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RESOLUÇÃO Nº 01 DE 31 DE OUTUBRO DE 2012 

 
Regulamenta sobre a elaboração, avaliação e 
apresentação da Monografia / Trabalho de 
Conclusão do Curso de Música. 

  
Art. 1º - Como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de 

Licenciado(a) em Música, os discentes do Curso de Licenciatura em Música da 

Universidade Federal de São João del-Rei desenvolverão, obrigatoriamente, o 

Trabalho de Conclusão de Curso que será apresentado e defendido na forma de 

Monografia. 

§1º - Este regulamento tem como objetivo a normatização do processo de 

desenvolvimento da Monografia. 

§2º - Seu cumprimento está sob a responsabilidade do colegiado de curso de 

Licenciatura em Música. 

§3º - O Trabalho de Conclusão de Curso - Monografia - tem por objetivo 

principal proporcionar ao discente treinamento em metodologia científica, englobando 

desde a elaboração de projetos e a condução de um trabalho até a finalização, 

apresentação de resultados e, eventualmente, a publicação dos mesmos. 

 

Capítulo I - Dos Orientandos 

 

Art. 2º - O trabalho de conclusão de curso poderá ser realizado de forma 

individual ou em grupo com no máximo 02 (dois) integrantes. 

Parágrafo único - Todos os integrantes do grupo deverão estar presentes às 

reuniões de orientação. 

 

Art. 3º - Todo discente, bolsista de iniciação científica, de extensão ou de 

outros projetos e iniciativas, que produzir e publicar seu trabalho no formato de artigo 

em revistas indexadas ou em congressos nacionais ou internacionais no formato 

completo na área específica de música, ou apresentá-lo em Semanas de Iniciação 
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Científica ou de Extensão da UFSJ, poderá requerer a convalidação do mesmo em 

substituição à monografia. Os artigos publicados e/ou apresentados devem ser levados 

ao colegiado para a convalidação, respeitando as datas definidas pelo colegiado no 

calendário acadêmico do semestre. Em caso de co-autoria, serão permitidos no 

máximo 2 autores para os artigos. 

Parágrafo único - Os alunos que optarem pela convalidação de artigos deverão 

assinar, até o 7o Período do curso, um Termo de Compromisso, anexo I, se 

comprometendo com a apresentação do artigo publicado e devem arcar com as 

consequências de eventuais atrasos de publicação ou finalização dos artigos, tais 

como o atraso na formatura. 

 

Art. 4º - Os orientandos tem direito a somente dois semestres consecutivos de 

orientação, contados a partir do aceite oficial do orientador do DMUSI. Será aceita a 

orientação por parte de professores de outros departamentos da UFSJ, desde que seja 

apresentada a Carta de Aceite referente a esta orientação. Caso haja desistências ou 

adiamentos por parte do orientando ou reprovações, este perde o direito à orientação 

por um professor do DMUSI após os dois semestres que lhe são de direito. Nestes 

casos, o discente pode elaborar e defender a Monografia sem a orientação de um 

professor do DMUSI, desde que obedeça às datas estabelecidas pela Coordenação do 

Curso de Música. 

Parágrafo único - Segundo regimento da UFSJ, o aluno que for reprovado em 

“Práticas de Formação: Monografia II” por dois semestres é desvinculado da 

Universidade. 

 

Art. 5º - A elaboração dos projetos de Monografia deve se iniciar durante a 

disciplina “Metodologia de Pesquisa”. Ao fim desta disciplina, os alunos devem ter 

concluído um pré-projeto que inclua: Introdução, Objetivos, Metodologia, 

Justificativa e Referências bibliográficas; que será usado para indicar qual professor 

do DMUSI orientará o trabalho. 

 

Art. 6º - Cabe aos discentes o agendamento das defesas de projetos e 

monografias e o convite a dois professores do DMUSI para comporem a banca de 
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avaliação, juntamente com o orientador. Os discentes devem também agendar o local 

onde acontecerá a defesa, preencher o Formulário de Agendamento, anexo II, e 

entregar na secretaria de acordo com as datas-limite previstas no calendário semestral 

da Coordenação do Curso de Música. 

§1º - A sessão de defesa do projeto deverá ter a duração máxima de 40 

minutos. O orientando terá o tempo mínimo de 10 minutos e máximo de 15 minutos 

para sua exposição. O tempo restante será utilizado para arguição por parte da banca. 

§2º - A sessão de defesa de monografia deverá ter a duração máxima de 50 

minutos. O orientando terá o tempo mínimo de 20 minutos e máximo de 25 minutos 

para sua exposição. O tempo restante será utilizado para arguição por parte da banca. 

 

Capítulo II - Dos Orientadores 

 

Art. 7º - O discente devera pleitear o aceite de orientação junto ao seu 

orientador pretendido, observando os limites impostos por este regulamento. 

§1º - Cada professor terá um limite máximo de 03 (três) trabalhos por ano. 

§2º - O aluno que não conseguir o aceite terá um orientador indicado pelo 

coordenador e pelo professor responsável pela unidade curricular “Metodologia de 

Pesquisa”. 

 

Art. 8º - Caberá ao(s) orientando(s) entregar à Coordenadoria do Curso de 

Música uma Carta de Aceite, assinada pelo professor orientador, anexo III, onde o 

mesmo se compromete a orientar o(s) discente(s). 

§1º - A data limite para entrega do documento será no início do 7º período 

letivo, respeitados os devidos pré-requisitos (aprovação na unidade curricular 

“metodologia de pesquisa em música”). 

 

Capítulo III - Do Desenvolvimento da Monografia 

 

Art. 9º - O desenvolvimento da Monografia deverá ser realizado com base nas 

sessões de orientação que deverão ser de no mínimo 10 por semestre.  
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Parágrafo único - Cada sessão de orientação deverá ser realizada em horário 

pré-definido pelo orientador. 

 

Art. 10 - As tarefas e etapas durante o desenvolvimento do trabalho ficarão a 

critério dos orientadores e os discentes deverão cumpri-las para a avaliação final. O 

não cumprimento das atividades propostas pelo orientador e as faltas às orientações 

influenciarão na avaliação final do aluno. 

 

Art. 11 - A elaboração do texto da monografia deverá obedecer às normas do 

Manual “Normas para Apresentação de Monografia / Trabalho de Conclusão de 

Curso, Anteprojeto de Pesquisa e demais Trabalhos Acadêmicos do Curso de Música 

da UFSJ”, anexo IV, que serão apresentadas na disciplina “Metodologia de Pesquisa 

em Música”. 

 

Capítulo IV - Quanto à Avaliação da Monografia 

 

Art. 12 - A avaliação da disciplina “Prática de Formação: Monografia I”, 

oferecida no 7º Período do curso de Música da UFSJ, terá 10 pontos ao longo do 

semestre, assim distribuídos: 

I - A freqüência e participação nas reuniões de orientação terão valor 

máximo de 2,0 (dois) pontos; 

II – A Pontualidade na entrega das tarefas solicitadas pelo orientador terá 

valor máximo de 2,0 (dois) pontos;  

III – A Defesa do Projeto terá valor máximo de 6,0 (seis) pontos. 

  a) No projeto deverão constar, pelo menos, os seguintes 

elementos: Introdução, Objetivo, Justificativa, Metodologia e Referências 

Bibliográficas; 

  b) A banca examinadora será composta pelo orientador(a) do 

trabalho em questão e de dois professores integrantes do quadro docente 

da UFSJ; 



 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

INSTITUÍDA PELA LEI Nº 10.425, DE 19/04/2002 – D.O.U. DE 22/04/2002 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEN 

COORDENADORIA DO CURSO DE MÚSICA – CMUSI 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
UFSJ - CTAN – Avenida Visconde do Rio Preto s/n°, bairro Colônia do Bengo 

São João del-Rei/MG - CEP: 36301-360  Telefone: 32-3379-2646 – e-mail: cmusi@ufsj.edu.br 
5/24 

 

  c) Caberá à banca examinadora propor mudanças para que o 

trabalho possa se adequar tanto às normas acadêmicas quanto a eventuais 

ajustes metodológicos. 

 

Art. 13 – A avaliação da disciplina “Prática de Formação: Monografia II”, 

oferecida no 8º período do curso de Música da UFSJ, terá 10 pontos ao longo do 

semestre, assim distribuídos: 

I - A freqüência e participação nas reuniões de orientação terão valor 

máximo de 2,0 (dois) pontos. 

II - Texto completo da Monografia, com valor máximo de 4,0 (quatro) 

pontos. 

III - Apresentação oral da monografia com valor máximo de 4,0 (quatro) 

pontos. 

  a) O discente deverá entregar e protocolar na secretaria do 

CMUSI 3 (três) cópias impressas, até a data prevista no calendário 

semestral do Curso de Música. 

 

Capítulo V - Disposições Gerais 
 

Art. 14 - Após a defesa, a versão final, juntamente com as atas de defesa e 

nota final da monografia, deverá ser entregue e protocolada na secretaria do CMUSI 

até o último dia letivo do semestre em questão, em uma via impressa encadernada e 

uma cópia em via eletrônica (arquivo “pdf”) contendo as correções requisitadas pela 

banca examinadora e a anuência do orientador.  

Art. 15 - Os casos não previstos nas normas serão analisados pelo Colegiado 

de Curso. 

Art. 16  - Tais normas entram em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

São João del-Rei, 31 de outubro de 2012. 

 

Elenis Guimarães 
Coordenadora do Curso de Música 

 



 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

INSTITUÍDA PELA LEI Nº 10.425, DE 19/04/2002 – D.O.U. DE 22/04/2002 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEN 

COORDENADORIA DO CURSO DE MÚSICA – CMUSI 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
UFSJ - CTAN – Avenida Visconde do Rio Preto s/n°, bairro Colônia do Bengo 

São João del-Rei/MG - CEP: 36301-360  Telefone: 32-3379-2646 – e-mail: cmusi@ufsj.edu.br 
6/24 

 

 
ANEXO I 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

Ao Colegiado do Curso de Música da UFSJ. 

 

Eu, ________________________________________________, número de matrícula 

___________________________, me comprometo a apresentar o trabalho intitulado 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________, 

como equivalência para as disciplinas “Práticas de Formação: Monografia I e II”. 

Estou ciente que eventuais problemas com a publicação do artigo poderão atrasar a 

conclusão do meu curso e minha colação de grau. 

 

Atenciosamente, 

 

São João del-Rei, _____de ________________ de ______. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 
Discente 
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ANEXO II 
 
FORMULÁRIO PARA AGENDAMENTO E RESULTADO DAS DEFESAS DE 

PROJETOS E MONOGRAFIAS 
 
 
Aluno: ________________________________________ matrícula: ______________ 
 
Email: _______________________________________ Telefone: _______________ 
 
 
Data da defesa: _______ / ______ / _______  Turno: ______________ 
 
Local: _______________________________________________________________ 
 

BANCA 
 

 
Professor responsável: ____________________________________   ____/____/____ 
  Assinatura Data  
 
 
Membro 2: _____________________________________________   ____/____/____ 
  Assinatura Data  
 
 
Membro 3: _____________________________________________   ____/____/____ 
  Assinatura Data  
 

 
 

TÍTULO DO PROJETO OU MONOGRAFIA 
 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 

RESULTADO 
 

Nota Final: _______ 

Assinatura do Professor Responsável: ____________________________________ 

Observações:  
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ANEXO III 
 
 
 

MODELO DE CARTA DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO 
 

 
 

São João del-Rei, _____ de _________________ de 20_____. 
 
 
 

Ao(À) Coordenador(a) do Curso de Licenciatura em Música 
 
 
 
  Prezado(a) Senhor(a) 
 
 

Venho através desse documento tornar público que a monografia dos alunos 

(as) do curso de Licenciatura em Música (especificar o nome completo e o número 

de matrícula dos mesmos) estará(ão) sob minha orientação sendo que o título 

provisório da Monografia será: (especificar o título provisório do projeto a ser 

realizado). 

 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 
 

______________________________________________ 
Nome do Professor Orientador do 

Departamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

INSTITUÍDA PELA LEI Nº 10.425, DE 19/04/2002 – D.O.U. DE 22/04/2002 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEN 

COORDENADORIA DO CURSO DE MÚSICA – CMUSI 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
UFSJ - CTAN – Avenida Visconde do Rio Preto s/n°, bairro Colônia do Bengo 

São João del-Rei/MG - CEP: 36301-360  Telefone: 32-3379-2646 – e-mail: cmusi@ufsj.edu.br 
9/24 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA - DMUSI 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE MONOGRAFIA 

/TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, ANTEPROJETO DE 

PESQUISA E DEMAIS TRABALHOS ACADÊMICOS DO 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

SÃO JOÃO DEL-REI – MINAS GERAIS 

2012 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Este manual pretende ser um guia prático, sempre que possível de fácil 

consulta, onde os acadêmicos de música da UFSJ poderão encontrar os dados 

necessários para a melhor apresentação dos seus trabalhos. 

 O emaranhado de normas para a elaboração de documentação científica é um 

entrave habitual, por isso, o esforço que este documento consubstancia parte da 

necessidade de dialogar com os mais diversos sistemas em uso no Brasil, e se 

fundamenta nas sugestões da ABNT. Apesar das criticas que podem ser feitas ao seu 

conjunto de normas, a ABNT como ponto de partida para este manual leva em conta 

sua disseminação em outras Universidades, mas pretende colaborar para que tais 

sistemas para elaboração de trabalhos acadêmicos se tornem cada vez mais estáveis. 

As propostas que se distanciam do preconizado pela ABNT foram indicadas com o 

intuito de melhorar a clareza na exposição das fontes. 

 Informamos ao leitor que um dos problemas dos conjuntos de normas 

empregados no Brasil é o excesso de alterações ano a ano e a dificuldade que elas 

criam para a produção de textos que atendam às instituições de fora do país, por isso, 

sugerimos o conhecimento e o acesso à outros conjuntos de normas, que poderão 

sempre ser úteis para o envio de artigos a revistas e Universidades estrangeiras. Bom 

proveito. 

 
QUE É MONOGRAFIA? 

 

Abordagem escrita de um tema único. 

É produto de leitura, observação, investigação, reflexão crítica, uma 

preparação para a investigação científica. A monografia é usualmente um trabalho 

pormenorizado no tratamento, mas não muito extenso em alcance. 

É construída a partir de uma ideia, definição de um problema ou 

desenvolvimento de um tema específico, sobre o qual será centrada a investigação. 

Precisa ser representativo de um todo a partir das características que analisa e ser 

capaz de reunir elementos constitutivos e importantes de um assunto. 
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Para conclusão de seus objetivos, deverão ser utilizadas obras de referência, 

periódicos, bases de dados, redes eletrônicas, pesquisas anteriores e levantamentos 

próprios de cada área, ou seja, acesso à toda fonte de informação possível para 

confirmação dos dados levantados. Será considerado como monografia, o trabalho 

acadêmico elaborado antes do mestrado e doutorado. O Trabalho de Conclusão de 

Curso de Graduação é uma monografia conhecida pela sigla TCC.  

O trabalho de conclusão da Especialização habitualmente se dedica a um tema 

mais específico e com um pouco mais de profundidade que o TCC, muitas vezes, 

apresentando uma compilação de dados e experiências sobre o tema do especialista. 

O trabalho de conclusão do Mestrado é a Dissertação, geralmente 

apresentando maior fôlego em suas considerações, sem, no entanto, se aprofundar 

tanto quanto um trabalho de Doutorado. Deverá evidenciar conhecimento da literatura 

existente e capacidade investigativa 

O trabalho de conclusão do Doutorado é a Tese, normalmente de grande 

fôlego e apresentando alguma contribuição inédita, com grande nível de detalhes e 

elaboração muito aprofundada. Deverá ser baseada em investigação original, com real 

contribuição para a área escolhida. 

Aqui também serão considerados Trabalhos Acadêmicos as monografias 

solicitadas pelos professores, específicas de uma matéria e com o objetivo didático de 

prover conteúdo e informações importantes aos discentes. Devem ser encarados como 

uma preparação para o TCC, o que faz com que tenham seu relevo e importância 

como parte de um processo de desenvolvimento do raciocínio científico e do 

pensamento crítico. 

Apesar de haver um óbvio e gradual aprofundamento no nível de 

conhecimento e detalhamento em cada uma das etapas representadas por cada uma 

das titulações reconhecidas pelo MEC, não se deve considerar o TCC como um 

empreendimento menor, mas sim, uma primeira experiência em investigação e 

elaboração refinada do pensamento acadêmico. Precisa ser desenvolvido com rigor, 

de forma organizada e com o uso de preceitos técnicos e científicos que servirão para 

o desenrolar da carreira acadêmica. 

 Uma alternativa de grande interesse ao aluno e ao desenvolvimento da área da 

música em geral é a atividade da Iniciação Científica, cujo relatório e artigo final 
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podem substituir o TCC. Geralmente as iniciações científicas representam diferencial 

na carreira do acadêmico, sendo reconhecidas como facilitadoras para o ingresso em 

pós-graduações. Suas normas são específicas e podem ser acessadas pelo: 

www.ufsj.edu.br/prope. 

 Outra alternativa é o Relato de Experiência, que pode substituir a investigação 

científica patrocinada pela pesquisa na elaboração do TCC, e trata da apresentação de 

vivências pessoais e profissionais que representem genuíno interesse. Pode ser menos 

adequado para o progresso do aluno na medida em que não fomenta o pensamento 

lógico como a pesquisa, e oferece o risco de ser demasiado reminiscente. 

 As monografias para obtenção de grau, TCC, Monografia de Especialização, 

Dissertação e Tese, costumam ter suas versões finais precedidas por anteprojetos, que 

correspondem à parte dos esforços para conclusão das investigações. Devem ser 

apresentadas segundo um cronograma de atividades, que contemplam a admissão ao 

curso e a autorização para realização das pesquisas. 

 Seguem as normas para apresentação do TCC, Anteprojeto e Trabalhos 

Acadêmicos. 

 
1 - ESTRUTURA PARA APRESENTAÇÃO DO TCC 
 
Elementos pré-textuais 

• capa 
• folha de rosto 
• dedicatória (*) 
• agradecimentos (*) 
• resumo e palavras-chave 
• sumário 

Elementos textuais 
• introdução 
• objetivos 
• desenvolvimento 
• conclusão 

Elementos pós-textuais 
• referências bibliográficas 
• glossário (*) 
• anexos ou apêndices (*) 
• capa (*) 

(*) - Elementos adicionados de acordo com as necessidades (opcionais). Os demais 
elementos são obrigatórios. 
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O TCC, quando aprovado, é um documento oficial da Universidade e trata de uma 
pesquisa já realizada. 
 
2 - ESTRUTURA PARA APRESENTAÇÃO DO ANTEPROJETO (pré-projeto) 
 
Elementos pré-textuais 

• folha de rosto 
• resumo e palavras-chave 
• sumário 

Elementos textuais 
• introdução 
• objetivos 
• desenvolvimento 

Elementos pós-textuais 
• referências bibliográficas ou bibliografia 
• glossário (*) 
• anexos ou apêndices (*) 

 (*) - Elementos adicionados de acordo com as necessidades (opcionais). Os demais 
elementos são obrigatórios. 
 
O anteprojeto ainda não é um documento oficial, por isso é mais simples e não 
apresenta a logomarca da Universidade. 
Apresenta intenções, e por esta razão, o resumo e objetivos se referem ao que se 
pretende pesquisar. Não apresenta conclusões ou agradecimentos, pois a pesquisa 
ainda não foi realizada.  
 
3 - ESTRUTURA DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO ACADÊMICO 
 
Elementos textuais 

• título 
• nome do autor 
• disciplina, semestre e ano 
• nome do professor 
• desenvolvimento 

Elementos pós-textuais 
• referências bibliográficas 

 
Devido à sua pontualidade e praticidade, são dispensáveis os Elementos pré-textuais, 
bastando a inclusão dos dados indispensáveis para a identificação do autor e do 
contexto em que o Trabalho Acadêmico está sendo apresentado. 
 
Os Elementos textuais podem apresentar o desenvolvimento subdividido em tópicos 
ou não, sempre levando em conta para tanto a clareza das ideias e a qualidade do 
material apresentado. 
 
As Referências Bibliográficas são indispensáveis. 
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4 – DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS (na ordem em que aparecem) 
 
4.1- Elementos Pré-textuais 
Capa 
Deve conter: 

• Logomarca da UFSJ (na margem superior) 
• Título do trabalho (centralizado na folha) 
• Nome do autor (abaixo do título) 
• Cidade e ano de conclusão do trabalho (na margem inferior) 

 
Folha de Rosto 
Deve conter: 

• Nome do autor (na margem superior) 
• Título do trabalho (centralizado na folha) 
• As informações essenciais da origem do trabalho (TCC, DMUSI, orientador) 
• Cidade e ano de conclusão do trabalho (na margem inferior) 

 
Exemplos de informações essenciais sobre a origem do trabalho: 
“Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como pré-requisito de conclusão do curso de 
Licenciatura em Educação Musical, da Universidade Federal de São João del-Rei, MG, tendo como 
orientadora a Profa  Maria da Silva.” 
 
“Anteprojeto de pesquisa apresentado como requisito parcial para a disciplina Monografia II, do curso 
de Licenciatura em Educação Musical, da Universidade Federal de São João del-Rei, MG, tendo como 
orientadora a Profa  Maria da Silva.” 
 
Dedicatória 
Tem a finalidade de se dedicar o trabalho a alguém, como uma homenagem especial. 
Só deve ser incluído se for de suma importância. 
 
Agradecimento 
É a revelação de gratidão àqueles que contribuíram na elaboração do trabalho. 
Também é um item dispensável. 
 
Resumo 
Deve informar de maneira direta e concisa os pontos relevantes do trabalho, 
normalmente informando os objetivos, metodologia e conclusões (esta quando for o 
caso). 
 
Exemplos de resumo: 
“Esta monografia faz uma breve descrição a respeito do compositor da Escola Mineira, Antônio dos 
Santos Cunha, e realiza uma descrição comparativa dos manuscritos originais dos Responsórios para 
Quarta Feira Santa. Tratam-se de duas versões autógrafas, escritas em forma de “grade”, a bico de 
pena, para coro, solistas e orquestra, que se encontram na cidade de São João del-Rei, MG. Neste 
trabalho foram analisados aspectos ligados ao estado de conservação, de caligrafia textual e de 
conteúdo musical nesta documentação, com o objetivo de levantar dados sobre seu autor e conhecer um 
pouco mais sobre os seus procedimentos composicionais. Com base nestes dados, são apresentadas 
conjecturas sobre o compositor e sobre a provável cronologia de criação das duas versões.” 
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“Este projeto de pesquisa pretende realizar a comparação entre duas versões da obra Responsórios para 
Quarta Feira Santa, do compositor da Escola Mineira, Antônio dos Santos Cunha, e realizar uma 
descrição comparativa dos manuscritos originais, que se encontram na cidade de São João del-Rei, 
MG. Neste trabalho serão analisados o estado de conservação, a caligrafia textual e o conteúdo musical 
desta documentação, com o objetivo de levantar dados sobre seu autor e conhecer um pouco mais sobre 
os seus procedimentos composicionais.” 
 
Palavras-chave 
São termos importantes dentro da pesquisa, e que servem para a busca e identificação 
dos assuntos pelos leitores. Devem-se usar no máximo cinco termos. 
 
Exemplos de palavras-chave 
“manuscrito, musicologia, São João del-Rei, Antônio dos Santos Cunha, 
Responsórios” 
 
Sumário 
• "Enumeração das principais divisões, seções e outras partes de um documento, na 
mesma ordem em que a matéria nele se sucede" (NBR 6027). 
• O título de cada seção deve ser datilografado com o mesmo tipo de letra em que 
aparece no corpo do texto. 
• A indicação das páginas localiza-se à direita de cada seção. 
 
Divisão de um Sumário - exemplo: 
1 - SEÇÃO PRIMÁRIA (caixa alta, negrito) 
1.1 – Seção secundária (normal, negrito)  

1.1.1 - Seção Terciária (idem) 
1.1.1.1. - Seção Quaternária (idem) 
1.1.1.1.1 - Seção Quinária (idem) 

 
4.2 - Elementos Textuais 
 
Introdução 
Onde o tema é apresentado, oferecendo uma primeira visão sobre a pesquisa. Precisa 
contextualizar o leitor e prepará-lo para a leitura do restante do texto. 
 
Objetivos 
Descreve o que se pretendeu ou o que se pretende descobrir com o trabalho. 
 
Desenvolvimento 
O corpo do trabalho é onde o tema é discutido pelo autor, e deve conter os tópicos 
importantes, que podem ser: 

 Justificativa (quando for o caso): enumeração das razões que levaram à 
realização a pesquisa; tem maior importância no anteprojeto 

 Hipóteses a serem testadas: teorias a serem verificadas no trabalho 
 Revisão de literatura: descrição das obras lidas e que serviram de fundamento 

para o trabalho 
 Marco teórico: descrição do princípio científico que serve de base para o texto 
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 Resultados esperados: o que se espera ser comprovado ou refutado pela 
pesquisa que será desenvolvida (quando for o caso) 

 Metodologia: ações realizadas durante a pesquisa, no caso do TCC, ou a serem 
realizadas, no caso do anteprojeto. 

Outros tópicos podem e devem ser acrescidos, conforme a natureza de cada trabalho. 
 
Conclusão 
A conclusão é a parte onde o autor se coloca com liberdade científica, avaliando os 
resultados obtidos e propondo soluções e aplicações práticas. 
 
4.3 - Elementos Pós-textuais 
 
Referências Bibliográficas 
É o conjunto de indicações que possibilitam a identificação de documentos, 
publicações e outras fontes, com indicação de autoria, que serviram para a elaboração 
do texto. 
 
Bibliografia 
São publicações que o autor do trabalho leu ou tem conhecimento, mas cujos dados 
não foram citados diretamente no texto. Pode ser usada também para listar livros que 
servirão de apoio à futura pesquisa, mas que não foram empregados para elaborar o 
anteprojeto. Ressalva-se que a melhor opção é somente apresentar fontes 
bibliográficas que efetivamente se conhecem ou foram consultadas. 
 
Glossário 
Onde devem ser apresentadas, em ordem alfabética, as palavras desconhecidas, 
termos especiais, técnicos ou estrangeirismos empregados no texto, acompanhados do 
seu significado. 
 
Anexos ou Apêndices 
É todo material suplementar de sustentação ao texto (itens do questionário aplicado, 
roteiro de entrevista ou observação, uma lei discutida no corpo do texto etc.). Em 
geral se chama apêndice o material produzido pelo próprio autor e anexo, o material 
proveniente de outras fontes. 
 
5 - ORGANIZAÇÃO DO CORPO DO TEXTO 
 
Em formato A4, letras em cor preta, papel branco, idioma português. 
Os Elementos Pré-textuais podem ser organizados de forma mais livre, prevalecendo 
a estética, com e emprego de fontes maiores para os títulos, alinhados ao centro, com 
as Informações Essenciais à esquerda.  
 
5.1 - Texto principal 
 
Fontes: Times New Roman, tamanho 12 ou Arial 10 
Espaço entre linhas: 1,5, justificado 
Somente em um lado da folha 
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Numeração de páginas acima, à direita 
Margens: acima e à esquerda, 3 cm; abaixo e à direita, 2cm. 
 
5.2 – Citações 
 
Quando se quer transcrever o que um outro autor escreveu. O meio mais comum de 
fazê-lo é pelo sistema “Autor/data”, onde se dá a entrada (inserção da fonte 
bibliográfica), a partir da qual podem ser encontrados os dados completos nas 
Referencias Bibliográficas procurando pelo nome do autor e pela data de publicação. 
 
5.2.1 - Citação Direta 
• Citação Direta Curta (com menos de 3 linhas) – Quando se usam exatamente as 
palavras de outro autor. Deve ser feita na continuação do texto, entre aspas. 
Exemplo: 
Maria Ortiz, moradora da Ladeira do Pelourinho, em Salvador, que de sua janela 
jogou água fervendo nos invasores holandeses, incentivando os homens a 
continuarem a luta. Detalhe pitoresco é que na hora do almoço, enquanto os maridos 
comiam, as mulheres lutavam em seu lugar. Este fato levou os europeus a acreditarem 
que "o baiano ao meio dia vira mulher" (MOTT, 1988: 13). 
Obs.: MOTT – é o autor da citação; 1988 – é o ano de publicação da obra deste autor, 
cujos dados devem constar na Bibliografia; 13 - refere-se ao número da página do 
livro onde foi coletada a citação. 
 
• Citação Direta Longa (com mais de 3 linhas) – Destacada do texto, em espaço 
simples. 
Fonte: Times New Roman 11 ou Arial 9 
Espaço entre linha: simples, justificado 
Margens: à esquerda 5 cm, à direita 4 cm, sem recuo de parágrafo (endentação) 
Exemplo: 
Além disso, a qualidade do ensino fornecido era duvidosa, uma vez que as mulheres 
que o ministravam não estavam preparadas para exercer tal função: 
 

A maior dificuldade de aplicação da lei de 1827 residiu no provimento 
das cadeiras das escolas femininas. Não obstante sobressaírem as 
mulheres no ensino das prendas domésticas, as poucas que se 
apresentavam para reger uma classe dominavam tão mal aquilo que 
deveriam ensinar que não logravam êxito em transmitir seus exíguos 
conhecimentos. Se os próprios homens, aos quais o acesso à instrução 
era muito mais fácil, se revelavam incapazes de ministrar o ensino de 
primeiras letras, lastimável era o nível do ensino nas escolas femininas, 
cujas mestras estiveram sempre mais ou menos marginalizadas do 
saber.  (Saffioti, 1976, p. 193). 

 
5.2.2 - Citação de Citação 
É a citação feita por um autor, mas coletada no texto de outro. 
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Exemplo: 
O Imperador Napoleão Bonaparte dizia que "as mulheres nada mais são do que 
máquinas de fazer filhos" (BONAPARTE apud LOI, 1988: 35). 
Obs.: apud = citado por. 
5.2.3 - Citação Indireta 
É a apresentação de uma ideia de outro autor, mas apresentada com palavras próprias. 
Basta apenas indicar no final do trecho a referencia “autor/ data”. 
Exemplo: 
Somente em 15 de outubro de 1827, depois de longa luta, foi concedido às mulheres o 
direito à educação primária, mas mesmo assim, o ensino da aritmética nas escolas de 
meninas ficou restrito às quatro operações. Note-se que o ensino da geometria era 
limitado às escolas de meninos (RICQUELME, 1997, p. 345). 
 
5.4 – Paginação 

• Conta-se a partir da Folha de Rosto, mas os números de páginas aparecem 
somente a partir dos Elementos Textuais. 

• São numeradas em algarismos arábicos, colocados no canto superior direito, a 
um espaço duplo acima da primeira linha.  

• Pode-se usar a automação do próprio programa de edição de texto para se 
realizar a numeração das páginas. 

 
5.5 – Uso de palavras em itálico 

 Palavras em língua estrangeira (estrangeirismos), inclusive terminologia 
musical 

 Títulos de obras 
 
5.6 – Uso de palavras entre “aspas” 

 Em citações diretas curtas 
 Em palavras de sentido impreciso, irônico ou empregadas com sentido diverso 

do habitual 
 
5.7 – Uso de palavras em negrito 

 Somente nos títulos 
 

5.8 – Legendas de figuras, exemplos e tabelas 
 Fontes: Times New Roman 11 ou Arial 9 
 Espaço simples, centralizado, com numeração de ordem e dois pontos 

Exemplo:  
Figura 01: representação iconográfica do feminino segundo uma visão estereotipada 

masculina. 
 
5.9 – Notas de rodapé 
Apresentam informações que o autor acha importante, mas que não são exatamente 
objeto da pesquisa 

 Fonte: Times New Roman 10 ou Arial 9 
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 Pode-se usar a automação do próprio programa de edição de texto para a 
montagem das notas de rodapé, desde que mantidas as fontes principais. 

5.10 – Referências Bibliográficas  
Espaço entre linhas: simples, justificado, sem recuo de parágrafo (endentação) 
Dois espaços entre uma fonte bibliográfica e outra. 
 
6 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
6.1 – Livros e folhetos 
 

• Autor (ou coordenador, ou organizador, ou editor) - Escreve-se primeiro o 
sobrenome paterno do autor, em caixa alta, e, a seguir, o restante do nome, 
após uma separação por vírgulas. 

• Título e subtítulo - O título deve ser realçado por itálico, iniciais em 
Maiúsculas, (exceto em partículas e após dois pontos). 

• Número da edição (só a partir da segunda edição) 
• Local da publicação - É o nome da cidade onde a obra foi editada e, após a 

referência de local, deve ser grafado dois pontos (:). Não se coloca estado ou 
país. 

• Editora - Só se coloca o nome da editora. Não é necessário colocar a palavra 
“Editora”, “Ltda”, ou “S.A.” etc. Por exemplo: da Editora Ática Ltda, colocar-
se-ia apenas Ática. 

• Ano da publicação - É o ano em que a obra foi editada. 
• Número de volumes (se houver) 
• Paginação - Quantidade de páginas da obra. 
• Nome da série, número da publicação na série (entre parênteses) 

 
Observações: 
 

• Dois espaços devem separar os diversos campos de uma referência. 
• Em obras avulsas são usadas as seguintes abreviaturas: org. ou orgs. = 

organizador (es); ed. ou eds = editor (es); coord. ou coords. = coordenador (es) 
• Obras consultadas pela internet devem ter indicadas seu endereço eletrônico 

entre ganchos, e data de acesso 
• Obras em outros formatos eletrônicos devem ter indicadas qual o formato 

disponível: CD ROM, disquete, etc. 
 
Exemplos: 
Autor pessoa física: 
LIMA, Adriana Flávia Santos de Oliveira. Pré-escola e Alfabetização: uma proposta 
baseada em Paulo Freire e Jean Piaget. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 1986. 228 p. 
 
JAPIASSU, Hilton F.. O Mito da Neutralidade Científica. Rio de Janeiro: Imago, 
1975. 
 
Até três autores: 
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COSTA, Maria Aída B., JACCOUD, Vera, COSTA, Beatriz. MEB: uma história de 
muitos. Petrópolis: Vozes, 1986. 125 p. (Cadernos de Educação Popular, 10). 
 
LAKATOS, Eva Maria, MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica. 2ª 
ed, São Paulo: Atlas, 1991. 231 p. 
 
 
Mais de três autores: 
OLIVEIRA, Armando Serafim et al. Introdução ao Pensamento Filosófico. Vol. 2. 
São Paulo: Loyola, 1985. 211 p. 
 
RICHARDSON, Roberto Jarry et al. Pesquisa Social: métodos e técnicas. São Paulo: 
Atlas, 2 ed., 1989. 287 p. 
Obs.: et al. (et alli) quer dizer e outros em latim. 
 
Sem nome do autor: 
O Pensamento Vivo de Nietzsche. São Paulo: Martin Claret, 1991. 110 p. 
 
• Em formato eletrônico 
OLIVEIRA, Armando Serafim et al. Introdução ao Pensamento Filosófico. 3 ed. São 
Paulo: Loyola, 1985. 211 p. Disponível em < 
http://www.confiance.br/OAseraf/books.htm>. Acesso em: 30/03/2002. 
 
Dissertação / Tese: 
BELLO, José Luiz de Paiva. Lauro de Oliveira Lima: um educador brasileiro. 1995 
[ano de edição], 210 p. Dissertação (Mestrado em Educação) - Programa de Pós-
Graduação em Educação - PPGE, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 
1995 [ano de defesa]. 
 
• Em formato eletrônico 
BELLO, José Luiz de Paiva. Lauro de Oliveira Lima: um educador brasileiro. 1995 
[ano de edição], 210 p. Dissertação (Mestrado em Educação) - Programa de Pós-
Graduação em Educação - PPGE, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 
1995 [ano de defesa]. 1 CD ROM. 
 
Autor corporativo: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Programa de Pós-Graduação 
em Educação / PPGE-UFES. Avaliação educacional: necessidades e tendências. 
Vitória, PPGE/UFES, 1984. 143 p. 
 
Capítulo de livro, onde o autor do capítulo é também autor da obra 
LIMA, Lauro de Oliveira. Ativação dos processos didáticos na escola secundária. In: 
__________. A Escola Secundária: métodos e processos. Rio de Janeiro: Forense-
Universitária, 1976. cap. 12, p. 213-234. 
 
Capítulo de livro, quando o autor do capítulo não é o autor da obra: 
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HORTA, José Silvério Baía. Planejamento educacional. In: MENDES, Dumerval 
Trigueiro (org.). Filosofia da Educação Brasileira. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1991. p.195-239. 
 
6.2 – Artigos de revistas ou jornais 
 
• Autor(es) do artigo 
• Título do artigo 
• Título da revista 
• Local da publicação 
• Editor 
• Indicação do volume 
• Indicação do número ou fascículo 
• Indicação de página inicial e final do artigo 
• Data: 
 
Exemplos: 
Artigo de um autor: 
BORTOLETTO, Marisa Cintra. O que é ser mãe? A evolução da condição feminina 
na maternidade através dos tempos.  Revista Viver Psicologia, São Paulo, v. I, n. 3, p. 
25-27, out. 1992. 
Obs.: No caso de mais de um autor, segue-se a mesma regra das referências para os 
livros. 
 
Artigo não assinado (sem nome de autor): 
A ENERGIA dual indígena no mundo dos Aymara (Andes do Peru e Bolívia). O 
Mensageiro: Belém, n. 63, p. 35-37, abr./maio/jun., 1990. 
Obs.: Escreve-se em maiúscula até a primeira palavra significativa do título. 
 
Artigo de jornal assinado: 
DINIZ, Leila. Leila Diniz, uma mulher solar. Entrevista concedida ao Pasquim. 
Almanaque Pasquim: Rio de Janeiro, n. especial, p. 10-17, jul. 1982. 
 
Artigo de jornal não assinado (sem nome de autor): 
MULHERES têm que seguir código rígido. In: O Globo: Rio de Janeiro, 1 caderno, p. 
40, 31 jan. 1993. 
 
6.3 - Publicações Periódicas 
 
Coleções inteiras: 
EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS SOCIAIS. São Paulo: Centro Brasileiro de Pesquisas 
Educacionais, 1956- 
Obs.: Todas as revistas sob este título foram consultadas. 
 
Somente uma parte de uma coleção: 
FORUM EDUCACIONAL. Teorias da aprendizagem. Rio de janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas, v.13, n.1/2, fev./maio 1989. 
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Obs.: Esta citação indica que a revista inteira foi consultada. 
 
 
 
Decretos-Leis, Portarias etc.: 
BRASIL. Decreto 93.935, de 15 de janeiro de 1987. Promulga a convenção sobre 
conservação dos recursos vivos marinhos antárticos. Diário Oficial (da República 
Federativa do Brasil), Brasília, v. 125, n. 9, p. 793-799, 16 de jan. 1987. Seção 1, pt. 
1. 
 
Pareceres, Resoluções etc: 
CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO. Parecer n. 1.406 de 5 out. 1979. Consulta 
sobre o plano de aperfeiçoamento médico a cargo do Hospital dos Servidores de São 
Paulo. Relator: Antônio Paes de Carvalho. Documenta, n. 227, p. 217-220, out. 1979. 
 
Trabalho publicado em anais de congresso e outros eventos: 
CHAVES, Antônio. Publicação, reprodução, execução: direitos autorais. In: 
Congresso Brasileiro de Publicações, 1., São Paulo, 5 a 10 de jul. 1981. Anais do I 
Congresso de Publicações. São Paulo: FEBAP, 1981. p. 11-29. 
 
Anais de congresso no todo: 
SEMINÁRIO DO PROJETO EDUCAÇÃO, 5., 24 out. 1996, Rio de Janeiro. Anais 
do V Seminário do Projeto Educação. Rio de Janeiro: Fórum de Ciência e Cultura-
UFRJ, 1996. 
 
6.4 - Obras de Referência 
 
Dicionário: 
Educação. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Minidicionário da língua 
portuguesa. 2 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988. p. 185. 
 
Enciclopédia: 
Divórcio. In: Enciclopédia Saraiva de Direito. São Paulo: Saraiva, 1977. v. 29, p. 107-
162. 
 
• Em formato eletrônico 
Divórcio. In: Wikipédia. Disponível em: < 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Div%C3%B3rcio>. Acesso em: 30/04/2002. 
 
7 - OUTRAS FORMATAÇÕES IMPORTANTES 
 
Em título de obra, segundo a formatação brasileira, empregam-se iniciais maiúsculas 
nas palavras importantes, minúsculas nas partículas e após dois pontos. 
Exemplo: 
“A Música nas Escolas das Periferias: um ponto de vista social.” 
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Empregam-se minúsculas após dois pontos, sempre quando for o caso. Para separar os 
itens de um relato, usa-se ponto e vírgula. 
Exemplo: 
“Existiam três pontos de vista: o masculino, autoritário; o feminino, moderador; o 
sem gênero, equilibrado.” 
 
Para facilitar a visualização, empregam-se dois espaços entre o final de um capítulo e 
o título do próximo. 
Exemplo: 
“... e assim termina esse capítulo. 
 
2 - CONTINUAÇÃO DA HISTÓRIA. 
 Mais uma vez, os desmandos daquele homem fizeram...” 
 
Evite linhas órfãs e mantenha os mesmos assuntos sempre próximos uns dos outros. 
 
Números com escrita simples são grafados por extenso, os de escrita composta com 
algarismos 
Exemplo: 
Um, dois, cinco, dezoito, vinte, 33, 175, duzentos, mil, 2000, 1.345.723. 
 
Os nomes dos meses podem ser abreviados, exceto maio. 
Exemplo; 
Jan. Fev. Mar. Abr. Maio. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
 
Décadas de séculos passados são descritas com o século 
Exemplo: 
“Na década de 1980...” 
 
Nomes de notas musicais são grafadas com maiúscula, acordes podem ser grafados 
com cifras, tonalidades devem ser grafados por extenso, aproveitando os símbolos dos 
acidentes 
Exemplo: 
Dó, Ré, Mi, Fá, Sol#, Láb, Si natural 
A = Lá maior, Bb = Si bemol maior, F#m = Fá# menor 
 
8 – OUTRAS DICAS 
 
Durante a redação tome também os seguintes cuidados: 
 

 Use voz passiva 
 Coloque-se nos bastidores  
 Use preferencialmente nomes e verbos  
 Evite adjetivos  
 Reveja, revise, reescreva quantas vezes for necessário  
 Não floreie  
 Não afirme demais  
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 Evite superlativos  
 Não tente ser engraçado  
 Não use gíria  
 Explique somente o necessário para o entendimento  
 Não crie neologismos  
 Esteja ciente de qual será o perfil do seu leitor  
 Não seja pretensioso  
 Não use dialeto ou termos sobre os quais você não tenha absoluta certeza do 

entendimento por parte do seu leitor  
 Seja claro  
 Não injete opinião, principalmente as do tipo “eu acho”  
 Seja econômico com metáforas  
 Não tome atalho em detrimento da clareza  
 Prefira o português  
 Estude e conheça bem os programas de edição de texto: gasta-se muito menos 

tempo usando seus recursos 
 Prefira o padronizado ao exótico 
 Não enrole, vá direto ao assunto 
 Nunca deixe tudo para a última hora: a qualidade do texto cai drasticamente 
 Mantenha sempre o mesmo padrão 

 


