5 ESTRUTURA ACADÊMICA DO TRABALHO
TÉCNICO-CIENTÍFICO
As publicações científicas estruturam-se em parte externa e parte interna. Internamente,
dividem-se em três elementos principais: pré-textuais, textuais e pós-textuais (Figura 2).
Figura 2 – Ordem de apresentação dos elementos do trabalho acadêmico e técnico-científico

Fonte: elaborado pelos autores.

5.1 PARTE EXTERNA
5.1.1 Capa (obrigatório)
Proteção externa do trabalho sobre a qual se imprimem as informações indispensáveis
para sua identificação, em conformidade com a NBR 14724:2011.
Como especifica a NBR 14724:2011, as informações na capa possuem uma sequência
para apresentação:
a) Nome da instituição (opcional);
b) Nome completo do autor;
c) Título e subtítulo (caso houver, precedido de dois pontos);
d) Número do volume (caso houver);
e) Local (cidade);
f) Ano de depósito (entrega).

5.1.2 Lombada (opcional)
Parte da capa do trabalho que reúne as margens internas das folhas, que podem ser
costuradas, grampeadas ou coladas para se manterem unidas. Na lombada, normalmente,
estão descritos autor e título da obra (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011).

5.2 PARTE INTERNA
5.2.1 Elementos pré-textuais
Os elementos pré-textuais são as partes do trabalho que antecedem o texto principal,
constituídas de: folha de rosto, errata (opcional), folha de aprovação, dedicatória (opcional),
agradecimentos (opcional), epígrafe (opcional), resumo em português, resumo em língua
estrangeira, lista de ilustrações (desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa,
organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, entre outros), lista de tabelas, lista
de quadros, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos e o sumário.

5.2.1.1 Folha de rosto (obrigatório)
Folha que contém as informações essenciais à identificação do trabalho (ver Figura 3)
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011).
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Figura 3 – Exemplo de folha de rosto

CENTRALIZADO

Ana Paula Martins de Melo

CENTRALIZADO

8 ESPAÇOS

INSTRUÇÃO PÚBLICA FEMININA NA PROVÍNCIA DE
MINAS GERAIS NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX

4 ESPAÇOS

Dissertação de mestrado apresentada ao
Programa de Pós-Graduação em Educação
e Formação Humana da Universidade do
Estado de Minas Gerais como requisito
parcial para obtenção do título de mestre
em Educação.

EM CAIXA DE TEXTO,
NO MEIO DA MANCHA
GRÁFICA, ALINHADO
À MARGEM DIREITA
E TEXTO JUSTIFICADO

Orientadora: Profª Drª Vera Lúcia Nogueira

CENTRALIZADO
E NO LIMITE DA
MARGEM INFERIOR

Belo Horizonte
2020

Fonte: exemplo extraído de dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da
Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais em 2022.3

Anverso
As informações na folha de rosto, conforme apresentado na NBR 14724:2011, possuem
uma sequência para apresentação:
a) Nome completo do autor;

3

MELO, Ana Paula Martins de. Instrução pública feminina na província de Minas Gerais na segunda metade do século XIX.

Orientadora: Vera Lúcia Nogueira. 2020. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação,
Faculdade de Educação, Universidade do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2020.
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b) Título e subtítulo (se houver, precedido de dois pontos);
c) Número do volume (se houver mais de um volume, deve constar em cada folha
de rosto o número do respectivo volume);
d) Natureza: está relacionada ao tipo do trabalho (tese, dissertação, monografia,
trabalho de conclusão de curso e outros) e ao objetivo (aprovação em disciplina, grau
pretendido e outros); nome da instituição a que é submetido; área de concentração;
e) Nome do orientador (e, se houver, do coorientador);
f) Local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado;
g) Ano de depósito (da entrega).

Verso
Deve conter os dados de catalogação na publicação, conforme o Código de Catalogação
Anglo-Americano vigente na NBR 14724:2011. A ficha catalográfica é fornecida pela biblioteca
e preenchida pelo autor registrando as informações que identificam a publicação na sua
situação atual. É opcional para monografias e TCCs e obrigatória para dissertações e teses.

5.2.1.2 Errata (opcional)
Lista dos possíveis erros cometidos no texto, seguidos das correções necessárias. Pode
ser apresentada em folha fixa ou avulsa, acrescida ao trabalho depois de impresso.

5.2.1.3 Folha de aprovação (obrigatório)
Elemento com as informações essenciais à aprovação do trabalho. É composta pelo
nome do autor do trabalho, título do trabalho e subtítulo (se houver), natureza (tipo do
trabalho, objetivo, nome da instituição a que é submetido, área de concentração), data
de aprovação, nome, titulação e assinatura dos componentes da banca examinadora e
instituições a que pertencem (Figura 4). Deve ser assinada pelos membros componentes
da banca examinadora e registrada a data de aprovação após a aprovação do trabalho.
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Figura 4 – Exemplo de folha de aprovação

Autor(a)
CENTRALIZADO

3 ESPAÇOS

Título do Trabalho

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso [...] da [...] da
Universidade do Estado de Minas Gerais como requisito para o título

JUSTIFICADO

de [...].

Área de concentração:

4 ESPAÇOS

Tipo do trabalho defendido e aprovado em: dia de mês de ano.

Banca examinadora:

CENTRALIZADO

___________________________________________________________________
Prof. INSTITUIÇÃO
___________________________________________________________________
Prof. INSTITUIÇÃO
___________________________________________________________________
Prof. INSTITUIÇÃO

Fonte: elaborado pelos autores.
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5.2.1.4 Dedicatória (opcional)
Texto em que o autor realiza homenagem ou dedica seu trabalho (Figura 5).
Figura 5 – Exemplo de dedicatória

À minha família, aos meus alunos e aos
meus leitores.

Fonte: elaborado pelos autores.

5.2.1.5 Agradecimentos (opcional)
Refere-se aos agradecimentos direcionados às pessoas e às instituições que contribuíram
para a construção do trabalho (Figura 6).
Figura 6 – Exemplo de agradecimentos

AGRADECIMENTOS

1 ESPAÇO

JUSTIFICADO

Primeiramente, agradeço aos meus pais e à minha família pelo suporte.
Aos colegas do Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade do Estado
de Minas Gerais (UEMG), pela interlocução.
Aos servidores e funcionários da Escola de Design da UEMG, pelo empenho e
trabalho árduo.
Por fim, agradeço à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
(Fapemig), pela concessão da bolsa que tornou possível a realização deste trabalho.

Fonte: elaborado pelos autores.

5.2.1.6 Epígrafe (opcional)
É uma citação seguida de indicação de autoria, apresentada pelo autor em coerência
com a matéria tratada no corpo do trabalho. Deve ser elaborada conforme a NBR
10520:2002 (Figura 7).
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Figura 7 – Exemplo de epígrafe

Todo saber humano tem em si um
testemunho do novo saber que já anuncia.
Todo saber traz consigo sua própria

RECUO ESQUERDO DE 8 CM

superação. Portanto, não há saber nem
ignorância absoluta: há somente uma
relativização do saber ou da ignorância.
(FREIRE, 2016, p. 35)

Fonte: exemplo extraído de dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da
Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais em 2022.4

5.2.1.7 Resumo na língua vernácula (obrigatório)
Consiste na apresentação concisa do trabalho. Deve descrever de forma clara e sintética
a natureza do trabalho, o objetivo, o método, os resultados e as conclusões, visando
fornecer elementos para o leitor decidir sobre a consulta do trabalho no todo (Figura 8).
O título “Resumo” deverá ser em fonte 12, maiúsculo, negrito, centralizado. Para teses e
dissertações, monografias, relatórios de pesquisa e TCCs, o resumo deve ter extensão
entre 150 e 500 palavras. Deve ser redigido em parágrafo único, com frases completas,
sem sequência de itens/tópicos. A margem de parágrafo deve estar rente à margem
esquerda, sem recuo. O texto deve iniciar a dois espaços duplos do título e espaçamento
entrelinhas simples. O resumo deve ressaltar:
a) O tema ou assunto do trabalho;
b) O objetivo do trabalho;
c) As conclusões do trabalho;
d) O método utilizado para a construção do trabalho;
e) Ser redigido em linguagem clara e objetiva;
f) Ser inteligível por si mesmo (dispensar a consulta ao trabalho);
4

DINIZ, Daniela da Cruz Miranda. Depois que eu fui pra escola, eu fui perdendo esse certo brilho, sabe? Narrativas de jovens

de 15 a 17 anos. Orientadora: Karla Cunha Pádua. 2022. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação
em Educação, Faculdade de Educação, Universidade do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2022.
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g) Evitar repetição de frases inteiras do trabalho;
h) Respeitar a ordem em que as ideias ou fatos são apresentados no corpo do texto;
i) Empregar verbos na voz ativa, utilizar de preferência a 3ª pessoa do singular;
j) Evitar o uso de parágrafos, frases negativas, abreviaturas, fórmulas, quadros,
equações etc.
Após o resumo, as palavras-chave devem ser representativas do conteúdo do trabalho,
devendo figurar a dois espaços duplos do texto, rente à margem esquerda. A expressão
“Palavras-chave” deve ser em negrito iniciada em maiúscula e as demais letras em minúscula
e finalizada com dois pontos. As palavras-chave devem ser separadas entre si por ponto
e vírgula, finalizadas por ponto.
Figura 8 – Exemplo de folha de apresentação do resumo

RESUMO

2 ESPAÇOS DUPLOS

O objetivo geral desta pesquisa é demonstrar, a partir da análise crítica de trabalhos
de Rosângela Rennó, de que forma a artista trabalha temas relacionados à memória
e ao esquecimento, utilizando-se de arquivos fotográficos apropriados como material

JUSTIFICADO

para suas obras de arte. Realizamos, para tanto, um recorte específico, extraindo, de
seu acervo, um conjunto de três trabalhos que têm em comum a utilização de imagens
fotográficas de arquivos públicos ou de interesse público, recuperadas e
ressignificadas pela artista durante seu processo de produção. São elas: Imemorial
(1994), Cicatriz (1996) e Río-Montevídeo (2015). Pretende-se, deste modo, investigar
as diversas formas por meio das quais a arte contemporânea se apropria de arquivos
fotográficos e memórias alheias, e em que medida as obras atuam como ferramenta
no exercício de rememoração e ou expõe o esquecimento e a amnésia social.
Palavras-chave: Rosângela Rennó; fotografia; memória; arte contemporânea; Escola
Guignard; Coleção Guignardiana.

Fonte: exemplo extraído de dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade
do Estado de Minas Gerais em 2021.5
5

LIMA, Daniel Francisco de. Entre memória e esquecimento: Recuperação e ressignificação de arquivos fotográficos em obras

de Rosângela Rennó. Orientadora: Profª. Dra. Celina Figueiredo Lage. 2021. Dissertação (Mestrado em Artes/Música) –
Programa de Pós-Graduação em Artes, Universidade do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2021.
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5.2.1.8 Resumo em língua estrangeira (obrigatório)
É a versão do texto do resumo original na língua estrangeira escolhida, por exemplo:
abstract (inglês), résumé (francês) ou resumen (espanhol). Deverá seguir o mesmo princípio
do item do resumo na língua vernácula e sucedê-lo no texto (Figura 9).
Figura 9 – Exemplo de resumo em língua estrangeira

ABSTRACT

2 ESPAÇOS DUPLOS

The model omnipresent of technology and wireless communication changed the way
how people interact with mobile phones, making of it an expression of their own
existence. This technology rich its full potential of use, since it goes beyond its primary
function of providing communication between people by offering other subfunctions.
Therefore, to contribute to improve usability of this devices it becomes important to
understand the complexity of relations between users, objects and the connection of
them. The searching for innovative solutions and for life quality of people it’s the
designer’s premise, being the interactive design the responsible to develop intelligent
systems and ensure its maximum level of usability. In this sense, one of the purposes
of this research is to investigate what the main facilities and/or difficulties finding in the

JUSTIFICADO

mobile phones during theirs use. Other purpose it’s to evaluate the semiotic
comprehension of icons included on this interface’s devices. The following research
was experimental and happened in two stages first with user volunteers of different
ages in which was evaluated the comprehension of icons in six different mobile phones
of actual market. It was considered efficiency, efficacy and satisfaction criteria and
NBR 9241:11 to check the usability of this devices. The second stage was developed
with design professionals to analyze technical quality of icons considering functions to
elect the best ones by brandies. The criteria of this analysis were familiarity, simplicity,
figure and background of six different cellphones brandies. The results were
confronted with the user’s and the outcome was that the ones classified as best icons
to specialists were the worst in the users’ comprehension because users felt difficulties
to understand them. Likewise, the group that included people over fifties had most
difficulties in the usabilities and comprehensions tests. The research also discovery
that some brands that presents more mistakes and problems in the user’s
comprehension was elected as the best ones to specialists.
Keywords: mobile phones; usability; users’ generations; interaction design;
icons design.

Fonte: exemplo extraído de dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade
do Estado de Minas Gerais em 2020.6
6

VITRIO, Laíza Isabela. Design de interação: avaliação de telefones celulares por diferentes usuários, foco na compreensão

dos símbolos gráficos e na usabilidade. Orientadora: Profª. Dra. Rosemary do Bom Conselho Sales. Coorientadora: Profª.
Dra. Maria Regina Álvares Correia Dias. 2020. Dissertação (Mestrado em Design) – Programa de Pós-Graduação em Design,
Universidade do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2020.
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5.2.1.9 Lista de ilustrações (obrigatório se houver ilustrações no corpo do texto)
Deve ser elaborada seguindo a ordem de apresentação no texto, com cada item designado
por seu nome específico, travessão, título e respectivo número da folha ou página, ligados
por uma linha pontilhada (Figura 10). Cada tipo de ilustração (desenhos, esquemas,
fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e
outras) deve ser elaborado em lista própria.
Recomendam-se as regras gerais para todas as listas:
a) Os títulos LISTAS DE ILUSTRAÇÕES, LISTAS DE TABELAS, LISTAS DE SIGLAS devem
ser centralizados na parte superior da folha, com a mesma tipologia da fonte
utilizada para as seções primárias do trabalho, em maiúscula e negrito;
b) Se o título do elemento da lista ocupar mais de uma linha, a segunda linha deverá
iniciar abaixo da primeira palavra do título;
c) O título do elemento da lista em minúsculo, com exceção da 1ª letra da primeira
palavra do título;
d) Espaçamento simples entre as linhas de cada título e espaço duplo entre um
título e outro.
Figura 10 – Exemplo de lista de ilustrações

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

1 ESPAÇO

JUSTIFICADO

Figura 1 – Capa do Livro Vamos Juntos! ............................................................. 124
Figura 2 – Slides de abertura da aula da Bárbara ................................................ 129
Figura 3 – Slide da atividade de preenchimento de formulário ............................ 130
Figura 4 – Slide da atividade de gramática .......................................................... 130
Figura 5 – Segunda parte da aula abordando saúde da mulher .......................... 131

Fonte: exemplo extraído de dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação e Formação
Humana da Universidade do Estado de Minas Gerais em 2022.7

7
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SOUZA, Ana Paula Santana de. Estratégias pedagógicas e intencionalidade política na educação de imigrantes adultos:
Narrativas de educadores. Orientadora: Karla Cunha Pádua. 2022. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de
Pós-Graduação em Educação e Formação Humana, Universidade do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2022.

5.2.1.10 Lista de tabelas (obrigatória se houver tabela no corpo do texto)
A tabela é uma forma não discursiva de apresentar informações nas quais o dado numérico
se destaca como informação central. A lista de tabelas é elaborada seguindo a ordem de
apresentação no texto, com cada item designado por seu nome específico, travessão,
título e respectivo número da folha ou página, ligados por uma linha pontilhada (Figura 11).
Figura 11 – Exemplo de lista de tabelas

LISTA DE TABELAS

1 ESPAÇO
Tabela 1 – Número de vítimas fatais de homicídios (homens e mulheres), bem como

JUSTIFICADO

o número de mulheres vítimas de feminicídio em Belo Horizonte (MG), no período de
09 de março de 2015 a 26 de abril de 2019 ............................................................. 86
Tabela 2 – Tipo de procedimento instaurado para a apuração do crime de feminicídio
em Belo Horizonte (MG) .......................................................................................... 87
Tabela 3 – Dados relativos à apuração do crime de feminicídio .............................. 88
Tabela 4 – Detalhamento de pessoas atendidas no DHPP ...................................... 92

Fonte: exemplo extraído de dissertação apresentada ao Curso de Mestrado Profissional do Programa de
Pós-Graduação em Segurança Pública e Cidadania da Faculdade de Políticas Públicas da Universidade do
Estado de Minas Gerais em 2021.8

8

OLIVEIRA, Mardel Sidney de. Desafios e perspectivas para o atendimento a vítimas secundárias do feminicídio numa

Delegacia de polícia civil de Belo Horizonte. Orientador: Prof. Dr. José Eustáquio de Brito. 2021. Dissertação (Mestrado
em Gestão Pública) – Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública e Cidadania da Faculdade de Políticas Públicas,
Belo Horizonte, 2021.
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5.2.1.11 Lista de siglas e abreviaturas (obrigatório se houver abreviatura e sigla no
corpo do texto)
Consiste na relação de todas as siglas e abreviaturas utilizadas no texto. Devem ser
apresentadas em ordem alfabética e seguidas de seu significado (Figura 12). Recomenda-se
a elaboração de lista própria para cada tipo (abreviatura ou sigla).
Figura 12 – Exemplo de lista de siglas

LISTA DE SIGLAS

ALINHADO À ESQUERDA

1 ESPAÇO
ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas

CNPq

Conselho Nacional de Pesquisa

ESPM

Escola Superior de Propaganda e Marketing

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ICMS

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços

NBR

Normas Brasileiras

PIB

Produto Interno Bruto

PNAD

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

UEMG

Universidade do Estado de Minas Gerais

Fonte: elaborado pelos autores.
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5.2.1.12 Lista de símbolos (obrigatório se houver símbolo no corpo do texto)
O símbolo é o elemento que substitui o nome de uma coisa ou de uma ação. A lista
dos símbolos é elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com o devido
significado (Figura 13).
Figura 13 – Exemplo de lista de símbolos

LISTA DE SÍMBOLOS

ALINHADO À ESQUERDA

1 ESPAÇO

®

Marca Registrada

©

Copyright Symbol

%

Percentual

ᵕ

Número pi

C

Carbono

֑

Radioativo

֒

Risco biológico

$

Dólar

ס

Símbolo internacional da reciclagem

ဓ

Duplo sentido de circulação

§

Parágrafo

ځ

Interseção

Fonte: elaborado pelos autores.
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5.2.1.13 Sumário (obrigatório)
O sumário, conforme a NBR 6027:2012, compreende a “enumeração das divisões, seções
e outras partes de uma publicação, na mesma ordem e grafia em que a matéria nele se
sucede” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2012, p. 1). É elemento obrigatório
e deve ser localizado como último item pré-textual, identificado pela palavra SUMÁRIO
(letras maiúsculas e centralizada). Os editores de texto, como o Word, permitem a criação
automática de sumários, sendo que os títulos dos capítulos e os números de páginas são
inseridos e atualizados após quaisquer alterações no texto. Deve ser apresentado de
acordo com os itens abaixo:
a) O termo SUMÁRIO deve ser centralizado e com a mesma tipologia da fonte utilizada
para as seções primárias;
b) A hierarquização dos itens do sumário deve ser apresentada com a mesma
tipografia utilizada no texto;
c) Os elementos pré-textuais não fazem parte do sumário;
d) A ordem dos elementos do sumário deve estar de acordo com o apresentado
no texto;
e) Os indicativos das seções que compõem o texto devem ser alinhados à esquerda;
f) Os títulos e os subtítulos, se houver, sucedem os indicativos das seções.
Recomenda-se que sejam alinhados pela margem do título do indicativo mais extenso;
g) A paginação deve ser apresentada da mesma forma com que os números das
páginas em que os títulos e subtítulos de cada seção se distribuem no texto;
h) Não se deve inserir nenhum símbolo entre a numeração progressiva da seção ou
do capítulo e seu respectivo título.

5.3. ELEMENTOS TEXTUAIS
Os elementos textuais compreendem as partes em que é exposto o conteúdo do trabalho.
É a parte principal, composta pela introdução, desenvolvimento (revisão da literatura,
fundamentos teóricos, discussão e resultados) e conclusão.
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5.3.1 Introdução (obrigatório)
A introdução deve situar o leitor no contexto do trabalho, apresentando uma visão global
da pesquisa realizada. Deve apresentar a descrição dos seguintes itens:
a) Tema ou assunto, expondo suas delimitações e definições necessárias para
compreensão do tema;
b) Justificativa, ressaltando a relevância do tema tratado;
c) Problema, proposto de forma clara e objetiva;
d) Objetivos, delimitando o que se propõe fazer, o tempo e o espaço e o escopo a
ser estudado;
e) Metodologia, esclarecendo a forma utilizada para a análise do problema;
f) Informação de como o texto está organizado e dividido e o que contém cada uma
de suas partes.
Na introdução o autor pode “anunciar” o que se espera confirmar na conclusão. Não é
adequada a colocação de tabelas, gráficos ou a utilização de citações.

5.3.2 Desenvolvimento (obrigatório)
Este elemento compreende a fundamentação teórica do trabalho, a metodologia empregada
para o seu desenvolvimento e os resultados a partir da coleta, da análise e da compatibilização dos dados.
Deve ser organizado em capítulos (seções e subseções) que variam de acordo com a
natureza do assunto tratado e dos procedimentos adotados na coleta e análise dos dados,
de tal forma que, entre os capítulos (seções e subseções), seja preservada a coerência
dos números de páginas.
No capítulo que trata da fundamentação teórica do trabalho, o autor deve demonstrar
conhecimento da literatura relacionada ao assunto, analisando e resumindo os resultados de
estudos realizados por outros autores. A revisão de literatura citada deve ser apresentada
preferencialmente em ordem cronológica dos fatos, em blocos de assunto, demonstrando
a evolução do tema de forma integrada. Todo documento analisado deve ser citado ao
longo do texto e constar nas referências conforme as recomendações da NBR 6023:2018.
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A metodologia deve ser descrita no capítulo em que se detalha o material e os métodos
adotados para a construção do trabalho. A apresentação das técnicas e processos
empregados, bem como, se houver, o delineamento experimental, deve ser completa,
clara e breve.
O capítulo apresenta a discussão e a demonstração das novas verdades descritas de forma
detalhada, fornecendo ao leitor a visão completa dos resultados alcançados, trazendo à
tona a comparação com aqueles descritos na revisão de literatura. Deve incluir ilustrações
(quadros, gráficos, mapas), tabelas e outros. No desenvolvimento, ressaltam-se as partes
mais importantes; formulam-se e discutem-se hipóteses.

5.3.3 Conclusão (obrigatório)
Síntese final do texto, a conclusão constitui-se de uma resposta à hipótese enunciada e
aos objetivos. O autor deve rearticular todo o pensamento e apontar as contribuições que
acredita ter dado com sua pesquisa para o estudo do tema. Não se permite formular novos
argumentos e nem incluir dados novos. Pode ser apresentada a possibilidade de novas
abordagens do tema que contribuirão para o desenvolvimento do conhecimento sobre o
assunto. É também permitido que seja utilizado o título Considerações finais, inclusive para
enfatizar que o trabalho pode ser aprofundado numa próxima etapa da pesquisa.

5.4. ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS
Os elementos pós-textuais são constituídos pelas referências, glossário, apêndice(s) e
anexo(s). São elementos que se relacionam e complementam o trabalho.

5.4.1 Referências (obrigatório)
É um conjunto de elementos descritivos retirados de uma fonte de consulta, que permite sua
identificação individual no todo ou em parte. Neste conjunto, devem constar os elementos
essenciais (informações indispensáveis ao reconhecimento do documento), podendo ser
incluídos os complementares que o autor julgar necessário para melhor caracterizar o
documento que está sendo referenciado.
O título REFERÊNCIAS deve ser em negrito, em letra maiúscula e centralizado. As referências,
todas as fontes efetivamente utilizadas na elaboração do trabalho, serão organizadas
em uma lista ordenada alfabeticamente, elaborada conforme a NBR 6023:2018, como
apresentada na seção 7 deste manual.
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Entende-se que a fundamentação teórica é indispensável para realizar o trabalho acadêmico
técnico e científico. Assim, todas as obras consultadas e citadas devem fazer parte das
referências, pois, sem elas, o trabalho deixa de ter o caráter científico.

5.4.2 Glossário (opcional)
Compreende uma lista em ordem alfabética de termos pouco conhecidos, estrangeiros ou
expressões técnicas, acompanhados de definições ou traduções. Deve ser inserido após
as referências, com o título GLOSSÁRIO, em negrito, em letras maiúsculas e centralizado.

5.4.3 Apêndice (opcional)
Constitui-se em documentos elaborados pelo próprio autor, comprobatórios ou que
complementam a argumentação explícita no texto sem prejuízo da unidade nuclear do
trabalho. Traz informações esclarecedoras como ilustrações, formulários, questionário,
entrevista, tabelas ou outros dados colocados à parte, para não romper a sequência lógica
da exposição. O título, APÊNDICE (em maiúscula), deve ser centralizado, em negrito e em
maiúsculas, seguido da letra do alfabeto de ordem consecutiva com a mesma formatação,
travessão e seus respectivos títulos.
Deve ser inserido no texto como APÊNDICE A e no final da frase apresentado entre parênteses
(APÊNDICE A). Caso as 23 letras do alfabeto tenham sido utilizadas na identificação dos
apêndices, recomenda-se usar letras maiúsculas dobradas.

5.4.4 Anexo (opcional)
É composto por fontes (formulários, gráficos, quadros, textos, tabelas e mapas, entre
outros) produzidas por outro(s) autor(es) que ampliam a fundamentação e servem de
comprovação dos argumentos.
O título deve ser iniciado pela palavra ANEXO (em maiúscula), deve ser centralizado, em
negrito e em maiúscula, seguidos da letra do alfabeto de ordem consecutiva e maiúscula,
travessão e seus respectivos títulos.
Deve ser inserido no texto como Anexo A, e no final da frase apresentado entre parênteses
(ANEXO A). Faz-se o uso de letras maiúsculas dobradas, na identificação dos anexos, quando
esgotadas as letras do alfabeto.

5.4.5 Índice (opcional)
Compreende uma relação de palavras ou frases, ordenadas alfabeticamente seguindo
critério que indica e direciona para uma informação contida no texto. Pode ser organizado
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quanto ao enfoque especial como autores; assuntos; títulos, pessoas e/ou entidades;
nomes geográficos; citações; anunciantes e matérias publicitárias. Pode ser organizado
como índices gerais, que combinam duas ou mais categorias dos índices especiais. É
elaborado de acordo com as instruções da NBR 6034:2004.
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