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Modelos de Formatação

https://bibsaude.files.wordpress.com/2016/10/dissertacao
_template.pdf

http://www.portal.ufpr.br/tutoriais_normaliza/modelo_ted.pdf

https://bibsaude.files.wordpress.com/2016/10/dissertacao_template.pdf
https://bibsaude.files.wordpress.com/2016/10/dissertacao_template.pdf
http://www.portal.ufpr.br/tutoriais_normaliza/modelo_ted.pdf


Introdução

Tema Problema Hipóteses Objetivos Justificativa



Texto

Revisão de 
Literatura

Material e 
Métodos

MATERIAL E MÉTODOS (Casuística e métodos)

3.1 TIPO DE PESQUISA

3.2 POPULAÇÃO DE REFERÊNCIA

3.3 POPULAÇÃO DO GRUPO DE ESTUDO

3.2.1 Critérios de inclusão  

3.2.2 Critérios de exclusão

3.4 MÉTODOS.

3.4.1 Procedimentos de coleta dos dados

3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA

3.6 ÉTICA EM PESQUISA EM SERES HUMANOS

Resultados Discussão Conclusão



CITAÇÃO

As citações podem aparecer: No texto e Em nota de rodapé

Como citar?

1. Na sentença – Autoria (data, páginas) ou sistema numérico (numeração continua
de acordo com a ordem que o autor é citado no texto. Quando o autor é citado mais de
uma vez, ele deverá receber o mesmo número).

2. Final da sentença – (AUTORIA, data, páginas) ou sistema numérico.

Observação; QUANDO UTILIZAR O SISTEMA NÚMERICO utilizar letras para remeter
as informações em notas de rodapé).

3 – Citação de Citação - Autor original (data da fonte original citado por autor da
fonte pesquisada em letra maiúscula, a data e a página). Em nota de rodapé citar a
referência da obra original e na referência (no final do trabalho) a obra consultada.
Veja os exemplos:

Observação: Não indicar no texto o prenome ou iniciais do autor. Indicar apenas o
sobrenome do autor.



CITAÇÕES

As Citação podem ser:

Direta: (trechos extraídos de outras fontes)

Citação curta – até três linhas

Citação longa (Recuo de 4 cm da margem esquerda, entrelinhamento                
simples, letras tamanho (10). Obrigatório indicar página(s).

Indireta: (é a menção no texto de informação extraídas de outra fontes.)

Citação de citação: é a citação direta ou indireta de um trecho de uma obra (do 

qual não se teve acesso direto), por meio de uma segunda fonte.

Citação curta – até três linhas

Citação longa (Recuo de 4 cm da margem esquerda, entrelinhamento                
simples, letras tamanho (10). Obrigatório indicar página(s).



Exemplos de Citações

Vários autores no inicio da sentença
Para Fontana e Nascimento (1985), Silva (1991), Nogueira (1992) e Portela et al. (1998),
os resultados obtidos com relação ao crescimento das plantas foi...

Vários autores no final da sentença
Os resultados obtidos com relação ao crescimento das plantas foi adotado em experimentos realizados nos 
estudos de ... (FONTANA; NASCIMENTO, 1985; SILVA 1991; NOGUEIRA, 1992; PORTELA et al., 1998)

Uma obra com mais de um autor (citar até seis)
Segundo Santos, Pereira e Souza (1996) sob o ponto de vista coletivo os recursos naturais fazem a ligação 
entre a população e o meio ambiente físico.

O mesmo autor com obras diferentes
Recentemente, foi comprovado que a educação continuada e o treinamento representam a base de sustentação 
do controle de qualidade total (TAVARES, 1994a, 1994b, 1994c).

Uma obra com mais de seis autores
De acordo Mattos et al. (1998) com as observações feitas no estudo.

Entrada pelo título

Portanto, o fandango é um ritmo típico de regiões ... (DANÇAS populares brasileiras, 1989, p. 21).

Citação direta um autor
De acordo com Barros (1991, p. 62), “Interpretar significa buscar o sentido mais explicativo dos resultados
da pesquisa".



Citação de Citação
Segundo Oke1 (1978 citado por DANNI-OLIVEIRA, 1999, p 131.) a camada limite 
urbana (urban bondary layer) corresponde a parcela de baixa atmosfera que tem 
base o nível dos telhados e cujas características são governadas pela natureza geral 
da superfície urbano.
___________________________
1 OKE, T. R. Air pollution in the boundary layer. Boundary layer climates. London: 



Tabelas



Figuras, quadros e outros



Formatação

1) FOLHA:

A4 (21 x 29,7cm)

2) IMPRESSÃO:

Anverso (frente) ou frente e verso

3) MARGEM:

a) para o anverso/frente:

Margem Medida

Superior 3 cm

Inferior 2 cm

Esquerda 3 cm

Direita 2 cm

b) para o verso:

Margem Medida

Superior 3 cm

Inferior 2 cm

Esquerda 2 cm

Direita 3 cm

•



http://www.portal.ufpr.br/tutoriais_normaliza/referencia_exemplo.pdf

Referências: acessar o link abaixo 


