidade: Instituição; ano.

Araújo LC. Significados da não adesão de um grupo de mulheres assintomáticas de
rede  pública  ao  rastreamento  de  câncer  de  mama em Porto  Alegre  [publicação
online]. (Dissertação de Mestrado) [acesso em: 17 abr. 2016]. Canoas: Universidade
Luterana  do  Brasil;  2011.Disponível  em:
https://servicos.ulbra.br/BIBLIO/PPGSCM187.pdf

12.6 Publicação de Evento Como um Todo

Título da publicação Número. Nome do evento. Dia mês abreviado ano do evento;
cidade (país) que ocorreu o evento. Cidade da publicação: Editora; ano da

publicação.

Anais do 1. Simpósio sobre agrotóxicos na agricultura Brasileira; 1986; Campinas
Agronômica; 1986.

Anais do 4. Simpósio Internacional sobre a Juventude Brasileira; 16-18 jun. 2010;
Belo Horizonte; PUC Minas; 2011.

12.7 Trabalho Publicado em Anais

Autor(es). Título do trabalho. In: Referência do Evento como um todo. Paginação

Campos J. Pesquisa agrícola no Estado de São Paulo. In: Anais do 1. Simpósio
sobre agrotóxicos na agricultura Brasileira; 1986; Campinas Agronômica; 1986.

12.8  Verbete  de Dicionários,  Enciclopédias,  Vocabulários  Especializados ou

Thesauros

Autor(es) da publicação. Verbete citado. In: Título da publicação. Edição. Cidade:
Editora; Ano.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Controle Biológico. Vocabulário Básico
de Recursos Naturais e Meio Ambiente. 2. ed. [publicação online]. Rio de Janeiro:
IBGE;  2004  [acesso  em:  10  abr.  2016].  Disponível  em:
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/vocabulario.pdf.
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12.9 Constituição, Acesso Online

Jurisdição. Constituição (ano de promulgação). Título completo [publicação online].
Ano de publicação [acesso em: dia mês ano]. Disponível em link completo.

Brasil. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
[publicação  online].  1988  [acesso  em  17  abr.  2016].  Disponível  em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm.

12.10 Leis, Acesso Online

Jurisdição. Lei n. xxx, data. Ementa. [publicação online]. Ano de publicação [acesso
em: dia mês ano]. Disponível em link completo.

Brasil. Lei N. 5081, de 24 de agosto de 1966. Regula o exercício da odontologia.
[publicação  online].  1966  [acesso  em  17  abr.  2016].  Disponível  em:
http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/09/lei5081.pdf.

12.11 Resoluções, Portarias, Decretos, Acesso Online

Instituição. Tipo de documento Numero, data. Ementa. [publicação online]. Ano de
publicação [acesso em: dia mês ano]. Disponível em link completo.

Conselho  Federal  de  Odontologia.  Resolução  CFO-160/2015.  Reconhece  a
Acupuntura,  a  Homeopatia  e  a  Odontologia  do  Esporte  como  especialidades
odontológicas [publicação online] 2015 [acesso em 17 abr.  2016].  Disponível em:
http://www.crors.org.br/legislacao/[www.crors.org.br]resolucao_cfo_160-
2015_reconhece_especialidades.pdf.
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13 APÊNDICES E ANEXOS

Apêndice  é  o  texto  elaborado  pelo  graduando,  no  intuito  de  ilustrar  a

argumentação  do  texto.  São  textos  ou  documentos  (tabelas,  quadros,  gráficos,

questionários, etc.) desenvolvidos pelo próprio autor.

Anexo  é  o  texto  ou  documento  não  elaborado  pelo  graduando  que

fundamenta,  comprova  ou  ilustra  a  argumentação.  São  ilustrações,  tabelas,

questionários,  etc.  já  existentes  que  auxiliam  na  compreensão  do  Relatório  de

Pesquisa.

Cada apêndice e/ou anexo recebe um título. Desta forma é possível termos

vários apêndices e vários anexos.

Cada apêndice e/ou anexo inicia numa folha nova. O título e o documento a

que se referem iniciam na mesma página.

A grafia correta para os indicativos de apêndices e anexos é:

a) a designação apêndice ou anexo;

b) letras maiúsculas consecutivas;

c) espaço hífen espaço;

d) o título que individualize cada apêndice e/ou anexo;

e) adota-se o destaque tipográfico das seções primárias, porém centralizado

e sem a numeração.

Exemplos:
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14 CITAÇÕES VANCOUVER

Citações  são  informações  retiradas  de  materiais  para  comprovar  a

veracidades das informações apresentadas no desenvolvimento do trabalho.

Sendo assim, deve-se citar e referenciar somente materiais consultados na

sua totalidade.

É VEDADO APROPRIAR-SE DE CITAÇÕES DO AUTOR CONSULTADO.

Ou seja, no caso de um material consultado citar outras fontes de informação,

o aluno deve buscar esta fonte no seu conteúdo completo, somente assim poderá

incluir a citação e a referência ao seu trabalho. Este procedimento é essencial para

cumprir a função de veracidade das colocações do material citado.

É VEDADO O USO DE APUD, CITAÇÃO DE CITAÇÃO.

As citações, assim como as referências devem seguir o modelo Vancouver,

neste sentido este manual evidencia as orientações para sua aplicação.

O  modelo  Vancouver  utiliza  o  sistema  numérico  (algarismos  arábicos

sobrescritos após a citação) que remete a seção referências do trabalho, que deve

ser  ordenada pela ordem de citação (e não alfabético). Pode-se utilizar  citações

diretas e citações indiretas conforme descreve-se nesta seção.

14.1 Citações Diretas

A citação direta é a transcrição exata do conteúdo de fonte de informação

consultada.

Citações diretas de livros deve-se indicar a página do trecho transcrito. Desta

forma, pode-se repetir a referência da fonte, diferenciando-as apenas pela página do

trecho transcrito.

14.1.1 Citação Direta Curta

Citação direta curta é a transcrição do conteúdo citado tem até 3 linhas, deve-

se usar aspas (“[...]”).

Segue exemplos:

No corpo do texto
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“Mas ela continuava imóvel, o corpo atirado para a frente, os olhos na escuridão,

esperando ver a lanterna vermelha do Valente cruzar a tempestade, iluminando a

noite sem estrelas, anunciando a chegada de Guma.”1

Na seção Referências

1. Amado J. Mar morto. São Paulo: Companhia das Letras; 2012.

14.1.2 Citação direta longa

Citação Direta Longa é a transcrição do conteúdo citado com mais de três

linhas, neste caso o trecho deve figurar em parágrafo próprio, com recuo de 4cm da

margem esquerda,  letra  tamanho 10 e  espaço entre  linhas simples  (não usa-se

aspas).

Segue exemplo:

No corpo do texto

Os olhos de Beatriz se desviam do papel.  Neste momento, Pepeu bateu
levemente a porta do escritório. Virou a maçaneta e em seguida, apareceu
discretamente  por  aquele  vão  estreito,  com  a  cara  toda  amassada  de
dormir.  [...].  Passando a mão nos cabelos revoltos do garoto,  disse que
prepararia um chocolate quente enquanto ele ia escovar os dentes e se
trocar.2

Na seção Referências

2. Lima N. A flor e o abismo. Porto Alegre: Sulina; 2002. p. 115.

14.2 Citações Indiretas

Citação indireta é quando o aluno escreve com suas palavras o trecho lido. A

indicação exata da página do trecho citado, não é necessária.

A citação indireta pode ser composta de duas formas:

a) autoria precedida no texto: indica-se a autoria na frase que antecede o

trecho a ser citado.

No texto

Segundo  Pavão,  Andrade,  Mendes,  Martins  e  Travassos3 a  inadequação  da

documentação citação citação citação citação citação citação citação citação.

Na seção Referências
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3. Pavão ALB, Andrade D, Mendes W, Martins M, Travassos C. Estudo de incidência

de eventos adversos hospitalares, Rio de Janeiro, Brasil: avaliação da qualidade

do prontuário do paciente. Rev Bras Epidemiol 2011;14(4):651-61.

b) autoria não precedida no texto (apenas expoente que remete para lista de

referências)

No texto

A inadequação da documentação  citação  citação  citação  citação  citação  citação

citação citação.3

Na seção Referências

3. Pavão ALB, Andrade D, Mendes W, Martins M, Travassos C. Estudo de incidência

de eventos adversos hospitalares, Rio de Janeiro, Brasil: avaliação da qualidade

do prontuário do paciente. Rev Bras Epidemiol 2011;14(4):651-61.

14.3 Supressões, Interpolações e Ênfase ou Destaque

Supressão é quando há necessidade de “cortar” um trecho citado. O único

símbolo para supressão aceito é: [...] (abre colchete, três pontos, fecha colchete).

Interpolação é quando há necessidade de inserir acréscimos ou comentários

breves  ao  trecho  citado.  O  símbolo  correto  para  interpolação  é:  [acréscimo  ou

comentário] (usando colchetes).

Para enfatizar um trecho de citação, deve-se usar exclusivamente o negrito

acompanhado da expressão “(destaque do autor)” ao final da frase (o recurso itálico

restringe-se unicamente a estrangeirismos). Conforme exemplo abaixo.

Os olhos de Beatriz se desviam do papel.  Neste momento, Pepeu bateu
levemente a porta do escritório. Virou a maçaneta e em seguida, apareceu
discretamente  por  aquele  vão  estreito,  com a  cara  toda  amassada  de
dormir.  [...].  Passando a mão nos cabelos revoltos do garoto,  disse que
prepararia um chocolate quente enquanto ele ia escovar os dentes e se
trocar.2 (destaque do autor).
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15 OUTRAS INFORMAÇÕES

15.1 Siglas

Como dito anteriormente neste manual, as orientações para as siglas são as

mesmas  para  o  Projeto  de  Pesquisa,  Banner  e  a  Monografia,  algumas  vezes

também utilizada para Artigos Científicos (consultar as orientações aos autores do

periódico selecionado).

Siglas podem ser utilizadas, desde que a primeira vez digitada, apareça por

extenso seguido da sigla entre parênteses (não usar travessão), todas as demais

vezes, devem aparecer a sigla.

Por exemplo: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Rio Grande

do Sul (RS).

15.2 Ilustrações

As  orientações  para  as  ilustrações  são  as  mesmas  para  o  Projeto  de

Pesquisa e a Monografia, as regras para sua utilização e formatação estão dispostas

a seguir.

Optou-se adotar somente a designação “Ilustração” para todos os tipos de

ilustração (figura, gráfico, quadro, esquema, fluxograma, etc).

Para poder utilizar qualquer ilustração, ESTA DEVE SER CITADA no texto o

mais próximo possível de onde ela será inserida no texto.

As ilustrações devem receber:

a) a expressão “Ilustração” e numeração sequencial (obrigatório);

b) título próprio (obrigatório);

c) fonte (obrigatório);

d) legenda (quando houver necessidade);

e) notas (quando houver necessidade).

O título da ilustração e a ilustração devem ser centralizadas, em fonte arial

tamanho 12, com espaçamento 1,5.

Entre a numeração da ilustração e seu título usa-se somente “espaço hífen

espaço”.
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Abaixo da ilustração é obrigatória a indicar a fonte de onde foi  extraída a

ilustração (formato citação Vancouver), assim como é obrigatório a referência desta

fonte na seção referências do Projeto de Pesquisa.

No caso da ilustração for de autoria do próprio graduando, utilizar apenas a

expressão “Do próprio autor”.

Para  fonte,  legenda  e  notas  deve-se  adotar  fonte  arial,  tamanho  10  com

espaçamento de 1,0 (simples) e preferencialmente receber alinhamento justificado

em relação ao tamanho da ilustração.

Por exemplo:

Ilustração 7 – Corredores P e Q da Biblioteca da ULBRA, Campus Torres

Fonte: Universidade Luterana do Brasil4.
Nota: Ressalta-se o a sinalização irregular das prateleiras, assim como a

ausência de avisos informativos.
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Ilustração 8 – Evolução da adesão aos comportamentos de consumo consciente por

segmento de consumidores

Fonte: Equipe Akatu5.
Nota: Legenda presente na ilustração original.

Na seção Referências:

4.  Universidade Luterana  do Brasil.  Campus Torres.  Biblioteca.  Relatório  interno

2014-2015. Torres: Biblioteca Campus Torres; 2015.

5.  Equipe  Akatu.  94%  dos  consumidores  conscientes  fecham  as  torneiras  ao

escovar os dentes. Akatu [homepage na internet] 2011 mar. 11 [acesso em 15

mar  2016].  Disponível  em:  http://www.akatu.org.br/Temas/Agua/Posts/94-dos-

consumidores-conscientes-fecham-a-torneira-ao-escovar-os-dentes.

15.3 Dedicatória, Agradecimentos e Epígrafe

As  seções  dedicatória,  agradecimento  e  epígrafe  não  são  elementos

obrigatórios. Cada um deles deve figurar em página própria.

15.3.1 Dedicatória
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A dedicatória destina-se para que o autor possa dedicar o trabalho a alguém,

expondo os motivos,  caso julgue necessário.  Sugere-se este espaço para que o

autor expresse homenagem a um grupo específico de pessoas.

Não deverá receber título  de seção, pois habitualmente o texto inicia com

“Dedico este trabalho [...].

O texto da dedicatória deverá figurar no meio da página (a 8 cm da direita)

para a margem esquerda sempre junto à margem inferior da página.

Quanto à apresentação gráfica:

a) não deverá receber título de seção, pois habitualmente o texto inicia com

“Dedico este trabalho [...];

b) não necessita ser parágrafo único.

c) seguir padrão do texto, letra tipo arial (sem itálico ou negrito), tamanho 12;

d) seguir  espaçamento  entre  linhas  1,5  sem  espaço  antes  ou  depois  do

parágrafo e com recuo de 1,25 para início de parágrafo.
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15.3.2 Agradecimentos

A seção Agradecimentos destina-se a agradecimentos breves às pessoas que

colaboraram com a realização do Trabalho de Conclusão de Curso, podendo expor

o motivo dos agradecimentos.

Quanto à apresentação gráfica:

a) é obrigatório o título de seção, Agradecimentos, com o mesmo destaque

das seções primárias, porém sem numeração e centralizado;

b) seguir padrão do texto, letra tipo arial (sem itálico ou negrito), tamanho 12;

c) seguir espaçamento do texto, espaçamento entre linhas 1,5 sem espaço

antes ou depois do parágrafo e com recuo de 1,25 para início de parágrafo;

d) evitar texto extenso, sugere-se no máximo 1 página.

15.3.3 Epígrafe

Citação direta relacionada com o conteúdo tratado no texto, podendo optar

por citação em que inspirou o autor de forma direta ou indireta na composição do

trabalho, podendo optar por frase, trecho de texto (utilize [...] para indicar supressão)

ou poema.
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Quanto à apresentação gráfica:

a) não deverá receber título de seção;

b) seguir  padrão  de  citação  direta  longa:  letra  tipo  arial  (sem  itálico  ou

negrito), tamanho 10, espaçamento entre linhas simples (1,0), sem espaço

antes do parágrafo, e alinhamento de 4 cm da margem direita;

c) a epígrafe deverá junto a margem inferior da página.

d) é obrigatório indicar o autor da epígrafe, no caso de não localizar a autoria,

indicar da seguinte forma (autor desconhecido).


