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APRESENTAÇÃO 

A padronização das atividades de pesquisa em uma Instituição de Ensino é de extrema 

importância. Dessa forma, o presente Guia de Normalização e Orientação de Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), modalidade Artigo, agrega orientações destinadas aos acadêmicos 

e orientadores do curso de Pedagogia da Faculdade Futura, e tem por objetivo auxiliar na 

elaboração deste trabalho, fixar normas que contribuam para o processo de desenvolvimento 

do TCC e, também, regulamentar o processo de defesa dos mesmos. A normalização 

apresentada está baseada nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Neste contexto, os tópicos abordados caminham desde a definição do projeto de pesquisa 

e suas etapas, até o comportamento do graduando perante uma banca examinadora, dentre 

outras questões.  

O TCC dos cursos de Superiores está em concordância com o seu projeto político 

pedagógico, e tem por objetivo a consolidação do conhecimento acumulado durante o curso, 

possibilitando que o aluno demonstre, através de uma investigação, sua competência em 

sistematizar os conhecimentos adquiridos por meio de pesquisas sob o tema escolhido. E, de 

forma específica, propiciar ao licenciando: 

a) condições de refletir criticamente sobre os conteúdos teóricos do curso, e analisar a relação 

causa-efeito das variáveis envolvidas na pesquisa; 

b) identificar um problema, que orientará a pesquisa, propondo a sua sistematização por 

intermédio de uma metodologia adequada; 

c) realizar, em função das análises necessárias que as atividades do TCC irão proporcionar 

uma revisão de disciplinas para o desenvolvimento do trabalho; 

d) transformar as atividades de TCC em oportunidades para estabelecer contatos e 

intercâmbios com diferentes segmentos da sociedade, estudantes de pedagogia de outras 

instituições além de docentes e pesquisadores da área, ampliando sua rede de relações 

pessoais e profissionais; 

e) proporcionar ao aluno a possibilidade de colocar em evidência os conhecimentos 

construídos durante o tempo de permanência na faculdade. 
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1 UNIFORMIZAÇÃO GRÁFICA 

É à disposição dos elementos básicos de um trabalho (formato; margem; paginação), 

oferecendo uma estética que facilite o leitor e proporcione facilidade no encontro da matéria. 

Os textos devem ser apresentados em papel branco, formato A4 (21 cm x 29,7 cm), 

digitados no anverso das folhas, impressos em cor preta, com fonte 12, Arial, com espaço entre 

linhas de 1,5 para todo o texto, com exceção das citações de mais de três linhas, notas de 

rodapé, e legendas das ilustrações e das tabelas que devem ser digitadas em tamanho 10 e 

espaçamento simples. 

As folhas devem apresentar margem esquerda e superior de três (3,0) cm; direita e 

inferior com dois (2,0) cm. 

As páginas pré-textuais devem ser contadas a partir da capa, mas a numeração deve 

começar a partir da primeira folha da parte textual, com algarismos arábicos, em fonte Arial, 12. 

Havendo apêndice e anexo, as suas folhas devem ser numeradas de maneira contínua e sua 

paginação deve dar seguimento à do texto principal. 

Os títulos das seções primárias e subseções devem ser separados do texto que os 

sucede por um espaço entre as linhas de 1,5. 

Uma sigla, quando mencionada pela primeira vez no texto, deve ser indicada entre 

parênteses, precedida do nome completo: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Nas próximas vezes em que for mencionada, pode constar apenas a sigla. 

A identificação de uma ilustração deve aparecer na parte superior, precedida da palavra: 

(desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, 

retrato, figura, imagem), seguida de seu número na sequência de ocorrência no texto, em 

algarismos arábicos, travessão e o título. Na parte inferior, indicar a fonte consultada (elemento 

obrigatório, mesmo que seja produção do próprio autor), legenda, notas e outras informações 

necessárias à sua compreensão (se houver). A ilustração deve ser citada no texto e inserida o 

mais próximo possível do trecho a que se refere. 

 

2 O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

A “Associação Brasileira de Normas Técnicas” (ABNT) é uma entidade privada sem fins 

lucrativos, responsável pela normalização técnica no Brasil desde 1940, cuja função é fornecer 

a base normativa ao desenvolvimento tecnológico de nosso país, além de também se referir a 

trabalhos de conclusão de curso (monografias, dissertações e teses) e artigos científicos. São 

regras com a finalidade de padronizar esses documentos em um modelo único de formatação. 

E apesar de serem numerosas, nãosão difíceis, mas exigem atenção e memorização e devem 

ser dominadas, para que não haja algum problema com recusa de artigos ou reprovação em 

bancas acadêmicas.  
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Nesse sentido, o TCC é um trabalho acadêmico, e um documento que representa o 

resultado de um estudo, devendo expressar conhecimento do assunto escolhido e realizado 

sob a coordenação de um orientador. Também se constitui em uma exigência para a 

finalização do curso de graduação, ressaltando que seja uma produção científica de qualidade, 

metodologicamente correta e, dessa forma, o (a) aluno (a) deverá demonstrar sua competência 

para desenvolver uma pesquisa, identificar variáveis e correlaciona-las, além de cumprir os 

preceitos éticos no desenvolvimento das pesquisas realizadas. 

Dessa forma, os (as) licenciandos (as) do curso de Pedagogia da Faculdade Futura 

deverão, além de serem aprovados nas disciplinas constantes da grade curricular, e realizarem 

os diversos estágios obrigatórios, cumprir as seguintes atividades: 

a) Elaboração de projeto de pesquisa; 

b) Elaboração do Artigo científico; 

c) Apresentação do Artigo para banca examinadora (Defesa Pública). 

A elaboração do TCC será delineada a partir do 4º (quarto) período do curso Superior de 

Pedagogia, aos ingressantes em 2013, 2014 e 2015 e, a partir do 6o (sexto) período aos 

ingressantes a partir de 2016, em acordo com as seguintes instruções: 

a) Simultaneamente ao desenvolvimento da disciplina Metodologia da Pesquisa Científica, o (a) 

acadêmico (a) conhecedor da linha de pesquisa que deseja trabalhar irá escolher um (a) 

orientador (a); 

b) Após a concordância do professor e o preenchimento da Carta Convite de Aceite (MODELO 

II), orientador e orientando (s) deverão estabelecer, em conjunto, um cronograma de trabalho 

que contemple todas as fases do projeto, além das orientações necessárias para a discussão e 

o desenvolvimento do trabalho; 

c) A entrega do Artigo deverá ser feita ao COORDENADOR de TCC devidamente 

acompanhada do Termo de Defesa para Apresentação (Modelo III) assinado pelo seu 

orientador; 

d) A data de apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso será determinada pela 

Coordenação Geral do TCC, em conjunto com os professores orientadores participantes do 

evento; 

e) Após efetuar as correções necessárias o (a) graduando (a) entregará o Artigo Definitivo 

acompanhado de três cópias digitais (CD ou DVD) ao COORDENADOR de TCC. 

Os (As) graduandos (as) deverão observar e seguir rigorosamente os prazos estipulados 

pelo calendário acadêmico quanto ao cumprimento de atividades relacionadas ao TCC, pois a 

administração adequada do tempo interfere na produção do trabalho e em sua consequente 

avaliação. 
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2.1 A ESTRUTURA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

O Trabalho de Conclusão de Curso a ser elaborado pelos (as) alunos (as) do curso de 

Pedagogia desta Instituição de Ensino Superior (IES), de forma obrigatória, deve consistir na 

elaboração de um Artigo científico. 

Artigo científico é definido como“parte de uma publicação com autoria declarada, que 

apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do 

conhecimento.” (NBR 6022, 2003, p.2).  

Inicialmente, será pedida para os (as) acadêmicos (as) a elaboração de um projeto de 

pesquisa, com a estrutura abaixo descrita, que será entregue ao professor da disciplina 

Trabalho de Conclusão de Curso I.  

Quadro 1 – Elementos do projeto de pesquisa 
PROJETO DE PESQUISA 

ELEMENTO ITENS 

PRÉ-
TEXTUAL 

Capa; 

Folha de Rosto; 

Título; Nome (s) do (s) Autor (es); 

Resumo em Língua VernáculacomtrêsPalavras-Chave; 

Resumo em Língua Estrangeiracom três Palavras-Chave; 

Sumário (Não constará no Artigo final). 

TEXTUAL Introdução; Objetivos (gerais e Específicos); Justificativa; Referencial 

Teórico; Metodologia. 

PÓS-
TEXTUAL 

Referências; Apêndices; Anexos. 

Fonte: autor  
 

Este, por sua vez, será utilizado para a elaboração do Trabalho de Conclusão de 

Curso, modalidade Artigo, que será submetido à Avaliação perante uma Banca Examinadora 

após ser avaliado e aprovado pelo (a) Professor (a) Orientador (a). 

Embora haja diversos modelos de artigos de acordo com os diferentes periódicos 

científicos, optamos por seguir a formatação sugerida pela NBR 15287 (ABNT, 2006) com 

algumas alterações, de acordo com o quadro abaixo, mas para submeter um artigo científico 

para publicação em uma revista, o autor deve seguir as normas editoriais adotadas pela 

mesma. 

 
 

 
 
 
 
 



 

7 

Quadro 2 –Elementos do Artigo 

ARTIGO 

ELEMENTOS ITENS 

PRÉ-
TEXTUAL 

Capa; 

Folha de Rosto; 

Título; Nome (s) do (s) Autor (es); 

Resumoem Língua Vernáculacomtrês Palavras - Chave; 

Resumo em língua Estrangeiracom três Palavras - Chave. 

TEXTUAL Introdução (objetivo e justificativa); 

Referencial Teórico; 

Metodologia; 

Considerações Finais. 

PÓS-
TEXTUAL 

Referências, Apêndices e Anexos. 

Fonte: Autor 
 

Determina-se que o Artigo Científico tenha no mínimo 25 e no máximo 30 páginas. 

Artigos que não respeitarem o limite mínimo e máximo de páginas serão recusados, não 

tendo o acadêmico uma nova oportunidade de entrega do mesmo, ocorrendo assim a 

reprovação automática na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II. 

O adequado entendimento das partes constituintes do Artigo apresentado como Trabalho 

de Conclusão de Curso é essencial para a sua construção. Por este motivo, abaixo estão 

relacionadas essas partes: 

 

RESUMO – É a apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento, ressaltando o 

objetivo, o método, os resultados e as conclusões. É formado por uma sequência de frases 

concisas e afirmativas. A primeira frase deve abordar o tema principal do documento e, em 

seguida, as informações sobre a categoria do tratamento (estudo de caso, análise da situação, 

etc). O uso do verbo é na voz passiva e na 3a pessoa do singular, podendo conter no máximo 

250 palavras e a ausência de símbolos, fórmulas, equações, diagramas, etc. 

 

PALAVRAS – CHAVE – Palavras que representam o conteúdo do documento. 

 

INTRODUÇÃO – Deve conter a delimitação do assunto tratado, os objetivos da pesquisa e 

outros elementos necessários para situar o tema do artigo. 

DELIMITAÇÃO DO TEMA é falar sobre o tema escolhido evidenciando até onde pretende 

chegar com sua investigação. 
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OBJETIVO é a meta a ser alcançada com sua resposta. 

 

METODOLOGIA - é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda a ação 

desenvolvida no trabalho: tipo de pesquisa, instrumental a ser utilizado (questionário, 

entrevista, etc), do tempo previsto, tabulação e tratamento de dados, delineamento 

estatístico. 

 

PROBLEMÁTICA é a questão a ser respondida através da (s) hipótese (s). É a mola 

propulsora da pesquisa. 

 

HIPÓTESE corresponde a uma antecipação do resultado da pesquisa, uma possível 

resposta que deverá ser confirmada ou negada pela pesquisa.  

 

JUSTIFICATIVA elenca as razões da escolha do assunto e do tema, tem por finalidade 

convencer que o trabalho é fundamental de ser realizado. 

 

DESENVOLVIMENTO – Exposição ordenada e pormenorizada do assunto tratado. É dividido 

em seções e subseções, que irão variar de acordo de como é feita a abordagem do tema e do 

método. É aqui que está a FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: um conjunto de conceitos, princípios 

e ideias arranjados de forma lógica e coerente que forneça a base do trabalho de pesquisa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS – Contém as conclusões correspondentes aos objetivos e 

hipóteses. 

 

REFERÊNCIAS é o conjunto das obras utilizadas no desenvolvimento do trabalho. É realizada 

em ordem alfabética, alinhadas a esquerda, além das outras normas regidas pela ABNT. 

 

A REDAÇÃO do texto deve apresentar ortografia e gramática bem estruturada e adequada à 

linguagem científica, além de ter clareza e objetividade. 

 

Nas três páginas seguintes estão: a Capa; a Folha de Rosto e a página de Resumo, 

respectivamente, em sua formatação como deverá constar no Trabalho de Conclusão de 

Curso, modalidade Artigo. 
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RESUMO 

O presente artigo discute o currículo da formação inicial de professores no curso de 

Pedagogia por meio da reflexão sobre as mudanças ocorridas na estrutura e no 

desenvolvimento desse curso a partir da promulgação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Pedagogia (BRASIL, 2006). Focaliza especialmente a insuficiente 

abordagem dos conhecimentos específicos das disciplinas que compõem o currículo 

do Ensino Fundamental I e, complementarmente a essa discussão, destaca a 

experiência vivida por estudantes de Pedagogia que cursaram uma disciplina optativa 

de fundamentação teórico-conceitual de ciências naturais, em uma universidade 

pública de São Paulo. Ressalta-se a importância atribuída a essa disciplina pelos 

estudantes, que apontaram a sua relevância para a formação dos professores da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental I. 

PALAVRAS-CHAVE: Formação Inicial; Currículo da Pedagogia; Ciências Naturais. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  
This article discusses the curriculum of the pre-service teaching education on 

Pedagogy by doing a reflection about the changes on the structure and development of 

this undergraduate course from the promulgation of the National Curriculum 

Directives to Pedagogy (BRAZIL, 2006). It focuses specifically on the insufficient 

treatment of the knowledge that emerges from the disciplines that are compound 

during the first cycle of Elementary School. This article also describes an experience 

of pedagogy students from the public university of São Paulo state with an optative 

discipline that deals with the theoretical-conceptual basis of the Natural Sciences. It is 

relevant to reinforce the importance the students gave to this experience for their 

education as pre-service teachers of the early years of the educational process.  

KEYWORDS: Teacher Education; Pedagogy Curriculum; Natural Sciences 
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2.2 APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

A apresentação do TCC perante uma Banca Examinadora, na Defesa Pública, seguirá os 

seguintes critérios: 

a) Será designada uma banca examinadora composta por três professores, a saber: 

1)Professor Orientador e 2) dois Professores Convidados, por indicação (Orientador e 

Orientando), que tenham aceitado o convite para participação em Banca; 

b) A Coordenação Geral do TCC encaminhará aos membros da banca examinadora, com 

antecedência de 15 (quinze) dias da apresentação, cópia do TCC; 

c) Os membros da banca examinadora aprovarão ou não o TCC, considerando os critérios 

especificados no anexo pertinente; 

d) O orientando terá, entre 30 (trinta) e 45 (quarenta e cinco) minutos para apresentação de 

seu artigo e cada integrante da banca contará com 20 (vinte) minutos para as considerações 

sobre o trabalho e arguição ao aluno, caso julgue necessário; 

e) A Banca Examinadora emitirá o parecer de Aprovado, Aprovado com ressalvas ou 

Reprovado na mesma data da apresentação do trabalho, após sua deliberação, que deverá ser 

assinado pelos seus membros e encaminhado imediatamente à Coordenação Geral do TCC; 

f) Os locais e prazos de entrega do TCC, bem como as apresentações, serão divulgados em 

Cronograma afixados em mural da Instituição. 

A apresentação do Artigo será realizada na forma de exposição oral perante banca 

examinadora, constituída pelo presidente (orientador), dois docentes avaliadores convidados, 

sendo um deles pertencente ao corpo docente do curso de Pedagogia e o outro professor 

interno ou externo à Faculdade Futura. Para os casos em que o trabalho tenha sido realizado 

por dois estudantes, ambos deverão proceder à apresentação do trabalho. 

 

2.3 A AVALIAÇÃO PERIÓDICA E BANCA EXAMINADORA 

A avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso, em sua fase de elaboração, será feita 

pelo Professor Orientador que, inclusive, irá avaliar as possibilidades efetivas de apresentação 

do trabalho pelo seu orientando. Este poderá ser reprovado nas disciplinas Trabalho de 

Conclusão I e Trabalho de Conclusão II, no caso de não cumprir as metas estabelecidas em 

conjunto com seu orientador. 

O acadêmico só será submetido à Banca Examinadora se aprovado pelo seu Orientador. 

A reprovação pelo orientador será igualada à reprovação na disciplina Trabalho de Conclusão 

II, o que implicará na impossibilidade de apresentação do Artigo junto a Banca Examinadora. 

Os componentes da banca examinadora da Defesa receberão com a antecedência 

mínima de 15 dias o texto para que possam avaliá-lo e, após a aprovação, o aluno terá 30 dias 
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para proceder às possíveis correções pedidas e elaborar o Artigo final, a ser encaminhada ao 

Coordenador de TCC em três cópias. 

A aprovação no TCC será obtida ao cumprir os quesitos: organização do texto, 

maturidade científica (relacionada à escrita, citações e desenvolvimento do texto) conteúdo 

(inclusive, atualidade e qualidade das referências) e apresentação (defesa). 

 

3. O COORDENADOR GERAL DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

A coordenação geral do TCC estará a cargo do professor responsável pelas disciplinas: 

Metodologia da Pesquisa Científica; Trabalho de Conclusão I e Trabalho de Conclusão II, e 

compete ao mesmo: 

a) Coordenar a elaboração do regimento específico do TCC, a ser aprovado pelo Colegiado de 

Curso; 

b) Divulgar esse material e outros relacionados à pesquisa para estudantes, professores e 

orientadores de TCC; 

c) Administrar em conjunto com os professores orientadores a distribuição dos temas dos 

projetos, de acordo com suas áreas do conhecimento. Em caso de inexistência desse 

orientador, será identificado um profissional interno ou externo da instituição que tenha as 

competências exigidas para os projetos em questão; 

d) Convocar, sempre que necessário, os professores orientadores para discutir questões 

relativas à organização, planejamento, desenvolvimento e avaliação das atividades relativas ao 

Trabalho de Conclusão de Curso; 

e) Estabelecer, com o coordenador do curso de Pedagogia, o calendário de defesa do TCC e 

divulgar as respectivas bancas examinadoras; 

f) Divulgar, por meio de documentos afixados em murais da FACULDADE FUTURA, a listagem 

dos alunos orientados e a composição da Banca Examinadora; 

g) Prover toda infraestrutura e suporte para a Defesa e disponibilizar a documentação 

(formulários de avaliação, ata de defesa) com, no mínimo, 24 horas de antecedência; 

h) Arquivar os documentos referentes ao TCC, na Coordenação do Curso após a entrega pelos 

professores orientadores; 

i) Emitir e entregar os certificados de participação aos membros das bancas. 

j) Encaminhar à Secretaria, no final do período letivo, as folhas individuais de frequência/nota 

final. 
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3.1 O PROFESSOR ORIENTADOR 

Serão considerados Professores Orientadores aqueles que assinaram a CARTA ACEITE 

DEORIENTAÇÃO, em acordo com sua especialidade e o enquadramento do projeto proposto, 

pelo (a) acadêmico (a), na linha de pesquisa. Para cada orientação, é necessário o 

preenchimento da CARTA ACEITE DE ORIENTAÇÃO.  

O orientador terá a função de ajudar o estudante no direcionamento do seu projeto, 

sugerindo os possíveis caminhos a serem seguidos pelo acadêmico. Deverá, também, 

acompanhar o trabalho, motivar e corrigir eventuais erros.  

Durante o primeiro encontro do semestre, o professor Orientador e o orientando poderão 

elaborar, e preencher um PLANO DE TRABALHO para registrar o cronograma de reuniões 

para o semestre.  

Em acréscimo, o professor orientador ficará responsável por: 

a) apresentar ao aluno a sistemática geral do Trabalho de Conclusão de Curso; 

b) orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do trabalho em todas as suas fases; 

c) apresentar disponibilidade e acessibilidade aos estudantes para que possa atendê-los nas 

diversas etapas do TCC, de modo a esclarecer dúvidas sobre os procedimentos 

metodológicos; 

d) Aceitar prioritariamente para orientação temas relacionados com sua área de atuação ou 

com temas e assuntos abordados nas disciplinas sob sua responsabilidade; 

e) Subsidiar o estudante com fontes de consulta e material para compor seu trabalho, além de 

informar o orientando sobre as normas, procedimentos e critérios de avaliação respectivos; 

f) Estabelecer, com seu (s) orientando (s), um cronograma de tarefas a serem realizadas, para 

facilitar o trabalho de investigação, evitar o desgaste desnecessário e a falta de produtividade 

(questões que levam ao estresse); 

g) Conduzir o estudante ao cumprimento das tarefas nos prazos estabelecidos; 

h) avaliar o TCC, em todas as suas fases de elaboração,realizar as devidas leituras e 

correções necessárias à qualidade do estudo, inclusive procedendo aos registros de frequência 

em formulário apropriado (memória de orientação ao Trabalho de Conclusão de Curso, 

constante no modelo I deste regimento) encaminhando-o para a banca examinadora, na época 

determinada para a apresentação do trabalho; 

i) presidir a banca examinadora durante a apresentação dos seus orientandos; 

j) registrar, em formulário apropriado, todas as informações relativas ao procedimento de 

apresentação do orientando diante da Banca Examinadora; 

k) deferir o encaminhamento, ou não, do trabalho de conclusão de curso para a apresentação, 

enviando à Coordenação Geral do TCC (com cópia para o aluno), do TERMO DE 
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QUALIFICAÇÃO E ENCAMINHAMENTO para as providências formais relativasa organização 

da banca examinadora. 

 

3.2 O ALUNO ORIENTANDO 

Será considerado Aluno Orientando aquele que estiver regularmente matriculado no 4o 

período, aos ingressantes em 2013, 2014 e 2015 e, no 6o período para os ingressantes a partir 

de 2016, do curso superior de Pedagogia da FACULDADE FUTURA. Os estudantes 

identificarão seus orientadores durante a disciplina denominada Metodologia da Pesquisa 

Científica, sendo que prioritariamente os trabalhos serão desenvolvidos individualmente e, em 

casos específicos, permitida a participação de dois alunos. Ficará a cargo do aluno orientando: 

a) Definir a temática do TCC, em conformidade com as linhas de pesquisa estabelecidas neste 

Documento; 

b) informar-se sobre as normas e regulamentos do TCC, cumprindo-as; 

c) cumprir o plano e cronograma estabelecido em conjunto com o professor orientador;  

d)Comparecer às sessões de orientação agendadas pelo seu orientador frequentando, pelo 

menos, 75%;  

e) verificar o horário de orientação e cumpri-lo; 

f) entregar o TCC em 03 (três) cópias impressas, uma para cada componente da mesa 

avaliadora, na data afixada no cronograma divulgado pela Coordenação Geral do TCC para 

Avaliação de Defesa; 

g) Proceder a Defesa em sessão Pública na data previamente agendada e afixada em mural; 

h) Realizar as correções pedidas pelos componentes da Banca Examinadora, em trinta dias, a 

partir da data da apresentação e enviá-las aos componentes da Banca Avaliadora; 

i) entregar o TCC final corrigido conforme sugestões da banca, se existirem, no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias ininterruptos após a Defesa; 

j) o descumprimento de qualquer um dos itens: f, g, h e i implicarão em reprovação. 
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4. CITAÇÕES EM DOCUMENTOS 

A elaboração de um projeto de pesquisa necessita da utilização de ideias, conceitos e o 

conhecimento de outros pesquisadores. É a menção no seu texto de uma informação retirada 

de algum documento, de uma palestra de um CD-ROM. As normaspara seu uso providencia o 

devido crédito ao autor da ideia.  

Toda citação ou empréstimo de conceitos precisa ser creditado. Ao se copiar algo e não 

citar a fonte é antiético, deselegante, além de ser considerado crime de plágio, dependendo da 

circunstância. Você ficaria feliz se alguém roubasse suas ideias ou ganhasse crédito por um 

trabalho que você se esforçou para produzir? Pode ser feito de forma direta, indireta ou, ainda, 

pode-se utilizar citação de citação. Para cada uma há um conjunto de regras. 

 

4.1. CITAÇÕES DIRETA E INDIRETA 

a) DIRETA: Essa citação é uma transcrição na íntegra de parte do texto de outro autor sem 

qualquer tipo de alteração do conteúdo, respeitando até erros de ortografia, de concordância e 

até incoerências (embora para alguns, deva ser feita a correção ortográfica, por exemplo). É 

possível colocar a expressão [sic] imediatamente após o erro, cujo significado é: estava assim 

mesmo no original. Pode ser usada de duas maneiras. Uma delas é quando a transcrição 

ocupa um espaço de no máximo três linhas (incluindo os dados da obra) é feita no corpo do 

parágrafo entre aspas. Exemplos: 

1. Soares (1988, p. 17), por exemplo, ao discorrer sobre o processo de alfabetização destaca 

que a leitura e a escrita “traz consequências sociais, culturais, econômicas, cognitivas, 

linguísticas, quer para o grupo social em que seja introduzida, quer para o indivíduo que 

aprenda a usá-la.”. 

2. Assim, a revista Ciência Hoje das Crianças pode ser utilizada como “fonte de pesquisa para 

a produção de textos, leitura livre, fonte para experimentos e mesmo treinamento de leitura na 

sala de aula.” (SOUZA, et al, 2000, p. 5). 

As citações com mais de três linhas devem ser apresentadas com o tamanho da fonte 10 

ou 11, um recuo de 4 cm em relação à margem esquerda e espaço um (1).  

Não se trata de privilegiar o desenvolvimento de habilidades motoras 
genéricas e desprovidas de conteúdo, tampouco de outras habilidades 
específicas associadas a determinadas técnicas laboratoriais, mas de 
oportunizar ao aluno o acesso às práticas de laboratório inseridas num 
contexto claramente problematizado, decorrente de uma postura 
investigativa que se deflagra através de um projeto. Assim, trata-se de 
concebê-las como mais um meio para se alcançar a aprendizagem 
significativa. (GIORDAN, 1997, p. 323). 
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Pode acontecer de que seja necessário transcrever um trecho da primeira e da última 

linha em um parágrafo que apresenta 10 linhas, por exemplo. Esse é um caso de supressão, 

em que é usado um sinal de colchetes com reticências: “As propostas de melhorias de 

processo e tecnologia são coletadas e analisadas [...] com base nos resultados de projetos-

piloto” (KOSCIANSKI; SOARES, 2007, p. 153). 

 
b) A citação INDIRETA é uma paráfrase de um texto do qual se pretende aproveitar as ideias 

básicas fundamentais. É opcional colocar a página, mas não se usa aspas e pode ser colocada 

em seu texto dessa forma: Um aspecto importante na recuperação das informações é a 

extensão dos conteúdos a serem indexados (LANCASTER, 1993, p. 73). 

Pode haver a necessidade de fazer citações de mais de um autor, que cada um a sua 

maneira passa a mesma ideia, veja: Tanto Weaver (2002, p.18) como Semonche (1993, p. 21) 

apontam questionamentos que devem preceder o planejamento da indexação de artigos de 

jornais, como: Qual a finalidade do artigo? Quem é o público-alvo que terá acesso ao artigo? 

Que tipo de informação o usuário procura? 

É necessário fazer um parêntese para os casos em que você for traduzir a citação 

original. Nesses casos, você irá proceder como no exemplo a seguir: “Em ambos os casos 

nós somos forçados a inferir que o papel da competição é retrospectivo [...]” (PUTMAN, 

1994, p. 34, tradução nossa). E não importa se a citação tiver até três linhas ou mais. 

 

4.2. CITAÇÃO DE CITAÇÃO 

Usar quando ocorrer à necessidade de se referir a um documento original (fonte primária) 

de difícil acesso pela sua localização, ou no caso de documentos antigos e de manuseio 

restrito (obras raras), ou, ainda, quando estiver apresentado numa língua de difícil 

interpretação. NOS DEMAIS CASOS RECOMENDA-SE QUE SEJA EVITADA.  Veja dois 

exemplos: 

Segundo Van Dijk (1983 apud FAGUNDES, 2001, p. 53), “no texto jornalístico é 

convencional apresentar-se um resumo do acontecimento abordado. Esse resumo pode ser 

expresso por letras grandes separadas do resto do texto ou na introdução no ‘lead’”. 

No modelo serial de leitura (GOUGH, 1972 apud NARDI, 1993), o ato de ler envolve um 

processamento serial que começa com uma fixação ocular sobre o texto, prosseguindo da 

esquerda para a direita de forma linear. 

Lembrar que essa citação pode ser feita no corpo do trabalho ou em notas de rodapé. É 

obrigatório fazer a referência completa da fonte de qualquer documento, citado de forma direta 

ou indireta.  

 



 

18 

4.3. NOTAS DE RODAPÉ 

São indicações, observações ou complementações destinadas a esclarecimentos ou 

considerações que não devem ser incluídas no texto para não interromper a sequência lógica 

da leitura. Podem ser de dois tipos: explicativas e de referência. 

As notas explicativas são comentários, complementações ou traduções e devem ser 

claras e sucintas1. Também pode ser utilizado nos casos abaixo: 

1. Um trabalho que ainda esteja em fase de elaboração, no seu texto, deve constar a 

expressão entre parênteses (em fase de elaboração)2. O Projeto STRAUD 2000, entre outras 

coisas, visou complementar conhecimentos de bibliotecários da Rede UNESP para que 

ofereçam treinamentos aos seus usuários sobre bases de dados on-line. Ainda em 2000 

foi elaborado um manual em CD-ROM para este fim, o qual está sendo atualizado em 

2002, com os novos recursos de pesquisas e novas interfaces (em fase de elaboração). 

As notas de referência3 são usadas para indicar fontes bibliográficas ou parte de obras 

onde o assunto foi abordado, permitindo a comprovação ou ampliação de conhecimento do 

leitor. Também pode ser incluída a tradução de citações feitas em língua estrangeira ou 

indicação da língua original de citações traduzidas. 

A referência ao aparecer pela primeira vez deverá ser completa: FARIA, José Eduardo 

(org.). Direitos humanos, direitos sociais e justiça. São Paulo: Malheiros, 1994. 

2. Informações verbais obtidas durante uma conversa, dados coletados em uma palestra, 

debates, aulas, seminários, congressos e outros eventos acadêmicos, etc. Em seu texto deve 

constar a expressão entre parênteses (informação verbal), como no exemplo: Soares (2001) 

constatou que a principal causa da baixa demanda de uso das bases de dados on-line é a falta 

de treinamento adequado ao nível e às necessidades dos usuários, e não o desinteresse pelos 

recursos informatizados de pesquisa (informação verbal)4. 

Existem algumas expressões latinas que podem ser usadas apenas em notas de rodapé: 

Apud (única exceção); Idem ou Id.; Ibidem ou Ibid.; op. cit.; passim; loc. cit.; et. seq.; Cf. Estes 

termos não devem ser utilizados em itálico, negrito ou sublinhado. Veja exemplos de uso de 

cada expressão no quadro da próxima página. 

A expressão Sic (assim mesmo, desta maneira) é utilizada para destacar erros gráficos ou 

de outra natureza, e informa que estava dessa forma no texto original. Acompanhe pelo 

exemplo: 

                                                           
1 Veja-se como exemplo esse tipo de abordagem o estudo de Netzer, (1976). 
2 STRAUD 2002: Tutoriais de acesso as bases de dados on-line, referências e outros recursos informacionais. 1 
CD-ROM. 
3FARIA, José Eduardo (org.). Direitos humanos, direitos sociais e justiça. São Paulo: Malheiros, 1994. Trabalho 
realizado com o auxilio financeiro da FAPESP. 
4 SOARES, S. B. C. (Org.). 



 

19 

[...] todo aquele devedor que for reniente em pagar sua dívida e que buscar algum 

subterfúgio (sic) para [...] (FERREIRA, 1996, p. 245). 

Quadro 3 – Uso de expressões latinas 
Apud 

(citado por; 
conforme; 
segundo). 

Única expressão latina que pode ser usada tanto no texto quanto em notas de 
rodapé. Veja alguns exemplos: 
a1) (QUEIROZ, 1999 apud SANCHEZ, 2000, p. 2-3).  

a 2) Segundo Queiroz (apud SANCHEZ, 2000, p. 2-3) diz ser [...]. 

Idem/Id. 
(do mesmo 
autor) 

Pode ser usada em substituição ao nome do autor, quando se tratar de citação de 
diferentes obras de um mesmo autor: 
1  UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, 1999, p. 2-3 2  Id., 2000, p.37 

3  SARMENTO, 1978, p. 59  4  Idem., 1987, p. 77 5  Idem., 1988, p. 135 

Ibidem/Ibid. 
(na mesma 
obra) 

Pode ser usada em substituição aos dados da citação anterior, pois o único dado que 
varia é a página.Veja o exemplo abaixo: 
ANDRADE, M. M. Como preparar trabalhos para cursos de pós-graduação. São 
Paulo: Atlas, 1999.  p. 67. 

2 Ibid., p. 89 3. Ibid., p. 150 

op. cit.  
(na obra citada 
anteriormente 
na mesma 
página quando 
houver 
intercalação com 
outras notas) 

1  SALGUEIRO, 1998, p. 19 

2  SMITH, 2000, p. 213 

3  SALGUEIRO, op.cit., p.40-43 

4 SMITH, op.cit., p. 376 

 

passim (aqui e 
ali) 

Informação retirada de diversas páginas do documento referenciado. 
1  QUEIROZ, 1999, passim  

2  SANCHEZ; COELHO, 2000, passim  

loc. cit. 
(lugar citado) 

Usado para designar a mesma página de uma obra já citada anteriormente, mas com 
intercalação de notas. 
1  FIGUEIREDO, 1999, p.19   

2  SANCHEZ; CARAZAS, 2000, p. 2-3 

3  FIGUEIREDO, 1999, loc. cit. 

4  SANCHEZ; CARAZAS, 2000, loc. cit. 

et. seq. 
(seguinte; que 
se segue) 

Usada quando não se quer citar todas as páginas da obra referenciada. 

1  DIAS GOMES, 1999, p.76 et seq. 
2  FOUCAULT, 1994, p. 17 et. seq. 

Cf. 
(confira, 
confronte) 

É uma abreviatura usada para recomendar consulta a um trabalho ou notas. Veja os 
exemplos abaixo: 
1  Cf.  DIAS GOMES, 1999, p.76-99  2  Cf. nota 1 deste capítulo 

Fonte: Autor 
 

4.4. CITAÇÃO COM SUPRESSÃO/OMISSÃO/COMENTÁRIOS 

As omissões/supressões podem ser usadas desde que não se perca o sentido do texto 

original e são representadas por reticências entre colchetes: [...], no começo, no meio e/ou ao 

final do texto: “[...] a desconstrução do logocentrismo não é uma psicanálise da filosofia.” 

(DERRIDA, 1967, p. 293). 

Você pode fazer uso de comentários próprios (explicações dentro da citação) e, nesse 

caso, coloque o seu comentário dentro de colchetes. Acompanhe pelos exemplos a seguir: 
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“A igreja luterana de Domingos Martins [o mais antigo templo protestante do Brasil, com 

torre] foi fundada no ano de 1866” (ANDRADE, 1998, p. 28). 

“Os aquiescentes [os que sempre concordam com tudo], em sua história passada, 

tiveram de evitar dizer não só para agradar. Como suas raízes são semelhantes, costuma 

ser difícil dois aquiescentes se ajudarem mutuamente” (CLOUD, p. 155). 

 

4. 5. DESTAQUE OU ENFASE 

Pode surgir o caso em que você queira destacar um trecho de uma citação. Este 

destaque dever ser feito marcando o trecho com grifo ou em negrito, ou ainda em itálico. E 

nacitação, indicar (grifo nosso) entre parêntesis logo após data/página. Acompanhe pelo 

exemplo:“Se existe alguém de quem não aceitamos um não, é porque, na verdade, 

entregamos o controle de nossa vida a essa pessoa” (CLOUD, 1999, p.129, grifo nosso). 

Também pode surgir o caso em que o destaque foi realizado pelo autor da fonte 

consultada, então, fica dessa forma: “Havendo notas explicativas e de referências na mesma 

página, transcrevem-se primeiro as explicativas, em seguida as de referências, usando-se 

números elevados independentemente da sua localização no texto” (CURTY; CRUZ, 2001, p. 

57, grifo do autor). 

 

5. UTILIZAÇÃO DAS REFERÊNCIAS 

A referência é um conjunto de obras lidas e citadas no seu TCC que permite a 

identificação individual destes documentos, conforme a ABNT/NBR-6023:2002 e deve estar 

localizada ao final do documento. É um elemento obrigatório para todos os documentos citados 

no texto, mesmo que em notas de rodapé. Toda referência deve: 

a) ser datada, e alinhada à esquerda do texto para identificar cada documento; 

b) destacar o título em negrito; 

c) ter espaçamento simples na referência e duplo entre as referências.  

A bibliografia consultada é uma relação de documentos consultados e não citados no 

texto. Geralmente relaciona Bases de Dados (informatizadas ou impressas), que permitem 

recuperação por autor, data, assunto, etc., e outros tipos de publicações.  

Um dos problemas com as referências é entender o que pode ser utilizado como 

referência em um trabalho acadêmico. Vejamos alguns exemplos:trabalho de conclusão dos 

cursos de graduação e especialização; dissertações; teses; artigos em publicações periódicas; 

palestras; cursos; livros; eventos; relatórios; memoriais; projetos; sites eletrônicos; vídeos; CD-

ROM; etc. Mas para cada um deles há uma regra. 
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REGRAS GERAIS 

1. Ao consultar documentos impressos, retirar preferencialmente as informações da folha de 

rosto do documento.  

2. Anotar a referência completa após a consulta para facilitar a compilação da lista de 

referências.  

3. Anotar o endereço eletrônico (URL) e a data do acesso do documento em meio eletrônico 

(internet).  

4. Consultar os catálogos e/ou bases de dados, caso não tenha dados completos e nem 

acesso ao documento para a elaboração das referências, pois são fontes confiáveis para 

obtenção dessas informações. 

5. Padronizar a lista de referências: 

5.1. Títulos das publicações em negrito, itálico ou sublinhado; 

5.2. Quando mais de três autores: colocar a expressão latina et al., após a indicação do 

primeiro autor; 

5.3. Optar entre colocar os prenomes dos autores por extenso ou abreviado; 

5.4. Sistema de chamada adotado em seu texto: numérico ou autor/data; 

5.5. Abreviar ou colocar por extenso os títulos de periódicos. 

6. Ao consultar periódicos, anotar o local de publicação, volume, número (ou fascículo), 

páginas e data. 

 

5.1 AUTORIA 

1. SOBRENOME (S) COMPOSTO (S) 
a) Sobrenome espanhol: adota-se a entrada pelo penúltimo sobrenome  

LARA PALMA, H. A. Determinação de propriedades elásticas e de resistência em 
compensados de Pinus elliottii. Scientia Forestalis, Piracicaba, n. 51, p. 37-48, 1997.  

   
GARCÍA MÁRQUEZ, G. El general en su laberinto. Habana: Casa de las Americas, 1989. 
286 p.  
 

b) Sobrenome composto de um substantivo + adjetivo. 

CASTELO BRANCO, C. Amor de perdição. 11. ed. São Paulo: Ática, 1988.  118 p. 

 

2. SOBRENOMES QUE INDICAM PARENTESCO (Júnior, Filho, Neto, Sobrinho) não são 

considerados como entrada, e devem aparecer após o sobrenome do autor.  

PELCZAR,J.M.Jr. Microbiologia: conceitos e aplicações. 2. Ed. Tradução de S.F. Yamada; 
T.V. Nakamura; B.P. Dias Filho. São Paulo: Makron Books, 1996. 2 v. 
   
VENTURINI FILHO, W. G. Tecnologia de cerveja. Jaboticabal: Funep, 2000. 83 p. 
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BALLARD, A. L.; SLOAN, E.D.Jr. Structural transitions in  methane+ethane gas hydrates-part 
II: modeling beyond incipient conditions.  Chemical Engineering Science, Amsterdan, v. 55, 
n. 26, p. 5773-5782, 2000.  

 
Nota: Conservar o grau de parentesco conforme o uso no idioma do documento. 
Em Português: FERREIRA NETO, S.L.; SOARES FILHO, C.F.  
Em Inglês: SLOAN, E.D.Jr.; SMITH, C.S.Jr. 
 
 
3. SOBRENOMES LIGADOS POR HÍFEN  
 

ROQUETE-PINTO, E. Rondônia. 6. ed. São Paulo: Ed. Nacional, 1975. Brasiliana, 39). 
   
JIMÉNEZ-LÓPEZ, V. Oral rehabilitation with implant-supported prosthesis.Chicago: 
Quintessence, 1999. 350 p. 
  
SAINT-EXUPÉURY, A. O pequeno príncipe. 41. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1992. 95 p.  

 
 
4.AUTOR DESCONHECIDO - Publicações com autoria desconhecida ou não assinadas, entra-

se diretamente pelo título. Neste caso a primeira palavra do título escreve sempre em 

maiúscula (CAIXA ALTA) e sem destaque tipográfico.  

INSETICIDA com efeito prolongado. Dirigente Rural, São Paulo, v. 31, n. 1, p. 46-50, 1992. 
 
 
5. RESPONSÁVEL INTELECTUAL -Indica-se a entrada pelo nome do responsável do conjunto 

da obra (organizador, compilador, editor, coordenador, etc.), seguida da abreviatura entre 

parênteses no singular.  

   
CARVALHO, N. M.; NAGAKAWA, J. (Org.). Sementes: ciência, tecnologia e produção. 3. 
ed. rev. Campinas: Fundação Cargill, 1988. 424p.  

   
FALDINI, G. (Org.). Manual de catalogação: exemplos ilustrativos do AACR2. São Paulo: 
Nobel, 1987. 479 p. 

 
 

5.2. OBRAS DE ENTIDADES COLETIVAS 
 
a) Órgãos da Administração Governamental Direta: (Ministérios, Secretarias, etc.):  

 
BRASIL. Congresso. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para Examinar a Situação da 
Mulher em Todos os Setores de Atividade. Relatório, conclusões e recomendações. 
Relator Lygia Lessa Bastos. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, Coordenação de 
Publicações, 1978. 327 p.  
  
SÃO PAULO (Estado). Constituição do Estado de São Paulo. 2. ed.São Paulo: Saraiva, 
1986. 167p. 
. 

b)Entidades independentes: 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Anuário estatístico 2001. São Paulo, 2001. 205 p.  

   
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 

documentação, referências, elaboração. Rio de Janeiro, 2000. 22 p.  

   
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA. Manual técnico de 

caixilhos-janelas. São Paulo: Pini, 1991. 213 p. 

 

 

5.3TÍTULO E SUBTÍTULO 

a) MONOGRAFIA 

GOTO, R.; TIVELLI, S.W. (Org.). Produção de hortaliças em ambienteprotegido: 

condições subtropicais. São Paulo: Ed. UNESP, 1998.  

 

 b) PERIÓDICO 
REVISTA DE ENGENHARIA E CIÊNCIAS APLICADAS. São Paulo: Ed. UNESP, 1993-. 
Anual. ISSN 0104-6314.  

 

b.1.)EDIÇÃO - Indica-se edição, a partir da segunda, quando mencionada na obra, em 

algarismo (s) arábico (s) seguido de ponto e abreviatura da palavra edição no idioma da 

publicação: 2. ed.; 2nd ed.; 3rd ed.; 4th ed. ATENÇÃO: indicar emendas e acréscimos à 

edição de forma abreviada: rev. – revisada; aum. – aumentada. Veja o exemplo:3. ed. rev. e 

aum.(terceira edição revisada e aumentada). 

  
MAGOSSI, L.R.; BONACELLA, P.H. Poluição das águas. 14. ed. São Paulo: Moderna, 
1990.  
   
ATKINS, P.W. Quanta. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1991.  
   
GRECO FILHO, V. Tóxicos: prevenção-repressão, comentários à Lei n. 6.368, de 
21.10.1976. 5. ed. atual. eampl. São Paulo: Saraiva, 1987. 

 

c) ARTIGO DE PERIÓDICO 
ASSIS, M. N. B.; NAHAS, M. V. Aspectos motivacionais em programas de mudança de 
comportamento alimentar.  Rev. Nutr., Campinas, v.12, n.1, p. 33-41, 1999. 
 
HOOD, D. W.   The utility of complete genome sequences in the study of pathogenic 
bacteria.   Parasitology, Cambridge, v.118, suppl, p. S3-S9, 1999. 

 

d) EDITORA - Indica-se o nome da editora tal como aparece na publicação referenciada, 
suprimindo-se palavras que designam a natureza comercial, desde que dispensáveis à sua 
identificação. 
Kosmos e não Editora ou Livraria Kosmos ;   Ed. UNESP e não UNESP; 
Academic Press e não Academic. 

FALDINI, G. (Org.) Manual de catalogação: exemplos ilustrativos do AACR2. São Paulo: 
Nobel, 1987.    
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ATENÇÃO PARA OS SEGUINTES CASOS: 
1. Quando houver duas editoras indicam-se ambas, com suas respectivas cidades, e se 
diferentes, são separadas entre si por ponto e vírgula e, com mais de 2 editoras, indica a que 
aparecer em primeiro lugar.  
2. Não se indica o nome do editor quando é também o autor. 
3. Quando a editora não é identificada, utiliza-se a [s.n. = sine nomine]. 
 
e) DATA – Caso haja duas datas é possível indicara ambas, desde que seja feia a relação 

entre elas. Se nenhuma data (ano) de publicação, distribuição, copirraite, impressão puder ser 

determinada, indica-se entre colchete: 

[1985?] = data provável;  [199-] = década certa  [19--?] = século provável  

[1985] = data certa, não indicada     [ca. 1985] = data aproximada  

[19--] = século certo    [1985 ou 1986] = um ano ou outro 

 

f) OBRAS EM VÁRIOS VOLUMES – é aconselhável indicar as datas do primeiro e do último 
volume utilizados, separados por hífen. Como no exemplo abaixo: 

  
LEHNINGER, A. L. Bioquímica. 2. ed. Tradução de J. R. Magalhães. São Paulo: Edgard 
Blücher, 1976 - 1977. 4 v.  

   
 

5.4 PARTES DE DOCUMENTO – Indicar os números das páginas inicial e final, precedidos 

da abreviatura “p”, ou indica-se o número do volume, precedido da abreviatura “v”. Observe 

os exemplos: p. 135-148 (sequencia de páginas utilizadas);v. 2 (apenas este volume foi 

utilizado);v. 3, p. 58-65 (apenas este volume e estas páginas). 

No caso das publicações periódicas é importante colocar as páginas iniciais e finais do 

artigo, como no exemplo: p. 1245-1259. 

 

5.5SÉRIES E COLEÇÕES – Indica-se entre parênteses, ao final da referência. 

CHAUI, M. S. O que é ideologia. 25. ed. São Paulo: Brasiliense, 1987. 125 p. (Primeiros 
passos, 13). 
GADOTTI, M.; TORRES, C. A. Estado e educação popular na América Latina. Campinas: 
Papirus, 1992. 122 p. (Educação Internacional do Instituto Paulo Freire).  

 

5.6DOCUMENTOS EM FASE DE PUBLICAÇÃO 

PAULA, F. C. E. et al. Incinerador de resíduos líquidos e pastosos. Revista 
de Engenharia e Ciências Aplicadas, São Paulo, v. 5, 2001. No Prelo.  

 

5.7TRABALHOS ACADÊMICOS 

SILVA JÚNIOR, C. A. A escola pública como local de trabalho. 1990. 136 f. Tese (Livre – 
Docência) – Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, Marília. 
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