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Objetivo: Orientar os alunos dos cursos de 
pós-graduação do Setor de Ciências da 
Saúde e Hospital de Clinicas da UFPR na 
normalização de suas dissertações e teses

FONTES. 

O Manual de Normalização de Documentos 
Científicos de acordo com as normas da ABNT, 
publicado pela Editora da UFPR em 2015.

Outras fontes: A Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) . Portal de Informação do SiBi –

UFPR.
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ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

*Folha de rosto

Errata, agradecimentos, 

agradecimento

*Resumo (na língua vernácula e língua inglesa)

*Palavras-Chave (em vernácula e língua inglesa) 
Obrigatório (CONSULTAR O DeCs
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Lista de Símbolos

*Sumário
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Elementos 
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CITAÇÃO

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

Como citar?

1. No início da 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).



Exemplos de Citações no Início da Sentença

Vários autores no início 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...

Uma obra com mais de um autor (citar até seis) no inicio da sentença
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.

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



Exemplos de Citações no Final da Sentença

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)

O mesmo autor com obras diferentes no final da sentença
Recentemente, foi comprovado que a educação continuada e o treinamento representam a base de sustentação 
do controle de qualidade total (TAVARES, 1994a, 1994b, 1994c).

Entrada pelo título no final da sentença
Portanto, o fandango é um ritmo típico de regiões ... (DANÇAS populares brasileiras, 1989, p. 21).



CITAÇÕES

As Citação podem ser:

Direta: (trechos extraídos de outras fontes)

Citação curta – até três linhas

Citação longa – Com mais de três linhas 

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





EXEMPLO DE CITAÇÃO INDIRETA 



CITAÇÃO DE CITAÇÃO

Citação de citação: é a citação de um trecho de uma obra (do qual 

não se teve acesso direto), por meio de uma segunda fonte. Ela pode aparecer 

no início ou no final da sentença. Ela também pode fazer parte de uma citação 

curta ou longa. 

A Citação de citação deve conter os seguintes elementos:  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 exemplo no próximo slide.



Exemplo “Citação de citação”

Na Sentença
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.
Ou Citado Pós Sentença
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. (OKE1, 1978 citado por DANNI-OLIVEIRA, 1999). 

No Rodapé 
1 OKE, T. R. Air pollution in the boundary layer. Boundary layer climates. London: 

Na lista de Referência

DANNI-OLIVEIRA, I. M.; CONTI, J. B. A cidade de Curitiba/PR e a poluição do ar: implicações 
de seus atributos urbanos e geoecológicos na dispersão de poluentes em período de 
inverno. 1999. 320 f. Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas, São Paulo, 1999. 



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



TABELA LONGA
(OCUPA MAIS DE UMA PÁGINA)

Fonte: Normas para 
apresentação Tabular. IBGE



TABELA LONGA
(OCUPA MAIS DE UMA PÁGINA)

Fonte: Normas para 
apresentação Tabular. IBGE



TABELA  COM MULTIPLOS 
DADOS (Dividida em dois blocos)

Fonte: Normas para 
apresentação Tabular. 
IBGE



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 
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