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1. INTRODUÇÃO

 Este manual tem o objetivo de orientar os alunos do Instituto 
Nacional de Câncer (INCA) na elaboração e apresentação de seus trabalhos 
acadêmicos, atendendo à necessidade de padronização das publicações 
acadêmico-científicas.
 Essa padronização é fundamental não só para garantir que os discentes 
produzam seus trabalhos com clareza, objetividade, precisão, coerência e 
consistência, mas também para demonstrar o nível de aderência acadêmica à 
identidade institucional e facilitar a inserção e a recuperação dessa produção 
em sistemas de informação, biblioteca e repositórios digitais relevantes para 
compartilhar e dar acesso ao conhecimento gerado. 
 As recomendações para padronização dos trabalhos são baseadas 
no conjunto de normas de documentação e informação da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que, sempre que necessário, 
devem ser consultadas na íntegra. A intenção é facilitar o entendimento e 
a aplicação dessas normas em situações reais de elaboração de um trabalho 
acadêmico; contudo é importante ressaltar que essas orientações têm função 
subsidiária, uma vez que a capacidade de apresentar adequadamente um 
trabalho acadêmico depende, acima de tudo, do contato direto e sistemático 
com os melhores exemplos da investigação e produção científica. Em relação 
à redação escrita, cabe também enfatizar a importância da leitura de bons 
textos, inclusive literários.
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2. CARACTERIZAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS

 Trabalho acadêmico é todo documento que apresenta o resultado 
de um estudo e/ou pesquisa realizada em uma instituição formadora. 
Deve expressar, de forma sistemática e em linguagem culta e específica, o 
conhecimento científico produzido sobre um assunto.
 Comunicar os resultados de uma pesquisa é parte integrante do ofício 
do pesquisador. É de sua responsabilidade divulgar suas descobertas e criações. 
Sendo assim, a escrita acadêmica deve refletir o rigor, a perspectiva crítica, a 
preocupação constante com a objetividade e a clareza que são inerentes à 
pesquisa acadêmica. 
 Num texto, podem-se distinguir o conteúdo (ideias, estrutura 
argumentativa) e a forma (linguagem, disposição dos elementos). Embora 
a qualidade de um texto acadêmico dependa, fundamentalmente, de seu 
conteúdo, esse conteúdo não poderá ser devidamente compreendido e 
examinado se a forma que o reveste for deficiente. 
 Não existem receitas ou mesmo normas fixas para produzir um bom 
texto acadêmico. Isso depende da criatividade do pesquisador, do domínio 
da sua área de conhecimento e da sua capacidade de argumentação, síntese 
e expressão escrita e literária. O que existe, por parte da tradição acadêmica, 
é a delimitação de formas típicas de escrita que expressam as diversas 
modalidades e formas de publicação e comunicação de textos e trabalhos 
acadêmicos. 
 Para os cursos de pós-graduação lato sensu e de nível técnico do 
INCA, são aceitos três tipos de trabalhos científicos: projeto de pesquisa, 
monografia e artigo.

2.1 Projeto de pesquisa
 Toda pesquisa deve ter um projeto. 
 O projeto de pesquisa representa a elaboração do planejamento 
preliminar da atividade de pesquisa. Ele mostra a estrutura sobre a qual 
a pesquisa vai se desenvolver. Segundo Deslandes (1999), ao elaborar um 
projeto de pesquisa, o pesquisador estará lidando com, no mínimo, três 
dimensões: 1) técnica – regras científicas para a construção do projeto; 2) 
ideológica – relaciona-se às escolhas do pesquisador, sempre tendo em vista 
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o momento histórico; 3) científica – ultrapassa o senso comum através do 
método científico.
 A elaboração do projeto não significa tão somente a escolha e 
organização do material necessário para conduzir uma pesquisa, mas fornece 
uma visão global e também específica daquilo que o pesquisador realizará 
em cada etapa do estudo. O projeto de pesquisa, enquanto um documento, 
significa, também, a formalização de um estudo para fins de pleito de 
financiamento em um órgão de fomento, concessão de bolsas de estudo em 
cursos de mestrado, doutorado ou pós-doutorado, ou mesmo parte integrante 
de um processo de ingresso ou finalização de curso.

Os projetos de pesquisas envolvendo seres humanos 
devem ser submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Instituição.

 No INCA, a primeira etapa da elaboração do Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC) prevê a apresentação por escrito e oral de uma proposta de 
pesquisa (pré-projeto). Esse documento, na realidade, consiste na elaboração 
preliminar do projeto (etapa de elaboração conceitual), na qual o discente 
deve:

•  selecionar um tema;
•  definir uma questão/problema de pesquisa;
•  justificar a importância desse problema;
•  escolher o tipo de pesquisa a ser realizada;
•  apresentar um levantamento bibliográfico preliminar, formador do 

quadro teórico.

Elementos do projeto de pesquisa

Quanto à forma, o projeto de pesquisa contém os seguintes elementos:

a) Elementos pré-textuais:
•  capa;
•  folha de rosto;
•  folha de aprovação;
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•  resumo (línguas vernácula e estrangeira);
•  sumário.

b) Elementos textuais:
• Introdução – identifica o tema e o problema apresentando o contexto da 

pesquisa.
• Justificativa – apresenta a relevância e delimitação do problema com 

base numa revisão bibliográfica (TOBAR; YALOUR, 2001); explicita 
as questões que serão abordadas na pesquisa.

• Objetivos – definem o que se pretende alcançar com a pesquisa. 
Responde à pergunta: para que pesquisar?

• Metodologia – apresenta formalmente o problema e as hipóteses 
da pesquisa; a partir deles, identifica e indica, além do propósito e o 
tipo da pesquisa, o referencial teórico e os critérios a serem utilizados 
na seleção das fontes de pesquisa, bem como os procedimentos e as 
técnicas a serem empregadas na coleta e análise dos dados da pesquisa. 
Contém também os aspectos éticos relacionados ao estudo.

• Cronograma.
• Orçamento – caso seja necessário.
• Plano Preliminar do Estudo – esquema inicial dos capítulos do estudo.

c) Elementos pós-textuais:
• Referências – conjunto padronizado de elementos descritivos, 

retirados de um documento, que permite sua identificação individual.
• Glossário – conjunto de termos técnicos utilizados no trabalho 

(opcional).
• Apêndice – texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de 

complementar sua argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear 
do trabalho. São identificados por letras maiúsculas consecutivas, 
travessão e pelos respectivos títulos (opcional).

• Anexo(s) – textos ou documentos não elaborados pelo autor, que 
servem de fundamentação, comprovação e ilustração. São identificados 
por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos 
(opcional).

• Índice – enumeração detalhada dos assuntos, nomes de pessoas, nomes 
geográficos, acontecimentos etc., com a indicação de sua localização 
no texto (opcional).
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2.2 Monografia
 As monografias são textos analíticos sobre um único e delimitado tema. 
Nesse sentido, ela permite o aprofundamento do estudo. Tem por função 
o registro e a comunicação de revisões teóricas, pesquisas de campo e/ou 
laboratório, ou mesmo relatos de experiências e sistematização de condutas. 
 Tobar e Yalour (2001) afirmam que “o termo monografia deriva do 
grego mono (um) e grapho (escrever). O trabalho monográfico é um texto 
que versa sobre um tema particular, uma abordagem pontual. A monografia 
é apenas uma contribuição, não pretende esgotar a discussão”.

Elementos da monografia

 No INCA, recomenda-se que a monografia contenha os seguintes 
elementos:

a) Elementos pré-textuais:
• Capa.
• Lombada (opcional).
• Folha de rosto.
• Errata (opcional).
• Folha de aprovação.
• Dedicatória (opcional).
• Agradecimentos (opcional).
• Epígrafe (opcional).
• Resumo em língua vernácula. 
• Resumo em língua estrangeira. 
• Lista de ilustrações (opcional).
• Lista de tabelas (opcional).
• Lista de abreviaturas e siglas (opcional).
• Lista de símbolos (opcional).
• Sumário.

b) Elementos textuais:
• Introdução – apresenta, baseada na revisão de literatura, o tema em 

seus aspectos conceituais, a justificativa da escolha e a relevância do 
estudo. O problema que provocou o estudo é delimitado e destacado 
com base em experiências prévias e no referencial teórico. Apresenta 
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também as questões norteadoras e/ou hipóteses relacionadas ao 
problema, os objetivos específicos relacionados às questões e como o 
trabalho está sendo desenvolvido e está organizado.

• Desenvolvimento – dividido em capítulos, seções e/ou subseções que 
variam em função da abordagem do tema e do método. Apresenta a 
fundamentação teórica/experimentação/relato/sistematização e a sua 
análise, em consonância com as questões e a ordenação dos objetivos 
específicos do estudo.

• Conclusão/Considerações finais – contém a síntese das ideias 
principais apresentadas em cada um dos capítulos. Essa síntese é feita 
a partir de uma comparação e avaliação dos resultados obtidos com os 
objetivos e questões do estudo.

c) Elementos pós-textuais:
• Referências – conjunto padronizado de elementos descritivos, 

retirados de um documento, que permite sua identificação individual.
• Glossário – conjunto de termos técnicos utilizados no trabalho 

(opcional).
• Apêndice – texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de 

complementar sua argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do 
trabalho. São identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e 
pelos respectivos títulos (opcional).

• Anexo(s) – textos ou documentos não elaborados pelo autor, que 
servem de fundamentação, comprovação e ilustração. São identificados 
por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos 
(opcional).

• Índice - enumeração detalhada dos assuntos, nomes de pessoas, nomes 
geográficos, acontecimentos etc., com a indicação de sua localização no 
texto (opcional).

   Veja Anexo: Modelos de Elementos Obrigatórios.       

2.3  Artigo
 Artigos científicos são textos com autoria declarada que apresentam 
e discutem ideias, métodos, técnicas, processos e resultados de estudos das 
diversas áreas do conhecimento. 



12

 Segundo Severino (2007), artigos científicos se destinam 
especificamente a serem publicados em revistas e periódicos científicos, e têm 
por finalidade registrar e divulgar, para público especializado, resultados de 
novos estudos e pesquisas sobre aspectos ainda não devidamente explorados 
ou expressando novos esclarecimentos sobre questões em discussão no meio 
científico.
  O artigo científico pode ser:

• original, quando apresenta temas ou abordagens inovadoras;
• de revisão, quando resume, analisa e discute informações já  publicadas.

 O artigo, à semelhança das monografias, contém uma introdução; um 
corpo de desenvolvimento (com itens ou subtítulos no lugar de capítulos) e 
uma conclusão/considerações finais.

Elementos do artigo
 
 Os elementos constituintes de um artigo são:
a) Elementos pré-textuais:

• Título – o artigo deve ter um título que expresse seu conteúdo.
• Autoria – o artigo deve indicar o(s) nome(s) do(s) autor(es), 

acompanhado(s) de suas qualificações na área de conhecimento do 
artigo.

• Resumo – parágrafo, em língua vernácula, que sintetiza os objetivos 
do autor ao escrever o texto, a metodologia e as conclusões alcançadas. 

• Palavras-chave – termos escolhidos para indicar o conteúdo do artigo. Pode 
ser usado vocabulário livre ou controlado. Para representação do conteúdo 
através de vocabulário autorizado e livre, utilizar os termos integrantes do 
vocabulário estruturado e trilingue, Descritores em Ciências da Saúde 
(DeCs), disponibilizado pelo Centro Latino-Americano e do Caribe de 
Informação em Ciências da Saúde - BIREME, disponível no endereço 
eletrônico: http://decs.bvs.br/.  

b) Elementos textuais:
• Introdução – expõe o objetivo do autor, a finalidade do artigo e a 

metodologia usada na sua elaboração.
• Desenvolvimento – mostra os tópicos abordados para atingir o objetivo 

proposto. Nos artigos originais, quando relatam resultados de pesquisa, 
o desenvolvimento mostra a análise e a discussão dos resultados.
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• Conclusão/Considerações finais – sintetiza os resultados obtidos e 
destaca a reflexão conclusiva do autor. 

c) Elementos pós-textuais:
• Referências – conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados 

de um documento, que permite sua identificação individual. No 
caso de periódicos em saúde, dependendo do tipo de revista, as listas 
de documentos citados podem seguir as normas de Vancouver. Para 
a apresentação do artigo como requisito para titulação no INCA, as 
referências deverão seguir as regras da ABNT.

• Apêndice – texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de 
complementar sua argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear 
do trabalho.

• Anexo – texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de 
fundamentação, comprovação e ilustração.

• Resumo de língua estrangeira/Tradução do resumo – apresentação do 
resumo, precedido do título, em língua diferente daquela na qual foi 
escrito o artigo.

• Nota(s) explicativa(s) – é/são usada(s) para apresentação de 
comentários, esclarecimentos, que não foram incluídos no texto, 
como: qualificação do autor, endereço para contato, agradecimentos e 
data de entrega dos originais.

Observação: Quando um artigo é apresentado como TCC, deve trazer os 
elementos pré-textuais: capa, contracapa e folha de avaliação.
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3. NORMAS DE APRESENTAÇÃO GRÁFICA 

 Esta seção apresenta aspectos de uniformização da apresentação 
gráfica do TCC que dizem respeito ao trabalho em termos de medidas e de 
disposição gráfica.
 Tendo em vista que os sistemas e regras variam, procurou-se reunir 
os princípios e técnicas de apresentação de um trabalho científico, seguindo 
algumas especificações da ABNT.
 A elaboração do projeto de pesquisa, monografia e do artigo deve 
seguir as regras da ABNT consolidadas nas seguintes normas:

• NBR 10520/2002 – Informação e documentação – Citações em 
documentos – Apresentação.

• NBR 14724/2005 – Informação e documentação – Trabalhos 
acadêmicos – Apresentação.

• NBR 15287/ 2005 – Informação e documentação – Projeto de pesquisa 
– Apresentação.

• NBR 6022/2003 – Informação e documentação – Artigo em publicação 
periódica científica impressa – Apresentação.

• NBR 6023/2002 – Informação e documentação – Referências – 
Elaboração.

• NBR 6024/1989 – Informação e documentação – Numeração 
progressiva das seções de um documento.

3.1 Extensão
 Um bom trabalho não se relaciona a um número específico de páginas, 
mas sim a um bom conteúdo organizado, refletindo o domínio da área e/ou 
assunto por parte do pesquisador.
 
3.2 Formato
 Os textos devem ser digitados em papel branco, de boa qualidade, formato A4 
(21,0 cm x 29,7 cm), digitados e impressos com fonte em cor preta. O uso de outras 
cores está indicado somente para as ilustrações. 
 No caso de citações de mais de três linhas, deve-se observar um recuo de 4 cm 
da margem esquerda. 
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3.3 Margens
• Superior: 3 cm.
• Esquerda: 3 cm.
• Inferior: 2 cm.
• Direita: 2 cm.

 
3.4 Fontes

• Tipo: Times New Roman ou Arial.
• Tamanho:

a) Redação do texto (introdução, desenvolvimento e conclusão): 12.
b) Notas de rodapé e cabeçalho: 10.
c) Referências: 12.
d) Citações de mais de três linhas e legendas das ilustrações e das 

tabelas: 11 para o corpo do texto e 10 para notas de rodapé. 

3.5  Espacejamentos
• Todo o texto deve ser digitado com espaço 1,51.
• As notas de rodapé, referências, legendas das ilustrações e das tabelas, e 

ficha catalográfica devem ser digitadas em espaço simples. 
• As referências, ao final do trabalho, devem ser separadas entre si por 

dois espaços simples.
• Os títulos das seções devem começar na parte superior da mancha e 

separados do texto que os sucede por dois espaços 1,5 (entrelinhas). 
• Os títulos das subseções devem ser separados do texto que os precede e 

que os sucede por dois espaços 1,5.
• Nas folhas de rosto e de aprovação do estudo, o texto que indica 

a natureza do trabalho, o objetivo, o nome da instituição à qual é 
submetido, e a área de concentração deve ser alinhado do meio da 
mancha para a margem direita.

 
3.6 Parágrafos

• Para o texto todo: justificado.
• Para as referências e notas de rodapé: alinhamento à esquerda.
• Formatação dos parágrafos: acrescentar recuo de primeira linha: 1,27 cm.

1Norma interna do INCA.



Manual de Elaboração e Apresentação de Trabalhos Acadêmicos 17

• Na folha de rosto e na folha de aprovação, o texto que indica a natureza 
do trabalho, o objetivo, o nome da instituição à qual é submetido e 
a área de concentração deve ser alinhado do meio da mancha para a 
margem direita.

• As citações com mais de três linhas devem ter um recuo de 4 cm a 
partir da margem esquerda com letra menor que a do texto e sem 
aspas.

3.7 Paginação 
  Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas 
sequencialmente, mas não numeradas. A numeração será colocada, a partir da primeira 
folha da parte textual (no caso da Monografia, na Introdução), em algarismos arábicos, 
no canto superior direito da folha, a 2 cm da borda superior, ficando o último algarismo 
a 2 cm da borda direita da folha. 
 No caso de trabalhos constituídos de mais de um volume, deve ser 
mantida uma única sequência de numeração das folhas, do primeiro ao 
último volume. 
 Nos caso de trabalhos com apêndice e anexo, as suas folhas devem ser 
numeradas de maneira contínua e sua paginação deve dar seguimento à do 
texto principal.

 
3.8 Destaques

• Negrito: títulos das obras nas referências e seções primárias.
• Negrito: títulos dos periódicos nas referências.
• Itálico: palavras de origem latina e estrangeira.
 

3.9 Numeração progressiva das seções de trabalho
• Para evidenciar a organização e sistematização do conteúdo do trabalho, 

deve-se adotar a numeração progressiva para o sumário e as seções do 
texto. 

• Os títulos das seções primárias, por serem as principais divisões de um 
texto, devem iniciar em folha distinta, assinalando o início de uma nova 
seção ou capítulo. 

• Destacam-se gradativamente no sumário, e, de forma idêntica, no texto, 
os títulos das seções, utilizando-se os recursos de negrito, itálico ou grifo 
e redondo, caixa alta ou versal, e outros. 
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Exemplo:
1 SEÇÃO PRIMÁRIA       00
1.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA      00
1.1.1 Seção terciária       00
1.1.1.1 Seção quaternária       00
1.1.1.1.1 Seção quinária       00

 
Após a seção quinária, devem-se usar alíneas: a); b); c) etc.

3.10 Citações
 Citação é a menção, no texto, de uma informação extraída de outra 
fonte (NBR 10520/2002). Pode aparecer no texto ou em notas (de rodapé2, 
de referência3 e explicativas4), transcrevendo textualmente parte da obra de 
um autor (citação direta) ou indicando resumos ou resenhas baseadas na 
obra de um autor (citação indireta). Igualmente, pode assinalar, direta ou 
indiretamente, um texto em que não se teve acesso ao original (citação de 
citação). 
 As citações podem ser indicadas segundo dois tipos de sistemas de 
chamada5: alfabético (sistema de chamada autor-data) ou numérico. 
 Indica-se utilizar o sistema autor-data para as citações no texto e o 
numérico para notas explicativas.

Regras para citações no sistema autor-data

• Nas citações, as chamadas pelo sobrenome do autor, pela instituição responsável 
ou título incluído na sentença, devem ser em letras maiúsculas e minúsculas e, 
quando estiverem entre parênteses, devem ser em letras maiúsculas.

2Indicações, observações ou aditamentos ao texto feitos pelo autor, tradutor ou editor, 
podendo também aparecer na margem esquerda ou direita da mancha gráfica.
3Indicam fontes consultadas ou remetem a outras partes da obra nas quais o assunto foi 
abordado.
4Usadas para comentários, esclarecimentos ou explanações, que não possam ser incluídos 
no texto.
5De acordo com a NBR 1052, sistema de chamada é a forma pela qual todas as citações são 
apresentadas no texto com indicação da autoria das mesmas.
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Exemplos:

Isto significa não conceber mais a sociedade como um dado que 
consegue submeter todos os atores sociais às suas determinações, que 
funciona sem malogros e simplesmente inscreve-se na continuidade 
– como pressupunha, por exemplo, Durkheim (1977).

Ao ouvir a descrição do jardim, o atribulado homem compreende 
que se trata do seu próprio quintal. Volta ao Cairo, cava um buraco 
junto da figueira e encontra finalmente o seu tesouro (BORGES, 
1986, p. 338).

• Especificar no texto a(s) página(s), volume(s), tomo(s) ou seção(ões) da fonte 
consultada, nas citações diretas. Este(s) deve(m) seguir a data, separado(s) por 
vírgula e precedido(s) pelo termo que o(s) caracteriza de forma abreviada. Nas 
citações indiretas, a indicação da(s) página(s) consultada(s) é opcional.

Exemplos: 

A importância dessa relação pode ser mais bem compreendida nessa 
citação de Marx (1978, p. 9): “A sociedade é,  pois, a plena unidade 
essencial do homem com a natureza, a verdadeira ressurreição da 
natureza, o naturalismo acabado do homem e o humanismo acabado 
da natureza.” 

Instala-se, então, uma dicotomia em que “a identidade passa a 
ser qualificada como identidade pessoal (atributos específicos do 
indivíduo) e/ou identidade social (atributos que assinalam a pertença 
a grupos ou categorias).” ( JACQUES, 1998, p. 161).

• As citações diretas, no texto, de até três linhas, devem estar contidas entre 
aspas duplas. As aspas simples são utilizadas para indicar citação no interior 
da citação.
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Exemplo:

No entanto, simultaneamente, estes personagens “são objetos 
de desejos, de manifestações transferenciais, de ‘projeções’ e de 
investimentos afetivos, mais ou menos inconscientes, através das 
‘demandas’ de seus parceiros.” (ARDOINO, 1995, p. 5).

• As citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem ser destacadas 
com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto 
utilizado e sem as aspas. No caso de documentos datilografados, deve-se 
observar apenas o recuo.

Exemplos:

Erikson (1976, p. 21), considerando a questão em termos psicológicos, 
afirma que:

A formação da identidade emprega um processo de reflexão e 
observação simultâneas, um processo que ocorre em todos os níveis do 
funcionamento mental, pelo qual o indivíduo se julga a si próprio à luz 
daquilo que percebe ser a maneira como outros o julgam, em comparação 
com eles próprios e com a tipologia que é significativa para eles; enquanto 
que ele julga a maneira pela qual eles o julgam, à luz do modo como se 
percebe a si próprio em comparação com os demais e com os tipos que se 
tornaram importantes para ele. Este processo é [...] em sua maior parte 
inconsciente. 

A cultura, na medida em que proporciona os cuidados e a consistência 
necessários para o desenvolvimento do “ego”, também fornece um 
conjunto de rótulos e diretrizes que permite ao “ego” estabelecer sua 
identidade durante o processo de desenvolvimento do sujeito. 

Assim,
uma criança, ao crescer, deve derivar um sentimento vitalizador da 
realidade a partir da consciência de que o seu modo individual de dominar 
a experiência, a síntese de seu ego, é uma variante bem-sucedida de uma 
identidade grupal, e está de acordo com o seu espaço-temporal e plano 
vital (ERIKSON, 1976, p. 48, grifo nosso).
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• Quando se tratar de dados obtidos por informação oral (palestras, debates, 
comunicações etc.), indicar entre parênteses a expressão “informação verbal”, 
mencionando-se os dados disponíveis, somente em nota de rodapé.

Exemplo:
 
O novo milênio começa uma nova era (informação verbal)1.
 ______________________
 1Informe fornecido por Paulo Renato no Congresso Brasileiro do Futuro, em Santos, 
em maio de 2000. 

• Na citação de trabalhos em fase de elaboração, deve ser mencionado o fato, 
indicando-se os dados disponíveis, em notas de rodapé.

Exemplo: 

Os alunos não gostam de redação (em fase de elaboração)2

 ______________________
2Informe fornecido por Paulo Renato no Congresso Brasileiro do Futuro, em Santos, 
em maio de 2000.

• Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los indicando esta alteração 
com a expressão ‘grifo nosso’ entre parênteses, após a chamada da citação.

Exemplo: 

“[...] para o sucesso do ensino com pesquisa deve-se ensinar [...] ” 
(PINTO FILHO, 1988, p.8, grifo nosso).

• Caso o destaque seja do autor consultado, usa-se a expressão ‘grifo do autor’ 
entre parênteses, após a chamada da citação.

Exemplo: 

“O planeta sofre como um organismo vivo.” (NERY;CHAVES, 
1983, p.3, grifo dos autores).
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• Para enfatizar trechos traduzidos, usa-se a expressão ‘tradução nossa’ entre 
parênteses, após a chamada da citação.

Exemplo: 

“O sistema universitário pode ser reformado.”(BARBOSA, 1999, 
p.9, tradução nossa).

• Quando houver coincidência de sobrenomes ou de data, diferenciar as citações 
pela abreviação do nome do autor ou uso de letras.

Exemplos: 

(BARBOSA, E.,1989) , (BARBOSA, M.,1978).
Para Teixeira (2001 a)..., Segundo Teixeira (2001 b)...

• Quando houver várias obras, ordená-las em função do ano de publicação.

Exemplos: 

Para o autor... (NUNES, 1987, 1993, 1999).
Diversos autores concordam que... (SÁ, 1988; LEITE, 1999; FREIRE, 
1999).

• As citações indiretas de diversos documentos da mesma autoria, publicados 
em anos diferentes e mencionados simultaneamente, têm as suas datas 
separadas por vírgula.

Exemplos: 

(DREYFUSS, 1989, 1991, 1995).
(CRUZ; CORREA; COSTA, 1998, 1999, 2000).

• As citações indiretas de diversos documentos de vários autores, mencionados 
simultaneamente, devem ser separadas por ponto e vírgula, em ordem 
alfabética.
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Exemplos:

Ela polariza e encaminha, sob a forma de “demanda coletiva”, as 
necessidades de todos (FONSECA, 1997; PAIVA, 1997; SILVA, 
1997).

Diversos autores salientam a importância do “acontecimento 
desencadeador” no início de um processo de aprendizagem (CROSS, 
1984; KNOX, 1986; MEZIROW, 1991).

Regras gerais para citação no sistema numérico (notas de rodapé)

 As notas de rodapé trazem indicações, observações ou aditamentos 
ao texto feitos pelo autor, tradutor ou editor, podendo também aparecer na 
margem esquerda ou direita da mancha gráfica.

Exemplos:

1. Veja-se como exemplo desse tipo de abordagem o estudo de 
Netzer (1976).
2. Encontrou-se esse tipo de perspectiva na 2ª parte do verbete 
referido na nota anterior, em grande parte do estudo de Rahner 
(1962).

 Caso sejam utilizadas, devem ser observadas as seguintes orientações:

• No texto, as referências devem seguir uma ordem numérica crescente.
• A numeração das notas de rodapé deve ser feita em algarismos arábicos, 

seguindo uma ordenação única e consecutiva para todo o capítulo ou 
parte. Não se deve iniciar uma numeração a cada página.

• A primeira citação de uma obra deve conter a sua referência bibliográfica 
completa, como indica a NBR 10520/2002. As subsequentes citações 
da mesma obra podem ser referenciadas de forma abreviada com o uso 
de expressões latinas. Os usos dessas expressões, utilizadas apenas em 
notas, estão indicados nos casos de referências subsequentes de uma 
mesma obra, desde que não haja referências intercaladas de outras obras 
do mesmo autor no texto. 
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As expressões latinas mais usadas são:
• apud (citado por);
• Ibidem ou Ibid. (na mesma obra);
• Idem ou Id. (igual à anterior);
• opus citatum, opere citato ou op. cit. (obra citada);
• passim (aqui e ali, em diversas passagens);
• loco citato ou loc. Cit. (no lugar citado);
• Cf. (confira, confronte);
• sequentia ou et seq. (seguinte ou que se segue). Por exemplo: quando a 

alusão a um texto se prolonga por várias das suas páginas sucessivas, em 
alternativa à p. 2-5, pode usar-se p. 2 et seq.

 Observações:
1. A expressão apud é a única que também pode ser usada no texto.
2. As expressões idem, ibidem e op. cit. somente poderão ser utilizadas na 

mesma página ou folha da citação à que se referem.
3. As notas de rodapé devem ser alinhadas, a partir da segunda linha da 

mesma nota, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a 
destacar o expoente e sem espaço entre elas e com fonte menor.

3.11 Referências
 As referências são o conjunto padronizado de informações que 
permitem a identificação, no todo ou em parte, de obras registradas em outros 
tipos de suporte. Listam-se as obras citadas para fundamentação teórica do 
trabalho ou que forneceram algum subsídio à sua elaboração. Se necessário, 
pode-se subdividir esta lista em obras citadas, consultadas e indicadas. 
 A localização das Referências depende do sistema de chamada 
utilizado para indicação das citações:

• caso seja usado o sistema numérico para citação no texto, as referências 
podem aparecer em nota de rodapé e no fim do texto, apresentadas na 
ordem em que cada obra aparece no texto;

• as citações do sistema autor-data devem figurar no fim do documento 
em ordem alfabética única de autor(es) e/ou título(s). 

 As orientações apresentadas a seguir são extraídas da NBR 6023 da ABNT.
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Obra completa (livros, monografias, dissertações etc.)

• Até 3 autores6.
 Devem ser separados por ponto e vírgula, seguido de espaço.

DEVITA, Vincent T.; HELLMAN, Samuel; ROSENBERG, 
Steven A. Cancer: principles and practice of oncology. 7. ed. 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2005. 3120 p.

• Mais de 3 autores. 
  Indica-se o primeiro autor, seguido da expressão et al.

SANTOS, E. F. et al. Legislação em enfermagem: atos normativos 
do exercício e do ensino de enfermagem. São Paulo: Editora 
Atheneu, 1997.

• Autor desconhecido. 
  Entrada pelo título com a primeira palavra em maiúscula. 

DIAGNÓSTICO do setor editorial brasileiro. São Paulo: Câmara 
Brasileira do Livro, 1993.

• Autor entidade7 (associações, empresas, instituições). 
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Ações de 
enfermagem para o controle do câncer: uma proposta de 
integração ensino-serviço. 3 ed. rev. Rio de Janeiro, 2008.
BRASIL, Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. 
Cuidados paliativos oncológicos: controle da dor. Rio de Janeiro, 
2002. 124p. (Manuais técnicos)8.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Programa 
de Pós-Graduação em Educação / PPGE-UFES. Avaliação educacional: 
necessidades e tendências. Vitória, PPGE/UFES, 1984. 143 p.

6Indica-se para a composição das referências dos nomes dos autores, para que os mesmos 
sejam, preferencialmente, apresentados na sua forma completa. No entanto, assinala-se que 
também é correto utilizar o nome de forma abreviada. Essa alternativa é adequada nos casos 
em que, por motivos diversos, não se tem acesso direto à obra do autor. 
7A partir da publicação deste manual, para todas as obras publicadas pelo Instituto Nacional 
de Câncer, a autoria será referenciada na forma direta do nome: INSTITUTO NACIONAL DE 
CÂNCER (Brasil). Consulte a ficha catalográfica das publicações anteriores para a composição 
das referências.
8Essa obra foi citada seguindo a ficha catalográfica.
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• Editores/ organizadores/ coordenadores como autores.
BRUERA, E.; LIMA, L. (Ed.). Cuidados paliativos: guías para el 
manejo clínico. Washington: Organizacion Panamericana de Salud & 
International Association for Hospice e Palliative Care, 2004. 142 p.
NEGRI, B.; VIANA, A. L. (Org.). O Sistema Único de Saúde em 
dez anos de desafio. São Paulo: Sobravime/CEALAG, 2002. 630 p.

• Autor também é editor.
 Não se repete o nome. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. 
Controle do câncer: uma proposta de integração ensino-serviço. 3. 
ed. rev. Rio de Janeiro, 1999. 279 p9. 

• Teses, dissertações e trabalhos acadêmicos.
GIGLIOTTI, A. P. Hábitos, atitudes e crenças de fumantes em 
quatro capitais brasileiras: uma comparação com 17 países europeus. 
Dissertação (Mestrado em Epidemiologia) – Escola Paulista de 
Medicina, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2002.
HADDAD, M. C. L. Qualidade da assistência de enfermagem: 
o processo de avaliação em Hospital Universitário Público. Tese 
(Doutorado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2004.

• Instituição, editor e série.
INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON 
CANCER. Fruits and vegetables. VAINIO, H.; BIANCHINI, F. 
(Ed.). Lyon, 2003. (IARC Handbooks of Cancer Prevention. v. 8).

• Sem local e editor.
AYOUB, A. Planejando o cuidar de enfermagem. [S.l.: s.n.], 2001.

• Com informações suplementares (documentos traduzidos).
NORTH AMERICAN NURSING DIAGNOSIS 
ASSOCIATION. Diagnósticos de enfermagem da Nanda: 
definições e classificação 2005-2006. Tradução de Cristina Correa. 

9 Essa obra foi citada seguindo a ficha catalográfica.
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Porto Alegre: Artmed, 2006. 312 p. Tradução de: Nursing diagnoses: 
definitions and classification 2005-2006.

Parte do todo (capítulo, volume e outras partes, com autor(es) e/ou 
título próprios)

SANTOS, F. R. dos. A colonização da terra do Tucujús. In: História 
do Amapá, 1 grau. 2. ed. Macapá: Valcan, 1994. Cap. 3, p.15-24.
SCHMIDT, M. J.; OGUISSO, T. O exercício da enfermagem sob 
o enfoque das Normas penais e éticas. In: SANTOS, E. F. et al. 
Legislação em enfermagem. São Paulo: Editora Atheneu, 1997. p. 
287-303.
RAPOPORT, A.; MAGALHÃES, M. R. Avaliação clínica das 
doenças das glândulas tireóidea e paratireóideas. In: CARVALHO, 
M. B. (Org). Tratado de tireóide e paratireóides. Rio de Janeiro: 
Ed. Rubio, 2007. p. 74-79.

Publicação periódica (o nome do periódico abreviado ou não)

• Até 3 autores.
CRONIN, W. A.; GERMANSON, T. P.; DONOWITZ, L. 
G. intravascular catheter colonization and related bloodstream 
infection: critically ill neonates. Infection Control Hospital 
Epidemiology, Chicago, v. 11, n.. 6, p. 301-308, jun. 1996.
PRADONI, Paolo. Venous thromboembolism risk and management 
in women with cancer and thrombophilia. Gender Medicine, New 
Jersey, v. 2, suppl A, p. 528-534, 2005.

• Mais de 3 autores (indica-se o primeiro, seguido da expressão et al.).
KAKKAR, A. K. et al. Venous thrombosis in cancer patients: 
insights from the frontline survey. Oncologist, Ohio, v. 8, no 4, p. 
381-388, 2003.
GUTIÉRREZ, M. G. R. et al. Estudo complementar sobre o ensino 
da cancerologia nos cursos de graduação em enfermagem. Revista 
Brasileira de Cancerologia, Rio de Janeiro, v. 41, n. 3, p.189-195, 
1995.
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• Periódico na Internet.
FRANCISCONI, C. F.; GOLDIM, J. R.; LOPES, M. H. I. O 
papel dos comitês na bioética na humanização de assistência à saúde. 
Revista Bioética, Brasília (DF), v. 10, n. 2, 2002. Disponível em: 
<http://www.cremal.cfm.org.br/revista/bio10v2/Simposio6.pdf>. 
Acesso em: 10 de out. de 2007.

Legislação

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.439/GM, de 08 
de dezembro de 2005, Institui a Política Nacional de Atenção 
Oncológica: promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação e cuidados paliativos, a ser implantada em todas as 
unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de 
gestão. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília 
DF, n. 76, 09 dez. 2005. Seção 1, páginas 80-81. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária. Resolução RDC Nº 220, de 21 de setembro de 
2004, Aprovando o Regulamento Técnico Para os Serviços de 
Quimioterapia Antineoplásicas. Diário Oficial [Da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 23 de setembro 
de 2004, Seção 1. p. 72.

Eventos

SOARES, A. M. De qual bioética estamos falando. In: SIMPÓSIO DE 
BIOTECNOLOGIA. 2004. Rio de Janeiro. Painel III - Os conceitos 
e os valores: bioética e direitos humanos. Rio de Janeiro, Set 2004. 
Disponível em: <http://www.boell-latinoamerica.org/download_pt/
DEQUALBIOETICAESTAMOSFALANDOandremarcelo.
doc>  Acesso em: 21 fev. 2008. 
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10 Essa obra foi citada seguindo a ficha catalográfica.

Manuais e outros

BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. 
Cuidados paliativos oncológicos: controle da dor. Rio de Janeiro, 
2002. 124p. (Manuais técnicos)10.
CAMPOS, G. B.; YANASE, E. Extravasamento de drogas 
citostáticas. Rev. Rio de Janeiro, 2005. Material interno da Central 
de Quimioterapia HC III.

Homepage institucional

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. INCA. Rio de 
Janeiro, 2008. Disponível em: <http://www.inca.gov.br/>. Acesso 
em: 2 dez. 2008. 

Documentos de acesso exclusivo em meio eletrônico

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Definiton of palliative 
care. Geneva, 2005. Disponível em: <http://who.int/cancer/
palliative/definition/en/>. Acesso em: 16  maio 2007.

AUCKLAND DISTRICT HEALTH BOARD. Department 
of Pharmacy. Compatibility of syringe driver admixtures for 
continuous subcutaneous infusion. Auckland, 2002. Disponível 
em: <http://www.nzhpa.org.nz/SDAdCompProj.pdf>. Acesso em: 
6 maio 2006.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CUIDADOS PALIATIVOS. 
Guía de cuidados paliativos. España: SECPAL, [200-]. Disponível 
em: <http://www.secpal.com/guiacp/>. Acesso em: 31 jan. 2007.

3.12 Figuras, quadros e tabelas
 Devem aparecer no texto de forma padronizada (NBR 14724).
 Figuras são gráficos, diagramas, desenhos, fotografias, mapas etc. que 
complementam visualmente o texto.
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 Tabelas apresentam informações numéricas, tratadas ou não 
estatisticamente.
 Quadros são ilustrações com informações qualitativas – geralmente 
textuais – dispostas em linhas e/ou colunas e que se caracterizam graficamente 
por terem os quatro lados fechados.
 As figuras e quadros têm numeração independente e consecutiva; o 
título é colocado na parte inferior precedido da palavra designativa, seguida 
do seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, e da 
fonte.
 As tabelas têm numeração independente e consecutiva; o título é 
colocado na parte superior precedido da palavra designativa, seguida do seu 
número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, e da fonte.
 Tanto as ilustrações quanto os quadros e tabelas devem ser inseridos o 
mais próximo possível do trecho ao qual se referem. 

Exemplos:

Tabela 1 - Distribuição dos resultados dos exames colpocitológicos de acordo com a classificação 
de adequabilidade no Amazonas, 2001-2005

Classificação de 
adequabilidade

2001 (1) 2002 2003 2004 2005

Insatisfatório 2,143 6,783 5,345 4,136 4,136
Satisfatório 46,883 128,543 108,791 131,190 115,676
Geral 49,026 135,326 114,136 135,326 119,812
% de exames insatisfatórios 4,37 5,01 4,68 3,06 3,45

Fonte: DATASUS
Observação: (1) Período: Jan-Abr/2001, Set-Dez/2001 

Antígeno Resultado
GONADOTROFINA CORIÔNICA BETA (POLICLONAL) POSITIVO
CD30, ANTÍGENO KI-1 (BER-H2) NEGATIVO
ALFA-1-FETOPROTEÍNA (POLICLONAL) NEGATIVO
CITOQUERATINA (COQUETEL AEI/AE3) POSITIVO
FOSFATASE ALCALINA PLACENTÁRIA (POLICLONAL) NEGATIVO

Quadro 1 - Perfil imuno-histoquímico da paciente
Fonte: Revista Brasileira de Cancerologia, 2009, v.55, n.1,  p. 51
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Figura 2. Estado nutricional segundo o IMC nos diferentes tipos de tumores
Fonte: Revista Brasileira de Cancerologia, 2010, v.56, n.1,  p. 46.
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4. ORIENTAÇÕES GERAIS

 Todos os trabalhos, após aprovação das bancas e dos orientadores, 
devem ser enviados em duas cópias impressas em papel, no editor de textos 
Word for Windows, e uma cópia em meio magnético – arquivo PDF –, 
obedecendo ao calendário específico do curso.
 As monografias devem ser encadernadas em capa dura, para fins 
de armazenamento na Biblioteca do INCA. Os projetos e artigos deverão 
ser entregues encadernados em espiral com capa, folha de rosto e folha de 
aprovação.
 Todos deverão ser disponibilizados em meio digital (CD-
ROM contendo arquivo final do material em formato PDF para fins de 
armazenamento na Biblioteca do INCA).
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