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1 INTRODUÇÃO 

 

A Biblioteca da Faculdade de Gestão Woli - FGW, tem como missão: 

 

“Mediar a união de pessoas, educação e tecnologia, por meio da organização da 

informação e do conhecimento, atuando como suporte de atividades pedagógicas, 

educacionais e culturais”. 

Como parte da missão da Biblioteca FGW, em conjunto com a Coordenação de 

Cursos e o Suporte Pedagógico, a FGW se preocupa com a padronização dos documentos 

produzidos no âmbito da IES, uma vez que a padronização baseada em normas oficiais, 

garantem credibilidade junto a comunidade acadêmica e a sociedade. 

Este Manual de Regras Gerais de Estilo e Formatação de Trabalhos 

Acadêmicos da FGW. tem como objetivo orientar o corpo discente e docente no 

desenvolvimento de seus trabalhos acadêmicos, através de um estudo elaborado e 

criterioso realizado pela Coordenação de Cursos, para utilização das normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT . As informações aqui apresentadas 

baseiam-se nas Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 

especificamente: 

 

a) NBR 6022:2018 – Informação e documentação – Artigo em publicação periódica 

técnica e/ou científica – apresentação;  

b) NBR 6023:2018 – Informação e documentação: referências - elaboração;  

c) NRB 6024:2012 – Informação e documentação: numeração progressiva das 

seções de um documento - apresentação;  

d) NBR 6027:2012 – Informação e documentação: sumário - apresentação;  

e) NBR 6028:2003 – Informação e documentação: resumo - apresentação;  

f) NBR 6033:1989 - ordem alfabética;  

g) NBR 6034:2004 – Informação e documentação: índice – apresentação;  

h) NBR 10520:2002 – Informação e documentação: citações em documentos - 

apresentação;  

i) NBR 12225:2004 – Informação e documentação: lombada – apresentação;  

j) NBR 14724:2011 – Informação e documentação: trabalhos acadêmicos – 

apresentação. 
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1.1 ORGANIZAÇÃO DO MANUAL 

 

O presente manual está organizado da seguinte forma: no capítulo 1 são 

apresentados os objetivos do manual, assim como a justificativa de sua existência e as 

normas utilizadas como referência. No capítulo 2, são apresentadas instruções gerais para 

a formatação dos trabalhos. O capítulo 3 é composto dos itens de estrutura de um trabalho 

acadêmico. Os capítulos 4 e 5 apresentam os tipos de citações, assim como as referências 

bibliográficas.  Por fim, no capítulo. 6 são apresentadas ferramentas que podem auxiliar 

discentes e docentes nos trabalhos acadêmicos, como ferramentas de identificação de 

plágio, site de sinônimos, software de gerenciamento de referência bibliográfica, robô 

que auxilia nas normas da ABNT, e outros.  

 Apêndices e anexos são apresentados ao final. 
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2 REGRAS GERAIS DE FORMATAÇÃO  

 A apresentação de trabalhos acadêmicos na FGW deve seguir os seguintes itens: 

2.1 PAPEL 

 Fundo Branco, no Formato A4, ou seja 21 cm x 29,7 cm. 

2.2 FONTE 

 Em textos e títulos, deve-se utilizar Times New Roman ou Arial, cor preta, 

tamanho 12. Para citações com mais de três linhas, legenda de ilustrações e tabelas e notas 

de rodapé deve-se usar fonte tamanho 10. Recursos como negrito pode ser utilizado em 

título para diferenciar as seções. E recurso como itálico deve ser utilizado para indicar 

palavras em outros idiomas.   

2.3 MARGENS 

 As margens esquerda e superior devem ser 3 cm e as margens direita e inferior, 

de 2 cm. 

2.4 PARÁGRAFOS, ESPAÇAMENTOS E ALINHAMENTOS 

 O espaçamento deve ser de 1,5 entre linhas, A exceção, ou seja, o espaço simples 

deve ser usado em: citações com mais de três linhas, legenda de ilustrações e tabelas e 

notas de rodapé. As referências devem ser apresentadas em espaçamento simples, 

entretanto, separadas entre si por 12 pt. ou um “enter”. O texto do trabalho deve ser 

justificado. 

2.5 PAGINAÇÃO 

 Todas as folhas do trabalho devem ser contadas, entretanto, a numeração começa 

a partir da primeira página textual, ou seja, da introdução.  A numeração deve ser 

continua, em algarismo arábico, no canto superior direito. Todo novo capítulo deve ser 

iniciado em uma nova folha. 
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2.6 TÍTULOS 

 Título com indicativos de número, devem estar alinhados à esquerda. Há 

destaque dos títulos nas diferentes seções. Entre as seções, obrigatoriamente deve ter um 

texto. 

Exemplos: 

Seção primária:  

1 ELABORAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

(Negrito, letras em maiúsculas)  

Seção secundária:  

1.2 ARTIGO CIENTÍFICO  

(Estilo sem destaque, letra em maiúsculas)  

Seção terciária:  

1.2.1 Gestão de pessoas  

(Negrito, primeira letra em maiúsculo)  

Seção quaternária:  

1.2.1.1 Artigos, planos de negócios, modelos de negócios  

(Estilo sem destaque, primeira letra em maiúsculo)  

Seção quinaria:  

1.2.1.1.1 Capítulos de artigos  

(Estilo sem destaque, letras minúsculas e em itálico) 

 



10 
 

Faculdade de Gestão Woli 
MISSÃO: Contribuir para o crescimento sustentável das pessoas e organizações, através de um ensino sem fronteiras, de excelência, por meio de soluções 

inovadoras 

 Título sem indicativos de número devem ser centralizados com a mesma fonte 

utilizada para as seções primárias. São exemplos: agradecimentos, lista de abreviaturas, 

lista de siglas, resumo, apêndices e anexos. 

2.7 SIGLAS 

 Obrigatoriamente, em sua primeira ocorrência, a sigla deve ser colocada entre 

parênteses após o nome completo. Por exemplo: Faculdade de Gestão Woli (FGW). 
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3 ESTRUTURA DE UM TRABALHO ACADÊMICO 

 

A estrutura de um trabalho acadêmico é dividia em: elementos pré-textuais, 

elementos textuais e elementos pós-textuais. 

 

 

 

3.1 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

 

 Os itens pré-textuais de um trabalho acadêmico, são compostos e organizados em: 

capa (obrigatório), folha de rosto (obrigatório), folha de aprovação (obrigatório), 

dedicatória (opcional), agradecimento (opcional), resumo no idioma do documento 

(obrigatório), resumo em outro idioma (opcional), lista de ilustrações (opcional), lista de 

tabelas (opcional), lista de abreviaturas (opcional) e sumário (obrigatório). 

 

3.1.1 Capa (obrigatório) 

 Deve conter identificação institucional, curso, autores e título (Apêndice A). 

 

3.1.2 Folha de rosto (obrigatório) 

Elemento obrigatório. Apresenta as informações na seguinte ordem: 

a) nome(s) do(s) autor(es): centralizado em caixa alta e em negrito; 

b) título: centralizado em caixa alta e em negrito; 
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c) subtítulo, se houver: centralizado em caixa alta e em negrito, separado do título por 

dois pontos; 

d) número do volume, se houver mais de um, deve constar em cada folha de rosto a 

especificação do respectivo volume; 

e) tipo de projeto de pesquisa e nome da entidade a que deve ser submetido: em recuo do 

meio da página à esquerda, tamanho de letra 10; 

f) nome do orientador, coorientador ou coordenador, se houver; 

g) local (cidade) da entidade onde deve ser apresentado: canto inferior da página; 

h) ano de depósito (da entrega) canto inferior da página abaixo do local. 

 

A folha de rosto é responsável pela identificação do trabalho, logo, deve conter: autor, 

título do trabalho, natureza, objetivo do trabalho, nome da instituição, orientador, local e 

ano (Apêndice B). 

  

3.1.3 Folha de aprovação (obrigatório) 

 A folha de aprovação deve conter autor, título, natureza, nome da instituição, 

título pretendido, nome, titulação e assinatura dos componentes da banca, local e data de 

aprovação (Apêndice C). 

 

3.1.4 Dedicatória (opcional) 

 O autor pode prestar homenagem ou dedicar seu trabalho a alguém. 

 

3.1.5 Agradecimento (opcional) 

 O autor pode fazer agradecimentos para quem contribuiu de maneira significativa 

para seu trabalho. 

 

3.1.6 Resumo no idioma do documento (obrigatório) 

 Apresentação dos pontos relevantes do trabalho. A FGW indica o resumo do tipo 

informativo, com: problema, objetivo, procedimentos metodológicos, resultados e 

conclusão. O resumo deve ter em média 250 palavras, sem citações bibliográficas.  

 Abaixo do resumo devem ser apresentadas as palavras-chave, totalizando no 

máximo cinco expressões, separadas entre si por ponto. Exemplo: Liderança. Motivação. 

FGW. Lifelong Learning. Educação. 
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3.1.7 Resumo em outro idioma (opcional) 

  

Possui as mesmas características do resumo no idioma do documento, entretanto 

é feito em inglês. Também deve ser seguindo das mesmas palavras-chave em inglês. 

 

3.1.8 Lista de ilustrações (opcional) 

   

Deve apresentar as ilustrações de acordo com a ordem de apresentação no texto.  

 

3.1.9 Lista de tabelas (opcional) 

   

Deve apresentar as tabelas de acordo com a ordem de apresentação no texto.  

 

 

 

 

3.1.10 Lista de abreviaturas (opcional) 

   

Deve apresentar as abreviaturas e siglas que são citadas no trabalho, em ordem 

alfabética.  

 

3.1.11 Sumário (obrigatório) 

 

O sumário apresenta a enumeração do trabalho em seus capítulos, seções e outras 

partes. Segundo a NBR 6027 (ABNT, 2012b), capa, folha de rosto, folha de aprovação, 

dedicatória, agradecimentos, epígrafe, lista de figuras, lista de tabelas, abreviaturas, 

siglas, símbolos, resumo em língua vernácula, resumo em língua estrangeira e outros itens 

pré-textuais não aparecem no sumário. 

Os elementos pós-textuais, como referências, glossário, apêndice, anexo e índice 

aparecem no sumário, mas não são numerados.  

A apresentação do sumário consiste em: 

a) Termo SUMÁRIO centralizado em letras maiúsculas, na fonte Times New 

Roman tamanho 12 e em negrito; 

b) No sumário, todos os títulos e subtítulos que aparecem no documento devem 

ser alinhados à margem esquerda, observando a margem do título ou subtítulo mais 

extenso; 
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c) Os títulos e subtítulos dos tópicos e divisões dos tópicos, quando houver, no 

sumário devem ser grafados da mesma forma que foi utilizada no texto; 

d) Os títulos e os subtítulos (se houver), quando extensos e ultrapassarem uma 

linha, serão alinhados pela margem do início do título da primeira linha. 

 

3.2 ELEMENTOS TEXTUAIS 

 

Os elementos textuais são compostos pela introdução, desenvolvimento e 

conclusão.  

 

3.2.1 Introdução 

 

É na introdução que o autor vai situar o leitor no contexto do trabalho. Essa parte 

do projeto tem caráter didático de apresentação. E, por isso, deve apresentar: 

a) A problemática da pesquisa, relacionada com o tema proposto, abordada de forma 

clara e objetiva; 

b) Os objetivos, delimitando o que se propõe fazer, quais aspectos analisar; 

c) A justificativa, destacando benefícios e importância do tema proposto; 

d) As definições necessárias para compreensão do tema; 

e) Especificar a metodologia, esclarecendo a forma utilizada para a análise do 

problema; 

f) A forma como está estruturado o trabalho escrito e o que contém cada uma de suas 

partes. 

Não deve incluir conclusões ou resultados, como também ilustrações e citações 

diretas. 

A introdução, como primeira seção do texto, corresponde, dentro da numeração 

progressiva, ao número 1 (um) e é a partir da introdução que a paginação do trabalho 

passa a aparecer na parte superior da página à direita. 

A recomendação é que a introdução seja de no máximo uma página. É necessário 

considerar: informações, (2) sequência das informações, (C) citação e referenciamento: 

Informações - deve ser composto de: contextualização, GAP, estado da arte e 

propósito do trabalho. Onde: Contextualização– a importância da grande área de forma 

mais completa do que foi escrito no resumo; GAP – escrever de maneira bem detalhada 

as limitações da área, quem deve estar ligado com seu propósito; Estado da Arte – é a 
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fronteira do conhecimento, o que há de mais avançado, mas não necessariamente tudo o 

que já foi feito. Aqui deve ser reconhecido os trabalhos mais recentes da área e seus 

avanços.; e Propósito – deve ser descrito o propósito do seu trabalho. 

Sequência das informações - do geral para o específico. Da grande área de 

pesquisa até o propósito do seu trabalho. 

Citação e referenciamento – a sequência lógica deve ser: artigos pioneiros – citar 

na contextualização e no GAP; artigos recentes – citar no estado da arte e no GAP; e 

artigos mais citados na área – citar como relevância, motivação e importância. 

 

3.2.2 Desenvolvimento 

 

Parte do texto que contempla a fundamentação teórica ou revisão de literatura, 

além da metodologia e análise dos resultados e discussões.  

Na metodologia, a pesquisa deve ser classificada quanto a natureza: básica ou 

aplicada; quanto a abordagem: qualitativa, quantitativa e mista; quanto aos objetivos: 

exploratória, descritiva ou explicativa; quanto aos procedimentos: estudo de caso, painel 

Delphi, etnografia e outros. 

Por fim, a análise dos resultados e discussões deve retomar a ideia inicial ou a 

pergunta que compõe o trabalho. Nesta seção é necessário demonstrar a qualidade do 

trabalho, a utilização de gráficos e figuras pode ajudar. 

 

3.2.3 Conclusão 

 

A principal função da conclusão é mostrar como os avanços dos resultados do seu 

trabalho contribui para a área. Diferentemente da introdução, a conclusão vai do 

específico para o geral. 

Devem ser retomados os principais resultados, com a devida interpretação da 

relevância desses resultados, além de demonstrar como eles contribuem para a grande 

área. 

 

3.3 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

 

Os elementos Pós-textuais são compostos por referência (obrigatório), glossário 

(opcional), apêndice (opcional), anexo (opcional) e agradecimento (opcional). 
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3.3.1 Referências (obrigatório) 

 

 As referências têm a finalidade de apresentar ao leitor as obras e os autores que 

serviram de base para a elaboração do trabalho. 

Deve estar em formato de lista ordenada alfabeticamente, representando 

obrigatoriamente todos os autores citados no trabalho. Obras consultadas, mas que não 

foram citadas, não devem constar nas referências.  

 

3.3.2 Glossário (opcional) 

 

Palavras ou expressões de uso restrito, organizadas em ordem alfabética, com seus 

respectivos significados. 

 

3.3.3 Apêndice (opcional) 

 

São documentos elaborados pelo autor, que complementam a argumentação do 

trabalho. Devem estar centralizados na página, podendo contar documentos como: 

questionários de pesquisa, tabulação de dados e outros.  

Exemplo:  

Apêndice A – Questionário de Pesquisa 

 

3.3.4 Anexo (opcional) 

 

São documentos elaborados por terceiros, que servem como fundamentação para 

o trabalho. Pode-se incluir documentos como: leis, estatutos, mapas e outros. 

Exemplo:  

Anexo A – Ementas das disciplinas dos cursos da Faculdade de Gestão Woli  
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4 ESTRUTURA E CONTEÚDO DO ARTIGO 

 

O artigo deve ser composto de: título, autor, resumo, palavras-chave, introdução, 

desenvolvimento, resultados e/ou discussões, conclusão e/ou considerações finais, e 

referências. Nesta seção serão detalhados título e resumo, uma vez que os demais 

elementos já foram explanados em seção anterior. 

 

4.1 TÍTULO 

 

O título deve estar na página de abertura do artigo, com fonte Times New Roman, 

centralizado, em negrito, tamanho 14, com espaçamento 1,5. 

Deve ser claro, conciso e com palavras-chave. Não deve ser muito longo, ou muito 

geral. É recomendado que transmita uma ideia do principal resultado do estudo. 

Exemplo: 

O AMBIENTE DE TRABALHO COMO PRINCIPAL 

ATRATIVO DA GERAÇÃO Z: 

um estudo em loja de varejo 

 

4.2 RESUMO E ABSTRACT 

 

 O objetivo é trazer os principais pontos que serão apresentados no texto. Deve ser 

composto de: contextualização, gap, objetivo, metodologia, resultados e conclusões. 

Onde a Contextualização - apresenta a grande área e a sua importância; o GAP – aspectos 

que precisam ser estudados nesse área que motivou seu estudo; o Objetivo – deve ser 

baseado no GAP; a Metodologia – nesse momento deve ser apresentada de forma simples 

e sem detalhes; os Resultados - apresentar algumas frases que mostram o avanço que seu 

trabalho; por fim, as Conclusões – devem mostrar como seus resultados contribuem para 

o avanço da grande área. 

Deve estar em paragrafo único, sem recuo e com no máximo 250 caracteres. 

Seguido de no ideal, cinco palavras-chave, separadas por ponto. 
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5 ELEMENTOS DE APOIO AO TEXTO 

 

São elementos de apoio ao texto acadêmico, como: citações, notas de rodapé, 

ilustrações, tabelas e gráficos.  

 

5.1 CITAÇÕES 

 

 Se traduz na menção parcial ou total do texto ou ideia de outra fonte, que conste 

no trabalho acadêmico. Todas as citações devem constar nas referencias devido a 

obrigação legal de direitos autorais, previsto em lei. 

 Alguns exemplos de citação, são: citação direta – que se traduz na transcrição 

literal de parte do trabalho de outra fonte; citação indireta – escrita da ideia de outra fonte; 

citação da citação – referência direta ou indireta de uma obra a qual não se teve acesso a 

fonte original. 

 A FGW recomenda que as citações sejam inseridas no formato AUTOR-DATA, 

em especial, devido a fins estéticos e de fluência, no final das frases. 

 

5.1.1 Citação Direta 

 

 Em citações diretas é obrigatório a inclusão da página do documento transcrito. 

As citações diretas de até três linhas devem estar no texto corrente, entre aspas duplas.  

Exemplo:  

 

Verificou-se a inserção do tema empreendedorismo nos currículos dos cursos de 

Administração, bem como de outras áreas do conhecimento, com o objetivo de 

desenvolver a capacidade empreendedora dos estudantes, como “suporte ao 

desenvolvimento de novas e inovadoras atividades, buscando assim a geração de novas 

fontes de emprego e renda e o consequente desenvolvimento local e regional” 

(MARTENS; FREITAS, 2006, p. 1). 

 

 Para as citações diretas com mais de três linhas, deve-se adotar fonte tamanho 10, 

espaçamento simples e sem aspas. O recuo da margem esquerda deve ser de 4 cm. 

Exemplo: 
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No entanto, observa-se que a educação empreendedora, e mesmo o 

empreendedorismo como área do conhecimento, ainda está focada no 

empreendedorismo tradicional de negócios. Os resultados apontam que, para 

os professores entrevistados, as disciplinas e demais ações sobre o tema 

desenvolvidas nas IES estimulam os alunos a perceber suas próprias 

capacidades, suas características, suas habilidades e a desenvolverem aquelas 

que eles ainda não possuem para a atitude empreendedora e inovadora 

(OLIVEIRA, 2010, P. 51). 

 

5.1.2 Citação indireta 

 

 É a transcrição de conceitos e ideias de outra fonte, escrito com as próprias 

palavras do autor do trabalho. 

Exemplo: 

Disciplinas ofertadas nas Instituições de Ensino Superior sobre empreendedorismo, 

estimulam os alunos a vislumbrar oportunidades de empreender (OLIVEIRA, 2010). 

 

5.1.3 Citação de citação  

 

 Transcrição direta ou indireta de um trabalho ao qual não se teve acesso direto. 

Deve-se citar primeiro o texto ao qual não se teve acesso, seguido da expressão apud, 

seguido da citação do estudo que se teve acesso. 

Exemplo: 

 “O estudo de caso consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de 

maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento” (MACHADO, 2010, p. 42 

apud GIL, 2002, p. 54). 

 A FGW desaconselha veementemente o uso de apud, devendo ser restringidos a 

casos extremamente específicos de obras com total impossibilidade de acesso. 

 

5.1.4 Citação de autores no texto 

 

 Os próximas seções apresentam as diversas formas de citação.  
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5.1.4.1 Citação com um autor 

 

 O autor deve ser citado pelo sobrenome. 

Exemplo: 

Disciplinas ofertadas nas Instituições de Ensino Superior sobre empreendedorismo, 

estimulam os alunos a vislumbrar oportunidades de empreender (OLIVEIRA, 2010). 

 

De acordo com Gil (1999), a pesquisa descritiva tem como objetivo estudar as 

características de um determinado grupo de sujeitos, podendo levantar opiniões, atitudes 

e crenças destes. 

 

5.1.4.2 Citação com dois autores 

 

 Os autores devem ser citados pelo sobrenome, separados por ponto e vírgula 

quando entre parênteses no final da frase. Quando no início da frase e sem parênteses, 

devem ser separados por “e”. Ambos seguidos da data de publicação do trabalho 

consultado.  

Exemplo: 

Em especial, passou-se a demandar dos administradores uma formação profissional 

abrangente e generalista, que forneça suporte para lidar com os diversos recursos 

disponíveis na organização e na sociedade, sejam eles materiais, tecnológicos, financeiros 

ou de pessoal, saber utilizar informações como matéria prima para a tomada de decisão, 

além de novas habilidades com novas atitudes profissionais (SARAIVA; SOUZA, 2009). 

 

Segundo Fischer e Melo (2006), a prática de residência social, enquanto atividade de 

aprendizagem, contribui para a formação de estudantes/gestores sociais e, 

consequentemente, para o desenvolvimento do país. 

 

5.1.4.3 Citação com três autores 

 

 Os autores devem ser citados pelo sobrenome, separados por ponto e vírgula 

quando entre parênteses no final da frase. Quando no início da frase e sem parênteses, 
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devem ser separados por vírgula, sendo o último pela expressão  “e”. Ambos seguidos da 

data de publicação do trabalho consultado.  

Exemplo: 

Deste modo, torna-se necessário ao administrador desenvolver características proativas e 

empreendedoras de modo a agregar valor à sua própria força de trabalho e ainda, a atender 

às demandas das organizações (MELLO; LEÃO; PAIVA JUNIOR, 2006). 

 

Solomon, Duffy e Tarabishy (2002) reforçam a diferenciação entre a formação em 

Administração e a educação empreendedora. Enquanto uma está centrada na gestão de 

negócios, o cerne da educação empreendedora está em criar uma empresa ou um novo 

negócio, devendo focar em negociação, liderança, desenvolvimento de novos produtos 

ou serviços, criatividade e inovação tecnológica, dentre outros aspectos. 

 

5.1.4.4 Citação com mais de três autores 

 

 Para mais de três autores, a norma permite que o primeiro autor seja identificado, 

seguido da expressão et al. Quando fora de parênteses, apenas et al. Quando dentro de 

parênteses deve-se utilizar a vírgula, ficando et al., 

Exemplo: 

 

De acordo com Souza et al. (2006), desenvolver o perfil empreendedor no aluno é 

capacitá-lo para a criação, condução e implementação do processo criativo 

proporcionando a oportunidade de elaborar novos planos de vida, de trabalho, de estudo, 

de negócios, transformando-se, deste modo, no ator responsável pelo seu 

desenvolvimento pessoal, bem como de sua organização. 

 

O curso de Administração, portanto, consiste em um veículo de preparação de 

profissionais com capacidade para enfrentar as instabilidades do mercado e responder 

com eficiência às demandas das organizações (SCHUCH JÚNIOR et al., 2011). 

 

5.1.4.5 Citação de vários autores corroborando uma mesma ideia 

 

 Em citações de vários autores com a mesma ideia, os autores devem ser citados 

em ordem alfabética de sobrenome. 
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Exemplo: 

A noção schumpeteriana de empreendedorismo também pode ser aplicada na área social. 

A diferença reside no fato de que os parâmetros para a avaliação do sucesso do 

empreendimento devem considerar a capacidade de transformação social dos projetos. 

A literatura aponta que o que diferencia o empreendedor social do tradicional é a missão 

social de seus projetos, é o compromisso com a criação de valor social (AIDAR, 2007; 

FAMINOW, CARTER, LUNDY, 2009; DACIN, DACIN, MATEAR, 2010; RIBEIRO, 

VELOSO, VIEIRA, 2009). 

 

5.1.4.6 Citação de autores com mesmo sobrenome 

 

 Para autores com o mesmo sobrenome, deve-se citá-los com as iniciais completas 

do nome. 

Exemplo: 

MELO, M. C. O. L.; DE MUYLDER, C. F.; LOPES, A. L. M.; CASSINI, M. R. O L., 

RABELO, N. G. O empreendedorismo e o papel das incubadoras para as empresas 

graduadas de base tecnológica da região metropolitana de Belo Horizonte. Revista 

INGEPRO, v. 2, p. 50-62, 2010. 

 

MELO NETO, F. P. de; FROES, C. Empreendedorismo social: a transição para a 

sociedade sustentável. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002. 

 

5.1.4.7 Citação de um mesmo autor com várias datas de publicação 

 

 No texto, a citação deve ser apresentada em ordem cronológica. 

Exemplo: 

 

Segundo Gil (2002, 1999) o estudo de caso permite um amplo conhecimento e 

detalhamento do conhecimento sobre o objeto de estudo, sendo a pesquisa descritiva 

como foco, estudar as características de um determinado grupo de sujeitos, podendo 

levantar opiniões, atitudes e crenças destes. 

 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
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5.1.4.8 Citação de um mesmo autor com a mesma data de publicação 

 Este caso deve ser diferenciado por uma letra minúscula em ordem alfabética, sem 

espaço, logo após a data. Essa diferenciação acontece exclusivamente no texto e é 

desconsiderada nas referências.  

Exemplo: 

[...] no contexto da reciprocidade triádica ou determinismo recíproco, que envolve a 

pessoa, o ambiente e o comportamento (COMPEAU;HIGGINS, 1995a). 

 

Compeau, D. R., & Higgins, C. A. (1995a). Application of social cognitive theory to 

training for computer skills. Information Systems Research, 6(2), 118–143. 

https://doi.org/10.1287/isre.6.2.118 

 

Compeau, D. R., & Higgins, C. A. (1995b). Computer self-efficacy: Development of a 

measure and initial test. MIS Quarterly, 19(2), 189–211. https://doi.org/10.2307/249688 

 

5.1.4.9 Citação de autoria institucional 

 

 Na primeira vez em que o órgão institucional é citado, deve ser seguido da sigla, 

nas próximas vezes pode-se utilizar apenas a sigla. 

Exemplo: 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de habitantes 

do país deve parar de crescer em 2047.  

 

IBGE. Projeção da População 2018: número de habitantes do país deve parar de crescer 

em 2047. Jul. 2018. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-

de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/21837-projecao-da-populacao-2018-

numero-de-habitantes-do-pais-deve-parar-de-crescer-em-2047. Acesso em: 25 jan. 2022. 

 

5.1.4.10 Citação de internet 

 

 A citação deve ser feita pelo nome do autor do texto.  

As empresas latino-americanas estão preparadas para uma grande transformação digital, 

frente a um ambiente dinâmico, incentivado por: laços comerciais, consumidores 

crescentes e o surgimentos de um número elevado de startups (CEOTTO; FRANCO, 

2021). 

 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/21837-projecao-da-populacao-2018-numero-de-habitantes-do-pais-deve-parar-de-crescer-em-2047
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/21837-projecao-da-populacao-2018-numero-de-habitantes-do-pais-deve-parar-de-crescer-em-2047
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/21837-projecao-da-populacao-2018-numero-de-habitantes-do-pais-deve-parar-de-crescer-em-2047


24 
 

Faculdade de Gestão Woli 
MISSÃO: Contribuir para o crescimento sustentável das pessoas e organizações, através de um ensino sem fronteiras, de excelência, por meio de soluções 

inovadoras 

CEOTTO, H.; FRANCO, J. Acelerando a transformação nas empresas latino-

americanas.  dez. 2021. Disponível em: https://www.mckinsey.com.br/our-

insights/acelerando-a-transformacao-nas-empresas-latino-americanas 

 

5.1.4.11 Citação com omissão de parte do texto 

 

 São permitidas omissões de parte do texto sem que este perca seu sentido.  

Exemplo: 

 

Como ressaltam Melo Neto e Froes (2001, p.31) “O processo de empreendedorismo 

social exige, principalmente, o redesenho de relações entre comunidade, governo e setor 

privado, que se baseia no modelo de parcerias”, tendo como principal objetivo (2001, 

p.11 e 12) “[...] retirar pessoas da situação de risco social e [...] o foco é nos problemas 

sociais, e o objetivo a ser alcançado é a solução a curto, médio e longo prazos destas 

questões [...] buscando propiciar-lhes plena inclusão social”. 

 

5.1.4.12 Citação de capítulo de livro 

 

 Devem ser referenciados os autores do capítulo. 

Exemplo: 

Essa característica é típica de projetos de empreendedorismo social que não abrem mão 

do teórico, do técnico, mas são, como afirmam Melo Neto e Froes (2001), “pragmáticos 

responsáveis”. 

 

MELO NETO, F. P. de; FROES, C. Gestão da responsabilidade social corporativa: o 

caso brasileiro – da filantropia tradicional à filantropia de alto rendimento e ao 

empreendedorismo social. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001. 

 

5.1.4.13 Citação de informações verbais (aula, conferência, palestra, entrevista) 

 

 Para citações de informações verbais, ou seja, sem registro formal, deve-se utilizar 

a expressão entre aspas: “informação verbal” e informar a fonte no rodapé.  

Exemplo: 

As aulas terão início na primeira semana de fevereiro (informação verbal) 1.  

 
1 Notícia fornecida por Martha Ribeiro na Palestra Magna da Faculdade de Gestão Woli, em janeiro de 

2022. 
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RIBEIRO, M. Palestra Magna. [jan. 2022]. Araxá: FGW, 2022. Palestra proferida por 

ocasião da Aula Magna dos Cursos Superiores da FGW. 

 

 

5.1.4.14 Citação de leis e decretos 

 

 A citação neste caso, deve acontecer pelo órgão responsável pela lei ou decreto. 

Vale ressaltar que Leis Federais têm sua entrada como BRASIL e Leis Estaduais e 

Municipais têm sua entrada respectivamente pelos nomes do Estado e Município.  

 

Exemplo: 

Segundo o Art 4º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, toda pessoa com deficiência 

tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma 

espécie de discriminação (BRASIL, 2015). 

 

BRASIL, Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 

25 jan. 2022. 

 

 

5.2 NOTAS DE RODAPÉ 

 

 As notas de rodapé têm caráter explicativo. A FGW recomenda, em seus trabalhos 

acadêmicos para mim de clareza e estética, o uso mínimo de notas de rodapé.  

Exemplo: 

Na Educação a Distância da FGW você não precisa se deslocar todos os dias para 

uma sala de aula. Os polos disponibilizados pela instituição oferecem uma excelente 

infraestrutura física e tecnológica para facilitar a sua aprendizagem. 

Busque um dos Polos FGW2 e inscreva-se! 

 

5.3 ILUSTRAÇÕES 

 

 São consideradas ilustrações, aquelas imagens que acompanham um texto, como 

desenhos, gráfico, mapas, figuras e outros. O título tanto da ilustração externamente, 

 
2 Maiores informações em: https://fgw.edu.br/  
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quanto internamento deve estar em negrito com fonte 10. O texto (se houver) deve ter 

fonte 10, sem destaque e com espaçamento simples. A fonte da ilustração deve ser 

informada logo abaixo. Caso tenha sido elaborado pelo autor, deve constar essa frase. 

Exemplo: 

Quadro 1 – Competências, habilidades e atitudes dos alunos FGW 

 

5.4 TABELAS 

 

 As tabelas são representadas por dados estatísticos, conversão de unidades e 

outros. O título deve estar no topo em negrito e tamanho 10. A fonte da tabela deve ser 

informada logo abaixo. Caso tenha sido elaborado pelo autor, deve constar essa frase. 

Caso não caiba em uma folha, deve constar, em frente ao título, a expressão (continua). 

Exemplo: 

Tabela 1 – Número de alunos FGW por região do país 

 É admitido uma nota explicativa logo abaixo da indicação da fonte, caso 

necessário. 

 

5.5 NUMERAIS 

 

 Os numerais de 0 a 9 devem ser escritos por extenso, a partir do número 10 deve 

ser utilizado apenas algarismo. Entretanto para unidades padronizadas deve-se utilizar 

apenas algarismo. 

Exemplo: 9 cm, 50 ml, 10%. 
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6 ELABORAÇÃO DAS REFERÊNCIAS 

 

As referências bibliográficas deverão ser feitas de acordo com as regras 

estipuladas neste manual que acompanham as normas NBR 6023 da ABNT (2002). Na 

bibliografia final, listar em ordem alfabética todas as fontes consultadas, independente de 

serem de tipos diferentes. 

 A elaboração das referencias obedece a NBR 6023:2018 – Informação e 

documentação: referências – elaboração.  

 

6.1 REGRAIS GERAIS DA APRESENTAÇÃO 

 

 São apresentadas nas próximas seções como espaçamento, alinhamento e 

localização.  

 

6.1.1 Espaçamento 

 Espaçamento simples. 

 

6.1.2 Alinhamento 

Alinhamento apenas à esquerda. 

 

6.1.3 Ordenação das referências 

Ordem alfabética ascendente.  

 

6.1.4 Pontuação 

 As pontuações devem ser utilizadas da seguinte forma: 

 (.) após o nome do autor/autores, após o título, edição e no final da referência; 

 (:) antes do subtítulo e antes da editora; 

 (,) após o sobrenome dos autores, após a editora, entre o volume e o número, 

páginas da revista e após o título da revista; 

 (;) usado para separar os autores; 

 (-) utilizado entre páginas (ex: 1 - 5) e, entre datas sequenciais (ex: 1980-1981); 

 (/) entre números e datas não sequenciais (ex: 29/7, 1982/1985); 

 ([]) para indicar os elementos de referência, que não aparecem na obra 

referenciada, porém são conhecidos (ex: [1900]); 
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 (()) usado para indicar série, grau e para o título que caracteriza a função e/ou 

responsabilidade, de forma abreviada. (Coord.); 

(...) usadas para indicar supressão de títulos. Ex: Anais... 

 

Livros e Folhetos 

 

❖ Formato convencional 

AUTOR. Título: Subtítulo. Edição. Local (Cidade) de Publicação: Editora, Data.  

      Número de páginas ou volume. (Nome e número da série). 

 

Exemplo: 

ROBBINS, Stephen P. Comportamento Organizacional. 9. ed. São Paulo: Prentice 

Hall, 2002. 637p. 

 

MINASI, Mark; ANDERSON, Christa; BEVERIDGE, Michele; CALLAHAN; 

JUSTICE, Lisa. Dominando Windows Server 2003: a Bíblia. São Paulo: Makron 

Books, 2003. 1376p. 

 

 

❖ Formato eletrônico 

AUTOR. Título: Subtítulo. Edição. Local (Cidade) de Publicação. Descrição Física  

  do meio eletrônico (disquete, CD-ROM etc.). Disponível em: <endereço  

  eletrônico>. Acesso em: dia mês e   ano. 

 

Exemplo: 

 

ASSIS, Machado de. História de uma Fita Azul. Pará de Minas. Disponível em: 

<http://virtualbooks.terra.com.br/freebook/port/download/Historia%20_de%20_ 

uma%20_Fita%20_Azul.pdf>. Acesso em: 13 out. 2005. 

 

 

Monografias, Dissertações e Teses 

 

❖ Formato convencional 

AUTOR. Título: subtítulo. Ano de Apresentação. Número de Folhas ou Volume. 

(Categoria e área de concentração) – Nome da Faculdade, Nome da Universidade,  

     cidade, ano de defesa 
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Exemplo: 

 

SILVEIRA, Marta Duarte Carrascosa Von Glehn. Metodologia do Ensino de 

Matemática: um estudo de caso. 2005. 36f. Monografia (Pós-Graduação Lato Sensu em 

Educação com ênfase em Metodologia do Ensino) – Faculdade de Letras, Unicentro 

Newton Paiva, Belo Horizonte, 2005. 

 

 

❖ Formato eletrônico 

AUTOR. Título: subtítulo. Ano de Apresentação. (Categoria e área de concentração) 

– Nome da Faculdade, Nome da Universidade, cidade, ano de defesa. Descrição física 

do meio eletrônico (CD-ROM, disquete etc.) ou Disponível em:< endereço eletrônico>. 

Acesso em: dia mês e ano. (para os documentos online). 

 

Exemplo: 

 

 FREITAS, Silvio Júlio Cavalcanti. A transformação cultural em uma empresa 

multinacional: um estudo de caso em uma empresa do setor de eletrônica ao consumidor. 

2002. (Pós-Graduação em Administração, Mestrado Profissional em Administração) - 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Belo Horizonte. 2002. Disponível em: 

<.http:// www.biblioteca.pucminas.br/teses> Acesso em: 20 fev. 2007. 

 

 

Congressos, Conferências, Encontros e Outros Eventos Científicos 

 

❖ Formato convencional 

NOME DO EVENTO, número, ano, local de realização (cidade). Título... Subtítulo 

da Publicação. Local da publicação (cidade): editora, data de publicação. Número de 

 páginas ou volumes. 

 

Exemplo:  

 

CONGRESSO BRASILEIRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 1., 2004, Brasília. 

(Re)conhecer diferenças, construir resultados. Brasília: UNESCO, 2004. 575p. 

 

 

 

http://www.biblioteca.pucminas.br/teses
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❖ Formato eletrônico 

NOME DO EVENTO, número, ano, local de realização (cidade). Título... Subtítulo. 

Local da publicação: editora, data de publicação. Descrição Física do meio eletrônico 

 (CD-ROM, disquete etc.) ou Disponível em:.<endereço eletrônico> Acesso em: dia 

mês e ano (para os documentos online). 

 

Exemplo: 

 

CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTIFÍCA DA UFPE, 4., 1986, Recife. Anais 

eletrônicos...Recife: UFPE, 1996. Disponível em:  

< http://www.propesq.ufpe.br/anais/anais.hm >. Acesso em: 20 nov. 2007. 

 

 

Normas Técnicas 

❖ Formato convencional 

AUTOR. Número da norma: título e subtítulo. Local de publicação (cidade):editora,  

data. Número de páginas. 

 

Exemplo: 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e 

documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2002. 6p 

 

 

 

❖ Formato eletrônico 

AUTOR. Número da norma: título e subtítulo. Local de publicação (cidade): 

editora, data. Número de páginas. Descrição física do meio eletrônico (CD-ROM,  

Disquete  etc.) ou Disponível em: <endereço eletrônico>. Acesso em: dia mês e ano 

(para documentos online). 

 

Exemplo:  

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e 

documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2002. 

Disponível em: http://www.abntdigitalcom.br . Acesso em: 21 de fev. 2010. 

 

 

 

 

http://www.abntdigitalcom.br/
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Capítulos de Livros 

 

❖ Formato convencional 

 

AUTOR DO CAPÍTULO. Título do Capítulo. In: AUTOR DO LIVRO. Título: 

subtítulo. Edição. Local (Cidade) de publicação: editora, data. Volume, capítulo, 

páginas inicial-final da parte. 

 

 

Exemplo:  

 

MARASCHIN, Cleci. Conhecimento, Escola e Contemporaneidade. In: PELLANDA, 

Nize Maria Campos (org.); PELLANDA, Eduardo Campos (org.). Ciberespaço: um 

hipertexto com Pierre Lévy. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 2000. p.11-20. 

 

❖ Formato eletrônico 

 

AUTOR DO CAPÍTULO. Título do Capítulo. In: AUTOR. Título: subtítulo. Edição. 

Local (Cidade) de publicação: editora, data de publicação. Volume ou páginas. 

Disponível em: . Acesso em: dia mês e ano. 

 

Exemplo:  

 

GOMES, Cristiano Mauro Assis. Teoria da Modificação Cognitiva Estrutural. In:____. 

Feuerstein e a Construção Mediada do Conhecimento. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

p.63- 70. 

Obs.: quando o autor do capítulo for o mesmo que o autor do livro, o travessão substitui 

o nome do autor (aperte a tecla do travessão 6 vezes). 

 

Publicações Periódicas Consideradas no Todo 

❖ Formato convencional 

TÍTULO DA PUBLICAÇÃO. Local (cidade) de publicação: Editor-autor, ano do 

primeiro volume. Periodicidade. ISSN. 

 

Exemplo: 

CARTA CAPITAL. São Paulo: Confiança, 1994. Semanal. ISSN 0104-6438. 
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❖ Formato eletrônico 

TÍTULO DA PUBLICAÇÃO. Local (cidade) de publicação: Editor-autor, data de 

publicação (citação). ISSN. Disponível em:<endereço eletrônico> . Acesso em: dia 

mês e ano (para documentos online). 

 

Exemplo:  

 

REVISTA ELETRÔNICA DE ADMINISTRAÇÃO. Porto alegre: UFRGS, 1995. ISSN 

1413-2311. Disponível em: http://read.ea.ufrgs.br. Acesso em: 29 set. 2005. 

 

 

Artigos 

❖ Formato convencional 

AUTOR. Título do artigo. Título do Periódico, local (cidade) de publicação, número 

do volume, número do fascículo, páginas inicial - final, mês e ano. 

 

Exemplo:  

 

ONAGA, Marcelo. Mais Fôlego à Exportação. Exame, São Paulo, v. 30, n. 19, p. 42-43, 

mar. 2005. 

 

❖ Formato eletrônico 

AUTOR DO ARTIGO. Título do Artigo. Título do Periódico, local (cidade) de 

publicação, número do volume, número do fascículo, páginas, data. Disponível em: . 

Acesso em: dia mês e ano (para documentos online). 

 

Exemplo: 

 

FONTENELLE, André. Para Estudar no Exterior. Veja Online. São Paulo, n. 1910, 2005. 

Disponível em: < http://veja.abril.com.br/220605p_096.html >. Acesso em: 28 set. 2005. 

 

 

Artigo de Jornal 

❖ Formato convencional 

AUTOR. Título do Artigo. Título do jornal, local, dia, mês, ano. Número ou título 

do caderno, seção ou suplemento, páginas inicial-final. 

 

Exemplo: 

http://read.ea.ufrgs.br/
http://veja.abril.com.br/220605p_096.html
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SOUTO, Isabela. Tucanos Articulam Retorno. Estado de Minas, Belo Horizonte, 14 set. 

2005. Política, p. 05. 

 

 

❖ Formato eletrônico 

AUTOR DO ARTIGO. Título do Artigo. Título do Jornal, local, data. Disponível 

em: <endereço eletrônico>. Acesso em: dia mês e ano (para documentos online) 

 

Exemplo: 

 

 RESMINI, Ênio A. M. Suicídio na Adolescência. Psychiatry online Brazil, [s.l.], 1997. 

Disponível em: < http://www.polbr.med.br/arquivo/suicidio.htm >. Acesso em: 08 nov. 

2005. 

 

Documentos de Acesso Exclusivo em Meio Eletrônico 

 

A) Base de dados:  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Faculdade de Ciência da 

Informação. Biblioteca. Pergamun. Versão 2.1. Belo horizonte, 2004. Disponível em: < 

www.eci.ufmg.br/biblioteca >. Acesso em: 03 jan. 2006. 

 

B) Listas de discussão: 

 

COMUT online: lista de discussão. Brasília: Ibict. Secretaria executiva do Comut, 1998. 

Disponível em: < www.ct.ibct.br:8000/listserver@ibict.br > Acesso em: 10 dez. 2002. 

 

C) Sites: 

Biblioteca “Prof. Rubens Costa Romanelli”. Desenvolvido por Fabiano Roberto e 

Rosângela Costa, 2002. Apresenta produtos e serviços oferecidos pela Biblioteca da 

Faculdade de Letras da UFMG. Disponível em: < http://letras.ufmg.br/biblioteca >. 

Acesso em: 13 dez. 2002 

 

Documentos Jurídicos 

 

Legislação (constituição, emendas constitucionais, textos legais infraconstitucionais (leis 

complementares e ordinárias, medidas provisórias, decretos, resoluções do Senado), 

normas emanadas de entidades pública e privadas atos normativos, portaria, resoluções, 

ordens de serviço, instruções normativas, comunicados, aviso, circulares, decisões 

administrativas e outros 

http://www.polbr.med.br/arquivo/suicidio.htm
http://www.eci.ufmg.br/biblioteca
http://www.ct.ibct.br:8000/listserver@ibict.br
http://letras.ufmg.br/biblioteca
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❖ Formato convencional 

JURISDIÇÃO (nome do país, estado ou município) ou NOME DA ENTIDADE (no 

caso de normas). Título, numeração e data (dia, mês e ano). Elementos 

complementares para melhor identificação do documento (se necessário). Dados da 

publicação que transcreveu o documento 

 

Exemplo: 

  

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. 

Brasília: Senado Federal, 1988. 292 p. 

 

❖ Formato eletrônico 

JURISDIÇÃO (nome do país, estado ou município) ou NOME DA ENTIDADE (no 

caso de normas). Título, numeração e data (dia, mês e ano). Elementos 

complementares para melhor identificação do documento (se necessário). Descrição 

física do meio eletrônico (CD-ROM, disquete etc.) ou Disponível em: . Acesso em: 

dia mês e ano (para documentos online) 

 

Exemplo:  

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. 

Disponível em:                         

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>.  

Acesso em 13 maio 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
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REFERÊNCIAS 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 6023: 

informação e documentação - referências - elaboração. Rio de Janeiro, 2018a. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), NBR 6022: 

informação e documentação – artigo em publicação periódica técnica e/ou científica - 

apresentação. Rio de Janeiro, 2018b. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 6024: 

informação e documentação - numeração progressiva das seções de um documento 

- Apresentação. Rio de Janeiro, 2012a. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 6027: 

informação e documentação - sumário - apresentação. Rio de Janeiro, 2012b. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 6028: 

informação e documentação – resumo - apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 6033: ordem 

alfabética. Rio de Janeiro, 1989. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 6034: 

informação e documentação - índice – apresentação 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 10520: 

informação e documentação – citações em documentos – apresentação. Rio de 

Janeiro, 2002b. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 12225: 

informação e documentação – lombada – apresentação. Rio de Janeiro, 2004. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 14724: 

informação e documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação. Rio de 

Janeiro, 2011. 

 

FECAP. Sistema de Bibliotecas FECAP. Manual ABNT: Regras gerais de estilo e 

formatação de trabalhos acadêmicos . 5. ed. São Paulo: Ed. FECAP, 2021. 
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APÊNDICE A – MODELO DE CAPA 

 

 

FACULDADE DE GESTÃO WOLI 

FGW 

(Times New Roman, 14, negrito, espaço duplo, centralizado) 

 

CURSO 

(Times New Roman, 12, negrito, espaço duplo, centralizado) 

 

 

 

 

NOME COMPLETO DO(S) AUTOR(ES) 

(Times New Roman, 16, negrito, espaço duplo, centralizado) 

 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO 

(Times New Roman, 16, negrito, espaço duplo, centralizado) 

 

 

 

 

 

 

Araxá/MG 

2022 

(Times New Roman, 12, negrito, espaço duplo, centralizado) 
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APÊNDICE B – MODELO DE FOLHA DE ROSTO 

 

 

 

 

 

NOME COMPLETO DO(S) AUTOR(ES) 

(Times New Roman, 14, negrito, espaço duplo, centralizado) 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO 

(Times New Roman, 14, negrito, espaço duplo, centralizado) 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

Faculdade de Gestão Woli - FGW, como requisito 

para a 

_______________________________________ .  

    (fonte - 10 normal – espaço simples, justificado)   

 

Orientador: Prof.___________________ 

__________________________________  

(fonte - 10 negrito – espaço duplo) 

 

 

 

 

 

 

Araxá/MG 

2022 

(Times New Roman, 12, negrito, espaço duplo, centralizado) 
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APÊNDICE C – MODELO DE FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

 

NOME COMPLETO DO(S) AUTOR(ES) 

(Times New Roman, 12, negrito, espaço duplo, centralizado) 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO 

(Times New Roman, 12, negrito, espaço duplo, centralizado) 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Gestão Woli - FGW, como 

requisito para a obtenção do título de ___________ (Superior, Bacharel) em 

_______________________ (Nome do curso). (Fonte 12 – justificado)  

 

 

 

 

COMISSÃO JULGADORA:  

(Fonte 12, negrito)  

 

Profa. Ma. ____________________ 

Faculdade de Gestão Woli - FGW 

(Fonte 12, negrito, espaço simples) 

 

Profa. Ma. ____________________ 

Faculdade de Gestão Woli - FGW 

Professora Orientadora – Presidente da Banca Examinadora  

(Fonte 12, negrito, espaço simples) 

 

 

 

 

Araxá/MG 

2022 

(Times New Roman, 12, negrito, espaço duplo, centralizado) 
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APÊNDICE D – MODELO DE ARTIGO 

 

 

Modelo do artigo científico: de acordo com a NBR 6022:2018 

(Times New Roman, 12 ou 14, centralizado) 

 

Thaís Sena3 

Débora Costa4 

 

Resumo 

(Times New Roman, 12, título em negrito, texto normal, espaço 1,5, à esquerda, no 

máximo 250 palavras) 

 

Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwww. 

 

Palavras-chave: PPPPPP 1. PPPPPP 2. PPPPPP 3. PPPPPP 4. PPPPPP 5. 

 

 

Abstract 

(Formatação idêntica ao Resumo, entretanto aqui deve estar  em língua estrangeira) 

 

Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwww. 

 

Keyworks: PPPPPP 1. PPPPPP 2. PPPPPP 3. PPPPPP 4. PPPPPP 5. 

 

 

 

 

 

 
3 Estudante da Faculdade de Gestão Woli – FGW. E-mail: aluna@fgw.edu.br 
4 Profa. Orientadora 

mailto:aluna@fgw.edu.br
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INTRODUÇÃO 

 

 

Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwww. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwww. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwww. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwww. 

 

REFERÊNCIAS 

 

WWWWWW, W.wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww. 

 

WWWWWW, W.wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww. 

 

WWWWWW, W.wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww. 
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Ferramentas de Apoio 

 

• Mendeley 

• Plagium 

• Dicionário de Sinônimos 

• Scielo 

• Google Acadêmico 

• Treinamento Portal Capes 

• Currículo Acadêmico 

• Dicionário de Antônimos 

• Converter Documentos 
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