CENTRO

DE DESENVOLVIMENTO

E PLANEJAMENTO

C E D E P L A R

TEY-TO PARA DISCUSSÃO

Belo Horizonte
Novembro de 1974

NQ 5

REGIONAL

INTRODUÇÃO

DS SOUZA

QUEIROZ

001.81:5/6:389.6

CDD

001.552

PARA NORMALIZAÇÃO

E APRESENTAÇÃO

sr:Zf

CDU

D~

TRABALHOS

NA ELABORAÇÃO
CIENTiFICOS

COORDENADORIA
Coordenador:

DE PUBLICAÇÕES
Haydn Coutinho

Pimenta

Esta publicação foi realizada com re
cursos provenientes

de fundos doados pe-

la Fundação Ford. O conteúdo desta publi
cação

é de inteira

autor.

1

responsabilidade

do

S UMA

R I O

1

INTRODUÇ:ÃO••••••••••••••

.........................

1

2

NATURE ZA DO TEXTO ••••••••••••••••••••••••••••••••

2

2.1.1
2.1.2
2.1.3

Quanto à Finalidade ••••••••••••••••••••••••••••
Comunicação Provisória ou Nota Preliminar ••••
Memórias Cientificas Originais •••••••••••••••
Révisão de Conjunto ou Atualização •••••••••••

3
4

2.2

Quanto à Forma Escrita •••••••••••••••••

2.1

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

Relat6rio .•.••••••.•...•....•.•.•.••.

........
• • ••• • • •

Monografia •••••••••••••••••••••••••.••

o ••••••

Tese •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

........ .. ................
Periódico •••••••••• ......... . . .... ..... .. ... .

L i vro ••••••••••••••

2.2.7

Simpósio, Co16quio, Publicação de Congresso ••
Anais de Academias Cientificas ou Mem6rias •••

2.2.8

P a t en te ••••••••••••••••••••••.•••••••••••..••

3

ESTRAlEGIA

4

4
4
4

5
5
5
5
5
5

5

PARA ELABORAÇÃO DE UMA PESQUISA ••••

................... ...
........... ... ...... ..

5

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

Problem~tica •••••••••••••
Escolha do Tema .•••••••
L imitação do Tema ••••••••••••••••••••••••••••
Esboço da Hip6tese •••••••••••••••••••••••••••
Objetivo do Trabalho •••••••••••••••••••••••••

6
6

3.2

Levantamento Bibliogr~fico ••••••••••••••••••••.
Fase Pre 1imin ar ••••••••••••••••••••••••••••••
Concei tu ação dos Termos •••••••••••
Limitação do Assunto ....•.........•......
Levantamento Preliminar das Fontes •••••••••
Pesquisa Bibliogr~fica •••••••••••••••••••••••
Identificação do Assunto •••••••••••••••••••
Localização das Fontes •••••••••••••••••••••
Obtenção dos Trabalhos •••••••••••••••••••••
Material Bibliogr~fico •••••••••••••••••••••••

7
8
8
9

3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
4

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3

. . ..... ..
..

Org arli zação ••••••••••••••••••••••••••••••••

Utilização e Apontamentos ••••••••••••••••••
REDAÇÃO DO TRABALHO ••••••••••••..••

. ......... ....

Relat6rio Preliminar ou Anteprojeto ••.•••••••••
Objetivo, Caracteristicas, Elaboração ••••••••
Planejamento do Relat6rio Preliminar •••••••
Apresentação Gráfica........... ••••••••• •••

ii

6
7
7

9
12

12
12

13
13
13
14
16
16
16
16

17

4.2
Esboço Definitivo do Trabalho ...••.••.•..•..••
4.2.1
Partes do Trabalho •...••..•...•.•.•.....••..
4.2.1.1
Estrutura e Elaboração ••..•••••.• ••••••.•
4.2.1.2
Redação e Revisão do Texto •.••...•.•...•.•
Bibliografia
.
4.2.1.3
Referência Bibliográfica ..••.•..•..•.•..
4.2.1.3.1
4.2.1.3.2
Tipos de Bibliografia de um Trabalho •••.
4.2.1.3.3
Localização e Arranjo ...••••••.•••.•.•.•
Apresentaçao FlSlca .•••.•.••....••.........
4.2.2
Datilografia
.
4.2.2.1
4.2.2.2
Disposição dos Elementos na Composição Grá•••••

fica

I.

do Trabalho

6.4

6.5

srunário.

6.6

Numeração Progressiva das Seções de um Documen-

6.8
6.9
6.10

28
28

32

Noções Gerais do Uso da Biblioteca
.
Bibliografia Analítica e Seletiva de Fontes de
Referência em Ciência Econômica •...........•..
Relação Seletiva de Instituições Econômicas ...
Referências Bibliográficas. P-NB-66 .•.•....•..

6.7

26

32

APt:NDICES

to.

26

29

6

6.3

24
24

Revisão Datolográfica e Tipográfica .••...•
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA ....•......••........•..

6.1

22

.

5

6.2

17
17
17

P-NB-85

P-NB-6g

.

.•...•........•..

. .......•......•.

Revisão Tipográfica e Datilográfica. P-NB-73 •.•.
Normas Técnicas para Apresentação Tabular da Es
tatística Brasileira ....•.........••..•..•.•.•
Apresentação de Livros e Folhetos. P-NB-2l7 ..•
Sinopse e Resumos. NB-88 ........•.....••••.•..

iii

1-4

1-11
1-3

1-37
1-3
1-5
81-92
1-20

1-37
45-49

1

INTRODUÇÃO

-

Este trabalho foi elaborado com a finalidade de propor
,
cionar ao corpo docente e discente do Curso de Mestrado, aos tecnicos e pesquisadores do CEDEPLAR, e aos alunos da Faculdade de
Ciências Econômicas uma orientação, no que se refere às normas pa
ra elaboração e apresentação de Trabalhos Científicos.
-

Tencionamos, através de uma visão mais integrada e $is
temática da investigação científica, apresentar uma normalizaçãõ
de publicações, a fim de maior divulgação e utilização dos resultados da pesquisa.
Di'spensamos maior atenção a detalhes referentes ao item
sobre a Pesquisa Bibliográfica, uma vez destacada a sua importân
cia nas regulamentações previstas nas "Normas Gerais para obten:
ção do título de Mestre em Economia Regional", do curso ministr~
do pelo CEDEPLAR.
Incluímos apêndices para consulta complementar do texto, a fim de melhor documentar nossa exposição.
O roteiro e soluções da metodologia apresentada para se
desenvolver o processo de uma investigação estão sujeitos a varia
ções, no caso de modificações necessárias, em conformidade com õ
seu campo de aplicação.
As normas aqui apresentadas estão sujeitas a alterações
de conformidade com instruções superiores.

Belo Horizonte, 15 de abril de 1974.

2

2

NATUREZA DO TEXTO

. Uma das fases do programa de estudo nos cursos de pós-graduação das universidades brasileiras consiste na dedicação do
aluno

à investigação de um tópico especial da matéria de opção,

preparando a dissertação ou tese que exprimirá o resultado de suas
pesquisas.
Do candidato ao mestrado especializado

exige-se

"dis-

sertação" ou outro tipo de trabalho, em que revele essencialmente o domínio do tema escolhido, capacidade de sistematização e c~
pacidade de realizar pesquisa bibliográfica.
Para o cadidato ao grau de doutor, a exigência consiste
na defesa de tese que represente trabalho de pesquisa "importando em real contribuição para o conhecimento do tema, pois o doutorado tem por fim proporcionar formação científica ou cultural
ampla e aprofundada, desenvolvendo a capacidade de pesquisa e p£
der criador".

[?3: 31]

Assim sendo, os trabalhos científicos, nos
pós-graduação,

cursos

de

devem caracterizar-se pelo:

a) domínio do assunto
b) capacidade de sistematização
c) capacidade de pesquisa
~ .
' .
d) poder criador e anallse
crltlca

Além dos objetivos acima expostos, Os trabalhos cientí
ficos, escritos com este fim, devem ser monográficos. Caracterizam-se pela profundidade e não pela extensão do estudo escri to de
um assunto específico e bem delimitado. Constituem

o tratamento

exaustivo e particular de um tema, abordado em todos os seus aspectos e ângulos.
segundo a definição dada pela American Library Associ~
tion a monografia é um "tratado sistemático e completo

sobre um

assunto particular, usualmente pormenorizado no tratamento,
não extenso no alcance".

mas

3

A monografia
a) dissertação,

se apresenta

sob duas formas principais:

ou b) tese. Estas se distinguem

inicialmente

pe-

las suas finalidades.
A dissertação
terpretar

se propõe expor, explanar,

idéias ou fatos. Através

sador expressa

.

termlnado

dela, o autor-aluno

o que sabe, ou acredita

saber,

ou pesqui

a respeito

de de-

,

.

assunto;

explicar ou i~

0plna sobre o que e ou lhe parece ser, sem no

entanto se impor.
A tese visa sobretudo
ciar, utilizando-se
racidade

convencer,

da argumentação

científica

siste na exposição
reunir, analisar
pecífico.

para provar a ve~

Vlsa a explanação

e interpretar

domínio

informações

e interpretação

da matéria,

te no estudo original

Desenvolve-se

de ordem experimental,

de acordo com a metodologia

cia e destina-se

a uma contribuição

de

a um tema es

dos dados cOletados

de-

de sistematização.

de proposições.

de um tema específico,

Co~

com o objetivo

relativas

e capacidade

B - A Tese visa a demonstração

pesquisa

de um assunto.

de um estudo recapitulativo

A organização

vem revelar

cimento

ou influen-

ou nao de uma idéia.
A - A Dissertação

volvendo

persuadir

Consis-

bem delimitado,

histórica
própria

ou filosófica.
de

real e original

en-

cada ciên-

para o conhe

do tema escolhido.
Em síntese,

é a sistematização
consideração

a contribuição

dos conhecimentos

de tema já estudado

cultural

de uma dissertação

e, a de uma tese,

ou apresentação

uma

nova

do estudo de te

ma novo.
Embora haja distinção

entre a dissertação

uma estrutura

comum de apresentação

que se refere

à

-se quanto

2.1

à

finalidade

Quant£

ternacionalmente
trabalho

natureza

à

do trabalho

do texto. Suas variações
e forma de divulgação

Fina]j.da<:!~- em conformidade
estabelecidas,

pode ser:

e a tese, há

científico,

no

caracterizam-

da investigação.

com

as

normas in-

de acordo com a sua finalidade,

o

4

2.1.1

Comunicação

informações

científicas

ção do resultado
trabalho.

Provisória

dos resultados

Simples aviso, anterior

tem a finalidade

já conseguidos

ao

de garantir

ou pesquisas

É também uma nota suscinta,
,

- descrição

de

novas, sem, contudo, permitir a confirma-

obtido.

Geralmente

ou Nota rreliminar

término do

a

prioridade

ainda não concluídas.

redigida mais comumente sob

,

~,

a forma de carta a redaçao,

contendo breves comentarios sobretra

balhos já publicados.
2.1.2

Memórias

pesquisas,

Científicas

Originais - descrição

técnicas ou aparelhos

quisador

qualificado

sultados

descritos,

suas descobertas,

"reproduzir"

as experiências,

a precisão

nas quais se baseiam as descobertas
2.1. 3

1'oJ"""

""'"

as lnformaçoes

•••

nao sao orlglnals,

cussão de informações

"obter" os r~

do autor e "julgar"

das análises

e deduções

do autor.

Revisão de Conjunto ou Atualização

•

de

novos, permitindo a qualquer pe~

"repetir" as observações

"verificar"

completa

- quando o trabalho ou
.,...",

•

•

mas a reunlao, anallse

já publicadas.

e dls-

O alcance do estudo depende

da revista a que está destinadoo
NOTA - Seu autor deve procv~ar nao esquecer de nenhum dos trabalhos anteriores
evoluir,

que fizeram evoluir o assunto,

se tivessem sido levados em consideração.

boa prática

em matéria de publicações

lha aos autores a mencionar

a natureza

tro de alguma das modalidades
Quanto

202

ou

à

científicas

que

o fariam

O código

[)2: 31}

de

acons~

do texto, incluindo-o

den

acima mencionadas.

Forma Escrita - Para a divulgação

dades, o trabalho pode ser apresentado

destas modali

nas seguintes formas

es-

critas:
2.2.1

Relatório

cados através

- informação

de pesquisas

a) Relatório
objetivas,
~

caçoes;

opiniões,

escrita, baseada em fatos verifi-

e experiências.

Podem-se dividir em:

Técnico - cóntém observações verdadeiras e

julgamentos

e conclusões

baseados

em verifi

5

b) relatório de prestação de contas - balanço anual de
empresa ou de um funcionário, seção, ou departamento.
2.2.2

Monografia - artigo científico, apresentado de uma forma

detalhada e profunda. Deve conter uma análise completa da litera
tura correspondente ao assunto bem como considerações secundárias acerca do tema.
2.2.3

Tese - é uma monografia escrita para ser discutida, com-

pondo-se de hipótese, discussão da hipótese, conclusões. As refe
rências bibliográficas

são muito importantes, pois repr.esentam a

comprovação do texto.
Livro - fisicamente independente
2.2.5

Periódico - são publicações

"editadas em fascículos ou p:lr

tes, a intervalos prefixados, por tempo indeterminado, com a colaboração em geral, de diversas pessoas, sob a direção de uma só,
ou de várias, em conjunto ou sucessivamente, tratando de assuntos
diversos, dentro dos limites de um plano definido".

[?: 3:D

Constituem informações mais atuais, que refletem a ciência

2.2.6

"dinâmica".

Simpósio, COlóquio, Publicação de Congresso - são os tra

balhos apresentados em simpósios, colóquios, conferências,
. , .
gressos e semlnarlOS.

con-

Anais de Academias Científicas ou Memórias - publicados,
geralmente, uma vez por ano, apresentando o progresso de determi
nado ramo da ciência dentro daquele período.
2.2.8

Patente - apresentado em folhas soltas, ligadas ao Insti

tuto Nacional de Tecnologia. Tem o objetivo principal de defen, .
der o autor contra plaglos.

3

ESTRATÉGIA PARA ELABORAÇÃO DE UMA PESQUISA
A necessidade de entendermos e sermos entendidos f'azcom

que sejam estabelecidas normas de preparação de trabalho que facilitem sua elaboração e conseqttente diVillgaçãoe

6

Toda pesquisa
vidade de maneira

racional,

nal. A observância
,
conteudo, trazendo
o.

realizada

à

deve ser apresentada

coleti-

seguindo normas de âmbito internacio

destas normas facilita
vantagens

a comunicação

,

~

nao so ao autor, como

ao

do

seu

leitor, e

'o

ao blbllotecarlo:
_ ao autor: possibilitando-lhe
quematizado,

tornando-o

a preparação

de um trabalho bem es

mais correto na sua interpretação,

e con

seqttente comunicação;
_ ao leitor que encontra

com rapidez

e segurança

o que necessi-

tar;
- ao bibliotecário,
cuperaçao

auxiliando-o

no armazenamento,

indexação e r~

da informação.

-

.
de uma pesqulsa

A elaboraçao
desde a definição

con tl" n uo ,

do tema, através da busca do material de consul

ta, até a conclusão
De início,

e, um processo

final, apresentada

o pesquisador

no relatório

deverá definir claramente

guir, tendo em mente o resultado

preliminar.
o roteiro a s~

final do que se pretende

demons

trar.
3.1

Problemática

- a possibilidade

pesquisa

aumentará,

pesquisa

possa envolver

resoluções
3.1.1

de controlar

se forem previstos

todos os probl emas

da

que

e se forem decididas, antecipadamente,

a
as

a tomar, antes de se levar a efeito uma investigação.

Escolha

do Tema - deve-se considerar

e as informações

adequadas

3.1.2

do Tema - enumeração

Limitação

ção do assunto,

ca, e âmbito

Toda a Pesquisa
..'

à

quanto

geográfico,

cultural

e subordina-

do trabalho,

estabele

ou especificação,

épo-

e histórico.

Bibliográfica
..

o prazo

da pesquisa.

das variáveis

generalidade

naçao. Numa prlmelra

anallse,

existem

que geralmente

três fatores

o interesse,

sobre a natureza

de acordo com a finalidade

cendo as restrições

'"

o processo

se baseará nesta determi

partlcularmente
constituem

I,.."
na pos
- graduaçao,

problema:

7

a) recursas
mente,

humanas:

pesquisadar

em atividades

da a ineficiência
b) recursas

.
a" pesqulsa,

diversas

das resultadas

financeiras:

ta aas métadas

atuando., simul tanea -

almejadas;

necessidade

prescritas,

. .
praplcla~

de adaptações

impastas

~

pela limitação.

das financiamentas;
c) prazo. de execução.: muitas vezes esigua,
da às exigências
Pasteriarmente
tadas da pesquisa,

da tema da investigação..

a estas,

que canstitui

nas meias respansáveis

e inadequa-

se alia a divulgação. das resul
barreira

ainda intranspanivel,

pela difusão. da infarmaçãa

especializada

na Brasil.
3.1. 3

Esbaço. da Hipótese

pretende
3.1.4

investigar,
Objetiva

- expasiçãa

da aspecto. da tema que se

au seja, a farmulaçãa

da Trabalha

- decidir

da prablema.

se será infarmativa,

aná-

lise de um fato. au épaca, se terá a finalidade de persuadir au re
,
,
camendar alga, au se demanstrara a pracessa em alguma materla au
"

rama da conhecimenta.*
3.2
co.

Levantamento. Bibliagráfica"-

é

a fundamentação.

planejar

na qual a autar se baseia para
de demanstraçãa

de

uma investigação. levada a efeito.. Par sua vez, fundamenta-se

ba-

sicamente

a estrutura

da pesquisa,

a levantamento. bibliagráfi-

na Desenvalvimenta

se preliminar,
terial

e descrição. na pracessa

na Pesquisa

Bibliagráfica,'au

da Prablemática
Bibliagráfica

seja das fantes

que canstitui sua f~

e, na Recuperação. da Ma
selecianadas

sabre a te

ma escalhida.
Para melhar
ticular,

pademas

campreensaa

assim sintetizar

, .

* - Ver item 2.1, paglna

3.

~

da que campae cada fase, em pa£.
a seu pracessamenta:

8

a) primeiramente,

a escolha do assunto, determinando suas

limi tações, antecipando o bom desenvolvimento

na in-

vestigação.
b) depois,

efetua-se

a busca da literatura,

ou não, sobre o tema que se pretende
c) e, finalmente,

segue-se

a consulta

fim de se tomar conhecimento
accessíveis,
senvolvimento
Fase Preliminar

302.1

do que se concluiu
tos os problemas,
e aplicação

a

existentes

e

na formulação e d~

no desenvolvimento

com a problematização

e prática

do tema. Uma vez previ~

dá-se início ao levantamento das possibilidades

das soluções.

Conceituação

números

de classificação

dos Termos - definir,
relacionados

do (uma vez que aparecem
por assunto).

to, determinar

obedecendo

traduzir,

Estabelecendo

e anotar os

com o assunto a ser estuda

nas listas bibliográficas,

os cabeçalhos

do tema investigado.
ficos,

dessas fontes,

das idéias sobre o tema em questão.

- consiste

3.2.1.1

grupados

investigar.

daquelas

e que virão auxiliar

publicada

as palavras

geralmente a-

chaves do assu£

que formarão

a terminologia

técnica

Isto se faz, através

de dicionários

especí-

a seguinte

sistemática

na consulta:

a) Dicionário

Geral: para definições

b) Dicionário

Especializado:

gerais.

para assuntos

especializ~

dos.
c) Enciclopédia

Geral: para uma visão geral do assunto.

d) Enciclopédia

Especializada:

para informação

técnica

especializada.
e) Tratados

e Manuais:

importantes

suas divisões

ma~

o

f) Dicionário

multilingue:

rio" particular,
~

para conhecer

.

para elaboração

incluindo

llnguas malS usadas.

do "glossá-

a versão dos termos para

9

g) Consulta a especialistas e entidades particularmente relacionadas ao assunto, a fim de auxiliar na se
leção da terminologia mais usadao*
3.2.1.2 Limitação do Assunto - Determinar:
~

- perlodo;
_ 11nguas que poderão ser incluidas na seleção das fon
tes;
_ .tipo de ma te~ial que estará incluido na seleção das
fontes (livros, periódicos, relatórios técnicos, teses, etc.)
3.2.1. 3 Levantamento Preliminar das Fontes - antes de iniciar o
levantamento preliminar das fontes o pesquisador deverá estar c~
ente de que elas poderão ser ou não publicadas. Para tanto, enumeramos a seguir as caracteristicas principais que a determinam:
A - Quanto aos tipos - podem relacionar-se ao material

•.

e a sua natureza a) Material: 1. publicado: Bibliografias Gerais e
Especializadas,
índices, "Abstracts",
Guias, Manuais, Enciclo
pédias,
Dicionários, cã
,
talogos Impressos.

-

2. não publicado: Catálogos de Biblio
teca ou Centros de
Documentação: gerais
coleções especiais,
COletivos.
b) Natureza: 1. primários: A t1.i;1S, Patentes, Anais de
Academias de Ci ê ncias,
Memórias de Sociedades
cientificas, Publicações
de Congressos, Artigos

* _ A Library of Congress (Washington) publica uma lista de Cabe
çalhos de Assuntos que mui to auxiliam na classificação de te;
minologia técnica adequada às várias áreas do conhecimento.Obs.: Pesquisar em publicações "periódicas", se o tema for re
cente e não for tratado em livros.
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de periódi~os, Trabalhos Originais de Espe
cialistas, Publicações
Oficiais de Centros de
Pesquisas, Monografias
Técnicas Cie n tí.ficas,
'.
,
Teses, Relatorlos
Tecnicos.
2.

secundárias: Enciclopédia,
Dicio, .
, .
narlO, - FormularlOS ,
Agendas, Guia, Compêndios - Cursos, Tra
tados, Manuais, (de
caráter did~tico, dá
a bibliograEia básica na maioria das ve
zes) - Coleções Cien
tíficas (cada li vro
trata de um assunto)
- Revista de Divulga
ção Científica (vis;
o público
em geral)
, .
- Indlces, Resumos - Revistas Especiali
zadas, Periódicos Es
pecializados, e qual
quer publicação que
relacione obras de um
assunto determinadog

B - Quanto aos critérios de seleção de Fontes a) Temporal - quando há limite de período no assunto
.
,
b) Geografico - determinação de lugar; especific~
ção de região
c) Lingüístico - limitação de língua
d) Bibliográfico - análise de obras sobre um autor
ou autores específicos.
Devemos partir sempre das Fontes mais gerais para as E2,
pecializadas, aos Periódicos Especializados e então às sugestões
do Especialista.
C - Quanto aos problemas da seleção a) Acessibilidade ao documento - localização dos
documentos mencionados na bibliografia. Pode
ser:
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mediata: quando o próprio serviço de documen
tação ou Biblioteca se propõe
localizar
as
obras em outras bibliotecas e centros locais;
- imediata:

quando não oferece

_ problemática:
es trangeiro;
indireta:
nal;

quando

através

.

.

a obra é editada em país

do acesso

impossível: documentos
.
llngua lnacesslvel.

obstáculos;

à

copia do orig~

já inexistentes,

ou em

b) Valor obj eti vo - dos documentos relacionados tem
sido um julgamento problemático
para os técni
cos biblioteconamistas
e documentalistas. A cau
sa consiste na grande produção
bibliográfica~
Cano soluções, uma seri a, o técnico ser ori en ta
do pelo próprio interessado na pesquisa. A sele
ção ideal, no entanto, seria aquela julgada pe
lo próprio pesquisador.
c) Barreira ,lingaística - idioma
inacessível
ao
pesquisador,
embora atualmenteconsti
tua um pro
bl Ema quase que totalmente superado, através d::rs
serviços de Traduções.
Assim, munido
rio e problemas
mais

seguros

destas

de seleção

para orientação

informações

da.s Fontes,

o pesquisador

obterá meios

da busca bib+iográfica.

Fei ta de iní

cio, através

de consul ta a Catalogos

çoes ligadas

ao assunto,

de Bibliotecas

deverá consultar

a) Bibliografias

Nacionais

b) Bibliografias

Especializadas

c) índices
blicado
logias.

quanto ao tipo, crité

e de Insti tu~

posteriormente:

e "Abstracts" - para localizar material puem periódicos, jornais, coletâneas, ou anto

d) Periódicos que indexam "book review",
gráficas.sobre
assuntos específicos.

listas biblio

e) Manuais e Anuários - para informações estatísticas;
aborda assuntos amplos de maneira suscinta.
f) Dicionários biográficos
1 aci onados com o tena.

- para seleção

de autores re

g) Atlas e dicionários geográficos - para
estabelecer
lugares ou trechos geográficos relacionados com o tema.
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h) Fontes diversas a fim de estabelecer
uma visão geral e mais ampla do assunto investigado,
e tudo o
que se relacione com ele, seus diferentes aspectos e
campo de ação.
É importante
fichas

individuais,

que cada fonte selecionada seja anotada

contendo

os elementos

cia, a fim de que o pesquisador

.
terlormente,

essenciais

possa localizar

em

de referên-

o documento,

po~

4, para orientação na anotação

cor

' .
se necessarlOo

Consul tar o Apêndice
reta destes elementos.
Pesquisa

Bibliográfica

- o levantamento,

a seleção

e co~

seqttentemente, o fichamento
tudo de determinado

dos documentos de interesse para o e~
,
assunto, e o que chamamos de "pesquisa bibli£

gráfica" •
Objetivos:
_ verificar

se o tema escolhido

nos sobre o aspecto
_ conhecer

a evolução

tomar conhecimento

ainda nao foi estudado,

em que se pretende

pelo me-

estudar;

do assunto, escolhido;
das publicações

mais recentes

sobre o assun

to.
As fases de uma Pesquisa
teiro para sua elaboração,
3.2~2.1

Identificação

consiste

do Assunto

Bibliográfica,

ou seja, o ro-

em:

-

a) revisão e seleção definitiva do levantamento
mentação existente sobre o assunto;

da docu-

b) elaboração de uma lista bibliográfica de consulta, com
posta das fontes que identificarão o assunto, extraí:
da da relação resultante no Levantamento Preliminar das
Fontes.
l

,

,.,

Em Slntese,.e

a listagem

cáveis ao desenvolvimento

de todas as referencias

do assunto,

apli-

para consulta e leitura

po~

terior.
3.2.2.2

Localização

das Fontes

a) Bibliotecas
assunto.

-

da Universidade,

instituições

ligadas

ao
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b) Próprias

editoras

dos livros ou periódicos.

c) Livrarias.
d) Consulta a Catálogos Coletivos que reunem o acervo de
várias bibliotecas e permitem localizar a biblioteca
que possui a obra ~esejada.*
3.2.2.3 Obtenção

dos Trabalhos

, .
Emprestlmo
, .
b) Emprestlmo

a)

c)

-

comum em Bibliotecas
entre Bibliotecas

Serviços de foto-reproduções:
diapositivos, etc.

foto-cópias, microfilme,

d) Intercâmbio com centros e entidades
área em pesquisa.

relacionadas

com a

e) Compra.
3.2.3

Material

Bibliográfico

3.2.3.1 Organização

-

-

a) análise inicial das publicações para seleção da "bibliografia básica", e posterior apreciação das informações nelas contidas.
A determinação da utilidade de um livro de refe
rência está na resposta às indagações referentes a:
1•.Autoridade dos autores,
po estudado.

especialistas

ou não no cam

2. Época de publicação do livro, determinando sua uti
lidade, ou não de acordo com a evolução da matéria
estudada.
3. Tratamento dado para leigo, quando simples; especialista quando técnico; sábio quando erudito.
4. Inclusão
lizadas.

de material

ilustrativo, bibliografias atu~

5. Abordagem histórica, dados estatísticos, ou informativa, atualizada ou não sobre o tema pesquisado.

* - C Instituto

Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD),
com sede no Rio de Janeiro, registra todos os catálogos cOle
tivos regionais.

O Serviço Central de Informação Bibliográfica
(SCIB), no 7 º
andar da Reitoria da UFMG, registra todo o acervo exis tente
nas Bibliotecas departamentais das Unidades de Ensino.

14

b) transcrição dos dados essenciais de cada referência bi
bliográfica, anotando em fichas individuais, de tama=
nho padronizado, a fim de se formar um arqui vo próprio
sobre o tema em pesquisa. *
c) ordenação alfabetica por tí tulo, autor ou subtema do as
sunto, em conformidade cem o interesse e utilização do
pesquisador.
3.2.3.2 Utilização

e Apontamentos

-

A) Leituras Preliminares - a livros de texto,
sobre o tema, e consulta a obras gerais.

histórico

1. Efetuar anotações breves a respeito do texto lido,
ressaltando necessidade ou não de leitura posterior; cemparação de conceitos, dando explicação, dis
cussão ou apreciação sobre ideias nele contidas. Co
letar todos e somente os dados de que realmente pre
cisar, estando de posse da lista de cabeçalhos, pre
viamente confeccionada.
2. Elaborar um "Esquema Provisório" das principais di
visões do trabalho, com base nas buscas
ordenadas
das fontes pesquisadas, para economizar tempo e me
lhor aproveitá-las.
3. Procurar discernir e decidir-se,
definitivamente,
quanto ao tipo de material ou fontes,
ou tipos de
ínformações de que necessi tará para o desenvol vimen
to do assunto.
O tipo do material variará de acordo com a na
tureza do tema e seus objetivos.
4. Estabelecer a ordem das buscas bibliográficas, par
tindo sempre da fonte geral para a particular e es
pecífica. Tomar como ponto de referência,
os pró=
prios conhecimentos a respeito do assunto.
5. O cri terio para utilização de uma bibliografia e mui
to variado. Por exemplo na pesquisa de um campo vas
to de conhecimento, como na implantação de um pro=
duto, 'os dados necessários de informação incluiriam: desenho, material, forma, peças, região, espaço, levantamento do meio, aceitação, necessidêdes,
etc. Pêra um assunto específico, o campo e mais res
trito, e a pesquisa "científica" vai se limitar às
obras referentes àquele assunto.

*

Observar as normas
de Normas Tecnicas

estabelecidas pela Associação
(ABNT), transcrito no Apêndice

Brasileira
4.
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B) Leituras Definitivas - confecção da Bibliografia e Apo~
tamentos.
1. Partindo da Bibliografia Básica, à medida que esti
ver lendo, referenciar tudo o que encontrar, anota~
do as fontes consultadas (autor, títulO, local, edi
tor, data, capítulo, página, etc.).
2. Fazer resumos indicativos sobre o assunto lido, anotando em fichas individuais de documentos consul
tados.
3. Ser preciso nas anotações, a fim de evitar dúvidas
futuras ao voltar às fichas, quando necessário na
redação do trabalho.
4. Fazer distinção do que está no texto com o que se
está anotando como compreensão dele. Ou seja, distinguir uma citação das anotações feitas pelo próprio pesquisador.
5•.Dar cabeçalhos bem definidos para cada apontamento,
visando sua incorporação no trabalho em perspecti-

va.
Anotar sempre as palavras chaves, reproduzindo
o
significado
da
citação
com
frases
próprias.
Isto,
,
alem de ser um sinal de que o texto foi realmente en
tendido, torna mais fácil ao próprio pesqnisad.br.grã
var o que está lendo, na sua própria expressão,
não na do autor. Ter sempre em mente o propósi to do
apontamento, para evitar subjetividade nas anota~
çoes.

e

A qualidade e seleção dos apontamentos dependem dos
objetivos que se pretende atingir.
Evitar anotações apressadas, apontando somente aFÓs
a leitura crítica do texto. Como recurso, sublinhar
os pontos
principais enquanto se vai lendo, ou ano
,
tar a parte, em folhas soltas, tendo o cuidado de
numerá-las segundo à página do texto onde a informação referenciada estiver contida.

-

A importância em se classificar e catalogar as ano
tações feitas, se compara à tomada dos apontame n ::
tos, porque pode-se perder com facilidade a sua fon
te.

Com relação aos tipos de impressos bibliográficos,
cumpre ressaltar que o conhecimento prévio do esti
lo e estrutura na sua apresentação vem auxiliar ao
pesquisador, propiciando-lhe rápida e precisa loca
lização da informação desejada.
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REDAÇÃO DO TRABALHO
, .
Relatorlo Preliminar ou Anteprojeto 4.1.1

Objetivo, Características,

Elaboração:

a) Visa apresentar informações preliminares sobre o tema,
e os recursos disponíveis para sua elaboração, assim
como proposições relativas a sua composição.
b) Consiste no planejamento inicial do trabalho, cujo desenvol vimento se dará após a aprovação do Colegiado do
CEDEPLAR. Tem como base, a fase inicial da Pesquisa Bi
bliográfica, uma vez selecionadas e consultadas as fon
tes de referências específicas ao tema em questão. De
verão ser considerados os diferentes aspectos do ,assunto, relacionamentos e inter-relacionamentos na area
em estudo, incluindo as experiências e observações pes
soais, bem como as informações existentes ou de fácil"
obtenção.
c) será elaborado a ~artir de um conjunto de informações,
estruturado atraves da coleta e da consulta a documentos existentes e dEialg~s levantamentos originais de
informações necessarias a complementação dos dados exis
tentes. Com base nestas informações, será elaborado õ
dia~nóstico preliminar ou planejamento, que corresponda a realidade das fontes encontradas, descrevendo os
diferentes aspectos pesquisados.
Uma fase final constituirá n,a apresentação de hipóteses, dentro das limitações, e claro, do objetivo e das
características do relatório que representaria o desen
volvimento de uma visão particular sobre o tema escolhido7
4.1.2

Planejamento do Relatório Preliminar

Elaborado com base nos dados levantados na problematiza
ção do tema, o planejamento permite a avaliação das decisões para
se efetuar a pesquisa, antes que elas se efetivem. Consiste num e~
boço especulativo das principais divisões do trabalho. Esta fase
da investigação implica em tomar, antecipadamente, todas as decisões que a pesquisa possa exigir, tanto quanto a de comunicação de
elementos quanto a solução de problemas.
Sua estrutura consiste em:
a) Diagnóstico - formulação do problema especificando exa
tamente aquilo em que o problema consiste.
b) Hipóteses - registro dos dados e transposição para o
a~biente~em que as obs~rvações deverão ser~~,
pa~
tlndo dal a apresentaçao das alterna tivas POSSl veis a
solução do problema.
c) Medidas de aplicação - subm~ter a teste as hipóteses
apresentadas e planejar o metodo ideal para resolvêlo.
ou
d) MétOdOS
malS mo

17

Apresentação
a)

Gráfica

-

Datilografia - apresentar o origin~l
carta oficio, com'três cópias.

datilografado,

em

Conservar a margem esquerda com uma distância variada
entre 5 e 7 (cinco e sete) centímetros para anotação das
observações do orientador.
Datilografar no espaço dois, para a distância entre uma
linha e outra, para maior clareza na leitura e possibi
litar as correções.
- a numeração das páginas é geralmente feita J
no meio da margem superior da folha, em algarismos ara
bicos.
-

b) Paginação

c) Ilustrações - desenhar ou fixar, quando for o caso, ma
pas, tabelas, gráficos, croquís, diversos e outros ele
mentos considerados necessários para a avaliação do pro
jeto.
d) Composição ~ráfica - procurar observar desde o início a
utlllzaçao
os elementos essenciais e sua ordem na com
posição da apresentação final do trabalho, assim dis::
postos:
~
'
1. FOlha de rosto: tltulo,
autor, d'ata e aln da, catedra e escola. No caso de tese, destinar espaço para a assinã'türa do s
elementos que a",aprovarão, o local e
data da aprovaçao.
, .
2. Sumarlo
3. Esboço do texto: introdução, apresentação das hipóteses, conclusão das hipóteses levantadas.
4. Bibliografia preliminar

4.2.1.1

Esboço

Definitivo

Partes

do Trabalho

Estrutura

do Trabalho

-

-

e Elaboração

-

1. Capa - Deve
conter
dados indispensáveis
para
a identi.
~
~
,
flcaçao do trabalho.
Constam o orgao responsavel pela publicação (se for o caso); título (parte mais destacada da capa); autor e ano de publi
cação. É geralmente padronizada.
;

2. FOlha de Rosto - elemento i~dispensável,
Elanejado para facilitar a catalogaçao: com os da
dos equilibradamente
distribuídos:
a) Título:

define de forma precisa o campo abrangido,
dev~ndo ser suscinto e claro, especÍfico çuan
to a extensão do trabalho. Quando necessario,
esclarecido ou limi tado pelo subtítulo.
Inicia-se a 9 espaços na direção vertical da
folha, em letras destacadas.

b) --Autor:

após
o título,
localizado a 11 espaços
ver..
,
,
tlcals, apos a palavra "por", que e colocada no espaço lO. É indispensável a indica-
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ção dos títulos do autor para justificar a
sua autoridade no assunto que escreve. No
caso de defesa de cátedra, indicar a cadei
ra, o grau e a escola a que pertence, e a
finalidade da tese. O tipo de letra deverá
ser menor que o usado para o título e, naturalmente, seus títulos, em tipo ainda me
nor.
Abaixo, no canto esquerdo da página, acres
centar os dados estabelecidos por lei, e as
sim dispostos:
Aprovado por:
Belo Horizonte,

de

de

c) Editora, local e data: centralizados na folha; pre
cedendo ao local, indicar aquele que se en
carrega da publicação, ou nome da escola a
qual o autor está vinculado. Posteriormente colocar a data.
3. Prefácio - esclarecimentos breves com respeito às cir
cunstâncias que levaram à apresentação do
trabalho; procura mostrar a sua utilidade.
4. Agradecimentos - Às vezes apresentados .no Prefácio.
Mais comumente usados em apresentação de t~
ses.
5. Sinopse -

apresentação concisa dos pontos principais
abordados no trabalho. Sua redação deve ser
inteligível, precisa, dando uma idéia de
unidade. Sua correta apresentação informa
sobre o grau de compreensão que o autor te
ve da obra, que apresenta, de vez que a Sln
tese é perfeita na medida em que inclui, con
densadamente, todas as partes do assunto con
siderado. Visa permitir ao leitor a conve=
niência ou não na leitura da obra. Alguns
autores excluem a necessidade da Sinopse em
trabalhos de tese. Para maiores esclarecimentos consultar o guia da Unesco.*
Consultar o Apêndice 10.
1-

* -

UNESCO: Guia para redação de sinopse destinadas a publicação.
IN:

Guia :eara redação de artigos científicos destinados a
publicação. Belo Horizonte, Esc. de Biblioteconomia UFMG, 1969. !Trad. Lucy G. Fontes! p. 13-17.
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L.íngua: Recomenda-se acrescentar no. final
do trabalho, logo após o texto uma tradução da sinopse.
Versão: em inglês - synopsis, summary
em francês - résumé d'auteur
6.

Sumário - enumeração das principais divisões do trabalho, na mesma ordem em que a matéria nele se sucede. Não deve ser confundido com o
índice. As partes, capítulos ou seções d~
vem ser indicados rigorosamente da mesma
forma como aparecem no texto, no que se re
fere a fraseologia, tipo de letras e pon=tuação:
'.'
.
Nas teses, o sumarlO
e essenclal,
com os ca
pítulos e subdivisões bem marcadas, pois de
fOJ:.mageral não é feito o índice. Mas não
deve ser em qualquer dos casos, excessivamente detalhado. Pode indicar o Prefácio,
Lista de Tabelas e Ilustrações.
Quando bem feito serve de e?trutura ou esquema de trabalho.
De acordo com a ABNr, o sumário deve indicar para cada artigo, divisão ou seção:
a) o respectivo indicativo, quando houver;
b) nome do autor, quando este for menciona
do;
~

c) título ou subtítulO de seçao;
ou das páginas extre
d) número da primeira
~
mas da seçao a que se refere.
Versão: em inglês - contents
em francês - table de matieres
Consultar o Apêndice 5 para maiores detalhes. Para £acilitar a exposição do assunto e a localização dos diversos tópi
cos nele tratados, a "Norma Brasileira 69 (NB-69)" da ABNT estabelece normas para a numeração progressiva das seções de um docu
mento. Consultar o Apêndice 6.
7. Lista de Tabelas - em folha distinta, deve conter as
tabelas numeradas e a respectiva paginação.
Deverão estar de acordo com as "Normas de
Apresentação Tabular da Estatística Brasileira", do Conselho Nacional de Estatística do- IBGE.
(Ver apêndice 8)
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8. Lista de Ilustração - recebem igual tratamento apli
cado â Lista de Tabelas. Os gráficos de=
vem possuir legendas, e as tabelas titulos
claros.
Obs.: A ilustração deve mostrar claramente o que diz o texto.
9. Texto -

Consiste em três partes fundamentais para
sua avaliação: introdução, corpo do traba
lho e seção final ou conclusão.
a) Introdução: histórico ou apresentação
do assunto, -Ou explicação
dos motivos que o levaram
a estudá-lO, objetivo e li
mitação do estudo feito.
b) Corpo do Trabalho: consiste na revisão
da literatura que é o ponto de partida de toda inves tigação; na des.crição
pre
cisa do material e métodos
usados, evitando-se dar mar
gem à dupla interpretação;
nosresul tados obtidos, ilu2.,
trados com gráficos, tabelas, etc.; na discussão des
tes resultados, anaDsando,
...{)$, atraves de estudos co~
parados com outros result~
dos obtidos em outras pesqUlsas, avaliando-se suaexa
tidão e seu valor relativo.
c) Conclusão:

,
,
devera dar resposta as indagações formuladas no início do trabalho. É a parte
mais importante da apresen
.
tação da pesquisa, na qual
o autor apresenta o resumo
interpretativo das observa
""
'.
çoes
proprlas.

-
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la. Referência Bibliográfica - é o conjunto de citações
das obras utilizadas, direta ou indiretamente, por um autor em seu trabalho. Tem a
finalidade não só de esclarecer quais os
documentos que foram consultados ou que
existem sobre o assunto, mas, também, de
servir de fonte de pesquisa a novo pesqui
sador.
Os elementos que compõem uma referên
cia bibliográfica, são extraídos da FOlh;
de Rosto do documento referenciado.*
11. Apêndice - trata-se da reunião de material avulso,

citado no texto em grande quantidade e de2.
locado do corpo do trabalho para l.1Jrla
seção separada, a qual também chamamos "ane
xo". são as ilustrações, dados estatísti:
cos, tabelas, gráfiCOS, glossário de termos técnicos que, inseridos no texto, poderiam prejudicar a compreensão de sua evo
lução. ,A sua numeração é feita em algaris
mos arabicos.

-

12. Resumo - "é a apresentação

concisa e frequentemente seletiva do texto de um artigo, obra ou
documento, pondo em relevo os eleJT.entosde
maior interesse e importância, sendo freqUentemente reqjgido por outra pessoa que
não o autor". Lg: 32J
Objetivos: a) visa permitir ao leitor decidir sobre a conveniência ou interesse em
consultar o original;
b) dispensa a leitura do documento quando for resumo informativo;
c) substitui o original, especialmente se este ,for material ou linguis
.
ticamente inacesSlvel;

-

Tipos:
a) indicativo - quando não dis
pensa a leitura do trabalho original;
b) informativo
dispensar esta leitura;

- quando pode

c) crí tico - qu.andoformula jul
gamentos sobre o assunto
o

* - Para sua elaboração tecnicamente correta, consultar as normas
.apresentadas no Apêndice 4.
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Língua: red~gido na língua do público a que
se destina.
Redação: deve respeitar a es~rutura do te~
to original imparcial, sem crí ticas ou qual
quer julgamento. Focaliza o assunto trata
do, evitando repetição das palavras do tI
tulo. Destacar os fa tos e idéias novas, be;
como as conclusões ou resultados, especialmente quando destinado a especialistas.
Para fins de indexação, codificação e
seleção mecânica, o texto do resumo deve.
ra'. lnclulr,
tanto quanto posslvel termos
representa tivos e palavras chaves, relacionadas com o assunto.
(

Estilo: deve constituir de frases elí tio
o,.
.
cas, claras, lntellglvels e nao a slmples
~,
'"
I
enumeraçao de tltulos das seçoes,
capltu,
los ou partes do trabalho.
So devem ser
usadas abreviaturas e contrações conhecidas internacionalmente.
Não deve exceder
de 60 a 80 palavras.
Localização: apresenta-se independente ou
não do trabalho. Quando isolado é precedi
do da respectiva referência bibliográfica:
Em "artigos científ.icos" e "testes"ven
na maioria das vezes, junto e no final do
trabalho.
Versão:

em inglês - abstract
em francês - analyse;
analytique.

,

.

Obs.: O Indice, comumente
fim de enumerar

detalhadamente

do índice,

cações.

Rio de Janeiro,

4.2.1.2

Redação

entífico

só'deve

assimilação

e ~evisão

orgânica.

lidade"

para quem o estudou,

objetividade

índice de publi-

de um trabalho

a partir da perfeita

do tema,' em condições

ja desenvolvido.

No caso de inte-

ABNT.

do Texto - a redação

ser iniciada

ter adquirido

terá lugar a elaboração

do conteúdo

ci

compreensão

de ser retransmi tido

Somente após o assunto

prévia

neles contida, não a-

acadêmicas".

consultar:

a

P - NB - 124, 1971.

unidade

quematização

apresentado nos documentos,

a informação

parece em "teses" ou "dissertações
resse na elaboração

compte-rendu

como

e
uma

"persona~

de uma

es-

global do tema, .antes que ele s~

O estilo deverá ser s'ifuples,clarÓ':e conciso.

e exatidão

na forma de expressar

são caracter~ticas

A
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fundamentais

da linguagem cientifica. O autor deverá tornar o te~

to de fácil compreensão, ordenando o assunto a uma sequencia ló,

,

•

•

.0

,

gica. Usara, no entanto, sempre que necessar10 a ternllnolOg1a pro
pria do assunto, assim como simbolos, quando for o caso. O uso de
termos novos deverá ter explicação etmológica, e os simbolos deverão estar de acordo com as regras internaciona.is e explicitame~
te definidos no trabalho. Os parênteses, nas notas explicativas,
"'"

nao devem. ser frequentemente

usados.

~
A .começar do t1tulo,
o autor deve ter a preocupaçao em
"'"

precisar concisa e claramente o significado

do conteúdo,

a não

criar dúvidas futuras.
As notas de rOdapé podem ser usadas e darão maior clareza ao texto, pois são informações que interessam. Mas, uma vez
inseridas nele, interrompem a continuidade do assunto.
As citações diretas, não muito extensas, podem ser co,
locadas entre aspas, no próprio texto, terminando com um numero
....
.
,
entre parenteses, que as relac10nara com as indicações bibliográ
ficas no fim do trabalho. Evitar, porém seu uso excessivo. (Ver

As ilustrações são importantes, e o autor determinará
as que farão parte do texto ou as que ficarão em Apêndice. Os grá
ficos devem possuir legendas e as tabelas, titulOS claros, usando-se abreviaturas

e simbolos padronizados.

As legendas devem ser sucintas e completas na expressa0
"'"

do que pretendem demonstrar, e alguns autores

recomendam a sua
,
,
tradução em lingua estrangeira. Mas no caso de "tese", so podera
ser incluida após a defesa. (Ver item 4.2.2.2).
A preocupação maior que se deve ter na redação de um
,
~
trabalho e tornar o assunto tao compreens1vel para os le i tores
quanto o e, para Sl.'.propr1o.
"'"

As idéias devem obedecer a uma sucessão lógica, e as p~
lavras reproduzirem

a verdade que o autor quer transmitir.
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,

,

A revisão
do do texto,

deve se a ter nao so a forma,

sob alta dose de auto-crítica

dial de eliminar

não só

os

quanto ao conteu

com o objetivo

erros, como os vícios

primo~

ortográficos

e

de linguagem.
Não deverá
porque as correções

ser feita logo ao término'do
imediatas

dos erros cometidos.
realizado

Consiste

à redação

trabalho,

impedem a percepção

num trabalho

complexo

isto
total

que deve ser

com certa ordem.
Primeiramente,

do na sua estrutura.
com o objetivo

o trabalho

Em seguida,

de conferir

deve ser analisado

devem ser analisadas

o devido equilíbrio

como um to
as

partes

às diversas

divi-

sões do trabalho.
Numa fase seguinte,

se processarão as verificações

to à precisão

da linguagem

e das informações

ante consulta

às fontes.

assunto, o obj etivo e os métodos

O

tamento devem estar claros na introdução.
minado

cuidadosamente.

do compreenSlvel
"

As conclusões

transmitidas,

O títulO

quan
medide tr~

deve ser exa-

devem estar claras,

deixan-

o que se deseja provar.

A segulr, fazer a revisão'das

referências

bibliográfi-

cas. Não se esquecer de reservar um espaço para as notas de roda
,
pe, quando for copiado o texto definitivo.

,

Apos datilografado,

em espaço duplO, fazer uma nova lei

tura do texto final eliminando

,

.'

Para lStO, e aconselhavel
ra, para aprimorar-lhe
suprimir

palavras

4.2.1.3.1

mentado

rever o original

'o sentido

ou expressões

Bibliografia
Referência

os erros que ainda possam existir.
duas vezes:

e a clareza;

a segunda,

a primeia fim de

supérfluas.

Bibliográfica

- todo trabalho

por meio de notas, sejam de referên~ia,

do. As notas de referência

deve ser doc~

sejam de conte~-

servem para:

1. mencionar as font es usadas para as opiniões, f ate s e
idéias apresentadas no trabalho;

2. fazer a referência

bibliográfica;

3. recomendar ao leitor outras partes da obra, em que o

assunto tenha sido tratado ou mencionado.
As notas de conteúdo abrangem definições, esclarecimen
tos, comentários,

edições, ampliações e, ainda qualquer tópico adi

cional e de interesse, que pela extensão ou assunto, intercalado
no texto, quebraria a linha de argumentação.
A apresentação
parte importantíssima

das referências bibliográficas constituj

e indispensável dos trabalhos científicos,

técnicos ou literários, não só para sua avaliação,
como fonte de pesquisa bibliográfica

mas, também,

para novo investigador.

Há uma diferença entre "bibliografia" e "referência bi
bliográf ica".

* A primeira é o termo técnico para as listas ou re

lações de trabalhos publicados sobre um assunto. A segunda são p2:!:,
blicações mencionadas num determinado trabalho, literatura especificamente citada num texto. Nunca as referências a trabalhos ci
tados ou consultados devem estar na mesma relação das publicações
existentes sobre o assunto.
Os elementos que chamamos essenciais são os indispensá
veis

à

identificação

de publicações mencionadas em qualquer tra-

balho.
Os elementos complementares
essenciais, permitem caracterizar,
ções referenciadas

são os que acrescentados aos

localizar ou obter as public~

em bibliografias,

resumos, ou recensões.

Cabe ao pesquisador determinar os elementos que mencio
nará na con£ecção das referências,

obedecendo uniformidade nas ci

tações.

* - Para as referências bibliográficas ou citações consultar o Apê!!;.
dice 4.
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4.2.1.3.2

Tipos de Bibliografia de um Trabalho a) Geral: relaciona obras gerais sobre um assunto, sem
alguma seleção.
b) Consultada: relação apenas das fontes

consultadas,

(é a que mais valoriza o trabalho).
c) Citada: quando se transcreve um trecho de outro autor no corpo do trabalho.
d) Recomendada: aparecem geralmente no fim dos capítulos dos documentos de caráter didático, a fim
de possibili tar ao aluno ampliar

os estudos

com referência ao tema em questãoo
4.2.1.

3. 3 Localização e Arranjo - de.acordo com ABNT/P-NB-66,

a

referência bibliográfica de citação pode aparecer:
a) inteiramente incluída no texto: entre colchetes, in
cluindo os dados relativos ao número de referênciã
e página onde aparece (em relação no fim do capítulo ou no final do texto). Ex.: [?:~: referência nú
mero 2, citada na página 9
b) parte no texto, parte na nota;
c) em nota de rodapé, ou no fim do texto;
d) em lista sinalética ou analítica, limitando-se a pri
meira somente às referências e a segunda fornecendo
uma indicação do campo abrangido para cada citação.

É mais comumente usada ao pé da página, e por isso cha
mada nota de rodapé; quando breves e pouco numerosas, são intercaladas no texto. As notas de rodapé são, geralmente, usadas:
_ para tratar de um assunto pessoal de grande importâ£
cia;
- para dar uma informação ao leitor, sem interromper a
continuidade do assunto no texto;
- para tratar de um assunto considerado secundária, mas
de grande importância para ser esquecido;
- para levantar dúvidas sugestivas, embora sem conclu~
soes;
- para alguma crítica, ainda que duvide que esta tenha
algum valor;

27

para chamar atenção para outras fontes,
assunto está mais bem tratado;

nas quais o

- para dar fonte de informação a um fato recente;
- para dar fonte de uma citação fei ta diretamente no te~
to;

- para declarar a fonte de outro trabalho mencionado.
Devem ser referenciadas na parte inferior da página, o
mais próximo possível do local, no texto, a que elas se referem.
Podem ser informativas ou explicativas,

estas últimas

contendo

explicações pessoais, comparações, opiniões, etc.
Onde quer que apareçam, devem observar a numeração con
t
'.
tlnua,
correspondendo o numero
cltado com a numeraçao da referen
roJ

cia relacionada no rodapé, ou listas no final

""

do capítulo ou do

texto. Também as citações devem obedecer as normas, quanto à sua
apresentação.

~: 32J
~

Em linhas gerais, observa-se, tanto quanto posslvel:
a) correspondência com a fonte original;
b) pontuação, ortografia, tipos de letra usados;
c) omissões do texto original, desde que se conserve o
sentido dado pelo autor, indicando com reticências
os trechos excluldos;
(

d) indicando, entre colchetes, as palavras ou pontuação
introduzidas no texto citado;
e) indicação do texto citado entre aspas;
f)

indicação
da fonte de uma citação em nota de pé de
, .
paglna;

g) também, as citações de rOdapé devem estar entre aspas, seguidas da indicação da fonte de referência,
entre parênteses.
As formas de arranjo na apresentação de referências bi
bliográficas são:
A) Alfabético: mais comumente usada, relacionando títu
lo e autor;
B) Classificado: 1. numérico - segundo um sistema de
classificação de assunto;
2. alfabético - em agrupamento por as
~
sunto, em ordem de autor e tltulo.

-
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c) Cronológico:

4.2.2

seguindo a evolução de um assunto, des
tacando a época, através de arranjo p~
la data de edição da publicação.

Apresentação

Física

Datilografia

-

Formato - Fazer,

normalmente

uso

de fOlha - ofício

(22x26cm),

para o formato na apresentação dotrab~
,
,
lho. Uso de urn so laGo, com tinta pretaouazul,
tan
to para a via principal

como para as cópias.

Espaço, tipo de letra - Datilografar
plo, exceto em citações

em

espaço du-

longas, quando deve ser usa

do o espaço simples.
Quando se tratar das "notas de rodapé",

"mate-

rial tabular", "legendas", "referências bibliografi,
cas", alem do espaço simples, deve-se usar tipo menor, para que fiquem diferenciadas

do

ocupem muito espaço. Deve-se escolher

texto

~

e nao

tipos que tor

~.

nem bem leglvel o trabalho.
I

Destaque

,

das partes e tl tulos - Ha duas formas de se

dar destaque

~

ao tltulo na fOlha de rosto; maior es-

paço entre as letras e uso do tipo maiúsculo.
tro do texto, o destaque

Den~

dos títulos de primeira

or

dem é feito através do uso de letras maiúsculas,

du

pIamente
parada,

espaçadas,
seguindo-se

ra os subtítulos
to

à

margem

numa fOlha se

o texto, a 4 espaços abaixo.

e suas divisões,

esquerda,

linha do parágrafo
simplesmente

ou centralizando

datilografar

Pa

jun-

dois espaços abaixo da última

anterior,

espaçadas,

em letras

seguindo-se

maiúsculas;

o texto, a 2 es

paços abaixo.*

* -

Nenhum subtítulO ou tí tulo deverá vir na última linha de um
parágrafo. Usar palavras em itálico, negrito, letra maiúscula para dar en£ase. As aspa.s sao tambem usadas para destacar
citações de outro autor e termos teóricos.
A

~,
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Margem - As margens devem obedecer as distâncias pa
dronizadas de 5 cm na parte superior e nas laterais,
,
.
exceto a lateral esquerda, onde o espaço e malor,
com 7 cm. A margem inferior é a maior de todas, especialmente se houver grande volume de notas de rodapé. Estas deverão ser separadas do texto pr incipal por uma linha horizontal, traçada de um canto a
outro da página.*
Paginação - No que se refere à numeração das páginas,
aquelas que antecedem o texto, ou seja as prelimin~
res, são numeradas , consecutivamente, com algarismos
romanos, em minúsculo. A folha da introdução é considerada página 1, e as que se sucedem são numeradas,
consecutivamente, em algarismos arábicos. Localiza-se, normalmente, na parte superior ou na inferior
de cada página, sempre do lado oposto ao dorso do li
vro.**
Disposição dos Elementos na Composição Gráfica do Tralho Capa e FOlha de Rosto - sao distintas,

embora a capa

possa ser a reprodução da fOlha de rosto.
Na capa, os elementos devem ser dispostos pro~

porcionalmente, dando destaque ao tltulo e autor. O
~
tltulo
deve ter a mesma grafia e abreviatura na ca-

pa, fOlha de rosto, e em qualquer outra parte do Tr~
balho.

*

- As margens laterais superior e inferior sendo largas facili
tam anotações na correção. Os parágrafos devem distanciar-se
de 10a 25 toques, a partir da margem esquerda. Cada novo pa
rágrafo distancia-se do texto que o precede de l/l a 2 esp~
ços.
2

** - É aconselhável que o autor tenha cópia em carbono, tomada
quando a datilografia for feita.
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o

subtítulO,

títulos do autor,- e . a especifica.

ção de tese devem ser em tipo de letra menor, não só
.para dar o devido
importantes,

des taque aos outros elementos mais

como também economizar

espaço.

Imedia-

tamente antes e depois da capa deve haver uma folha
em branco.
Sinopse - Imediatamente
posição

após a FOlha de Rosto.

gráfica deverá ser de modo

Sua com

a destacá-la

do

- Em páginas individuais,

se

início do texto.
Prefácio

e Agradecimentos

parados

por uma fOlha em branco.

Sumário - Localizado
conjunto

antes do texto, dando uma visão de

dos assuntos

pográfica

tratados.

deverá ser de modo a destacar

princ~pais,

com suas subordinaç5es

regras para uso da numeração
postas no Apêndice
melhor

Sua apresentação

clareza na apresentação

os assuntos

e subdivis5es.As

progressiva

6, e deverão

ti

estão

ex-

ser observadas

para

dos ítens do texto.

Im edia tamente
Lista de Tabelas e Outras Ilustraç5es
,
, .
apos o sumarlo, em folhas individuais. Procurar des
tacar a numeração
mapas)

das tabelas

(gráficos, figuras

a fim de facili tar e tornar mais

localização

rápida

ou
sua

no texto.

Toda ilustração

deve ter um título

ou

legenda

que a identifique.
A apresentação do material ilustrativo de n tro
,
,
do texto devera ser feita, sempre que posslvel, em
,

,

_?

uma so pagina, referenciada
o mais perto possível

de acordo com a ABNT, e

daquilo a que se refira. No c~

so de passar para 0\ltra página devem ser re pe tidas
as mesmas
tinuação

dimens5es,

cOlocado

da página anterior).

o título e ainda: (co~
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Deve seguir o que foi exposto, com numeração
continua. A apresentação dos gráficos varia entre
colunas, barras, curvas ou poligonais, polares, se

-

tores circulares, etc., de conformidade com as necessidades do texto, no que se pretende mostrar.
Sempre que necessário o uso de abreviaturas,~
tilografar a forma por extenso, entre parênteses.
Texto - As partes distintas do corpo do trabalho devem
ser bem definidas. ~ comum separá-las com pá ginas
contendo somente. o titulo da parte, e mudar de página ao iniciar capitulos.
As notas de rOdapé devem-se reduzir ao minimo

,
posslvel.

~.

,

Deverao ser lmpressas em tlPO menor para

que fiquem diferenciadas do texto e não ocupem mui
to espaço.
Referência Bibliográfica - Quando apresentadas em li!
tas no final do capitulo ou do texto, ou mesmo em
notas de rodapé, deve voltar abaixo da terceira le

ser sublinhado. Apresen
alfabética de.autor. qua~

tra do nome do autor, normalmente datilografado em
maiúscula. O titulo deverá
tada, geralmente, em ordem
do disposta em lista. Citar primeiro as fontes em
livros, depois capitulos de livros, periódicos,

e

artigos de periódicos (incluidos os jornais e revi!
tas). Finalmente, mencionar os trabalhos inéditos.
(Ver 4.2.1.3.3)
Apêndice - Apresentados no final do trabalho, indicados em separado, por página contendo

os elementos

indicativos referentes ao contexto de cada um.
Resumo
---

-

- Deverá ser centralizadO na página, sempre pre

cedido pela respectiva "referência bibliográfica
notadamente se destinado a divulgação.' Neste caso
lt,

poderá ser independente do trabalho.
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4.2.2.3-

Revisão

tância

para

a impressã,o

que se visualiza
revisão

toda

os sinais

o trabalho

sinais

e Tipográfica.

final

de qualquer

a obra

cabe na maioria

conhecer
tando

Datilográfica

e fazem-sé

das vezes

convencionais
de correção,

no Brasil".

incluída

e

ele

Tipográfica,

na publicação

em

al terações.

autor,

Revisão

impor-

É a fase

as úl timas

ao datilógrafo

A

deverá
facili-

ou impressor.

Estes

"Normalização

da Do

l}: 3~

A norma brasileira/73:
fica,

trabalho.

ao próprio
de

são mui to bem explicados

cumentaçao

de grande

no apêndice

Revisão

7, enSlna

Tipográfica

os principais

e Datilográsímbolos

e sua

si gnificação.
A leitura
gráfica
a palavra

por palavra,

tipográfica
tendo-se

ou datilo-

o cuidado

de ler

por inteiro.

ACKOFF, Russel
lo,

2

de palavra

na revisão

BIBLIOGR~FIACONSULTADA

5

1

deve ser

do trabalho

L. Planejamento

Ed. Herder,

de

pesqulsa

social.

são Pau-

USP, 1967.

ASSOCIAÇÃOBRASILEIRADE NORMAS
TÉCNICAS. Rio de janeiro.
: malização
da documentação
IBBD,. 1964.

no BrasiL

2.

ed.

Nor-

Rio de janeiro,

3- --.:EiACELLAR,MariaLúcia G. Apresentação
de trabalhos
científi'_'cos~ Salvador,
Universidade
da Bahia, 1965. /Separata
do Boletim Informativo,
10(102/3):
1-32, Maio/jun.,
1965/.
4

BARBOSA,Maria Doro"Lhéa. Orientação
Depto. Biblioteconomia.
Instituto
1972.

5

BARZUNG,-&GRAFF, H.F. The modern research;
on all aspects
of research
and wri tinge
Harcourt,
Brace & World, 1970.

6

BERENSON,Conrad & COLTON,Raymond. Research and report
wri ting
for business
and economics. New York, Random House, 1971.

7

CAMPOS,M. A. Pourchet.
MEC, 1969.

Aprender

bibliográfica.
Curi tiba,
de Ci~ncias Humanas da UFPR,

a

the classic
manual
ed. rev. New York,

aprender.

Rio de janeiro,

8

COLE, A. H. & GIGELOW, K. W. A manual of thesis-writing for
graduates and under-graduates. New York, J. WileYi London,
Chapman & Hall, c1935.

9

CONDURU, Ruthe Pinheiro.
A documentação normalizada. Belém,
Curso de Biblioteconomia, 1967. (Documentos didáticos, n.3)

10

CURSO de Metodologia da Pesquisa em Biblioteconomia. Belo Ho
rizonte, Escola de Biblioteconomia - UFMG, 1972./Ministra=
do pelas professoras: Maria Aparecida Bourchet Campos (Usp)
e Maria José Theresa Amorim (UFPR), de 10 Jan. a 10 Fev.
1972/ Notas de aula.

11

FLETCHER, JOhn, ed. The use of economics
Butterworths, 1971.

12

FRANK; Otto, ed. Técnicas modernas de documentación y infor.,
maClon. Buenos Aires, Universitaria de Buenos Aires, 1964.

13
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6.1

Noções Gerais do Uso da Biblioteca

o sucesso na produção satisfatória de um trabalho cien
tífico está na eficiência do uso do ~aterial disponível na Biblio
I

-

teca. Assim, não se pode reunir uma bibliografia, sem um prévio
conhecimento dos instrumentos relevahtes sobre o tema nela existententes. Torna-se imperioso que o lluno universitário

inicie,

desde logo, certo grau de competêncil na utilização dos recursos
I

que a Biblioteca lhe pode oferecer. O pesquisador deve ter noção
. I,
. do
d o arranJ.o do acervo, a f"lm de manlpular
catalogos e locallzar
cumentos que inserem a informação de~ejada.
I

Algumas das atitudes básicas seriam o conhecimento, mes
mo em linhas gerais, do tipo de material que ela contém,

siste-

mas de classificação, organização e finalidade do catálogo e como usar as informações nele registradas, familiarizar-se

com as

principais obras de referência, gerais e especializadas, experiência no uso de bibliografias impressas, técnica

em fazer anota

ções e compilar bibliografias, capacidade de decidir sobre os ti
. .
, .
pos de livros e materlalS necessarlOS para responder determinada
pergunta, ou desenvolver determinado assunto.
As bibliotecas acadêmicas ou bibliotecas

em insti tui-

ções de ensino superior são tão variadas e diferentes quanto
•

•

•

('V

"

•

as
,...,

lnstltulçoes a que servem. Suas caracterlstlcas quanto a coleçao,
programa de serviços, instalações físicas e equipamento são deter
minadas pelo alcance e natureza do currículo, pelo

tamanho

dos

corpos docente e discente, pelos métodos de instrução, pela variedade de cursos de extensão oferecidos, pelas necessidades

de

materiais de pesquisas, pelo montante da ajuda financeira e pela
especialização, notadamente em cursos de pós-graduação.
As informações descritivas sobre cada material existen
te numa Biblioteca, com respeito a autor, títulO, dados da publi
caça0, número de páginas, material ilustrativo, cabeçalho do assunto, referências cruzadas, e outras informações são o que con~
titui a função do catálogo. Assim, ele passou de uma simples lis

2

ta,

a significar

outra ordem

em arranjo

sistemático,

lógica, da documentação

em ordem alfabética

existente

ou

numa Biblioteca, as

~
.
sim como o lndice
de um livro e' a plsta
para o seu conteu'd o espe

cífico. Nem todos

,

dos no Catalogo

os materiais

estão 'relaciona-

Geral;

_ os periódicos
gistrando-se:

numa Biblioteca

títulO,

são, geralment e, anotados em Kardex, r~

editoração,

periodicidade,

volumes,

núme-

ros, e ano da publicação;
_ a documentação
como audio-visual,
se localizam

de Arquivo

mapas, programas,

recortes

por meio de listas ou fichários

_ também os artigos

à

são fichados

isolados,

parte e localizados

Há vários
cionário

e materiais

recem na ordenação

através

usados,

etc.,

tais

geralmente,

especiais.

indexados

tipos de catálogos,

sao os mais comwnente

especiais

de

periódicos

de índices de assunto.

mas o sistemático
dadas as vantagens

e o di
que of!:,

de autor,

título, assunto

e outras

numa única ordem alfabética.

Nas bibliotecas

que adotam o catál£

go sistemático,
composta

o assunto

pelo índice alfabético

de classificação
consiste

é dividido

no fichário

registradas

alfabético

ordenado

do, permi tindo a sua localização
(anotado

à

classificação

do assunto

bada do livro

(ou documento)

estantes

e arquivos.

títulO e assunto.
procurar

A adoção
tem como finalidade

separadamente.

esquerda)

procura

que consis te no número de
de autor, e repetido

na 10~

serve como guia de identificaçãonas

Para selecionar

das fichas

o assunto

mais específico

de um sistema

na

Biblioteca

uma base para organização

de modo a serem encontrados

cilmente

Preocupando-se,

o seu uso, os planos de classificação

devemos

do tema, e não o geral.

de classificação

oferecer

são: autor,

de interesse

dos livros e materiais
pelo usuário.

A outra

dentro da Biblioteca, a través do

e da notação

principal

uma

que remete ao número

aos dados do docwnento

Em geral as entradas

sob o cabeçalho

sendo

de autor e títulO. As anotações

na ficha correspondem

núrnero de chamada

em duas partes,

de assunto,

correspondente,

entradas,

basicamente,

rápida e faem facilitar

situam os materiais

nas ca

3

~

tegOJdas em que sao maiores as probabilidades de serem procurados, e procuram seguir as idéias geralmente aceitas do que sejam
as principais classes de conhecimento. Atribu.i-se um nÚmero ou l~
,,,

,

I

•

.

tra a uma classe geral, e tambem as suas areasespeclflcas. Asslm,
,
o,
o numero menor pertence aos assuntos malores, e os numeros malS
extensos são atribuídos às áreas mais especializadas.

Por exem-

plo, na Classificação Decimal Universal o nÚmero 3 corresponde à
classe de Ciências Sociais: 33 é Economia, 336 é Finanças Públicas, e assim por diante.
Seria válido ressaltar que mui to embora

os documentos

sejam classificados

de acordo com o assunto que realce maior ên,
fase, eles podem, ate certo ponto, tratar de outros assuntos. A2
sim é que, um sistema de classificação, teoricamente, deveriaser
organizado de maneira tal que o material sobre um determinado as
sunto"pudesse ser encontrado em apenas um lugar. No entanto, alguns assuntos apresentam tantos aspectos, fases e fatores
,
~
,
,
nem sempre, e posslvel coloca-los numa so classe.

que,

o catálogo da Biblioteca é o índice para todos os mate
riais classificados, fornecendo ao usuário o símbolo de localiza
ção para cada publicação, ou seja o nÚmero de chamada de cada do
cumento, composto de nÚmero de classificação, três primeiras le, vezes, este numero
"
tras do autor, e de data da edição. As
e acres
cido de um símbolo para especificar o tipo do material, e sua lo
calização. Assim, o R ou Ref, significando que se trata

de

uma

obra de Referência, está localizada na cOleção de referência Ar9.'
significando ma terial arquivado, e vários outros de acordo com as
necessidades e sistema de organização de Biblioteca.
Toda Biblioteca possui uma "coleção de referência", as
sim denominada pela característica dos materiais que a compõem.
Consiste na reunião daquelas publicações planejadas

e

escritas

~

com a finalidade de consulta informativa, e nao para serem lidas
na íntegra.* são dois os tipos de livros de referência: a) os que
* - Consultar o item 6.2, em apêndice, a fim de melhor se informar a respei to das fontes de referência existentes na área do
conhecimento relativo às Ciências Econômicas.
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contêm a informação imediata, tais como: enciclopédias,dicionári
os, manuais, atlas, etc.

b) os que dizem ao usuário onde encon-

trar a informação procurada, por exemplo, índices

e

bibliogra-

fias. Estes tipos por sua vez classificam-se em gerais ou especializados, sendo os primeiros de caráter mais amplo,

dando um

tratamento mais geral, e os últimos um tratamento mais especiali
zado, dando informações mais específicas a assuntos isolados. são
estas fontes de referência que constituirão o ponto de partida p~
ra determinar e selecionar o material sobre um assunto na realização de uma pesquisa. Para se usar com eficácia qualquer

livro

de referência, é necessário ler as páginas preliminares que explicam suas características,

relativas ao plano adotado na orga-

nização e apresentação do material; símbolos e abreviaturas usadas no texto; sinais diacríticos ou transcrição fonética, usados
para indicar a pronúncia e tipos de índice que cont~.

6.2
Bibliografia

~ .

APÊNDICE:

analltlca

Referência

.

e Seletlva de Fontes de

em Ciência

Econômica

6.2

Bibliografia

Analítica

Referência

BIBLIOGRAFIAS,

1

e Seletiva

em Ciência

de Fontes de

Econômica

GUIAS E íNDICES GERAIS -

LI

BARTON, M. N., ed.
Reference books; a brief guide for
students and other users of the library. 6.ed. Baltimore,
E. P. Free Library, 1966.

1.2

BIBL IOGRAPHIC Index: a cumula tive bibliography of bibliographies, 1937 - New York, H. W. Wilson Co., 1945 -

1.3

DI SSERTATION ABSTRACTS INTERNATI ONAL. Ann Arbor, Michigan,
1938 - Inclui duas seções: A: Humanidades e Ciências Sociais.
B: Ciências Físicas e Tecnológicas. Inclui também dissertações doutorais americanas Indexa: Biological
Abstracts, Chemical Abstracts, Music Index, Phychological
Abstracts.

1.4

ULRICH' S International Periodicals Directory; a classified
guide to current periodicals foreign and domestico 14 ed.
New York; LOndon, R. R. Bowker Co., 1971.
2 V.

1.5

WINCHELL, C. Guide
A.L.A., 1967.
GUIAS E MANUAIS

2

to reference

books.

8.

ed. Chicago,

-

2. 1

COMAN, Jr. T. Sources of business information. Rev. ed.
Berkeley, Univ. of California Press, 1964.
Limita-se a publicações americanas e canadenses. Sugestões de obras básicas para pesquisas, descrição de métodos simples para pesquisas.

2.2

HANDBOOK of Latin Ame~ican Studies. Gainesville, Univ. of
Florida Press, 1936 publicação anual; elaboração de vários autores. Uma bibliografia crítica de pesquisa latinoamericana,
apresen
ta um registro anual de importantes publicações nas vá=
rias disciplinas.
A partir do volume 26 o manual
está
dividido em duas partes: v.26-Humanidades;
V. 27Ciências Sociais, publicados em anos alternados. Excelente obra.

2.3

HOSELITZ, Bert F. Reader's guide to the social sciences.
Glencoe (111), Free Press, 1959.
Apresenta uma introdução geral em forma de estudo à literatura de Ciências Sociais, acompanhando o desenvolvi
mento desta nos ~ltimos 200 anos.

I

2

2.4

LEWIS, Peter R. The literature ofthe social sClence.
London, The Library Assoçiation, 1960.
, .
Fontes para as ciências econômicas; arranjo cronologlco
das obras mais importantes por épocas.

2.5

MALTBY, Arthur.
Economics and commerce;
the sources of
information and their organization. London,Bingtey, 1968.
Excelen te fonte de informaçôes para obras de referência
no campo das ciências econômicas.

2.6

MANLEY, M. C. Business information; how to find and use i t.
New York, Harper, 1955.

2.7

MAUNIER, R. Manuel bibliographique des sciences sociales
et économiques. paris, Libr. de la Societ~ du Recueil
Sirey, 1920. Distribuição do geral para o particular,
com índice de autores.

2•.
8

UNESCO.
Theses de sciences sociales;
international de theses inedi tes de doctorat, 1940 1950
Thesis in social sciences; an international analytical
catalogue of unpublished doctorat thesis,
1940 - 1950./
/paris, Unesco, 1952.

2.9

WALFORD, A. ]., ed. Guide to reference material;
social
and historical sciences.
London, Library Association,
1968. v. 2.
Inclui publicações americanas, bem como francesas, russas, alemãs e inglesas.

2.10

WHITE, Carl et alii.
Sources of information in the social
sciences.
Totowa, (N.].), Bedminister press, 1965.
Relação e descrição das obras mais importantes de econo
mia e suas subdivisões, seguida de bibliografia coment~
da e, crítica das principais obras de referência, peri6
dicos e organizações especializadas no. assunto.
-

3

BIBLIOGRAFIAS,

íNDICES, E RESUMOS -

3.1

AMERICAN ECONOMIC REVIEW (per. bimens.)
Publica obras de referência, teses (último número anual)

3.2

BULLETIN ANAL YTIQUE DE DOCUMENTATION POLITIQUE, ECONOMIQUE
ET SOCIALE CONTEMPORAINES.
Fondations Nationales
des
Sciences Poli tiques. paris, Press Uni v. de France, 1946.
(per. mens.)

3.3

DOCUMENTATION ECONOMIQUE.
Paris, Press Univ. de France,
1934 - (per. trim.)
publicação suspensa - Dez. 1938/Dez. 1946.
Recomeçou em 1947, âmbi to internac.ional, referências aco~
panhadas de resumos, vem em forma de fichas picotadas.
índices: autor, assunto, geográfico.
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3.4

DOCUMENTATION IN SOCIAL SCIENCE.
Paris, Unesco.
Especialmente o volume 16, de 1969.

3.5

DYKMANS,
Dunod,

3.6

ECONOMIC DEVELOPMENT AND CULTURAL CHANGE.
Chicago, Uni V.,
Research Center in Economic Development., 1952- (trim.).
Reunião de artigos na área de desenvolvimento
econômico
reunindo estudos dós mais conceituados autores e especi~
listas neste campo.

3.7

ECONOMIC jOURNAL.
London, Royal Economic Society, 1891 - (trim). Além de artigos, publica em cada número: "re
views", notas e de interesse, referentes a área de eco=
nomia, periódicos recentes e lançamentos de livros.

3.8

ECONOMICA.
London, London School of Economics and Politi
cal Science, 1921 - (trim.).
Estudo dos problemas econômicos, história econômica e es
tatística, cita os mais importantes trabalhos publica-dos no campo econômico, na seção de "reviews", publicada em todos os números.

3.9

ECONOMICS ABSTRACTS;
seml monthly review of abstracts on
economics, finance trade and industry management and la
bo~r.
Hague, Nijhoff, 1953. (per. quinz.).
Resumo de livros e artigos de periódicos, feitos na lín
gua da publicação original: inglês, francês, alemão
ou
holandês.
Classificação C.D.U.
índices semestrais e anuais.

3.10

FUNDAÇÃO GETÚLIO
F.G.V.

3.11

IBBD.
Bibliografia
janeiro, 1952 -

3.12

3.13

G. Documentation
1953.

VARGAS.

en science

Bibliografia

brasileira

économique.

Paris,

econômico-social

de ciências

da

SOClalS. Rio de

Catálogo coletivo de publicações periódicas em ciência e tecnologia.
Rio de janeiro, IBBD, 1970.
INDEX OF ECONOMIC jOURNALS.
Homewood, Irwin, 1961 - (8v.
já publicados).
Conteúdo/período:
v.l: 1886-1924;
v.2: 1925-1939; v.3:
1940-1949;
v.4: 1950-1954;
v.5: 1955-1959; v.6: 1960-1963;
'.1.7:1964-1965;
v.8: 1966.
Inclui artigos de 89 periódicos publicados em váriospaí
ses, em língua inglesa, publicado sob os auspícios da A-merican Economic Association, desde 1896 até 1966.
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3.14

INFORMAZIONI
Informação

SVIMEZ. Roma, 1948 industrial da região do Mezzogiorno

(Itália).

3.15

INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF ECONOMICS.
Paris,
Unesco,
1952 - (per. anual).
Bibliografia incluindo livros, artigos de periódicos, pu
blicações oficiais, folhetos, etc.; exclui trabalhos d;
tilografados e artigos da imprensa diária. publicação bi
lingue (inglês e francês).
Arranjo sistemático por assunto; índices de autor e assunto.
Obs.: Ver tb. International Bibliography
of Political
Science; com o mesmo arranjo.

3.16

THE JOURNAL OF ECONOMIC ABSTRACTS.
Cambridge, Harvard Uni
versity, 1963. (per. trim.)
Revista internacional; resumos selecionados; 35 revistas; arranjo pela-revista; índice de assunto em cada vo
lume, e índice anual.

3.17

THE JOURNAL OF ECONOMIC LITTERATURE.
sociation. (per.trim.)

3.18-

THE JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY.
Chicago, The Universi ty
of Chicago Press, 1892 - (per.bimes.)

3.19

SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES INDEX. Nova York, The H.W.
Wilson Co., 1965 Substi tui o International Index; trata-se de um índice
por autor e assunto de 206 periódicos de Ciências Sociais e Humanidades, incluindo periódicos de interesse erudi to geral.
FONTES ESPECíFICAS
Bibliografias

American

Economic As

-

-

BERRY, B.J.L. & PRED, A. Central place studies: abiblio£.
raphy of theory and applications.
Philadelphia,R.S.R.I.,
1965.
(bibliography series, 1).
BIBLIOGRAFIA selecionada sobre desarrollo economico. Wash
ington; Banco Internacional de Reconstrução e Desenvol~
vimento, 1966.
BIBLIOGRAFIA sobre Reforma Agrária.
Rio de Janeiro, Instituto de Ciências Sociais da U.B., 1962.
Contém: legislação brasileira, estrangeira, livros, artigos, discursos de economia, política, sociologia agrá
ria, direito agrário, sindicalização rural.
BIBLIOGRAPHY
planning.

of articles relevant to regional development
Hague, Inst. of Social Studies, 1968.
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BIBLIOGRAPHY of recent economic development
Nashville, Vanderbilt Univ., 1966.

publications.

BLAUG, M. Economics of education; a selected annotated bi
bliography.
2. ed. Oxford, Pergamon Press, 1970.
BROWN, L.A. Diffusion processes and location; a conceptual
framework and bibliography.
Philadelphia, Regional Sci
ence Research Inst., 1968 (Bibliography series, 4).
HAZLEWOOD, A. The economics of development: an annotated
list of books and articles published 1958-1962. London,
Oxford Univ. press, 1964.
ONU.

Input-output

Latin America
New York, 1952.

bibliography.
- 1935-1949;

a selected bibliography.

Reference catalogue; 1945/1963.
Para publicações de assuntos especializados.
STEVENS.
Benjamin H.& BRACKETT, Carolyn A.
Industrial
location; a review and annotated bibliography.of theore!
ical, empirical and case studies.
Philadelphia, Region
al Science Research Institute, 1967.
(Bibliography series, 3).
TREJO, A. D. Bibliografia comentada sobre administração
de negócios e disciflinas conexas. 2. ed. aum. rev. Llina,
Esc. de Adm. de Negocios para Graduados, 1967. Trad. de
Ed. Addison-Wesley.
Descrição de algumas
instituições
importantes no gênero, arranjo por assunto,
bibliografias comentadas.
íNDICES, ABSTRACTS,

RESUMOS -

YALE ECONOMIC ESSAYS.
nual: Spring, Fall)

Yale Univ. press,
Publica teses.

1961. (per. bia-

JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE. Philadelphia, Regional
ence Research Inst., 1958. (per. quadrimes.)

Sci-

LAND ECONOMIC S - a quarterly journal devot ed to the study
of economic and social institutions. Madison, The Univ.
o£ Wisconsin Press, 1925 - (per. trim.).
4

DICIONÁRIOS

-

4.1

BANNOCK, G., BAXTER, R.E., REES, R. Thepenguin dictionary
of economics. Baltimore, penguin Books, 1972.
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.

,.,.

4.2

Dlclonarlo lngles-porCAVALCANTI, José Cândido Marques.
Fretias Bastuguês para economistas.
Rio de Janeiro,
tos, 1960.
Elaborado para o Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Banco do Nordeste do Brasil, visando facilitar a
leitura de publicações no campo da economia,
impressas
em inglês.
Os verbos foram definidos e exemplificados.
Relaciona 500 abreviaturas de uso corrente,
bibliografias, instituições.

4.3

DICIONÁRIO enciclopédico comercial.
dos Tribunais, 1970. 4 v.

4.4

DICIONÁRIO geral de mercado de capitais •. Rio de Janeiro,
Grupo Financeiro Big-Univest, Inter-Editores S.A., s.d.
Terminologia, palavras, siglas, expressões selecionadas
em especial para o público investidor brasileiro, e públ ico em geral.
Indicado para consultas rápidas.

4.5

GOMES, Luiz Sousa. Dicionário econômico, comercial e finaneeiro.
8. ed. rev. amplo Rio de Jan~iro, Ed. Civili
zação Brasileira S.A., 1966.
Terminologia de economia, finanças, comércio, contabili
dade.
Apêndice bio-bibliográfico
sobre os principais economis
tas brasileiros e estrangeiros e um "dicionário de moe=
das" .

4.6

GREENER, M. The Penguin Dictionary of Commerce.
Baltimore, penguin Books, 1971.
(The Penguin Reference B:oks).
Significado li teral, usos , limitações dos termos comerciais de interesse para o administrador, contribuinte,
investidor.
Visão completa do que é essencial na práti
ca e legislação comercial.

são Paulo,

E.G. Rev.

4.7

GREENWALD, D. The McGraw-Hill dictionary of modern economics; a handbook of terms and organization.
New York,
McGraw-Hill, 1965. Definição de termos e descrição de
associações, instituições, sociedades especializadas na
economia e campos correlatos.

4.8

HELLER, Wol tgang. Dicionário de economia pOlí tica. 2. ed.
Barcelona, Labor, 1950.
Conteúdo: pt. 1: elementos essenciais de economia;
pt.
2: economia do câmbio;
pt. 3: economia nacional; pt. 4:
economia mundial;
pt. 5: fenômenos dinâmicos da economia; pt. 6: história e métodos da economia nacional.
Biografias, bibliografias, e tradução espanhola.
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and legal

4.9

HEREST, R. Dictionary of commercial, financial
terms
(em publicação)
3 v.
Lucerne, Thali, 1955.
v. 1 : English - German - Fr enc h
Conteúdo:
v. 2: German
- English - French
v. 3 : French
- English - German

4.10

HIGGS, H. palgrave's dictionary of political economy.
Londres, MacMillan, 1923-1926.
3 v.
Oferece uma visão geral do pensamento econômico. Mostra
o desenvolvimento do pensamento e dos estudos
econômicos na Inglaterra, Estados Unidos, e outros países
de
"
.
.
llngua lnglesa.
'

4.11

de
economia, finanças,
KNOX, ]. Dicionário
;o
,.
, .
merClO e relaçoes publlcas.
Rio 'de Janeiro, Freitas Bastos, 1968.

sociologia, co-

4.12

KURSCHNER.
Lexicon der Sechs Weltsprachen.
lish, Franz~sisch, I talienisch, Spahisch,
Zimmer & Herzog.

(Deutsch, En[
Latein) Verlag,

4.13

LARROUSSE DO BRASIL.
Série de dicionários

sobre diversas

ciências.

4.14

NAPOLEONI, C., ed. Diccionario
drid, Ed. Casti1la, 1962.

4.15

NEMMERS, E.E. Dictionary of economics and business.
towa (M.].), Littlefield, Adams, 1968.

4.16

POLEC.
Dictionary of politics and economic .•. 2. ed.
Berlin, Gruytu, 1967.
Definição dos termos e sua equivalência em francês e ale
mao.

4.17

ROMEU F , ]. & PASQUALAGGI, G. Diccionario de ciencias
nomicas.
Barcelona, Labor, 1966.
(trad.)

4.18

4.19

de economia politica.

Ma-

To-

eco

Dictionnaire des sciences économiques. paris,Presses
Universi taires de France, 1956-58.
2 v.
SCHARF, Traute, ed. Dictionary of development economics;
economic terminology in three languages': English, French,
German.
Amsterdam, Elsevier, 1969.
Inclui para cada língua, com remessiva ao número de entrada.
Obs.: Há também da mesma editora: - GLOSSARY of economics: English/American,
French, German, Russian.
- GLO SSARY of financial terms: English/American,
French, German, Spanish.
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national relations and politics:
ican, French, Spanish.

- DICTIONARY of inter
German, English, Amer-

4.20

SELDON, A. & PENNANCE, F. G. Dicionário de economia. Rio
de Janeiro, Bloch Ed., 1969. 2 v.
Ed. trad. de Everyman's dictionary of economics.
Inclui autores e dados biográficos, verbetes econômicos
com todo o histórico etimológico e econômico do termo.

4.21

SLOAN, Harold & ZURCHER, Arnold J. A dictionary of economics.
4. ed. New York, Barnes & Nôble, 1961.
Terminologia das ~iências econômicas, com ênfase na his
, .
'"
.
.
"'"
.
,..
torla economlca, teorlas economlcas, comerClO lnternacional, finanças públicas, moedas, créditos, bancos.

-

4.22

TAYLOR, P.A.S.
ledge, 1966.

A new dictionary

of economics. London,Runt

&

4. 23

A dictionary of economic terms. London, Runtledge
P. Kegan, 1969.
Dá a definição do termo nas suas diversas aplicações.

4.24

VAUGHAN, M.C., ed. Glossary of economics; including soviet
terminology in English/American, French; German, Russ~
London, Amsterdam, Elsevier, 1966.

5

ENCICLOPÉDIAS

-

5.1

Chicago, Univ. of Chicago, William
ENCYCLOPAEDIA BRITANICA.
Benton Publ., 1971.
23 v. índice Geral e Atlas.

5. 2

8ELIGMAN, E.R.A., ed. Encyclopedia of the social sciences.
New York, MacMillan, 1954. 15 v.
Oferece artigos sobre todas as ciências sociais, biblio
grafias muito completas contudo já desatualizadas.
-

5.3

8ILL8, D. L., ed. International encyclopedia of the social
sciences.
London, McMillan, New York, Free Press, 1968.
17 v.
Complementa, mas nao suplanta a Encyclopaedia
of the
social sciences; visa refletir e estimular o rápido desenvolvimento das ciências sociais no mundo inteiro. Re
presenta as ciências sociais na década de 1960. Dá ên:
fase aos aspectos analíticos e comparativos de cada tópico; inclui alguns artigos biográficos, inclusive
de
pessoas vivas; bibliografias selecionadas após cada artigo. O volume 17 é o índice.

-
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5.4

WORLDMARK.
Enciclopédia of the nations. 3. ed. rev. New
York, Worldmark Press and Harper & Row, 1967. 5 v.
Dá informações correntes em formato uniforme sobre a to
pografia, língua, religião e certas categorias sócio-e=
conomlcas de 135 palses, sendo o volume 1 dedlcado as Na
ções Unidas, e os restantes à África, Américas,
Á s i a -:
Austrália e Europa.
A

I

•

SURVEYS, READINGS

6

'"

•

"

-

I

.

6.1

COMPENDIO Estatlstlco; preços, bancos, finanças.
Publicado para Ásia, Europa, América Latina.

6.2

ECONOMIC Almanac.
New York, National Industrial Conference
Board, 1940.
(per. bianual)

6.3

READINGS.

6.4

SURVEYS of economic theory.
St. Martin's Press, 1968.

6.5

UNESCO.

American

Economic

Economic Association.
London, MacMillan;
3 v.

survey of Asia and Par East.

6.6

Economic

survey of Europe.

6.7

Economic

survey of Latin America.

6.8

World economic
COLETÂNEA,

7

New York,

COLEÇÃO,

survey.
CONCESSÃO

BIBLIOGRÁPICA

-

7.1

Biblioteca de Ciências Sociales.
Sección I: Economia. Edi
tora Aguilar, 1971Possui 100 volumes publicados (série)

7.2

Biblioteca

dell'Economista.
T. Unione Tipográfica
Ed.,
Possui 70 volumes publicados. Indicado como
para pesquisa histórica (série).
1850-1908.

7.3

Cambridge University
- The Cambridge Economic History
The Cambridge Geographical Series
The Cambridge Latin American Studies

7.4

Pondo de Cultura Economica. Sección de Obras de Economia.
México, Paculdad de Ciencias Economicas, 1940 Possui 100 volumes publicados (série)

7.5

Penguin

Book: Economic

Series. Baltimore.
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8

ANUÁRIOS

-

8.1

ANNALS OF AMERICAN ACADEMY OF POLITICAL AND SOCIAL s: IENCES,
1890 Indicado para informações na área de História Econômica
da Europa Ocidental e América Latina.

8.2

ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA FRANCE.
Paris, Inst. National
de Statistique et des Etudes Économiques.

8.3

ANUÁRIO ECONÔMICO-FI SCAL.
Receita Federal, 1970 -

8.4

ANUÁRIO

8.5

DEMOGRAPHIC YEARBOOK.
New York, ONU, 1949 Levantamento das estatísticas de mais de 250 países e ter
ritórios sobre tendências populacionais, casamentos, nas
cimentos, mortes e probabilidades
de vida. (em inglês ~
francês) .

8.6

_ ECONOMIC Almanac.
New York, National Association
of Social Workers, 1965 v.15.
Sucede ao Social Work Yearbook, descrevendo as atividades organizadas no serviço social, e em campos relacionados; dá informação biográfica e catálogo de serviços
de bem-estar internacionais, nacionais e canadenses.

ESTATíSTICO

DO BRASIL.

8.7

STATISTICAL

S.8

YEARBOOK

OF NATIONAL

8.9

YEARBOOK

OF INTERNATIONAL

9

ATLAS

YEARBOOK,

de

Janeiro,

Rio deJaneiro,

Secretaria

de

IBGE, 1957 -

New York, Olm.
ACCOUNTS.

New York, ONU.

TRADE.

New York, OIT.

-

9.1

ATLAS CENSITÁRIO
IBGE, 1965.

9.2

GEORAMA
S.A.,

Rio

INDUSTRIAL

DO BRASIL.

- Enciclopédia geográfica.
1967/68.
10 v.

Rio

de

Janeiro,

Buenos Aires,Ed.Codex

9.3

GINSBURG, M. Atlas of economic development.
don, The Univ. of Chicago Press, 1966.

Chicago,

Lon

9.4

IBGE. A tIas nacional do Brasil. Rio de Janeiro, IBGE/Conselho Nacional de Geografia, 1966.
Síntese dos fatos geográficos naturais e culturais, sua lo
calização, distribuição, fatores determinantes
e tendên=
cias de sua eVOlução através do espaço brasileiro. Compos
to de duas partes fundamentais: Brasil Geral e Brasil Re=
giC;lnal.Destaca a existência de tr~s ~randes conjuntos regi£
nalS: Sudeste, Nordeste e Amazon~a (Centro-oeste).

11

9.5

OXFORD ECONOMIC ATLAS OF THE WORLD.
3. ed. Oxford, Univ.
Press, 1965.
Apresenta mapas e índices estatísticos de produtos mundiais, arranjado por país. Dá um quadro da produção
e
de quantidades precisas.
Informações sobre o comércio,
indústria, agricultura dos diversos países do mundo, dl
vidido em duas partes:
1. Mapas
das mercadorias e produtos agrupados em 10 se,...
çoes.
2. índice por países dividido estatisticamente, mostran
do a importância daquelas mercadorias e produtos, pã
ra economia do país produtor.
Ampliado e suplementado
regionais Oxford:
-

pela série de Atlas econômicos

The middle East and North Africa (1960);
The U.S.S.R.
and Eastern Europe (1956);
The Africa (1965);
The Canada and the United States
(1967);

Cada atlas dá informações econômicas, geográficas,
sociais sobre a região específica, mapas tópicos, e um di
cionário geográfico.
Obs.: Existem atlas regionais publicados pela Divisão de
Geografia, do IBGE, para o Brasil.
9.6

VÂN ROYEN, W., ed. Atlas of the world's resources. Engl~
wood Cliffs (NJ), Prentice-Hall, Univ. of Maryland, 1952-1954.

Conteúdo: v.l: the agricultural resources in the world;
v. 2: the mineral resources of the world.
Dá um panorama geral da distribuição geográfica dos pro
dutos agrícolas mundiais e apresenta a situação mundial
com respeito à produção e reservas minerais, inclui ma,".
pas e grar
lCO S.
10

LIVROS DE TEXTOS, REVISTAS ACADÊMICAS

-

Refere-se às publicações específicas a cada área dos Es
tudos Econômicos.
Princeton Universi ty - "Special Papers" em economia internacional - essay
"Studies ln International
ences" - essay
Yale University
American
nals.

Sci-

- Papers

Economic

Association

- Monograph,

papers, jou~

6.3

APÊNDICE

Relação Seletiva de Instituições Econômicas

Relação

6.3

Seletiva

de Instituições

- Âmbito
AEA.

American

Economic

CED.

Commi ttee for Economic

Internacional

Association.

Centro

Latinoamericano

CEMLA.

Centro

de Estudios

Monetarios

DE ESTUDOS

DE ECONOMIA

CENTRO

DE ESTUDOS

DE ESTATíSTICA
Econômica

de Estudios

U.S.A.

de Chile.

Latinoamericanos.

México.

Lisboa.

ECONÔMICA.

para América
Urbanos

CIDU.

Centro Interdisciplinário
Santiago de Chile.

CLACSO.

Consejo
res.

IBRD.

International
Washington.

IEPAL~

Instituto
drid.

ILPES.

Insti tuto Latinoamericano
de
Social.
Santiago de Chile.

Latinoamericano

Latina

(Rio).

de Desarrollo
de Ciencias

de Estudios

Politicos

INSTITUT

FOR INTERNATIONAL

Sociales.

INSTlTUT

OF SOCIAL

STUDIES.
DI TELLA.

de

Ciencias

STUDIES.

Ma-

Economica

y

Sociales

y

Sweeden.

Buenos Aires.

INTERNATIONAL

FINANCE

SECTION.

Princeton

INTERNATIONAL

MONETARY

FUND.

Washington.

ASSOCIATION.

London.

ISEA.

1nstitut

de Science Économique

OEA.

Organizacion

de los Estados

OECD.

Organization
ris.

for Economic

University.

Appliquée.

Americanos.

Cooperation

New Jersey.

Paris.
Washington.

and Development.

Pa

New York

FAO. Food and Agriculture organization
1LO. 1nternational Labor Organization
(01T)
UNDP. United Nations Development Programme
UNESCO. United Nations Educational, Scientific
ganiza tion.
United Nations
Geneve.

Latina.

Hague.

ECONOMIC

UNR1SD,

Buenos Ai-

Development.

Planificación

INTERNATIONAL

NAT10NS.

and

para America

Fac.

ECONOMIC

Buenos Aires.
Urbano y Regional.

Bank for Reconstruction

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS.
Econ.
Buenos Aires.

ONU. UN1TED

Lisboa.

Y Regionales.

Centro

TOCUATO

Santiago

AGRÁRIA.

CEUR.

INSTITUTO

New York.

de Demografia.

CENTRO

CEPAL •. Comissão

-

Development.

CELADE.

Econômicas

Research

and Cultural

Inst. for Social Development.

Or

2

- Âmbito Nacional -

CAEN.

Centro de Aperfeiçoamento
taleza.

CEBRAP.

Centro Brasileiro

CEDEPLAR.

de Economistas

de Análise

Centro de Desenvolvimento
- UFMG. Belo Horizonte.

do Nordeste.

e Planejamento.
e Planejamento

são Paulo.
Regional

CENDEC.

Centro de Treinamento
Brasília.

CEPAL.

IL~ES do Brasil. Rio de Janeiro.

CETREDE.

Centro de Treinamento
gional. Fortaleza.

CNC.

Confederação Nacional do Comércio.
revistas: Comércio e Mercado.

CNI.

Confederação Nacional da Indústria. Rio de Janeiro
pos de Desenvolvimento Regional).

CNRH.

Centro Nacional

CONCEX.

Conselho

ETENE-BNB.

para o Desenvolvimento

em Desenvolvimento

de Recursos

Nacional

Fo£

Econômico.

Econômico

e Re

Publica entre outras
(Gru

Humanos. Rio de Janeiro.

de Comércio

Exterior. Rio de Janeiro.

Depto. de Estudos Econ. do Nordeste.

Fortaleza.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. EPGE. Escola de Pós-Graduação
mia. Rio de Janeiro.
de Administração

em

Econo

IBAM.

Instituto Brasileiro
Janeiro.

Municipal.

Rio de

IBGE.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Janeiro. (Delegacias Regionais).

Rio de

INCRA.

Instituto Nacional de COlonização
Brasil. Rio de Janeiro.

INDI.

Instituto Nacional de Desenvolvimento
de Janeiro. (Delegacias Estaduais)

IPE.

Instituto

IPEA.

Fund. Instituto
sília.

MEC.

Ministério de Educação e Cultura.
revistas: Cultura e Educação.

MINTER.

Ministério

de Pesquisas

Econômicas.

de Planejamento

e Reforma

Agrária

no

da Indústria. Rio

USP. são Paulo.

Econômico e Social. Bra
Publica

entre

outras

do Interior.

SUDENE.

Superintendência
Recife.

do Desenvolvimento

do Nordeste.

SUDAM.

Superintendência

do Desenvolvimento

da Amazônia. Belém.

3

SUDESUL.

Superintendência
Porto Alegre.

do Desenvolvimento

SUDECO.

Superintendência

da Região Centro-Oeste.

SUVALE.

Superintendência
nelro.

do Vale do são Francisco.

SUFRAMA.

superintendência

da Zona Franca de Manaus. Manaus.

BNH.

Banco Nacional

SERFHAU.

Serviço Federal
neiro.

de Habitação.
de Habitação

BANCO DA AMAZÔNIA.

Belém.

BANCO DO NORDESTE

DO BRASIL.

SUDEC.

S/A.

da

Região

Sul.

Brasília.
Rio de J~

Rio de Janeiro.
e Urbanismo.

Rio de ja-

Fortaleza.

Superin tendênci a do Desenvol vimen to Econômico
For tal eza.

e Cul tural.

6.4

APÊNDICE:

Associação Brasileira de Normas Técnicas

Referências Bibliográficas. Rio de Janeiro, P-NB-66, 1970
/Estudos de Documentação/

65

025.325
ABNT

REFERtNCIAS BIBLIOGRAFICAS
Normas brasileiras

REFSRENCIAS

BIBLIOGRAFICAS

Projeto de Norma
elaborado pela Comissão de
Bstudo de Documentação
da

Associação

Brasileira

de Normas Técnicas

Rio de Janeiro
1970

PNB-66
1970

025.325

REFER~NCIAS BIBLIOGR~FICAS
Normas brasileiras

ABNT

PNB-66
1970
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1 - OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO
Esta norma tem por objetivo estabelecer

o modo pelo qual devem ser

referenciadas ..
as publicações mencionadas num determinado trabalho, relacionadas em bibliografias

ou objeto de resumos ou recensões. Esta norma não se

aplica a incunábulos, obras raras, valiosas, ou notáveis por qualquer motivo, que, por sua natureza, exigem uma descrição mais detalhada.
2 - DEFINIÇOES
2.1 - Referências bibliográficas é um conjunto de indicações precisas e
minuciosas que permitem a identificação de publicações, no todo ou em parte.
2.2 - Elementos essenciais de uma referência bibliográfica são os indis
pensáveis à identificação de publicações mencionadas em qualquer trabalho.
2.3 - Elementos complementares de uma referência bibliográfica são aque
les, facultativos, que, acrescentados aos essenciais, permitem caracterizar,
localizar ou obter as publicações referenciadas em bibliografias, resumos ou
~

recensoes.
3 - LOCALIZAÇÃO
A referência bibliográfica pode aparecer:
a) inteiramente incluída no texto;
b) parte no texto, parte em nota;
c) em nota de rodapé ou de fim de texto;
d) em lista bibliográfica,

sinalética ou analítica;
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e) encabeçando resumos ou recensões
4 - ESPECIFICAÇÃO

~ ORDEM DOS ELEMENTOS

Os elementos de referência,

enumerados de 4.1 a 4.4 devem ser tirados,

sempre que poss1vel, da fôlha de rosto. Quando se tratar de parte de uma p~
blicação (4.5 a 4.8) os elementos serão tirados do cabeçalho
nunca de indices, sum~ios , legendas, etc .Se
transliterados

de acôrdo com um código internacionalmente

ma os elementos complementares
4.1

necess~io,

dessa

parte:

os elementos serão
aceito. Nesta no!

da referência estão impressos em itâlico.

_ PUBLICAÇOE.S AVULSAS (LIVROS,

FOLHETOS , SEPARATAS, TESES.

ETC.)

CO!:

SIDERADAS NO TODO

a) Autor da publicação

(ver 6)

b) Titulo da publicação

(ver 7)

c) Titulo original (quando tradução) ou tradueão do titulo (quando em
dioma pouco difundido)
d) Tradutor,
e) N~ero

prefaciador,

j

(ver 7.3 e 7.4)
introdutor, etc. (ver 7.5)

de edição (ver 7.6)

Notas tipográficas

(ver 5.1.1)

f) Local de publicação

(ver 8.1)

g) Bditor (quando não coincidir com o autor) (ver 8.2)
h) Ano de publicação

(ver 8.3)

Notas bibliogrâficas

(ver 5.1.1)

i) Número de páginas ou de volumes (havendo mais de um) (ver 9.1)
j)

Indicação de ilustrações,

1) Dimensão

tabelas, etc. (ver 9.2)

(altura em cm) (ver 9.3)

Notas especiais

(ver 10)

m) Titulo da série (coleção, cadernos,

etc.), número da pUD1icacão na s

rie e nome do diretor (ver 10.1)
n) Indicação de separata (todos os elementos que c orre spondem à separat

(ver 10.2)
o) Indicacão de bibliograf~as,
p) Preço (ver 10.4)

resumos e sinopses (ver 10.3)
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q) Outras

Notas

(ver

10.5)

*
EXEMPLOS

Elementos

Elementos

essenciais
a) Livros

complementares

e Folhetos

BANCOINTERAMERICANO
DE DESENVOLVIMENTO,Washington.
Estudios
recientemente
terminados,
en curso
o programados por las distintas
entidades
interesadas
en la integración latinoamericana:
al 30 de
junio de 1968. Washington, 1968.
64 p.

BANCOINTERAMERICANO
DE DESENVOLVIMENTO,washington.
Estudios
recientemente
terminados,
en curso
o programados por las distintas
entidades
interesadas
en la integración latinoamericana:
al 30 de
junio de 1968, Washington, 1968,
64 p. Tí tulo de capa:
Estudios
sobre integración
latinoamerica-

na.
CHILDE, V. Gordon. O que aconteceu
na história.
Rio de Janeiro,
Zahar
Ed. 11960\--287 p.

CHILDE, V. Gordon. O que aconteceu
na história
What happened in historyl Rio de Janeiro,
Zahar Ed.
119601
287 p., 21 cm (Biblioteca
de Cultura Histórica)
Cr$ 350,00.

FERNANDES,Florestan.
Mudanças sociais no Brasil;
aspectos
do desenvolvimento da sociedade brasileira.
são Paulo,
Difusão Europ~ia do Livro, 1960. 401 p.

FERNANDES,
Florestan.
Mudanças sociais no Brasil:
aspectos do desenvolvimento da sociedade brasileira.
são Paulo,
Difusão Européia do Livro,
1960. 401 p., 21
cm (Corpo e Alma do Brasil,
3,
dir. F. H. Cardoso)

t

I

Mensão da Tese, entre parênteses,
na língua original
(thesis,
These, Dissertação,
etc.)
seguido do título
acadêmico (dout. livre doc., cátedra,
etc.),
separado por travessão,
e abreviado,
sempre que possível,
mencio
nando th a especialidade,
e do nome da Instituição
a qual foi apresenta
da a tese, e o local.
Ex.: PAIVA, Maria Helena de Novais. Contribuição
para uma estética
de
ironia.
Lisboa, Centro de Estudos Filológicos,
1961, 562 pgs. Dissertação
(lic.
filol.
rom.) - Fac. Let. Univ. Lisboa.
Extraído de NB-60 IN: Normalização
de Documentação no Brasil,
pgs. 93-101.
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WICISBLL, Inut. Value capital
and
rent.
London, G. Allen & Unvin,
.
.1954. 180 p.

-

b) Separatas

WICKSELL,Inut.
Value
capital
and
~
•. Transl.'
by S.• H. Frowein.
London; G. Al1en & Unwin. 1954 •
180 p.,' 22 cm (The Library of Economics) Bibliografia
p. 169~75.
Ori 9ina1 al emão.
de livros

INOWLES,William H. Industrial
conflict
and unions. Berkeley, Cal. ,
Insti tuto of Industrial
Relations,
1961. Separata
de MOORE,
Wilbert E., ed. Labor commitment
and social change in developing
areas. New York, s. ed., 1960.
p. 291-312.

INOWLBS,William H. Industrial
conflict.and
uniol1s. Berkeley,
Cal.,
Instituto
of Industrial
Relations.
1961. Separata
de MOORE,
Wilbert E., ed. Labor commitment
and social
change in developing
areas.
New York, s.
ed,' ,.1960,
p. 291-312.,

MUA'OZ
AMATO,Pedro.
Planejamento.
Rio de Janeiro,
FGV/EBAP, 1955.
55 p. Separata 'de Introducci6n
a la administraci6n
p'Ó.blica. Mexico, Fondo de CulturaE.conomica,
1955. Capo 3.

MUNOZAMATO, Pedro. Planej amento I
Planificaci6nl
'T.rad.
'Benedícto
Silva.
Rio de'Janeiro,
FGV/EBAP,
1955. 55p. Separata
de Introduccion a la administraci6n
p'Ó.blica.
Mexico, Fondo de Cultura Economica,
1955. Capo 3.

c) Separatas
CHAGAS,Valmir, reI. Articulação
da
escola média com a superior
(indicação n. 48 do CFE aprovada em
15 dez. 1967)
2. ed. I Rio de Janeiro I MBC,Conselho Federal de Educação, 1968.
30 p. Separata de Documenta, Rio
de Janeiro
(79):
92-115, dez.

1967.
DIEGUBSJUNIOR, Manuel.
Um estudo
a ser feito:
o da ârea cultural
luso cristã.
Lourenço Marques,
Sociedade de ~studos da Provincia de l1oçambique, 1960. Separata
do Boletim da Sociedade de Estudos de Hoçambique,
Lourenço
Marques, 29 (125, pt. 2) nov./
dez. 1960:-Seção E, Humanidades,
p. 1-6.

ae peri6dicos
CHAGAS,Valmir, rel.
Articulação
da
escola média com a superior
(indicação n. 48 do CF~ aprovada em
15 dez. 1967)
2. ed. IRia de Janeiro I MEC, Conselho Federal de Educação, 1968.
30 p.
(Publ.
29)
Separata
de
Document.a, Rio de Janeiro
(79):
92-115, dez. 1967.
DISGUESJUNIOR, Manuel.
Um estudo
a ser feito:
o pa ârea cultural
luso cristã.
Lourenço Marques, S£
ciedade
de Estudos da Provincia
de Moçambique, 1960. 6. p. Separata do Boletim da Sociedade
de~tudos de Moçambique,
Lourenço
Marques,
29 (125, pt.
2) nov./
dez. 1960. Seção E, Humanidades,
p. 1-6.

8

DIELS-tRANZ. Alcmenon de Crotona ISan
Josél Univ. de Costa Rica 119541
Separata. da Revista de Filosofia
de la Universidad de Costa Rica,
~(8): 386-404, 1954.

IIELS-[RANZ.
Alcmeon de Crotona.
Introd., trad. y notas' de Constantino Lâscares Comneno
I San
Josél Univ. 'de Costa Rica' 11954j .
Separata da Revista de Filosofia
de la Universidad de Costa Rica,
g(8): 386-404, 1954.

L.lMA, Elon Lages et alií. Esbôço da
situação da matemática no Brasil
ISãoPaulo, 19661 SeparatadeCiência e Cultura, São Paulo, lê.(1):
45-7, mar. 1966.

LIMA, Elon Lages et alUo EsbÔço da
situação da matemática no Brasil
Jsão Paulo, 19661Separata de CiênciaeCultura, São Paulo, lê.(l):
45-7, mar. 1966.

MACHLINE, Claude. Inflação e lote .econômico de comml
Rio de J aneirol FGV 19611 Separata da Revista de Administração de Emprêsas,
1(1): 17-33, maio/ago. 1961

MACHLINE, Claude. Inflação e lote economiço de compra I Rio de J aneiro I FGV 119611 Separata da Revi sta de Administração de Emprêsas,
1(1): 17-33, maio/ago. 1961. Bibliografia p. 33.

4.2 _ PUBLICAÇOES
RADAS

AVULSAS (LIVROS, FOLHETOS, MISCELANEAS,

EM PARTE (COLABORAÇÃO

EM

OBRAS COLETIVAS,

ETC.) CONSIDEATAS DE CONGRBS-

50S, VOLUMES, CAPITULaS, FRAGMENTOS, TRECHOS)
a) Autor da parte referenciada

(ver 6)

b) Titulo da parte referenciada

(quando fôr o caso) (ver 7)

ç) Titulo original da parte referenciada

(qu.~~do tradução)

do titulo (quando em idioma pouco difundido)
d) Autor ou Bditor-Autor

da publicação

(diretor,

ou tradução

(ver 7.3 e 7.4)
organizador,

compila-

dor, quando for o caso) precedido de In: (ver 6 e 6.4.1)
e) Titulo da publicação no todó -(ver 7)
f) Titulo original da publicação

no todo (quando tradução)

do titulo (quando em idioma pouco difundido)
g) Número de edição (quando
Notas tipográficas

ou traduçã~

(ver 7.3 e 7.4)

fôr o caso) (ver 7.6)

(ver 5.1.2)

h) Local de publicação

(ver 8.1)

i) Editor (quando não coincidir com o autor) (ver 8.2)
j)

Ano de publicação

(ver 8.3)

Notas bibliográficas

(ver 5.1.2)

1) Ndmero de p~ginas ou de volumes (quando houver mais de um) (ver 9.1)
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m) Indicação de ilustrações, tabelas etc. (ver 9.2)
n) Dimensão (altura em em) (ver"

9.31"

Notas especiais (ver 5.1.1 elO)
o) Ti túlo da série e número da publicação na série (ver 5;1. 3 e 10.1)
p) Indicação do volume, tomo, parte, capitulo,
inicial e final da parte referenciada

indicativo

e/ou páginas

(ver 9.1)

Obs.: Quando a parte referenciada não tiver titulo pr6prio, segue-se
a regra a partir de d) sem preceder com "In".
EXEMPLOS
Elementos essenciais

Elementos complementares

a) Partes de publicações avulsas, sem titulo
CONGRtS INTERNATIONAL DES BIBLIOTH~OUES
ET DES CENTRES DE DOCUMENTATION. La
Haye, Nijhoff, 1958. v.3, p.281-92:

CONGRtS INTERNATIONAL DES BIBLIO
TH~OUES DES CENTRES DE DOCLMEN
TATION !Internationalcongres;
of Libraries and Documen tarion
Centres I La Heye I Nijhoff, 1958.

ESDAILE, Arundell. A student manual of
bibl{ography. 2. ed. London, Allen &
Unwin and Library Association, 1932.
capo ?, A, p. 178-96.

ESDAILE, Arundell. A student manual of bibliography.2.
ed.
London, Allen & Unwin and Library Association, 1932. 383
p., i1., 2Ocm(libraryAssociÊ;
tion Series of Library Manuals,
1) capo 6, A, p. 178-96.

b) Partes de publicações avulsas, com titulo
AGRAMONTE, "Roberto. El hombre y la socie
dado In: --o Sociológia. 5. ed. La
Habana Cultural, 1949. V. 1, capo 2,
p. 21-39.

AGRAMONTE,. Roberto. El
la sociedad. In: --o
gia. 5. ed. La Habana
1949. 2 v. i1., 23,5
capo 2, p. "21-39.

hombre y
SocioloCul tural,
em, V. 1,

FERNANDES, Florestan. Análise demográfi
ca e análisemorfo16gica. In:--. Mudanças sociais no Brasil. são Paulo,
Difusão Européia do Livro, 1960. capo
7, item 1, p. 203-9."

FERNANDES, Florestan. Análise de"
mográfica e análise morfo169I
ca. In: -,-o Mudanças sociais
no .Brasil. são Paulo, Difusão
Européia do Livro, 1960. 401
p., 21 cm (Corpo e alma do Bra
sil, 3, dir. F. H. Cardoso) capo
7, item 1, p.203-9. Bibliogr~
fia, .p. 205-7.
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SOUSA, Otávio Tarquinio
de. José Bonif~
Cio. In:
Hist6ria dos fundàdores
do Império do Brasi 1. Rio de Janeiro.,;
J. Olympio, 1960. v. 5.

--o

SOUSA,'Otávio Tarquinio
de. José
Bonifácio.
In:
História
dos Fundadore's
do Império do
Brasi 1. Rio de Janeiro,
J. O-lym
pio, 1960 .. 10 v .•. i1. £2 cm v-:

--o

5.
c) Colaboração

em obras

coletivas

BAKAN,Paul et alii.
Learning
transfer,
and retention
in the judgement of ti
me intervals.
In: MICHIGANACADEMY
OF
SCIENCE, ARTSANDLETTERS, Ann Arbor.
Papers ••• (1958 meeting) Ann Àrbor,
Univ. ofMichigan
Press,
1959, v. 44,
part 2: social
science.
p.219-26.

BAKAN,Paul et ali i • Learning trar~
fer,
and retention
in the ju~
ementof
time intervals.
In:
MICHIGANACADEMY
OF SCIENCE,
ARTS AND LETTERS, Ann Arbor.
Papers • •.• (1958 meeÚng) Ann
Arbor, Univ. ofMichigan
Press,
1959. v. 44, part
2: social
science.
315 p.219-26.

CORÇÃO,Gustavo. O papel e a responsabi
lidade das elites
nos tempos presentes. In: BRASIL. Confederação
Nacional do Comércio. Problemas jurídicos
e sociais.
Rio de janeiro,
1959. p.
113-30.

CORÇÃO,Gustavo. O papel e a re~
ponsabilidade
das eli tes nos
tempos presentes.
In: BRASIL.
Confederação
Nacional do comé!,
cio. Problemas jurídicos
e sociais;" excetos
da "Carta Mensal".
lüo de Janeiro,
1959.
130 p. p. 113-30.

SCHNERB,Robert.
O século XIX; as C1Vllizações
não européias;
o limiar
do
século XX. In: CROUZET,Maurice, ed.
História
geral das civilizações.
são
Paulo,
Difusão Européia do Li vro, 1958.
to 6, v. 14, 355 p.

SCHI-lERB,Robert • O século XIX;
as ci vili zaçôes não européias ;
o limiar
do século
XX. I- n:
CIWUZET,. Haurice , ed. Bis t6ria
geral
das ci vi li zações.
são
Paulo,
Difusão Européia do Li
vro, 1958. 7 tomos em 17 volu
mes. t.6,
'.1.14, 355 p.

SPALDING, tilalter.
Bibliograi'i
a da revolu
ção federalista.
In: CONGRESSO
DA HI~
TÓRIA DA REVOLUÇÃO
DE 1894, 12• curi
tiba,
1944. Anais •..
Curitiba,
Governo do Estado do Paraná,
1944. p.
2~5-300.

SPALDING, \'lal ter. Bibliografia
da
revolução federalista
.. In: c:;:
GRESSODA HISTÓRIA DA REVOLJ=
ÇÃd DE 1894,12.
Curitiba,
194~
Anais .•• Curi ti ba, GovernQ SO
Es tado do Paraná, 1944. 595 p.,
est.,
foto,
reto,
planta,
23
cmp.
295-300.

4.3

- Publicações

a) Titulo
e 7. 2)

peri6dicas

da publicação

e se~iadas

consideradas

e subtituloquandonecessário

no todo
{ver

7.1.3;

7.1.4
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b) Abreviatura
c) Tradução

do título .(ver 7.2.4 e 7.2.6)

do titulo (qUando em idiomapouco

d) Local de publicação
e) Editor-Autor

difundido)

(ver 7.4)

(ver ~~~)

(entidade responsâvel,

e/ou editor comercial

se não constar do titulo)

(se nã~ for o mesmo)

(ver 8.2)

f) Data (ano) do primeiro volume, e, se apublicaçãocessou,tarnbén
do último

(ver 5.1.4 e 8.3)

9) Periodicidade
freguência

(semanal, lllensal,bimestral,

trimestral

etc •.)"ou

(irregular)

h) Preço (ver 10.4)
i) Endereço.
j) Titulo

(s) anterior

1) Idioma

(s) usado (s) na publicação

(es) (ver 7 •.2.3)

m) Indicação

de sinopses em outros idiomas

n)' Indicação

de bibliografias

(ver 10.3)

nas quais o periÓdiço é indexado

(ver

10.3.3)
o) Outras notas (ver 10.5)
EXEMPLOS
Elementos

essenciais

BOLETIM DO MUSEU PARAENSE EMUlO
GOELDI: Nova série. Antropol£
gia •.Belém, Insti tuto Nacional
de Pesquisas da Amazônia, 19-

Elementos

complementares

BOLETIM Dó MUSEU PARAENSE EMILIO
GOELDI: Nova série. Antropolà
gia. B. Mus. Paraense Emiliõ
Goeldi. Antropologia. Belém,
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, 19
Irregu
lar. Gratuita.
-

_o.

EDUCAÇÃO E CIt:NCIAS.SOqAIS. Rio
de Janeiro, Centro Brasileiro
de Pesquisas Edueacionais ,1956

EQUCAÇÃO E CIt:NCIAS SOCIAIS; Educ.
e Cio soco Rio de Janeiro, Cen
tro Brasileiro de Pesquisas E=
ducacionais, 1956 Quadrimestral. Gratuita
Rua VOluntários da Pátria, 107.
sinopses ~m inglês e espanhol.

MID-AMERICA; an historical rev~ew.
Chicago, The Ins titu te ofo Jesui t
History, 1919-

MID-AMERICA; an historical review.'
Chicago, The Ins titute of Jesrit
His~ory, 1919 - • Trimestral.
$2.00. 6525 Sheridan Road, Chi
cago 26, 111. Úlinois Catholic
Historical Review até 1929.
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SOCIOLOGIS~E MEDDELELSER; a Danish
soc~ologicai Journal.
.Sociol.
Medd. Isemestre sociológico I Co
penhagen, Sociologisk Institut:
1956-. Semestral 15 kr. Fiolstraede 4, Copenhagen K. , Dermark.
S~nopse em .inglês.

$OCIOLOGISXE MEDDELELSER; a Danish so
ciologicaljournal. Copenhagen, 80ci010gisk Institut, 1956-

4.4 - PUBLICAÇ~ES

PERICDICAS CONSIDERADAS

EM PARTE (SUPLEMENTOS,

FASc1cu

LOS, NÚMEROS ESPECIAIS, ETC.)
a) Titulo da public~ção
b) Abreviatura

(ver 7.?)

do título (ver 7.2.4 e 7.2.6)

c) Titulo do fascículo, .suplemento ou núméro especial, se for o caso.
d) Tradução do (s) titulo (s), quando em idioma pouco difundido

e) Local de publicação
f) Editor-autor

(ver 7.4)

(ver 8.1)

da publicação

(entidade respOnsável)

e/ou editor comer-

cial (~e não for o mesmo) (ver 8.2)
g) Indicação de volume, número e data :(mês e ano) da publicação.
h) N~mero total de páginas do fasciculo,

suplemento,

ou número especial

(ver 9.l.1)
i) Indicação do tipo de fasciculo,

suplemento

ou número

especial,

e do

editor especial do mesmo, se for. o caso.
Obs.: Deve-se fazer remissiva para o titulo. do
ou número espeCial

(tanto em catálogos,

fasciculo,

suplemento

como em bibliografias)

EXEMPLOS
ELEMENTOS ESSENCIAIS
a) núméro determinado,
ANH~MBI, são Paulo, v.46, n.136,
mar. 1962
b) número determinado,
THE ANNAL8 OF THE AMERICAN ACADEMY
OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE.
Sex and the contemporary American 'scene. Philadelphia, y.376,
mar.1968.
Editor
especial:
Edward 8agarin.

ELEMENTOS COMPLEMENTARES
sem titulo
ANHEMBI, são Paulo, v.46, n.136,
mar. 1962. 219. p.
com titulo
THE ANNALS OF THE AMERICAN ACADEMY
OF POqTICAL AND SOCIAL SCIENCE.
Ann. Amer. Acad. Pol. ando Seco
Sci. Sox and the contemporary
Arnerican scene. Philadelphia,
v.376, mar. 1968232 p.Editor
especial: Edward Sagarin.
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Remissiva:

SEX and contemporary American scene
ver
THE ANNALS OF THE AMERICAN ACADEMY
OF POLITICAL AND SOCIAL ,SCIENCE.
Sex and the contemporary American
scene
c) número especial, sem titulo

BOLETIM DO DEPLAN. Rio de Janeiro,
.. 1967. Número especial.

BOLETIM DO DEPLAN. B. Deplan. Rio de
Janeiro, SUNAB, Dep. de Planej-amen
to, 1967. 25 p. Número especial.-

d) número especial, com título
DOM CASMURRO. Centenário de Eça de
QUeiroz. RiodeJaneiro,
v.8, n.
405/406,1945.
Número especial.

Remissiva:

DOM CASMURRO. Centenário de Eça de
QUeiroz. Rio de Janeiro, 'v. 8, n.
405/406. 1945. '74 p. Número especial.

CENTENÁRIO de Eça de Queiroz
ver
DOM CASMUI<RO. Centenário de Eça de Queiroz

DROIT SOCIAL. Les rég,imes complémentaires de retrai te. Paris, v.
25, n.7/B, juil/aout 1962. Núme
ro special. Dir. J acques Doublet.

DROIT SOCIAL. Le~,régimescomplémentaires de retrai te. Paris, v. 25,
n.7/B, juil/aout 1962. p. 3~3-47&
Número special Dir. Jacques Doublet.

Remissiva:

de retraite

LES R~GIMES complémentaires
ver

IT SOCIAL. Les régimes complémentaires

de retraite

REFESA: 10 anos IRio de Janeiro, 1967\
Edição especial comemorativa.

REFESA: 10 anos IRio de Janeiro, Re
de Ferroviária S.A., 1967148 p:Edição especial comemorativa.

REVISrA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Atlas
de relações internacionais. Rio de
Janeiro, v. 29, n.l, jan./mar. 1967.
Caderno especial, 1.

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. R.
bras. Geogr.' Atlas de relações in
ternacionais. Rio de Janeiro, 'I~
tituto Brasileiro-de Geografin e
Estati.stica, Conselho Nacional de
Geografia, v.29, n.l, jan./mar.
1967. Caderno especial, 1.

Remissiva: ATLAS de relações internacionais
ver
REVISTA BRASILEI~A DE GEOGRAFIA. Atlas de
relações internacionais
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c) suplementos
BOLETIM INFORMATIVO DO CIESP-FIESP.
Panorama econômico. são Paulo, v.
65, n.6l4, 1961. Suplemento mensal,

30.

Remissiva:

4.5 - ARTIGOS

.

BOLETIM INFORMATIVO CIESP-FIESP.
B. inf. CIESP-FIESP. Panora~a
econômico. são Paulo, Centro e
Federação das Indústrias do £s
tado de são Paulo, v. 65, n.614:
1961. Suplemento mensal, 30.

PANORAMA econômico
ver
BOLETIM INFORMATIVO

CIESP-FIE3P.

Panorama

econômico

tradução

titulo (quando em

DE PERIODICOS

4~5.1 - FASCíCULOS

DE SERIAÇÃO REGULAR

a) Autor do artigo

(ver 6)

b} Ti tulo do. ar tigo (ver 7)
'c) Titulo original

(quando tradução)

idioma pouco difundido)

do

(ver 7.3 e 7.4)

d) Titulo do peri6dico

(ver 7.2)

e) Local de publicação

(ver 8.1)

f) Editor (entidade responsável)
g) Número do volume

ou

da publicação.

(ou ano) (ver 9.1.6)

h) Número do fasciculo

(ver 9.1.6)

i} Páginas, inicial e final, do artigo referenciado
j) Data do volume ou fasc1culo
1) Indicação

de iluÚrações,

m) Indicação

de bibliografias

(ver 9.1.5 e 9.1.6)

(ver 8.3)

tabelas etc. (ver 9.2)
e de sinopses

etc. (ver 10.3)

EXEMPLOS
Elementos

essenciais

Elementos

complementares

C~S,
Dácio de Arruda. CUba e o princi
pio da soberania. Revista Brasiliense,
são Paulo, (36): 94-9 jul/ago. 1961.

CAMPOS, Dácio de Arruda. CUba e o
princípio da soberania. Revista
Brasiliense, são Paulo (36): 94:9, jul/ ago. 1.961.

COSTALES SAMANIECO, Alfredo. Modesmos y
regionalismos centroamericanos: Costa
Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador
y Guatemala. América Latina, Rio de J-ª
neiro, ~(4):131-68, out./dez. 1963.

COSTALES SAMANIECO, Alfredo. Modes
mos y regionalismos centro ame:
ricanos: Costa Rica, Nicaragua,
Honduras; El Salvador y Guater..a
la. América Latina, Rio-de Ja:
neiro, CLAPCS, 6(4): 131-68,out.
/dez. 1963. il ~ tab. Glossário.
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ENCUESTAS comparativas dá fecundidad
en América Latina; proyecto de e~
tudio. Am~rica Latina, Rio de Ja~
neiro, ~(4): 105-12, out./dez~,
1963.
4.5.2 - FAScíCULOS,

ENCUESTAS comparativas de fe~ndidad
en América "Latina; proyecto de e~
tudio • América Latina, Rio de J aneiro, CLAPCS~ 6(4): 105-12, out./
/dez. 1963.
-

SUPLEMENTOS OU NnME~OS ESPECIAIS

a) Autor do artigo (ver 6)
b) Titulo do artigo (ver 7)
c) Ti tul0 original

(quando tr~dução). ou

idioma pouco difundido)
d) Titulo do peri6dico

tradução do titulo (quan<lo em

(ver 7.3 e 7.4)

(ver 7.2)

e) Título do fascículo,

suplemento ou número especial,

quando for o ca

50.

f) Local de publicação
g) N~ro

(ver 8.1)

do fascículo,

suplemento

ter numeração pr6pria

ou número especial, no caso de este

(ver 9.1.6)

h) Número do volume e fascículo do peri6dico

quando o fascículo,

mento ou número especial, não tenha numeração

pr6pria

supl~

(ver 9.1.6)

"i) Páginas, inicial e final, do artigo re;ferenciado(ver 9.1.5 e 9.1.6)
j) ,Data do fascículo,

suplemento ou número especi~l

1) Indicação de ilustração,

bibliografias

(ver 8.3)

e outras notas (ver 9.2, 10.

3 e 10.5)
m) Indicação do tipo de fasciculo,

suplemento

ou número especial ou do

editor do mesmo! se for o caso.
EXEMPLOS

.

a) com numeraçao do peri6dico

(ver'h)

BLAVlGNAC, Etienne. Cadres et probl~mes démographiques. oroi t Social. Les régimes
complémentaires de retrai te. Paris, 25
(7/8): 403-11, juil./aout
1962. Número
special. Dir. Jacques Doublet.
EXPORTAÇÃO brasileira de café. Boletim do Departamento Econômico I do I lBC. Rio de J~
neiro, 3:1-4, nov.1966, .tab. Número esp~
cial.
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FIRSOUE,Y~ A propos du la~cat; eréer des
liens. Perspectives de catholicité. Mi~
sion et la~cat, Bruxelles, 25(4): 23342, 1966. Número special. -b) com numeração própria
CARV ALHO '..Delg ado de. q mercado Comum Europeu. Revista Brasileira de Geografia.
Atlas de Relações Internacionais, Rio
de Janeiro (1):2-8,1967. Caderno especial da Revista Brasileira de Geografia.
~(l)jan./mãr.
1967.
c) com omissão de elementos
BRASIL. Leis, decretos etc. Lei nQ 5.172de
25-10-1966. Revista de Finanças Públicas, Rio de Janeiro, nov. 1967, p. 10-48Edição suplementar.
ORIGENS e causas da criação da Rede. REFES
10 anos, Rio de Janeiro 119671 p. 2-6. E
dição especial comemorativa.
4.6 - ARTIGOS DE JORNAIS
a) Autor do artigo (ver 6)
b) Titulo do artigo (ver 7)
c) Titulo original (quando tradução) ou tradução do titulo (quando
em idioma pouco difundldo)

(ver 7.3 e 7.4)

d) TítulO do jornal (ver 7.2)
e) Local de publicação

(ver 8.1)

f) Data (dia, mês, ano) (ver 8.3)
g) Número ou titulo do caderno, seção, suplemento etc.
h) Página (s) do artigo referenci ado (ver 5.3 e 9.•1. 4)
i) Número de colun& (s) ou número de ordem da (s) coluna (s)

EXEMPLOS
ACQUAZUL ENGENHARIA S.A. Ata da Assembléia
Geral Extraordinária, realizada em 26 de
maio. de 1962. Diário Oficial Idol Estado
da Guanabara, lho de Janeiro, 27 set.l962.
Sociedades. p. 21.523, c.2."
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AMORA, Jourdan. Mendicância ..Úl tima Hora, Ni
ter6i, 17 out. 196~.•Cidade aflita. p. 2,
1 c.
BRASIL. Leis, decretos etc. Decreto n.64.972
- 11 ago. 1969. Altera Q enquadramento do
pessoal do Ministério do Exército beneficiado pelo art. 22 da lei n. 3.967, de 5
out. 1961. Diário Oficial,
Brasilia, 12
ago. 1969. p. 6.84~-50.
SANTOS, J. Alves dos. Por que luta portugal
na Âfrica. O Estado de são Paulo. são Pau
lo, 28 maio 1967. p. 64. 4 C.
são.PAULO ajuda pesquisas com biblioteca de
medicina. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 26/27 abr.1970. p. 35, 1. cad. C. 2,3e
4.

YALTA, condonúnio e Terceiro Mundo. 'Correio
da Manhã, Rio de Janeiro, 9 fev. 1969. C~
derno Internacional, p. 3, 4 C.
OBS: Conservar o artigo, quando ele fizer parte do titulo
4.7 ..:PATENTES
a) Classificação

internacional e nacional.

b) Tipo do documento (patente) na língua original.
c) Nome do país, na língua do compilador.
d) Número da patente (de inve.nção, do modelo ou desenho industrial) in
cluindo qualquer prefixo e/ou sufixo.
e) Nú~ero da patente principal, qU~1do o documento é uma patente su~si
diária.
f) Número da patente subsidiária, se for o caso.
g) Titulo da patente na lingua original.
h) 1radução do titulo, na língua do compilador.
i).I~ome e domicilio do detentor da patente (concessionário

ou ins ti tui

çao que colaborou ou patrocinou a invenção)
j) Nome do inventor (pessoa fisica ou juri'dica)
1) Número e data do dep6sito. incluindo qU.alquer prefixo e/ou s1).fi;.:o.
m) Data da concess'à,).
n) Indicacão do órgão dc public2ção e data, quando for o

C2S0.
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EXEMPLOS
Elementos complementares

Elementos essenciais
MODELO INDUSTRIAL

MODELO INDUSTRIAL

BRASIL. M.I. n.06468. Forma ou
configuração para caixas de
aparelhos radio-receptores:
6 fev. 1962.

BRASIL. M.I. n.06.468. Forma ou
configuração para caixas de
aparelhos radio-receptores.
Indústria e Comércio de Aparelhos Eletrônicos "Sterlin"
Ltdç.. são Paulo, .SP•. T. n •.
141.138, 19 -juL 1962. 6°fev.
1968 ~ IBBD Noticias, Rio de
Janeiro, 2(1/2):136-7, jan./
/abr~ 1968.

PRIVILtGIO DE INVENÇÃO

PRIVIL~GlO DE INVENÇÃO

BRASIL. P.I. n.77.699. Dispositivo de vedação de 61eo. 30
jan. 1968.

BRASIL. ~.I. n.77.699. Dispositivodevedação
de 61eo. Karl
A. Kling~r. Naperville. EUA.
T. n.108.881. 3 mar.1959. 30
jan.1968. IBBD Noticias, lüo
de Janeiro, g(1/2):121, jan./
abr.1968.

4.8 - ÁCÓRDÃOS, DECIS~ES E SENTENÇAS DAS CORTES OU TRIBUNAIS
a) Nome do local (país, estado ou cidade)
b) Nome da Corte ou Tribunal.
c) Ementa do ac6rdão.
d) Tipo e número do recurso (agravo de instrumento,

agravo de petição,

apelação civil, apelação criminal, embargos, habeas-corpus, mandado de
seg~ança,

recurso extraordinário,

recurso de revista etc.)

e) Partes litigantes.
f) Nome do relator, precedido da palavra "Relator

li.

g) Data do ac6rdão, sempre que houver.
h) Indicação da publicação que divulgouoac6rdão,

decisão, sentença, etc.

d~ acordo com as regras cabíveis da presente norma."
i) Voto .vencedor e voto vencido, quando houver.
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EXEMPLOS
BRASIL. Supremo Triounal Federal. O Instituto
de Resseguros do Brasil é sociedade de ec£
nomia mista que responde perante a Justiça
comum, salvo quando a união intervem no pr£
cesso. Interpretação do art.31,V,
letra a,
da constituição. RE n.35.029, do Rio Grandedo Sul. Instituto de Resseguros do Brasil versus Prefeitura de Porto Alegre. -Rela~or: Min. Luis Galloti. Ac6rdão de" 6 jun.
1957. Revista de Dir€ito
Administrativo,
Rio de Janeiro, (51):298-301, jan./mar.1958.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. O Banco do
Brasil goza de isenção de impostos estaduais
e municiRais. RE n.21.339. Banco do Brasil
S.A. versus Prefeitura Municipal de Limeira. Relator: Min. Ribeiro da Costa Ac6rdão
de 16 out. 1953. Revista de Direi to Adminis trati vo, Rio de Janeiro (44)-150-6, abr./
/jun. 1956.
5 - REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO
5.1 - Pontuação
5.1.1 _ Os vários elementos da referência

bibliográfica

tor, título da obra, notas tipográficas

- nome do au-

(imprensa), notas bi-

bliográficas

e notas especiais - devem ser "diferenciadas tip£

graficamente

e separados entre si por ponto seguido de dois es

paços.
Ex.: MCMILLEN, Wayne. Statistical methods for
social workers. Chicago, Union of Chi
cago Press, 1952. 564 p., il. Bibliografia p. 429-30.
5.l. 2 - Os elementos das notas tipográficas

e bibliográficas devei!",
ser

separados entre si por virgula.
Ex.: OMEGNA, Nelson. A cidade colonial. Rio de
""Janeiro, J. Olyrnpio, 19G1. xVi + 344 p.,
il.

5.l. 3 - 1-. nota especial de série é, por t:t:'adição,
apresentada en tre F~
rênteses

(ver 10)

Ex.: OMEGNA, Nelson. A cidade colonial. Rio de
Janeiro, J. Olympio, 1961. xvi + 344p ..
il. (C01. Documentos Brasileiros, 110)
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5.1.4 - Ligam-se por hífem 'as páginas inicial e final das partes ref~
renciadas,

bem como as datas limite de determinado

per10do da

publicação.
Ex.: CORÇÃO, Gustavo. ~ papel e a responsabilidade das eli tes nos tempos presentes.
In: BRASIL. Confederação Nacional do Co
mércio. Problemas jur1dicos e sociais-:Rio de Janeiro, 1959. p. 113-30.
UNION FRANÇAISE DES ORGANIS~~S DE DOCUMENTATIO'N. Cours téchnigues de documentation. 1 ere. année: Documentation gene(session 1948-1949) Paris, 1951.
670 p.

rãle

5.1. 5 - Indicam-se

entre colchetes, os elementos

que

não figuram

obrâ referenciada. (depois de lido o documento,
feitas deverão ser entre COlchete)

na

as inclusões

5.2 - Tipos e corpos.
5.2.1 - Emprega-se

o versal, versalete,

nos sobrenomes

dos autores in

dividuais

nos nomes das entidades coletivas, nos titulos de p~

ri6dicos,

e na primeira palavra do titulo, quando consti tuirem

a entrada da referência.
Ex.: AYALA, Francisco
BANCOINTERAMERICANO
DE DBSENVOLVIMENTO
REVISTA BRASILEIRA DE ESTAT1sTICA
TRATADOS econômicos internacionais
5.2.1.1 - Nas referências

à parte de obras,

a indicação da obra prin-

cipal, prec'edida de "In", segue a mesma norma.
Ex.: CORÇÃO, Gustavo. O papel e a responsabilidade das eU tes nos tempos presentes , In:
BRASIL. confederação Nacional do comércio. Problemas jurídicos e sociais. Rio
de Janeiro, 1959. p. 113-30. '
5.2.2 - Emprega-se

o versal, versalete na letra inicial

das séries e peri6dicos;

dos

titulc)s

bem corno nos nomes das entidades

tivas e de editores.
Ex.: BRASIL. Ministério da Educação e CUltura
coleção Documentos Brasileiros
Editora Civilização Brasileira

cole
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5.2.3 - Emprega-se

o itâlico nos

ti tulos

das obras e de peri6dicos quê.!!'

do não iniciam a referência.
Ex.: AYALA, Francisco.

Tratado de sociologia.

Madrid, Aguilar,
5.2.3.1 - ~ desnecessârio
viaturas

1959, 558 p.

o uso itálico em expressões

latinas e abre-

que jâ se incorpora:ranaodomfniocomum:

C~, cf., etc., i.e., et.seq., ibid., id.,

In, c.g., a.

loco cit., q.v.,

apud, ~t aliL
5.2.4 - Emprega-se

o redondo em todos os demais cpsos.

5.3 - Numeração
5.3.1 - Em listas bibliogrâ£icas,
consecutivamente

as referências

devem

ser numeradas

em ordem crescente.

5.3.1.1 - Nas listas bibliográficas,

ordenadas 'alfabeticamente,

meros devem preceder as respectivas

ref~rências.

Ex.: 1 - BARRETO, Adolfo Castro. Povoamento e
população; poli tica populacional
brasileira. Rio de Janeiro, J. 01YJ1l
pio, 1951. 411 p. (coleção DOeu:
mentos Brasileiros, 68) Bibliogr~
fia.
2 - DICKt-1ANN,Enrique. Poblaci6n y imigraci6n. Buenos Aires,
Ed. Lousada
119461 161 p.
3 - MCMILLEN, Wayne. Statistical methods
foro'social workers. Chicago, Univ.
af Chicago Press,
1952. 564 p. ,
il. Bibliografia p. 429-30.

os nú
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5•.3.1.:2 - Nas listas
bibliográficas
ordenadas sistematicamente as referências
.
.
devem ser precedid'as dos respectivos
esquerda) e número de ordem
Ex.:

.(ã

índices

de classificação

(à

direita)

311.1: 3.001. 5
1
MCMILLEN, Wayne. Statistical methods
for
social workers. Chicago, Univ. Of Chicago Press, 1952. 564 p~, il. Bibliografia
p. 429-30.
312: 325
2
BARRETO, Adolfo Castro. Povoamento e população; pOlítica populacional brasileira.
Rio de Janeiro, J. OlymPio, 1951. 411 p.
(Coleção Documentos Brasileiros, 68) Bibliografia.

., 3
rac~on.
161 p.

312: 325.1
DICKMANN, Enrique. población
Buenos Aires, Ed. Lousada
- A numeração

das "referências em notas de rodapé deve ser consecuti

va, por partes ou capítulos
6

- AUTORES

(ver 11. 2 a 11.4)

(Pessoa ou entidade coletiva fundamentalmente

responsável

pela criação do conteúdo intelectual ou artístico de uma obra)
6.1
6. L 1

- Pessoas físicas
, .
_ QuandO a Çlbra tem um un~co autor, menciona-se o sobrenome do autor,
seguido does) prenome(s)

separado(s)

por vírgula, devendo o sobre

nome ser impresso em versal ou versalete.
Ex.: ANTONIL, André João
BARBOSA, Francisco de Assis
GOETHE, Johann wolfgang vqn
LA FONTA~NE, Jean de
LIMA, Alceu Amoroso
6.1. 2'

- Quando a obra tem dois autores',mencionam-se ambos, na ordem em que
aparecem na publicaç~o

ligados por

"&

11

(sempre o sobrenome an tece-

dendo o prenome)
Ex.: MURET, pierre & 'SAGNAC, Philippe
6.1.3

- Quando há mais de 2 autores, menciona-se o primeiro, seguido de "et
alii"',
'Ex.: RACHOU, René Guimarães

et alii
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6.,1. 3.1 - Quando a identificação
tores,
Ex.:

separados

da obra

por

e exigir,

mencionam-se

todos

os au

IIjll.

GRABBE,Eugene M.j RAMO,simonj WOOLDRIDGE,
Dean E.
Handbook of automation,
computation
and controlo
New york, J. Wiley & sons, 1959. 3 v.
GILLE, J. C. j DECAULNE,P. j Pt:LEGRIN,M. Méthodes modernes d' études des systemes asservis.
paris, Dunod,
1960, 400p.

- .Os nomes são transcritos

6.1.4

do,
Ex.:

6.1. 5

transliterados,

como figuram.

no trabalho

se necessário.

como autor

coletiv?-l-, 'desde

o editor

que não se trate

acrescentando-se

depois

intelectual.

ou compilador-)(- da obra

de periódico

Os títulos

nobiliárquicos,

conservados
Ex.:

6.1. 7

referência.

Ex.:

.y-

*"..

universitários,

soment~ quando indispensáveis

seri~

pertínente.

no 'Brasil.

profissionais,

à identificação

etc.

são

do autor.

CLARK, william,
M. P., M.R.C.S.
CL!ü~K, william,
A.R.LB.A.
BALFOUR,Robert, cirurgião
BALFOUR,r<obert, y'evdo.

_ No caso

do,

ou publicação

do prenome a abreviatura

Ex.:, AZEVEDO,Fernando de, com: As ciências
Isão Paulol Helhoramentos,
s.d. 2 v.
6.1.6

refer'encia

CUNHA,'.J. F.
TOLSTOI, Lev

Considera-se

da,

tal

entre

de obra

publicada

sob pseudônimo,

Quando o verdadeiro
colchêtes,

BLAKE, Nicolas:

nome for

este
muito

depois

do pseudônimoH-;

pseudo

\Lewis,

Cecil

deve ser adotado
conhecido

na

é indica

Day\

Compilador é a pessoa que produz uma obra colecionando
e juntando nlat~
rié'll escrito
ou itqn'esso,
extraído
de obras de vá.:l'ios autores
- PeSSO<1
que seleciOlléJ e cop,bina n1.'.r,l?l'
obra, extratos
e ci tações tiradas
de outro
auto3" •
Em lista
bibliográfi.ca
far-se-á
remissiva
ou referência
deiro para o pseudônimo. HOlneildotado por um autor paro
curecer
sua idcnU.dacle.

do nome verdaocultar
ou obs
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6.2
6.2. I

.
. *
Entldades
cqletlvas
Quando uma entidade coletiva assume integral responsabilidade

por um

trabalho, a entidade é tratada como autor. O nome usado para a enti
dade coletiva deve ser o seu título oficial ou, na falta deste, o no
me sob o qual aparece na obra, impresso
a pri~ira

em versal ou versalete até

vírgula ou ponto da referêncía.

Obs.: Juntar o nome em que se localiza a entidade se o mesmo for us~
do em locais diferentes.
Ex.: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, Rio de
Janeiro.
6.2.2 - Quando a entidade coletiva é órgão administrativo

de um país, fede-

ração, estado, província, muniçípio, localidade, etc., seu nome deve
ser precedido pelo nome da respectiva unidade geográfica na forma tra
dicional portuguesa.
Ex.: ALEMANHA (distinguindo se necessário. Alemanha Ocidental: Bundesrepublick Deutsch~and, da Alemanha
Oriental: Deutsche Demokratische Republik)
BRASIL- (e não: República Federativa do Brasil)
FRANÇA (e não: République F'rançaise, ou República
Francesa)
.
GRÃ BRETANHA (e não: Uni ted Kingdom of Grea t Britain
and North Ireland, ou Reino Unido da Grã Bretanha
e da Irlanda do Norte)
6.2.2.1 - Os 'países conhecidos por siglas tradicionais podem ser indicados por
essas siglas.
Ex.: EUA (e não: united Stàtes of America ou Estados Unidos da Amé~ica)
URSS (e não: Rússsia ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas)
.
6.2.3 - Quando a entidade .coletiva é órgão. subordinado ou'divisão administrativa de outro órgão e tem uma deno~inação genérica, tal como: depaE
tamento, divisão, diretoria, serviço, setor, seção, etc., seu nome é
precedido pelo órgão superior. (Instituições, Centros, Laboratórios,

* _ As entidades coletivas são tratadas de acordo com os códigos de catalogação vigentes. são organização ou grupo de pessoas identificadas por um
nome, e que age, ou pode agir como um todo. AS entidades colet'ivas abran
gem um grande número de categorias. Ex.: associações, órgãos governamen
tai~ congressos, conferências, empresas sém fins lucrativos, institui:
ções.
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nomes. inteiramente
.caráter
Ex.:

6.2.3.1

descritivos

das

funções

da entidade

comum).

BRASIL. Ministério
da Eãuc:ação e CUltura. Serviço
de DOcumentação.
BRASIL. Ministério
da Educação e Cultura •. Direto-"
ria de Ensino Superior.
.

- Quando a entidade
de outro

órgão,

identifica,
Ex.:

coletiva,

embora órgão ou divisão

é designada

figura

por uma denominação.

sob seu próprio

BRASIL. Instituto'
BRASIL. Instituto

6.3 - Obras anônimas

o aut~r

nimament@, inicia-se

a referência

vessão
Ex.:

de várias

obras

nas referências

simples.

(Corresponde

título;

no entanto,

da obra ou colaboraçãQ

I VERRI, Pietrol Meditazione
I Le. Livornõ\ 1763.

ser subst~tuído,

pelo nome entre
sulla

felicità.

referenciadas
seguintes.

a 2 espaços

quando se

publicada

ano

colchetes*.

Londra
sucessivamente

à primeira,

deve

por um tra

de máquina).

FREYRE,Gilberto.
Casa grande & senzala;
formação
da família
brasileira
sob o regime de economia
patriarcal.
Rio de Janeiro, J. Olympio, 1943. 2V •
• Sobrados e mocambos; decadência do patriarca
.
do rural no Brasil.
são Paulo,
Ed. Nacional,
1936. 405 p.

- A fim de evitar
um capítulo
precede
Ex.:

a repetição

de sua obra,

do nome do autor,

o nome é substituído

-

quando se referencia
por um travessão,

o título.

COUTINHO,Afrânio. Simbolismo, impressionismo,
mo
dernismo.
In:
. Introdução à literatura
no Bra=
silo Rio de Janeiro,
Liv. são José, 1959

61P.

I~

207-310.

7 - TíTULO- nome da obra
7.1 - Forma do título

* _ Em lista

que a

nome.

uma obra anônima pelo

6.4 - O nome do a~tor

específica

conhecida

consegue "identificar

Ex.:

administrativa

Nacional de Estudos Pedagógicos
N.acional de Tecnologia

- autoridade

Referencia-se

6.4.1

a que tem

bibliográfica

far-se-á

remissiva

do título

par?

o autor.

que
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7.1.•1 _ O título é reproduzido
ciado, transliterado

tal como figura na obra ou trabalho referen'..
se necessa~10.

7.1.2 - Num título demasiado longo, as supressões, sempr~ indicadas por três
pontos, .jamais devem incidir sobre as primeiras palavras, nem modific:ar-lhe o sentiçlo.
7.;t.-3- Os subtítulos são uma explicação ou especificação do título verdadei
ro da obra. Podem ser suprimidos, a não ser que forneçam informação
(Não é grifado).

essencial sobre o conteúdo do do~ento.

Ex.: AZEVEDO, Fernando de~ Canaviais e engenhos na
vida pOlítica do Brasil;' ensaio soci016gico
sobre o elemento pOl{tico na civilização do
açúcar. Rio de Janeiro, Instituto do Açúcar
e do Álcool, 1948., 244 p.

(mantido)

Fernando de Oliveira. Manual de desenvolvimento econômico; uma abordagem problemáti
ca. Rio de Janeiro, Fundo de CUltura, 1964.

(pode ser
,suprimido)

IDTA,

520'

p.

7.1.4 - QUando a referência bibliográfica

começa pelo tftUlO, a primeira p~

lavra, inclusive o artigo que a precede" se houver, deve ser impre~
sa em versal ou.versalete,

exceto no caso

de títulos de periódicos

ou séries (ver 7.2.5).
Ex.: GUIDE des centres nationaux d'information
bliographique'
A PREVID~CIA
social no Brasil
7.1.4.1 - Os títulos de livros, folhe~os,peças

teatrais,

bi-

músicas, jornais e

revistas devem ser impressos em itálico ou grifo, quando não iniciam
a referência bibliográfica.
Ex.,: COUTINHO, Afrânio •.Introdução à literatura no
Brasil. Rio de Janeiro, Liv. são José, 1959.
378 p.

7.1.4.2 - Os títulos de artigos de periódicos, partes de obra e de c'olaborações
em obra coletiva, devem ser impressos em redondo, quando não iniciam
a referência bibliográfica.
Ex.: COUTINHO, Afrânio. Simbolismo, impressionismo,
modernismo. In: __ IntrQdução à literatura
no.Brasil. Rio de Janeiro, Liv. 'são.José,
o

1959.

378

p;
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CORÇÃO, Gustavo. O papel e 'a responsabilid.ade
das elites nos tempos p:cesentes. 'In: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉR8IO. Problemas jurídicos e sociais. Rio de' Janeiro, 1959. p.
113-30.
CAMPOS, Dácio de Arruda. CUba e o' princípio da
soberania. ReviSta Br'asiliense, são Paulo
(36): 94-9, jUl./ago.1961.
7.1. 5 - O título de várias edições de
deve ser substi~uído
cias seguintes

U1I1p.

obra

referenciada' sucessivamente

por ~m travessão de extensão dupla nas rerer~,

à primeira, mantendo-se

as pontuqções

adequadas.

Ex.: FREYRE, Gilberto. Sobrados e mocambos; decadência do patriarcado rural no Bras il. são Paulo, Ed. Nacional 1936. 405 p.

.

. 2. ed. ...

7.2 - Títulos de periódicos

e séries

7.2.1 - No caso de periódicos

e publicações

tí tulo é sempre o primeiro

elemento

seriadas, considerados no todo o
da referência,

mesmo quando há

um autor, pessoa física ou entidade coletiva.
Ex.: ASSOCIATIONS INTERNATIONALES; la revue mensuel
le des organisations et,réunions internati~
nales. Bruxelles, Palais d'Egmont, 1919- 7.2.2 - No caso de periódico

com título genérico,

incorpora-se

o nome da en

tidade autora ou editôra.
Ex.: BOLETIM I daI UNIVERSIDADE DO BRASIL. Rio de Janeiro, v. 14, n. 22','jun. 1962.
7. 2. 3 - Se o títulO do periódico ou da série
referenciado,
cionando-se,

sofreu

alterações,

indica-~e o último título abrangido

no período

pela citação, ~en

porém, os títulos anteriores.

Ex.: REVISTA DE ESTUDOS SÓCIO-ECON()MICOS. são Paulo,
v. 1, n. 1, sete 1961 IAntigo Boletim do Die~, maio 1960/ago. 19611
7.2.4 - 'Quando necessário,

abreviam-se

com'a NB-60 Abreviação
Ex.: REVISTA DE ESTUDOS
, .
SOClo-econ.

os títulos dos periódicos, 'de acordo

de títulos de periódicos.
SÓCIO-ECON()MICOS.

R. Est.
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7.2.5 - QUando o título do periódico ou da série'inicia

a referência

biblio

gráfica, é totalmente impresso :em versal, versalete.
Ex.: BIBLIOTECA PEDAGÓGICA BRASILEIRA (Série)
REVISTA BRASILEIRA DE ESTAT.fSTICA (periódico).
7.2.6 - Quando ~ título do periódico ou da série não inic~a a referência
ou quando abreviado é impresso em itálico.

bliográfica
7.3 - Documentos

bi

traduzidos

7.3.1 - Nos documentos

traduzidos, indica-se o título original em redondo e

entre colchetes

em seguid;a ao título, quando mencionado no documento

(ver 4.lc, 4.2C, 4.3c, 4.4d, 4 •.
5.1c, 4.5.2C, 4.6c e 4.7h).
Ex.: AGG, Thomas Radford. Construção de estradas
e avimenta ões I Constructions of roads and
pavements
Rio de Janeiro, Livro Técnico,
1957. 519 p.; il.
7.3.1.1 - Indica-se o idioma original do texto em nota especial quando não mencionado no documento, a não ser que esta indicação Já apareça na me~
ma referência

bibliográfica.

Ex.: HEMINGWAY, Ernes t. Por quem os sinos do oram.
Trad. Monteiro Lobato •.são paulo, Ed. Nacional 119561 Original inglês.
ANDERSON, J. W. Manuel du prospecteur: guide
pour la recherche des g ites mineraux et metaliferes. Traduit de l'anglais d'apresla
8. ed. par Joseph Rosset...
.
7.3.2 - No caso de tradução. feita com base em outra tradução, indica-se além
da língua do texto traduzido, a do texto o~iginal.
Ex.: SAADI. O. jardim das rosas de ••. Trad. Aurélio Buarque de Holanda da versão francesa
de Franz Toussaint Rio de Janeiro, J. Olympio, 1944. 124 p. il. (coleção Rubaiyat)
Original árabe.
7.4 - Tradução do título
Se for necessário

traduzir o título de um documento, 'a tradução deve

aparecer em seguida ao títulO, em redondo e entre colchetes.
Ex.: SOCIOLOGISKE MEDDELELSER; a Danish sociological journal. Sociol. Medd. I Semestre s~
ciOlógicol Copenhagen, Sociologisk In$titut,
1956- • Semestral 15 kr. Fiolstraede 4,
Copenhagen K., Denmark. Sinopse em inglês.
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7.5. - Acréscimos

ao.título

O nome do diretor tradutor, iluS!r~dorou'de
publicação,

outros colaboradores

da

deve ser acrescentado ao título quando necessário.

Ex.: TEAD, Ordway. A arte ele administração. Trad.
Celina R. Collet Selberg, rev. sob a orientação da Escola Brasileira de Administração
pública, por Harina Brandão Machado. Introd ~
Benedicto Silva. Rio de Janeiro, Fundação
Getúlio Vargas, 1957. 250 p.

.
*
.7 •6.- Edição
7.6.1 - Indica-se o número da edição quando mencionado

n~ obra, seguido de

ponto e.da abreviatura da palavra "edição" no idioma da publicação.
Ex.: 2. ed.; 2 Verl.
7.6.2 - Indicam-se as abreviaturas das emendas e acréscimos à edição qu~do
for o caso.
Ex.: 2.ed. rev. aum.
8 - NOTAS TIPOGRÁFICAS
8.1 - Local de publicação
8.1.1 - O nome do local (cidade} deve ser indicado tal como figura na publ~
cação'referenciada.
8.1.1.1 - Aos nomes homônimos de cidades, acrescenta-se

o dos respectivos

es-

tados ou países, abreviado, se for o caso, na língua da publicação
referenciada.
Ex.: Can.bridge, Mass.
Cambridgc, Great Britain ou Gt. Brit.
San Juan, -Chile
San Juall, Porto l~ico
8.1. 2.- Oua.."ldo
há. mais de tcma cidade, indica-se apenas a primeira mencionada
na publicc.:ção.
8.1.3 - QUando a cidade não aparece na publicação,

mas pode ser identifica-

da, indica-se, .na referência, entJ'e colchetes.
8.1.4 - Sendo impossível detel'mina.ro local, indica-se:

s.1.

* _ Total do nÚlnel'Ode exemplares impressos com a mesma composição tipográfica e ao mesP10 tempo.
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8.2 - Editor -Pessoa

que.prepara

para

publicação uma obra ou coleção de

obras, ou artigos escritos por outras pessoas.
8.2.1 - O nome do editor deve ser grafado tal como figura na publicação

ferenciada,

abreviando-se

os prenomes * , e suprimindo-~e

re-

outros ele-

mentos que designam a natureza jurídica ou comercial do mesmo.
Ex.: J. Olympio

(e não: Livraria José Olympio
Editôra ou J. Olimpio)
rosmos (e não: Livraria i::osmosEditôra ou
Livr. cosmos)
Ed. das Américas (e não: Edi tôra das Américas)
Anhembi (e não: Editôra Anhembi S.A.)

8.2.2 - Quando há dois editôres

estabelecidos em cidades diferentes,

pode-se

indicar amb.os.
EX.: New York, Interscience, Cleveland, Western
Reserve Univ.
8.2.3.- Quando além do editor comercialhálim
buidor, indicam-se

órgão responsável

ou um distri

ambos.

Ex.: Salvador, Univ. Bahia, Liv. Progresso
Rio ,de Janeiro, Sul América Cap., Liv.
Jose

S.

8.2.4 - Não se indica o nome do editor quando ele é autor.
Ex.: BRASIL. Departamento Administrativo do Ser
viço PÚblico. Relatório das atividades
do DASP. Brasília, 1961.
8.2.5 - Quando o editor não aparece na publicação,
do, indica-se, na referência,
8.2.6

mas pode ser identifica-

entre colchetes.

- Quando o editor não é mencionada, pode-se indicar o impressor.- Na fal

ta de editor e 'impressor, indica-se: s. ed.; o~ I s.c. p.1 sem casa publicadora, não muito usada.
8.3 - Data
8.3.1 - Indica-se

sempre o auo de publicação em algarismos arábicos, sem es-

pacejarnento.
Ex.: 1 060,

- ver código,

1.960,

apêndice

IvICMLX, indica-se:

111.

1960.

31
8.3.2 - QUando a data nao aparece na

publicação, mas pode ser determinada.

indica-se, na referência, entre colchetes.
8.3.3 - Sendo impossível determinar a data. indica-se: s.d.
8.3.4 _ Nas referências
consideradas

bibliográficas de periódicos ou publicações seriadas

no todo, indica-se a data inicial, seguida:

a) de hífen, no caso de perlódico em circulação;
b) de hífen,e data do último volume publicado, em caso de periódico
extinto.
8. 3.5 - Os meses devem ser abrevlados

no

idioma original da public'ação, de

acordo com a llsta anexa.
8.3.5.1 - Não se abreVlam os meses deslgnados por palavras de 4 ou menos letras.
8.3.6 - Indica-se a reunião, numa só referência. de várias datas consecuti-.
vas por uma barra que liga a primeira à última •.
Ex.: jan./ago. 1954
1947/1948
mar. 1967/fev. 1968
8.3.7 _ Se a publicaçao

indicar, em lugar dos meses, as estações do ano ou

as divisões do ano em trimestres, semestres, etc., transcrevem-se as
primeiras tal como figuram na publicação e abreviam-se as últlmas.
Ex.: Summer 1968
2. trim. 1968
8.4 - Quando o local, o editor e a data não aparecem na publicação, indidica-se: s.n.t.
9 - NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
9.1 - Número de páginas ou volumes
9.1.1 - quando a publlcação só tem um volume, indica-se o número de páginas.
seguido da abreviatura
Ex.:

"p".

260p.

9.1.2 - Quando a publicação tem mais de um volume, indica-seonÚrnero
seguldo da abrevia tura "v".
Ex.:

3

V.

destes.
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9.l.3

- Só se indicam
têm matéria
Ex.:

9.1.4

as páginas

relevante,

numeradas'em
grafando-os

algarismos

romanos quando con

em redondo.

WINCHELL,Constance M. ~uide to reference
books. 8. ed. Chicago, ALA, 1967. xx+741 p.

- Os números das páginas,
sas

e de artigos

Ex.:

p. 7-112

inicial

de jornais,

9.1. 5 - Os números das páginas,
precedidos

Ex.:

de dois

e final,

de partes

são precedidos

inicial

e final,

de publicações

da abreviatura

de artigos.

avul

"p".-

de periódicos

são

pontos.

:3
:3,5,9
: 3-5

9.1. 6 - Nas referências
-se
a)

bibliográficas

as abreviaturas

•.
nUJTero do

"v",

entre

b) numero do fascículO,

,

,

c) numero de paginas,

(grifo

seguintes

a paginação

ou periódico'

. indicações:

ou itálico)

j.

parênteses;

precedido

por dois

pontos.

da separata

de onde foi

quando diferir

da paginação

da obra

extraída.

DIEGUESJÚNIOR, ManueL Um estudo
a ser
feito:
o da área cultural
luso-cristã.
Lourenço Marques, Sociedade
de Es tudos
da Província
de Moçambique, 1960. 6 p.
Separata do Boletim da Sociedade de Es~
tudos de Moçambique, Lourenço Marques,'
29(125, .pto 2) nov./dez.
1960. Seção E,
Humanidades, p. 2-8.

9.2 - Ilustrações
9.2.1

- Indicam-se

9.2.2

- Especifica-se

- material
as ilustrações
a naturezá

ilustrativo

que acompanha o texto.

de qualquer natureza
das ilustrações,

pela abreviatura

quando necessário.
I

Ex.:

substituem-

BEVILÁQUA,Clóvis.
Unificação
internacional do direito
privado.
Revista de Crítica Judiciária,
Rio de Janeiro,
~ (4)
: 235-43, outo 1928.

9. L 7 - Indica-se

Ex.:

'de periódicos,

"n" e "p-" pelas

volume em destaque

,

Ex.:

de artigos

mapa, tab.,

gráf.

"il".

33

9.3 - Formato
9.3.1 - Indica-se a altura da pública~~oemcentímetros,

quando necessário.

Em caso de formatos excepcionais, menciona-se também .a lar~ura.
Ex.: 25 cm
14x30 cm
9.3.2 - QUando a publicação é apresentada em formato normalizado, indica-se
o formato.
Ex.: A 4 e não 29.7 cm
A 5 e nao 21 cm
10

NOTAS ESPECIAIS

10.1 - Séries e coleções (ver 5.1.3)
10.1.1 - Indicam-se as séries ou coleções

depois

das notas bibliográficas,

entre parênteses. Transcrevem-se os títulos das séries ou coleções
e os nomes dos seus diretores

(quando houver) tal como figuram na

publicação, abreviadas quando for o caso.
Ex.: RABELO, Silvio. Farias Brito ou Urna aventura
do espírito. Rio de Janeiro, J. Olympio,
1941. 232 p., i1. (COlo Documentos Brasileiros, dir. Otávio Tarquínio de Sousa, 30).
10.1.2 - Quando a série é publicada por uma ~ntidade coletiva, o nome desta
deve preceder o daquela, a nao ser que já tenha sido mencionado na
mesma referência bibliográfica.
Ex.: BELTRÃO, Pedro Calderan. Família e pOlítica
social. Rio .de Janeiro, Agir, 1962. 316 p.
(PUCRJ. Colo Instituto de Estudos políticos
e Sociais, 11)
BORGES, Pedro. A realidade alimentar brasiiei
ra. Rio de Janeiro, Serviço de Documentação
do M.F.I.C., 1957. 136 p. (CoL Lindolfo
Collor)
"lO.1.3 _ O número da publicação na série deve ser indicado em algarismos ará
bicos, mesmo que apareça na publicação
as indicações "n.", "v. ti,

em romanos, .desprezando-se

etc.

Ex.: FROMM, Erich. A arte de amar I The art of lovingl 2. ed. Belo Horizonte, Ed. Itatiaia,
1961. 129 p., 21 cm (CoL perspectivas do
Mundo, 1).
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10.2 - Separata - Texto reproduzido

literal, deum'impresso

- Indica-se a separata mencionando-se

ou manu~crito.

a publicação da qual foi de~

tacada, conforme se trate de parte de obra ou de artigo de periódico, de acordo com a norma aplicável (ver 4.2 e 4.5).
10.3 10.3.1

-

Bibliografias,

sinopses e resumos

Indica-se a bibliografia citada numa obra mencionando as suas páJ~
nas, iniGial e final.

10. 3~2

- 'Indicam-se a s~nopse e/ou_o resumo, quando redigido em outro idiorra..
Ex.: EDUCAÇÃO E CI~CIAS SOCIAIS, Educ. e Cio soe.
Rio de Janeiro, Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, 1956- . Quadrimestral. Rua
Voluntários da pátria, 107. Sinopses em inglês e espanhol.

10.3.3

-

No caso de publicações seriadas ou periódicos referenciadas no todo, indicam-se as bibliografias correntes e os periódicos de resumos em que sao habitualmente

indexadas ou analisadas.

Ex.: PROBLEV~S BRASILEIROS. Probl. bras. são Paulo,
Conselho Técnico de Economia, Sociologia e
Polí tica, 1963- . Mensal. Grátis. Rua Dr •.Vilanova 228, 2Q and., são Paulo, SP Bibliografia Brasileira de Ciências Sociais; Periódi
cos £rasileiros de Cultura.
10.4 -

Preço
Nas referências bibliográficas

de publicações periódicas, indicam-

-se, quando necessário, os preços de assinatura e de número avulso.
Ex.: MID-AMERICA; a.I1
historical revieVl.Chicago, The
Institute of Jesuit History, 1919- • Trimes
traL $2.00. 6525 Sheridan Road, Chicago 26:II I.
10.5 -

OUtras notas
OUtras notas julgadas de int.eresse podem ser acrescentadas às previstas nesta seção, tais como: indicação da língua original, endeFeço de editor, distribuidor, .livraria, etc.

11 11.1

REFER~CIAS

BIBLIOGRÁFICAS

EM CITAÇ~ES

AS referências bibliográficas,
dicações necessárias

em nota de rodapé, devem ter as in-

à'perfeita indicação da .obra.
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11.2 - A numeração das referências,

em not~s de rodapé, deve ser consecuti-

va, por partes ou capítulos (ver 5.3.2).
11. 3 - Na numeração das notas, usam-se' álgarismos arábicos, a não ser quando
se fizer necessária a ordenação dupla para dois tipos de notas, no ca
so de edições anotadas em que as notas do autor são indicadas por al
garismos e as do editor por asteriscos;
11.4 - Na numeração das notas usa-se o número alto, tanto no texto quanto no
rodapé. No texto, o número da nota deve ser colocado logo depois da
pontuação que encerra a citação.
, RUl'b Bar osa: "Tudo e' vlver,
.
.
do" 15
Ex.: DlZ
prevlven.

11.5 - A nota de rodapé deve ser composta com a primeira linha recuada, pr~
cedida do número alto sem pontuação.
Ex.: 13pÔRTO, Aurélio. Histórias das missões orientais do Uruguai. Rio de Janeiro, 1943. t.
1, p. 353-81.
15BARBOSA, Rui. oração aos moços IRio de Janeirol Casa de Rui Barbosa, 1949. p. 10.
11.6 - A primeira referência a determinada obra a aparecer. em nota de rodapé, de fim de capítulo, volume ou obra, .deve ser completa. As subseqUentes, porém, podem ser abreviada (ver 11.9 e 11. 10) fazendo-se menção à primeira .

.

11.7 -

A

referência a determinada obra já citada anteriormente,

autor, pode ser feita por uma das abreviaturas

de um mesmo

tradicionais, preced~

da do sobrenome do autor, quando distante ou quando passível de confusão.
Ex. : FREYRE, op. ci t. , p. 14
ibidem, p. 35
FERNANDES, op. cit., p. 235
FREYRE, op. ci t., p. 67
11.8 - QUando a citação abrange várias obras de um mesmo autor, a referência
deve ser ampliada com a indicação dos números da citação e da página
em que figura a obra que se deseja identificar.
Ex.: FREYRE, op. cito acima nota 2, p. 14.
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11.9 - Quando se repete muitas vezes a referência à obra de um mesmo autor,
esta pode ser abreviada.
Ex.: FREYRE, C. G. & S.
11.10 - Quando o título da obra, citada muitas vezes, for muito lon~o, pode
ser abreviado.
Ex.: Reminiscências de uma viagem às Províncias do
Sul do Brasil
Reminiscências
11.11 - Podem-se colocar as referências

bibliográficas

em citações, quando

curtas, no próprio texto, entre parênteses.
11.12 - Quando.a citação a um trecho da obra aparece

intercalada no texto,

o número da referência deve ser colocado imediatamente depois do no
me do autor referido ou do trecho transcrito.
Ex.: Cristóvão Pereira de Abreu, "o desbravador do
Rio Grande do Sul", como lhe chamou Aurélio
pôrto13, é o símbolo perfei to de todos os povoadores do Rio Grande.
ou
Cristóvão Pereira de Abreu, "o desbravador do
Rio Grande do Sul,,13 como lhe chamou Aurélio
Pôrto, é o símbolo perfeito de todos os povoadores do Rio Grande.
11.13 - Nas referências bibliográficas em ci tações, no texto, nao se inverte
o nome do autor.
Ex.: "Quem primeiro comparou a formação social do
Brasil com a tia Rússia foi GILBERTO FREYRE,
em Casa Grande & Senzala, cuja primeira edl
ção, publicada no Rio de Janeiro, por Maia
& Schmidt, data de 1933".
11.14 - O uso de abreviaturas de datas

(ver NB-1l3), títulos de periódicos

(ver NB-60) ou outras aplicáveis, devem obedecer às normas em vigor.
12 - ANEXO

3712.1 - Abreviaturas

de meses
PORTUGU~S
jan.
fev.
mar.
abro
maio
jun.
juL
ago.
sete
out.
novo
dez.

janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro

ESPANHOL
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
setiembre,
sept iE:mb:re
oetubre
noviembre
dieiembre

gene
feb.
mar.
apr.
mago
giug.
giugl.
ago.
sete
ott.
novo

jan.
fév.
mars
avr.
mai
juin
juil.
aout
sept.
oet.
novo
dée.

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
aout
septembre
oetober
novembre
déeembre

dee.
ALEMÃO

INGL~S
January
February
Mareh
April
May
June
July
August
September
Oetober
November
D,?eember

sete
oeL
novo
die.

FRANC~S

ITALIANO
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
giuglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
deeembre,
dieembre

ene.
feb.
mar.
abro
mayo
jun.
juL
age

-

Jan.
F.eb.
Mar.
Apr.
May
June
July
Aug.
Sept.
Oet.
Nov.
Dec.

Januar
Februar
Marz
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

Jan.
Feb.
Marz
Apr.
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.

6.5

Associação

APÊNDICE:

Brasi~eira

de NOrmas Técnicas

Sumário. Rio de Janeiro, P-NB-85, 1971
/Para Votação/

1971

Norma Brasileira

ABUT

I
-----------------------------------S

U

11 .Á

R

I

~m-85

O

Para Votação

1 - OBJETIVO E CAMro DE APLICAÇÃO

1.1 - Esta lIoma tem por objetivo uni.fomiza:r a estrutura,
tipográfico

e aspecto

do sumário.

1-.2 _ Aplic&-se especialmente a publicaçÕes periódicas
livros

localização

e folhetos

e seriadas

(P-UB-62) e

(P-UB-217).

1.2.1 - Recomenda-s9a aplicação desta Normaa todos os documentos de certa
tensão e a. outros que exijam tanto uma visão de conjunto quanto fa.cilidade

•

calização

a

exde lo

doa assuntos tratados.

1.3 - Ao várias "seções dos documentos poderão ter SU:!láriospréprios,li!:d tendo-se
o sumário geral,

neste caso,

à.

menção das seções p:ri.márias.

1.3.1 - Caso seja adotada a numeração progressiva
ser localizadas

apenas pelos seus indicativos,

(P-NB-69), as

seções poderão

principalmente nos docum.e.."1tos
com

paginação não cODsecutiva.

2 - DEFINIÇÕES
2.1 _ sumário 1

é

a enumeração das principais

de um documento, inclusive
ras,

ilustrações

dices,

notas,

e tabelas,

bibliogra1'ias,

divisões,

seções

os seus elementos preliminares
introduções,
glossários,

prefáciOS, etc.)
:índices, etc.)

(listas

e outras partes
de abrenatu

e pós-1iminares

-

(apên-

na mesmaordem em que

a

materia nê1e se sucede.
2.2 _ Não se deve confUndir sum.é.riocoms
n) indice
cinntes,
b) lista

(n1fnb~tico,
etc.)

2

c.nal{tico,

remissivo de autores,

2

Ein. fro.ncêB:
P-lffi-l24

Cl1U£

;

(cronológica,

de ilustrações,

de exemplos] de tebelas)ord~nnçno d0

elementos scleti vos do texto.
1

de asau.."ltos, de

T~ble de rr:~tiere8; em inglês:

Contento

3 - ESTROT1:JRA
3.1 - O sumário deve indicar,

para cada artigo,

0.) o !'Cspectivo indicativo,
b) o nome do autor,
c

,

)

o t:l.tulo,

diviBão ou seçãos

quando houver;

quando êste tôr mencionado;
A

ooguido, se :for o caso. das in

(vor 1[.8-61, índic.

di

....

Co.9098

abaixe,

•..

ontro parentcaes

8);

I

após o t{-tulo do primeiro artigo

II

após o título

de uma s~ries

(continua);

do segundo o.rt:í.go oudoB demais, exceto o Último:

(continuaçM) ;
IIr -

apÓs o título

d) o nÚmero da primeiro
ir o texto

.do Último a-T1;igoda séries

(fim);

•

p6.gina (ex: p. 27) ou das páginas em que se distribu

(ex: p. 27, 35 e 64 ou p. 27-30, 35-8 e 64-70), ou os

das pÚginas extremas,

se estas

I _ Quondo 08 rop{tulos

,

numeros

sucederem (ex: p. 71-143).

tiverem po.g:inação PrÓpria,

CtlopÍ

o nÚmerodo

tulo

precederá. o da página (exs Cap. 2, p.l5-8).
,
..,.

- LOCALIZAÇÃO

4.1 - O sumário deve figurar

sempre no in!cio

'.

4.1.1

do documonto.

,

- O lugar recomendado para o su:mano es

0.) em publicações

periódicas

ou seriadas,

na fôlha-de-rosto

ou na.

primeiro.

pÓgina depois des~;

r -

Qun:ndoa. f~lha-de-rosto
~io

fôr o. próprio

ooP.:J.da publlca.ç~

periódic.:J., o

nela dave figuror.

b) em documentos de outro n.:J.tureza, imediatOI:lente após a fÔliul-de-rosto,

noo

h.:J.j.:J.
tôlhas

de dedi.c:ltóric,

4-•. 2 - Uma vez escolhido

o lug--.....r
do s~o,

c.grodecimentos e epígrcfe

caso

(ver P-NB-217).

de acôrdo com Q natu...-eza da. publica.-

ç3:,)~ êste deva ser sémpre o mesmo.
5 ~

AP.RESENTAÇÃO

5.•1 _ Na opresentação
~

tipográfica.

divisoes pc:rrr:c..7],entes
do periodico

rias

J

etc..).

do sU!llÍr:io, devem ser claramente indicadas
_"

ou as seçoes.do

doctunento \P~a:J

as
I

1

sectmda-

,.
5.2 - Os VÓrios elementos de
mento, q~do
'tÍtulo

dispersos

UfilI:l,

seç~

ou divisão

c::uuctensticas

de um docu-

no corpo dêsse documento, podem ser ngrup~dos sob

comumdp sum.ú-io e enumerodos con:fome o seu aparecimento no tcxt,..,

ncôrdo com 3.1 (d).

-000-

27/08/71

um
de

6.6

Associação

Numeração

Progressiva

APÊNDICE:

Brasileira

de Normas Técnicas

das Seções de um Documento.
P-NB-69.

1963.

Rio de ianeiro,

1972

ABNT

NUMERAÇÃO

PROGRESSIVA

DAS SEÇõES

NB-69

DE UM DOCUMENTO
Revisão da edição de 1964
1 - OBJETIVO
Esta Norma tem por objetivo descrever um sistema de numeração
progressiva das partes de um documento, de modo a permitir a exposição mais
clara da matéria e a localização imediata de cada parte.
2 - CAMPO DE APLICAÇÃO
2.1 - Esta Norma aplica-se à redação de documentos submetidos a
discussão, apreciação ou inquérito (documentos de trabalho em reuniões, congres!>os, mesas redondas etc.; normas, especificações, regulamentos; parecer,
lelatórios, notas informativas etc.), assim como em documentos expositivos em
geral (livros e documentos técnicos ou didáticos etc.) e a publicações estatísticas constituídas unicamente de tabelas.
2.2 - Esta Norma não é indicada para obras e documentos que tenham sistematização própria (dicionários, vocabulários etc.) ou, ainda, que
não tenham necessidade de sistematização (romances, poesias).
2.3 - Na aplicação
subdividir demasiadamente as
do sistema, que é a concisão.
ximo de seis algarismos, nem

desta Norma não se deverá cair no exagero de
seções, sacrificando, assim, a principal qualidade
Recomenda-se, para isso, não ultrapassar o máusar subdivisões além da quinária.

3 - DEFINIÇÕES
a) seções": partes em que se divide o texto do documento, cada
uma delas contendo as matérias consideradas afins na exposição ordenada do assunto do texto;
b) seções. primárias: seções que resultam da primeira divisão do
texto do documento (geralmente correspondentes à divisão
"capítulos") ;
c) seções secundárias, terciárias, quaternárias, qumanas; seções
que resultam da divisão do texto de uma seção primária, secundária, terciária, quaternária, respectivamente;
d) indicativo de uma seção: grupo numérico, constituído de
acordo com as regras expostas em 4.2, que permite a localização imediata da seção a que se refere.
4 - NUMERAÇÃO E INDICATIVOS
4. 1 - A presente seção primária (ou capítulo) trata da maneira de
numerar as várias seções de um documento. Esta numeração progressiva não
deve ser confundida com o sistema de classificação decimal, cuja estrutura é
diferente.
4.2 - As seções pnmanas são numeradas consecutivamente, seguindo
a série natural dos números inteiros, a partir de 1, pela ordem de sua sucessão
no documento. O indicativo de cada seção é o número que lhe foi atribuído,
e!>critoem algarismos arábicos .
•• Outros termos são igualmente empregados
parte, capítulo, item, tópico etc.

Ci. Inf., Rio de Janeiro, 2(1) :65-68, 1973

na mesma acepção, tais como:
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Ex.: Os quinze capítulos em que foi dividido um documento
são numerados consecutivamente de 1 a 15.
4.3 - As seções secundárias, terciárias, quaternárias, quinárias, são
numeradas consecuti\'amente seguindo a série natural dos números inteiros, a
partir de 1, pela ordem de sua colocação na seção a que pertencem. O indicativo de uma seção secundária é constituído pelo indicativo da seção primária a que pertence, seguido do número que lhe for atribuído na seqüencia do
assunto; com um ponto de separação repete-se o mesmo processo em relação
às seções terciárias, quaternárias e quinárias.
Ex.: Se a seção secundária 4.5 fosse dividida em 14 seçües terciárias. teriam estas os indicativos: 4.5.1, 4.5.2...
4 ..5.9.
4 ..5.10 ... 4.5.14.
4.4 - O indicativo da seção precede imediatamente o título (ou a primeira palavra do texto, se a seção não tiver título), e é separada dela por espaço
ou hífen, preferivelmente. Na apresentação tipográfica destaca-se o indicativo
em negrito (ou grifo).
4.5 - Leitura de um indicativo constituído por mais de um número
faz-se lendo os números que o constituem pela ordem de sua colocação.
Ex.: 4.5.14 lê-se "quatro cinco catorze", o que significa que a
seção em causa é a seção terciária n9 14 da seção secundária n9 5 da seção primária n9 4 do documento.
4.6 - O texto de uma seção de um documento pode incluir vários parágrafos ou uma série onlenada de alíneas ou itens.
4.6. 1 - Convém evitar a existencia de parágrafos separados dentro
de uma seção, sendo preferível considerá-los subdivisões da seção e numerá-los
como tal.
4.6.2. - As alíneas incluídas numa seçüo caracterizam-se por meio
de letras minúsculas do alfaheto latino (a. b, c, ... ). na ordem do alfabeto.
A letra, seguida de um pan\ntese. prceede imediatamente a primeira palavra
do texto da alínea.
Ex.: a seção 3 desta Norma.
-1.6.2.1 - Se o número de alíneas f(lr superior a 26, depois de esgo.
tadas as letras duplas (a, h, c, ... , x, Y, z; aa, bb, cc, ... zz) ou grupos de duas
letras (aa, ab, ac, '" az; ba, bb. be, ... , bz ... ; za, zb, zc, .... zz).
4.6.2.2 - Quando a exposição da idéia assim o exigir. a alínea pode
ser subdividida em incisos, com numeração romana. maiúscula ou minúscula.
Ex.: 2 ..3 a) I
2.3 a) i

4.6 ..3 - Os itens incluídos numa se~':lo caraeterizam-se como subdivisões da respeetiva seç'ão.
4.6.4 - Pode-se referenciar abreviadamente uma alínea ou item por
meio (10 indicativo da seção em que está incluído, seguido imediatamente da
letra ou númcro ordinal que o caracteriza, com a letra ou número entre parentese.
Ex.: A seção 3 inclui quatro alíneas que podem ser refereneiaelas abrcviadamente por 3 (a), 3 (b), 3 (c)e 3 (d).

Ci. rnf., Rio de Janeiro,

2(1):65-68.

}973
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4 .6.5 - Se o documento contiver figuras ou ilustrações, fórmulas ou
tl1belas, estas serão referenciadas de acordo com o próprio indicativo da seção
em que aparecem. Quando houver várias figuras ou ilustrações, fórmulas ou
tabelas, dentro de uma mesma seção, são elas referenciadas quer como alíneas,
quer como incisos, quer ainda como subdivisões da respectiva seção, com a ressalva de se manter o mesmo critério em todo o trabalho.

b)

a)

A - B = C

o

(A - B) (A - B)
A (A-B-C)

(4.6.5.1)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

+

(AB-AC-B2)

= B (A - B - C)

A =1= B

+

(A-B) C

+

(AB- AC- B2) (4.6.5.2)
(4.6.5.3)
(4.6.5.4)

4.7 - Os textos complementares" suplementares, finais ou afins, anexados ao documento, podem constituir uma seção primária em continuação, com
seções secundárias correspondentes a cada um dos anexos:
Ex.: Se este documento tivesse quatro anexos, teriam eles sucessivamente os indicativos 7. 1 a 7.4.
4.7.1 - Os anexos devem trazer, logo depois do indicativo próprio,
entre parênteses, o indicativo do texto a que se referem, precedido de "ver".
Ex.: Se o documento anexado 7.2 se referisse à seção 4. 1, seria
indicado: 7. 2 (ver 4. 1).
4.7.2 - Os documentos anexados a anexos constituem seções terciárias.
Ex.: Se o anexo 7.2 tivesse três anexos próprios, estes seriam
indicados 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3.
4.7.3 - Quando um texto suplementar destina-se a ser incorporado ao
texto principal do documento, o seu indicativo deve corresponder à sua exata
eolocação no texto principal (ver 1). A sua localização deve ser assinalada no
texto da redação provisória, onde deve figurar apenas o respectivo indicativo,
seguido, entre parênteses, da indicação remissiva: "( ver p .... )".
5 - TITULOS
5. 1 - Os títulos das seções primárias, secundárias etc. são destacados
gradativamente, seguindo-se as recomendações contidas no projeto em elaboração sobre apresentação de originais.
5. 1. 1 - De um modo geral, não devem ser intituladas as subdivisões
de uma seção sem título.

Cio Inf., Rio de Janeiro, 2(1) :65-68, 1973
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5.1. 2 - O uso de títulos deve ser sistemático: dessa forma deve-se evitar que, no mesmo documento, seções do mesmo nível ora tenham título, ora não.
5. 1.3 - Os títulos de todas as seções do mesmo mvel de um documento
devem ser escritos com o mesmo tipo e corpo.
6 - PAGINAÇÃO
A fim de facilitar a organização de sumários parciais e a edição independente das várias partes de um manual ou dos vários capítulos de um documento provisório, a numeração das páginas poderá ser feita individualmente,
por partes ou capítulos, a partir de 1. Neste caso, o número do capítulo deve
preceder o número da página, do qual deve ser separado por uma barra.
Ex.: l/I a 1/17
(entenda-se:

capo 1/p.1 a capo 1/p.17)

3/30 a 3/58
( entenda-se: capo 3/ p. 30 a capo 3/ p. 58).

Ci. Inf., Rio de Janeiro, 2(1) :65-68, 1973
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6.7

APÊNDICE:

Associação Brasileira de Normas Técnicas
Revisão Tipográfica e Datilográfica. Rio de Janeiro, P-NB-73, 1963.

655,255,1 : 652,3
IBBD

REVISÃO TIPOGRÁFICA E DATll..O-

ABNT

GRAFICA -

1
2
3
4
5
1 -

-

Norma

1963
NB-73

brasileira

Objetivo e campo de aplica cão
Correcões e emenda!;
Classlflcacão dos sinais
Regras. de corre Cão
Sinais de revisão

OB.Tfo~TI\'O B CAMPO

DE

APLICAÇÃO

1,1 A presente norma destina-se a estabelecer regras e sinai~
de revisão. de provas tipográficas e datilográficas, com o fim de sim.
plificar rui0 só o trabalho do revisor como também o do tipógrafu
ou do datilógrafo,

1,2 - Além das seções reservadas às regras gerais de reVIsao (
à explica'ção dos vários sin~:Lisadotados (seções 4 e 5),
preseiJ.te ~or.
ma inclui. como anexo, UIIll exemplo de texto. con'igido contendo tôdaf
as regras e sinais de correção (seção 6), No intúito de promover uma
ampla difusão destas regras de interêsse geral, solicita-se a colabora
I;ão de todos os órgãos e en.tidades direta .ou indiretamente relacionados com a arte da publicação (tais como: tipografias, editõras, jornai~
e revistas, escritórios de mecanografia, escolas de datilografia, repa'rtições, .etc,) no sentido de reproduzirem, nas próprias publicaçõ~1ou em separata, a página que, constitui a seção 6 desta norma, men.
cionando apenas, na titula, a respectiva origem: "Extrato. da Norma
Brasileira NB-73 REVISÃO TIPOGRÁFICA E DATILOGRÁFICA",

a:

1.3 - A fim de facilitar a transpasição datilagráfica au a cam.
pasição tipográfica dos documentos redigidas, recamenda-se aas au.
tores e redatores que apresentem as seus ariginais au rascW1has na
farma que deverá ter a documenta palicapiada au impressa (*),
2 -

CORREÇÕf;S

E EMENDAS

2, 1 - Deve-se distinguh' entre as correções feitas pela autor nu
documento original. antes de êste ser entregue à compasição tipográfica ou datilográfica, e as emend'as feitas pelo tipógrafo ou datilógraf,.
nas provas do texto já camposto e revista,
( ".)

A Comissão de Documentação da ABNT está elaborando um
Projeto de Norma para Apl'psentação de Originais,
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2.2 - Se, durante a correção das provas, houver alteração importante devido à introdução, supressão ou inversão de partes no texto
original, a IIlOVa'disposição do texto, bem como, as eventuais modificações da paginação, deverão ser claramente indicadas. Para evitar
os erros de remissão, e, ao mesmo tempo, para facilitar a localiza'ção
das várias partes do documento, recomenda-se a adoção da Norma
Brasileira NB-69. "Numeração Progressiva das Seções de um Documento".
2.3 - O tipógrafo enviará sempre ao revisor as provas tipogt"áficas em duplicata, acompanhadas do original. O revisor deverá devolver uma via das provas corrigidas, juntamente com o original, ficando com a outra via de reserva. DeJ:ois de feita's as emendas na composição, o tipógrafo mandará novas provas, sendo que cm duplicata
apenas as páginas que sofreram alguma correção e em uma só via
as provas inalteradas. O revisor deverá devolver sempre uma prova
completa, ficando com as duplicatas das páginas que sofreram emenda.
O mesmo processo repetir-se-á até que tôdas as páginas fiquem isentas
de correções, quando o revisor aporá o "imprima-se" em tôdas elas,
rubr.icando-as .
3 -

CLASSIFICA,(;ÁO

a)

letras, sinais gráficos (de pontuação, matemáticos,
rativos) e espaços entre letras ou sinais;

lJ J

palavras ou gnrpos de mais de duas letras, e interva.los
ffiltre palavras;

e)

linhas ou .grupos de palavras, e entrelinhas ou claros;

d)

parágrafos

e)

figuras, ilustrações, tabelas, etc.

deeo-

3.2 - As operações de correção
quatro categorias seguintes:
-

--

REGRAS

DE CORRECÃO

4. 1 - Regra geral.
completa e explicita.

A correção

deve ser clara,

bem localizada,

4. 1. 1 - Deve.m ser evitadas as correções confusas, mal localizadas, incompletas ou mal explicadas, que dificultam o trabalho de
emenda na tipografia, além de encarecer e atrasar a publicação.
4. I .2 - O revisor deverá distinguir entre as emendas de composição .e as con-eções de original, assinalando estas últimas, que não
são imputáveis ao tipógrafo.
4. 2 - Regra de execução. A correção deve ser bem destacada
na prova, porém sem apagar as partes do texto a que ela se refere.
4.2.1 .- Sendo as provas tipográficas tiradas na prensa manual,
com uso de tinta preta e papel comum, recomenda-se fazer as correções em uma côr diferente (não preta), para contrastar com o texto, procurando-se não borrar o papel da prova.
4.2.2 - A correção não deve apagar, encobrir ou destruir o texto
da prova, pois dificultará o trabalho do tipógrafo.
4.3 - Repetição ,na margem.
no texto c repetida na margem.
4.3. I - Não devem ser
de supressão, substituição ou
da correção. Deve-se apenas
petindo na margem o sinal
correção.

Tôda 'eon'eção deve ser localizada

efetuadas no próprio texto as operações
introdução de elementos gráficos, objeto
localizar ou situar o êrro no texto, rede localização acompanhado do sinal de

ou gnrpos de linhas, e margens;

Outros elementos, tais como: côres, qualidade e fonnato do papel.
encadernação, etc., caracterizam o suporte material dos elementos gráficos e não são objeto desta nonna.

-

4 -

DOS SINAIS

3.1 - Os elementos gráficos a serem localizados em uma pro\'u
em fase de correção podem classificar-se em:

1.8)
2.8)
3.8)
4.8)
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gt'áfica pe'rtencem a uma das

suprimir ou retirar elementos colocados a mais;
introduzir ou acrescentar elememtos que faltem;
substituir ou modificar elementos gráficos errados:
ordenar ou arrumar elementos existC'ntes.

t'

4.3 .2 - As correções localizadas na metade esquerda ou direita
de cada linha serão repetida respectivamente na margem esquerda
ou direita da págilna de prova; os sinais de correção precederão os
de localização na margem esquerda e os seguirão na margeml direita.
Quando a página ou coluna fôr muito estreita. tôdas as correções serão indicadas na margem livre.
4.3.3 - Quando o número de correções localizadas na mesma
linha fôr muito grande, recomenda-se colar um pedaço de papel para
aumentar o espaço necessário às correções, evita'ndo-se colocar as correções em linha diferente. Recomenda-se, também, principalmente no
caso de linotipo (ver 4.5.2), pedir nova composição da linha, repetindo ao lado o texto completo.

5

84
4.:3 ...4
A jfjm ,âe !faOllitu:r o tta:a:ba::IhD ,de 'e:\tisãq, lre.comenâa--..st.
:aos l1íp6gra!Qs âeixa'nem ~emJlr.e
ar,gens (de a:J:g!11r8.
!sufiCiettte (:Dt.
minímo. :3 l('.m:~ .. guando:a
áJgjina ,oOIItihle.rwárias ,cd1unaJ!, ir:ar<6.m
provas :sepa1:adas <de caCla
a i( r..ov.as,de
91ié;)..

4..4 -

JP.m:1l.amilar 111ma Ollr.eÇli.o esneaetlsmua.
ol1Jl~ão ,t'j1;ama =,,ge.m..
qgo :a,põs tOffi.iIIlàl,de oca-

,Co'~ão

basta ,contar
.ilização.

«'ml'uda.

amil ..2. ão l! :aconseIhãvél ' crm,gar(OUniis4.4.1 -]De
OÔZ~O
ii1flg'h'àl.:a COllIltlÇão:gue"ãm
fUJ6Ôaa l\
'Cal~de .modo :a' tt.'OIl!1ã~a
:m.argem.
4.5-EJftjto~ .11/lflO:r:J'<f'flt't",~ ik
lima
({IOT.I'/l,ção.'1)
1erisor ,de.v.e 11m
.sempre ,em :m.ente;as
sSi rus llansegüênóias ,ae UDa ODl16(;ão
,e cnnar
as respecti¥as jpl'cwâdêndias..

4.5.1 - :Se 1fb.1'
>StqlIaniida.!por ~em:Pl~.
ma jpaJin'll:ll" icm:â ,al1tt',
r.aào o 1aJrmmho <Oujj'tlstiíficação ,da IDeflPl'Idtü:v..a
lliriha e ,das irlhas ~(guintes; 'ê necessário. neste 'caso, lI'eOOIlVcr
'H,,com,posiçli.ojpa'T:a,distri.
buir 'o vácuo criado peJa :supressãQ, e 'llIlantili.:a'11.
~li.o .á1tm:al';11. .estiltiCH
da :apresentação nem guemar 'a con1fuuiiaade .:das aJa~ras ou ,a8ll 1f6rmulas. A :intrDduçB.o<de mONas à1av.z:as rniia ;per:lxwiba!)õus'da lIDeSIl\1l
natureza, em orilem iinversa...
4.5.:2- Estas :WItt'.I:açõessão Im1iíllo müs enSí~tÜs o ceaso ,alo
linotipQ, onde a minima(cor:r:eçli.oíimplica em 11lml\ '~cnmpmiição àa lIiri'hh
inteira. :Muitos :a.1I'tc:II1es.
~em ]pensarem mas oonsegüencias,
oni'fiican,
pàla~a:s e:até Jf.ra.'lesiinteirasem
1Pa:rã~affos cque, iàs w1\zes. ({}cqpaID
maIs 'de uma pã,gina de prova.. ::Neste 'caso lO lPm:ãgnrlo "ritéiro -deverIl
sel' recomposto, <Ogue 'ocaSionaI:ã nov..as ICOlU'e!)ões,
'1dn:aso<e <mlcareélmento da publicação.
4.5.3 - PAl'a ,-evital' ;<'8 conseqüenCias :aéitma :a;poIltadas. lIlecomen.
da-se. na =edida do ;possivel. :supIim'ir '<>uiiIitrodUZir ;pàlavJ:as ::neutra.~
de compensação, 11 1':im ,dI' lI'establ."Jecer'o ::t:amwlibo'ou ]ustiificação (dll
linha.
4.5.4 .. As ~.ereréncia." ll'tmUsSi;vas(devem :ser ~a1meIite
:ano,
tadas, mormente no reaso ~e tUnUL;a'!tel'l\ção ma IPagânação .das JP1'ovas
4 ..5.:> -- Um <::uidadorespocia'l deVet' :ser 1I'eser:vado:à «.'o'loClq;ào.datfiguras no u-.xto.pois
qua1lquer ,desJoca'mento JPosteriior JOder.ã lilcaI'l't'í.Rr grandes transformaçõ!",$ lllB"Jorn;poSiçào.

!lo fi ,,-.....-1P.r.ou~ dlat:nl?JI1'4ffC~.
s !áimiis
s miétofios lem~atlos
ma (corn:e.~o nas
r.o.v.astdatilopá'ficas
o tOS lmemnos
ue
ara.
lPr:o:vas\pagrRfica~,
om
ceSãQ, ~1Wenlls, agUlHes \Usados XàlusivaIffiente <mniPopáfia
iíIiias armas
. oJWOs'e Iletras,
r (exenyUQ.)

«

'~ ..(6.
D (CaRO
{das rmãgliínas "\va~et':,
ue m:niitem
s(cdlha ttle 'Amas antes (de (cm:aótro:.ea,ttodos
'imiis (fie<eJIlenfias
ojgI:ãX.i:.cas
lser.ao
tlicameJíte
ilizaâos,
ntb\m1.
ls :mvas
litilojgJáUicas..

'li. 6.~ -- IDe.v.tHse<llistiiq~tiir(ert1me~as ro.vus (âlttil<Wrilficas mmms.
ge.r.a1mettte lttilins m wRriias mqpiaIj, te ma
Ittrlizes Ittil~áficas:aãa:8 (em DIlecRIlogua:fin(restêncil tâe míime'ógT.a'fo(OU e mwrotil!'!ião
ltag:r'áfica, IIlIIttIiiz enf.m:aâa do . cO •• Gestettner')..
o yniiméim BBO.
:as ,cDlJI!.eções
:HflIiãofféitas. nff.eiiiv.élmerltl:.m çis,'
m \UIlIa(aaS <n'Q!iias
.
de¥.endo <mn ~da
lO<llátilógntfo m:ijgir aiS àlemàis.
~B~gunÜO
(caso,
,as <COllr.e,çõeS
meião filtas ma nm'QpIiiannàl:Iiiz, nrnantlo-'..se s e.cesSâliio;;
,otiietattosnm:ra ue m mmmeHãomão tilfiixe nRltcas o Iimmàl.
az õr lIIltiiio fs6IUimàl.:as om:lll:ões. eião liltas (eIJ1I ôllms 9Iflllm:altas,
iindicanllcnse las tàfer.ilncias 'as mefWa.d1iWa's
irlhas na mui1llilz(<!página e
mllm'lmO,Ue'OFdom.
e . Itimo eI:àlmente iiD1preRSO
r'i'!pIihL
!Jmtbib?)..

..QU;,duas. lse.t;õefl:tlegWiItl£es1I:5.,n
ffi.~I)
àtam lCB'peéiàlmeJíte{fio,",
$iIuris (de ocàlizagão ,oe e'tr..afi, àlm.maF:
ljpa.!l0s..(0s <DtitI:.os'emerttOH
nnenliiunailos 'em :£.
11irlhns. ar4gI:&Iofi, ig<llras) uião eguerem
e1IDlmindl m'JiioÚlHr..ontlo ooà1izailos m' mi
esmo.
$ fBegões (5::>
f R ~.(fj
a'tmn ,fios lIitnàis ,ar- $UjmesSiio.. rttnollU!laQ.ffitlbstltliiljTro {ol'lip.-,
rnaçãn, .;em.iúltinm \(:5. ) ,aos «llftlOS fWcõiait;

.'5.n - 1Lo(ltili:Ja,(iiio tllc dtrus.. lA!s Ei1:rB:s,
(OS 'inàis ~icos
(OS
'mjJJagos .erttr.e fi1:ll;n'H
IOU:tiinms ffião :assindlaüos
OI'Iméio ,de uma
Rlll:a
eItliicRl f( ou igmlammite ilndlinaüa,
olÍfOllIIle:a ttenclê:n:riia'(làl~fi('..a
,lIo mf!';msor»cque 'os attn:aveflse.
9ta. Ibllllra em 'l\PEltiUa a rmlll1gem
WlI...:Sl) ara
ailn: UOlme{;aO
te ma {ordem dio lHe\!'çm:milmertto ma iJiha.
11T.R aoilital';a" derltiifiuaQào Il'euomenUlt-!!le\usar
OImaR m'il1t1as (D"
mesmo 'fiinàl. /ll-\ill:nnão.!JPàliições ma rmesma Irlha.
lF.or.maB ecomenilBilas:
.'5.:.2 -

11«rr. llf .!l.11~

1Lona'l~n..Q;il) al,- ;palmn:a,'i

{Cc

P«'f!os ..

'5.:2. - lQuuHquer /g.J'l.tpn<que. onteIí~. Ino nilriimo.
êB llêtras.
'Inll!is(ou le!lPaQ08fse~ulllos. fse~ nl.ss~a:hdlo IPor
elo (:tielum l:HVes8ão
, ique una lli'SIbn-nr.asver.tic.àis fsltuallas :-g(lbI1e
la IPtitm-élra
tiíltlma liétra

86

ABNT/NB.73

(ou sinal) do grupo (ou palavras, ou linha) e atravesse tódas as letras
ou sinais intermediários, O sinal ser'á repetido na margem, variando a
sua forma caso houver necessidade de distinguir entre vários grupos
assinalados na mesma linha,
Formas recomendadas:

No texto -~OC9Izaçào

na margem _

5.4:3 - Para corrigir a omissão
-s('-á a respectiva indicação à margem
em escrita musical, indica o sustenido:

~

recer

5,4.5
assim:

~;;

5,3,2 - Para suprimir ou reduzir um espaço entre dois sinais,
lelras, palavras ou linhas, utilizar-se-á o sinal de justaposição:
5,:1.3 - A supressão dos Intervalos entre as letras
vra e s p a c e j a d a será Indicada pelo sinal ...
baixo da palavra e repetido na margem,

de uma palacolocado por

5.3.4 - A supressão ou diminuição de uma entrelinha será indicada pelo sinal de justaposição, coloca:do na. margem, e, eventualmente, na(s) extremidade (s) do traço que marca a respectiva linha
(ver 5.2.3).
5.4 -

Inclusl7o.

5.4.1 - Para corrigir a omissão de letras dentro de wna palavra, ma.'rcar-se-á a letra precedente ou a seguinte (se a letra fôr iniclal). repetindo-se na margem a letra assinalada juntamente com as
letras ou sinais que faltam.
5.4.2 - Em caso de omissão importante, far-se-á, referência ao
original, indicando-se a pãgma: (ver original, p. 20; ou v.o,' p. 20)

Para espaeejar as letras de uma pala\'ra (que deva apap a I a v r a), sublinhar-se.á
a palavra colocando à mar-

5.4. fi - Pal'a introduzir ou aumentar uma enh'elinha, indicar-se-á
à Illal'gelll o sinal de separação e, e\'entualmente, o traço que a localiza
será bifUl'cado em pelo menos uma das extremidades:
Exemplos:

recomendada:

#-

-\+I+t+

8ltprcssdo

5,3. I - Para suprimir ou retirm', letras, sinais, palavras ou linhas
desnecessárias,
empregar-se-à
o sinal "deleatur"
(palavra latina que
significa: apagu('-se), abreviado em uma forma caracterlstica
de "d",
Forma

farque,

5.4.4 - O mesmo sinal,
será empregado para alargar um
('spaço considerado insuficiente, indicando-se eventualmente o aumento
desejado em pontos (cada' ponto tipográfico vale 0,376 mm). ExempIo: para in traduzir um espaço de dois pontos, o sinal será .::tF 2p,

gem o sinal
5,2,3 - Uma entrelinha será assinalada no texto por um traço
simples, trazendo, em pelo menos uma de suas extremidades, uma barra
que o distinga do grifo t ver :>,:> ,1) ou, eventualmente, o próprio sinal
da operação (afastar, estreitar, deslocar): I
I
5. 3 -

de espaço entre palavras,
com o sinal de separação,

# '

H 1-1K .H H

5,2,2 - Em se tratando de uma substituição parcial (mudança
do tipo ou de corpo das letras) deve-se circundar no texto a parte a
ser subslltulda e repetir, na margem, o circulo.
Exemplo:
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5,5

-

---tft

~#=-

--<~

>--~

8ubstituição

5.5.1 - Para substituir' uma letra ou palavra elTada basta"indicar na mal'gem esquerda ou direita, respectivamente,
antes ou depois do sinal de localização, a letra ou a palavl'a certa.
5,5,2 - As letras \'oltadas (1), invertidas
("B) ou atravessadas cP-.) , são assinaladas à margem com uma das formas do sinal
"verlatur"
(palavra latina que significa: \'olte-se).
Formas recomendadas:

,(

6>

5,5,3 - As letras defeituosas, sujas ou de tipo (ólho) diferenle
são mal'cadas como letras erradas (5,5.1)
e, na margem, são inscritas em um circulo.
Forma recomendada:

Q

5,5,4 - Os vários tipos de letras de um determinado corpo são
assinalados no original, sublinhando as letras com uma ou várias' linhas: para mudar o corpo das letras anotar-se-á na margem o corpo
desejado. Para indicar o tipo ou o corpo das letras, nas provas tipográficas, assinalal'-se-á o trecho a: ser corrigido dentro de um circulo,
repetindo na margem a Indicação da correçáo desejada, de acOrdo
com a seguinte convenção:
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No original
Q.

Na prova

ou. ~impresso

9-

ou

..

Q,-

Ou. ~.

••

A
~

Ou

!l

Ou

dará

~

Ou

Q

(romano ou redondo)
(itálico ou grifo)
(negrito ou normando)
O ( itálico negrito)
(versalete romano)
A
A ( versa I romano)
A (versal itálico)
A (versal negrito)
(corpo 10)

~

o..

G?J~

5.6.7-;- Para des!ocar uma letra para cima ou para
Iizar-se-ão os sinais"1..r ou , e.rL ou ~ , respectivamente.

a
a
a

2l@-

Exemplo:

5.6 -

//

-u-

,

a2 ou a2, darão

baixo, uti-

a2.

5.6.8 - Se os intervalos entre palavras
forem desiguais, marcar-se-Ao todos os intervalos com uma barra simples, repetindo as barras
na margem
5.6.9

a

prega-se

5.5.5 - Para indicar o emprêgo de caracteres tipográficos compostos com duas letras (re, 00, em palavras latina,
• etc. em
caractel'es Garamont,
em alemão, etc.),
marcam-se as duas letras
que erradamente
foram compostas com caracteres
separados,
repetindo-as na margem com um arco de união por baixo.
Exemplo:

.8~
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sem outra

-

Para

indicação.

corrigir

na margem

o alinhamento

o sinal =.-::...__-_-_-_

na- posição

horizontal,

e na posição vertical,

5.6. 10 - Para deslocar uma linha
ou esquerda emprega-se-ão os sinais ~

o sinal

em-

II .

ou um trecho para a direita
e ';J ou ~
e .•.... res-

pestl vamente.
5.7 -

Casos c.~p('ciais.

19!

5.7. 1 - As manchas que aparecem na prova e são devidal:\ aomatel'ial branco que está levantado, serão assina"ladas na margem, b,-m

Ordenação

5.6. I - Para corrigir a inversão de duas letras. palavras ou licontlguas, utilizar-se-á
o sinal de transposição Lfl ou ru -e
2 ou S , repetido na margem, eventualmente, com a indicação da
posição dos elementos a /lerem corrigidos.

5.7.2 - Quando uma umca palavra ou linha estiver fora do lugar,
empl'egar-se-á o sinal de transposição
seguinte: i..rC:> ' indicando

5.6.2 recomenda-se

de\'erá

como no trecho, por um circulo.

nhas

Quando a inversão afeta' um maior número
empregar o sinal de substituição (ver 5.5.1).

de letras,
•

5.6.3 - Quando a inversão afeta mais de duas palavras,
rar-se-ll.o, pela ordem desejada, tódas as palaVras do respectivo
2

3

5

4

numetrecho

1

exemplo: quando a inversão mais de palavras duas afeta, numerar-se-ào), assinalando-se na margem a ordem normal (12345).

dentro do sinal:

ti ~

.5.6.5 - Indicar-se-á
a abertura
sinal [, ou f,
repetido na margem.

de um nôvo

parágrafo

com

o

5.6.6 - Indicar-se-á a supressão de um pal'ágrafo unindo o final
de uma frase com o comêço da outra e repetindo na margem o
l!Ilnal:~

ser repetido

em que deverá ser colocada a mesma.

O sinal

na margem.

5.7.3 - Uma divisão silábica feita indevidamente será corrigida
suprimindo-se a letra ou letra que estão a mais em uma linha e acrescentando-as na outra (vel' 4.5).
Da mesma maneira serão corrigidas
as fOrmulas intenompidas.

5.6.4 - Para corrigir a inversão de mais de duas linhas, trechos
ou parágrafos, enumerar-se-ào
tódas as linhas do I'espectivo trecho à
margem,

a seta o lugar correto

5.7.4 - No caso dc o - compositor encontrar uma parte ile-givel
no original, deverá chamar a atenção do revisor, empregando uma sinalização

especial, XXXX ou ????

5.7.5 - Para sublinhar uma letra. palavra ou linha, com um traço
por baixo. empregar-se-ó
o sinal l--l
, repetindo
na margem.
As
letras sublinhadas por cima sel'ão a'ssinaladas com sinal r--o . (Não
confundi!' com 5.5 4). Em datilografia. o mesmo sinal poderá ser empl'l'gado para indicar uma mudança de côr; neste caso o sinal será
feito em uma côr diferente do resto das, correções.
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5.7.6 - Para assinalar um traço (no caso de uma tabela, por
exemplo), empregar-se-á
uma seta ;;;:')l. . A natureza dos traços será
indicada convencionalmente
da seguinte maneira:
f
fh
fv
ff
F

= fio ou traço em
= fio horizontal
= fio vertical
= fio duplo
=

fio gTosso

5.1

geral

ou

II

5.2.)
5.2.3

5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4

5.7.8 - Sinais não codificados.
Deve-se evitar, na medida tio
possivel, a introdução de novos sinais, bem como qualquer mudanç:-de signüicação dos sina1s codificadoR na presente norma.

I

<

bifurcada numa das extremidades
pelo sinal de operação.

=j,ala»raf/ {JJ lJ>H á

Para suprimir !Ietras, sinais.' palavras,
emprega-se o sInal "deleatur".
A supressão do espaço entre du/as letras é In7.dicada pelo sinal
justaposição e a diminuição, IU:l..o sinal de aproxl.
mação. A supressão de uma entrelinha é indicada
por uma barra horizontal, acompanhada pelo sInal
de justaposição.

dre I.ti'

5.4.2

5.4.3
5.4.5

5.4.6
5.5.1
5.5.2
5.5.3

5 .•5.4

10' r~

~

~~
5.4.1

5.7.8.1 - Em casos omissos ou especiais (ocorrências freqUente~
de wna correção não prevista nesta norma, impressão em policromia.
composição em "offset", etc). poderão ser adotados sinais novos, d~
emprêgo restrito e que não sejam confundiveis com nenhwn dos slnah
codificados nesta norma.

11

barra horizontal
ou acompanhada

_

5.7.7 - As figuras e partes reproduzidM por melo. de clichês não
podem sofrer correção, a: não ser por substituição do clichê. Os traços
inúteis, contudo, poderão ser eliminados na fresadora e, portanto, assinalados com o sinal ~,

As formas dos sinais devem variar quando houver mais de um em cada linha. Localizam-se
trasf
e f,
sinais gráficos e7espaçosTporjmeioLdejbarras
ver- 7TJ Li
t1cais: 'iQIQ'IFa~ por melo de um travessão ~
HrdtwtttA 7{Mtfw.
duas barras verticais e entrelinhas por meio de uma

LM

Uma letra ,Issa será amaf.w.a à precedente ou ItmI
à seguinte. Se a omissão fôr Importante faz-se referência ao oririnal.l-JPara
Introduzir ou awnentar HV:~3'f""
o espaço cntrepalavras
usa-selo{s1nal de sepa.r~ção. J:#
quc na escrita musical é igual ao sustenido. e para
~e
j a r uma palavra, coloca-se entre duas bar- +I+Hras e indica-se na margem o sinal de espacejar.
Para aumentar uma entrelinha, usa-se a barra indicada em 5.2.3, com o sinal de separação à m
em. :# .2 fi.
Para substituir le ras ou ~
erradas, lndi- /t Hra/ew-rt7U
cam-se na margem, ao lado do sinal de 10caUzação.
as letras ou palavras certas. As letras voltada;i.
ln1ertldas ou aufavessadas, são assinaladas à mar. /(j)
(j)
gem com o sinal "vertatur".
As letras defeituosas
são localizadas como letras erradas e repetidas na
margem dentro de wn círculo. Indicam-se os vários
tipos de letras por meio de linhas convencionais
ou por círculos, repetidos na margem com a indicação do tipo desejado:
itálico ou ltállco ~;)
']:!f./tz
negrito ou ne rito, VERS
VERSAL romano, ~.
@ ==:s
VERSAL
ltálic
VERSAL (!íegrl~
Para mMar =0 @ @
corpo das eras. assinala-se o recho num circulo
repetido na margem com a indicação dO~?)
de.
sejado. Assinalam-se os caracteres compos
• como
em et cttStera pelo sinal" de justaposição.

/# r#

7-/'
1
/(/J

$1;f?'

@

5.5.5
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5.6.1

Para corrigir a Inv~ão
de duas letras, pala- Ul
vras ou linhas sinal usa-se o de transposição, mas lU
5.6.3
se a inversão maior um numero afeta elementos d ~
recomenda-se a indicação da ordem dos mesmos.
5.7.3
No caso de uma divisão silábica ou de fórp{.
pIa mal feita, suprime-se a parte que está a mais
6.6.4 numa linha e acrescenta-se na seguinte. Se a Invergratos, êstes devem ser numerados na margem. Para
5.6.5 abrir parágrafo usa.se o sin-ª.!íe para suprimir,.,
5.6.6
C Para desloc.!!Ji..letras ou linhas para baixo ou
são ocorre em mais de duas linhas, trechos ou par - "
5.6.7
para c1Mã empregam-se setas ou o sinal .rL. OU'"lJ" .
'"1...J'"'
5.6.8
Se os /esnaços/entre
/ as/palavras/forem /desiguaiB,
111///
indicam-se com barras vertiçais, repetidas na .mar5.e'91Igem
sem outro sinal. Para ahnhar no horizontal,
usa-se na margem dois traços horizon tais para\\
5.6.9
. lelos e no vertical, dois traços verticais paraleloS.
5.6.10 Para deslocar uma linha para a direita ou para a
~eSqu.eída usam-se setas ou colchetes voltados para
a direção desejada.
:;.7.1
As manchas na prova @ assinalam-se por melo
de um circulo repetido na margem. Assinala-se uma
5.".2
palavra ou trecho @naJ de transposiça(?) deslocado
por um circulo seguido pelo f terminado por uma
seta nó lugar correto. Uma parte Uegível do orl5.7.4 ginal será Indicada pelo compositor por meio de

t

';:J-

a
p

XXX

ou

11?

Para Indicar que uma letra, palavra ou linha
5.7. 5 deve ser subUnhada, emprega-se o sinal L-J e quando deve ter um traço por Cffiiã o sinal ri. No caso
5 .7 .6 de tabelas, os traços serão indicados por uma seta,
e a natureza dos mesmos pelas convenções; fh ==
fio horizontal; fv == fio vertical;. ff == fio duplo;
F == fIo grosso, etc.
As correções devem ser claras, bem localizadas,
4.1
completas, explicitas e bem destacadas na prova,
porém sem apagarem o texto. Tôda correção será
4.3
locaUza.da no texto e expUcada ou repetida na mar4.4
gem. Anula-se uma correção desnecessária barrando
o sinal de ~ação
e subUnhando com pontos a
parte mal cõFrlgIda.

.I6.#J:'A-

H ~.

~

6.8

APÊNDICE:

IBGE

Normas Técnicas para Apresentação Tabular da Estatística Brasileira
Rio de Janeiro, 1971.

RESOLUÇAO N.o 886, DE 26 DE OUTUBRO DE 1966
Altem

normas

para Apresentação

Tabular

da Estatística

Brasileira.

A Junta Executiva Central do Conselho Nacional de Estatistica.
usando das suas atribuições, e
considerando o disposto nas Resoluções AG-75, AG-158 e AG-731.
relativamente à fixação de normas !l'ara a apresentação tabular da
estatística brasileira;
considerando que, após quase sete anos de vigência das normas
aprovadas. se reconheceu a necessidade de sua revisão;
considerando a conveniência de fazer observar, entre aquelas
normas, as que são recomendadas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e pelo Instituto Nacional de Pesos e
Medidas, no que se aplica à estatística;
considerando, finalmente, os estudos realizados a respeito pela
Comissão Técnica de Revisão e Aperfeiçoamento das Campanhas
Estatísticas e pela Comissão Especial desta Junta designada para
revê-los,
RESOLVE:
Artigo único - Ficam adotadas, para apresentação tabular da
estatística brasileira, as normas constantes no anexo à presente Resolução, elaboradas com base nos estudos referidos no último dos
conslderanda acima e com o aproveitamento
das recomendações
pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas e do Instituto Nacional de Pesos e Medidas.
Rio de Janeiro, em 26 de outubro de 1966 -

Ano 31.° do Instituto.

Conferido e numerado. Nielsen Alves AffOnso. Secretária-Assistente. - Visto e rubricado. Raul Romero de Olí:veira. SecretárioGeral do Conselho - Substituto. - publique-se. General Aguinaldo
José Senna Campos.

NORMAS T~CNICAS PARA APRESENTAÇAO TABULAR
DA ESTATíSTICA BRASILEffiA
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1-

Objet1vo e Campo ele Aplicaçllo

Estas normas têm o objetivo de orientar a apresentação racional
e uniforme de dados estatístlcos, em forma tabular, no Sistema
Estatístico subordinado ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (mOE).
2 Uma tabela estatística
mentos complementares.
2.1 -

o

título,

Os elementos

o

corpo,

o

Dejmições

compõe-se de elementos essenciais e eleessenciais

cabeçalho

e

de uma

a coluna

tabela

estatística

são:

incLicadora.

2.1.1 - Títulb é a indicação que precede a tabela e
que contém a designação do fato ob:oervado, o local e a época em
que foi registrado.
2.1.2 - Corpo é o conjunto de colunas e linhas que
contém, respectivamente, em ordem vertical e horizontal, as informações sôbre o fato observado.
2.1.2.1 - Casa é o cruzamento de uma coluna
com uma Unha.
2.1.2.2 - As casas não deverão ficar em branco,
apresentando sem1J're um número ou um sinal convencional.
2.1.3 - Cabeçalho é a parte superior da tabela que
especifica o conteúdo das colunas.
2.1. 4 - Coluna indicaeLora é a parte da tabela que especifica o conteúdo das linhas.
2.1.4. 1 - -Uma tabela pode ter mais de uma
coluna indicadora.
2.2 - Os elementos complementares
de uma tabela estatística
são: a jonte, as notas e -as chamadas, e se situam de preferência
no rodapé da tabela.,
",
2,.2.1 - Fonte é a indicação da entidade resp-onsável
pelo fornecimento dos dados ou pela sua elaboração.
2.2.2 -,.;Notas ,são informações de natureza geral, destinadas a conceituar ou esclarecer o conteúdo das tabelas, ou a indicar
a metodologia adotada no levantamento ou na elaboração dos dados.

-8-

-- 9-

2.2.3 - Chamadas são informações de natureza específica sôbre determinada
parte da tabela, destinadas
a conceituar
ou esclarecer dados.
2.2.3 . 1 - As chamadas são indicadas no corpo
da tabela em algarismos arábicos, entre parênteses, à esquerda nas
casas e à direita na coluna indicadora.
2.2.3.2 - A numeração das chamadas na tabela
será sucessiva, de cima para baixo, e da esquerda para a direita.
2.2.3.3 - A distribuição
das chamadas
no
rodapé da tabela obedecerá à ordem de sua sucessão na tabela,
separando-se umas das outras por um ponto (.).
2,2.3.4 - As chamadas de uma tabela que ocupe
niais de uma página devem figurar no rodapé da tabela na última
página, de acôrdo com a sua sucessão na mesma.

4.2 - A rubrica que engloba várias especificações terá uma das
seguintes denominações:

3 -

Numeração

e Indicação

dos Titulos

e Subtítulos

A numeração dos títulos e subtítulos de um ou de vários conjuntos tabulares obedecerá à norma para a numeração progressiva
das secções de um documento, elaborada pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas (NB-69, ver Anexo).
Ex.:

3.4 -

b)

c)

5 -

Indicação

4 _

dos D'ados

4.1 -:- A especificação dos dados pode figurar tanto na coluna
indicadora como no cabeçalho da tabela, ou ainda em ambos, quando se tratar de tabelas de mais de uma entrada.
4.1. 1 - Quando a especificação dos dados figurar na
coluna indicadora, será seguida de linha pontilhada até à separação
da primeira coluna de dados.

Parciais

nas Distribuições

de Freqüência

5.2 - São de evitar, nas classes extremas, as expressões "menos
de" e "mais de", salvo quando houver especial conveniência para
usá-las.
6 -

Estrutura e meio de produção
Principais culturas agrícolas
3.4.2.1 - índices
3.4.2.2 - Culturas permanentes
3.4.2.2 (a) - Area cultivada
3.4.2.2 (b) - Quantidade
produzida
3.4.2.3 - Culturas temporárias
3.4.2.3 (a) - Area cultivada
3.4.2.3 (b) - Quantidade
:produzida
Especificação

de Intervalos

5.1 - Nas distribuições de freqüência, os intervalos parciais
devem ser apresentados de modo a evitar dúvida entre o llmlte superior de uma classe e o inferior da classe seguinte.
5. 1. 1. - Para êsse fim, poderá ser usada a notação
f- ou f- significando
a inclusão do valor limite.
Exemplo: 5 f- 10 inclui o valor 5 e exclui o valor 10.

Agropecuária
3.4.1 3.4.2 -

quando o agrupamento
tiver sido feito na
fase. de organização da tabela, :por conveniência da
apresentação;
não declarados, quando o agrupamento
tiver sido
feito na fase da apuração dos dados, por falta ou
insuficiência de informação dos declarantes;
não especificados, quando o agrupamento
não tiver
sido previsto na fase da coleta de dados.

a) . outros,

6.1 -

Emprêgo

Empregam-se
a)
b)
c)

de Sinais

os seguintes

Convencionais

sinais

convencionais:

-

(traço), quando o dado fôr nulo,
(três pontos), quando não se dispuser do dado,
O (zero), 0,0 (zero vírgula zero), 0,00 (zero virgula
zero zero), quando o valor numérico fôr menor do que
a metade da unidade ou fração decimal adotada para
a expressão do dado,
d) x (letra x), quando o dado rôr omitido a fim de
evitar a individualização
das informações,
...

6.2 - A indicação dos sinais convencionais
cações estatísticas, antecedendo as tabelas.
7 -

Emprêgo

de Unidades

de Medida

figurará

nas publi-

e de seus SímbOlOS

7.1 - As unidades de medida, seus múltiplos e submúltiplos
devem ser designadas pelos nomes exatos incluídos no "Quadro de
Unidades Legais" aprovado pelo Decreto n.o 52.423, de 30 de agôsto
de 1963.

-11-

-'-107.2 - O nome da unidade pode ser substituído pelo respectivo
símbolo, como consta do "Quadro" referido em 7.1.
Exemplos:
g
kg
t
m
m'
cm'
s
mIn
0C

:para o grama (e não gr)
;para o quilograma (e não Kg)
iJ'ara a tonelada (e não ton ou T)
;para o metro (e não mt ou M)
:p.ara o metro quadrado (e não mq)
para o centímetro cúbico (e não cc)
:para o segundo (de tempo) - e não seg
:para o 'minuto (de tempo) - e não m
;para a temperatura Celsius (centígrada)

8 -

8.4 - Quando os dados se t>eferirem a uma série de anos civis
não consecutivos, indicam-se o primeiro e o último, ambos em algarismos completos, separados por um hífen (-).

Exemplos:
50,25 kg (e não 50 kg, 25)

7.6 - Os símbolos serão escritos na mesma linha dos números,
e não em forma de expoente.
Exemplos:

ângulo.
Exemplo:

15° 10' 25"

sexagesimais

de

Apresentação

dos Dados

9.1 -

Escrita de Números.
9.1.1 - A parte inteira dos números será separada :por
pontos em classes de três algarismos, da direita para a esquerda.
12.422.384

9.1.1.1 - Excetuam-se os números j á tradicionalmente escritos de outra forma, entre êles o ano do calendárIo
0966, 1832).
9.1.2 - Na parte decimal, essa separação será feita da
esquerda para a direita.
Exemplo:

132m e não 132m
3d 12h 4min lOs e não 3d 12" 4m'n 10'

1960/61
9 -

Exemplo:

kg (e não 50 kg-i-)

da regra 7.6 as unidades

1950-1965

8.5 - Quando os dados se referirem a um período ,ele doze meses
diferentes do ano civil, indicam-se o primeiro e a parte variável
do segundo, separados por uma barra inclinada (;).

t. km

Exemplo:

Excetuam-se

dos Dados

8.1 - Indicar-se-á, sempre que a natureza do fenômeno estudapo o exigir, a data da referência dos dados.
8.2 - A indicação dos meses poderá ser abreviada pelas suas
três primeiras letras.
8.3 - Quando os dados se referirem a uma série de anos civis
consecutivos, indicam-se três algarismos, no' caso de variar o século,
e dois nos demais casos, separados por um hífen (-).

Exemplo:

7.4 - O símbolo não deve ser seguido de ponto final ou da
letra s em sinal de plural.
7:5 - Quando o valor numérico de uma grandeza fôr fracionário, o slmbolo deve ser escrito no final e não Intercalado.

7.7 -

de Referência

1892-915
1960-65

Exemplos:

50+

da Data

Exemplos:

7.3 - Qualquer outra grandeza não constante do "Quadro" referido em 7.1 poderá ser expressa na unidade mais conveniente, desde
que seja compreensível por si mesma ou venha claramente definida.

toneladas-quilômetro,
operários-dia
tiros por minuto

Indicação

3,103.41

9.1. 3 - A separação
de um número será feita por
9.1.4 - Sempre que
d? leitor para o sistema inglês
vlrgula pelo ponto e vice-versa.

da .parte Inteira da parte decimal
uma vírgula.
necessário, será chamada a atenção
de escrita de números, que troca a

-

13-

- 129. 1.5 - Ha vará especial cuidado na expressão literal
do bilhão ou bilião, que no Brasil, França (milliard) e Estados Unidos (bUlion) vale mil milhões 0.000.000.000) e em Portugal, Espanha,
Inglaterra e Alemanha vale um milhão de milhões (1.000.000.000.000)
9. 1.6 - O uso de algarismos romanos deve ser evitado,
Inclusive em datas.
'9.2 - Arredondamento
de Números.
9.2.1 - Quando o primeiro algarismo a ser abandonado
fôr, O, 1, 2, 3 ou 4, fica inalterado o último algarismo a permanecer.
Exemplo: 48,23 passa a 48,2.
9.2.2 - Quando o primeiro algarismo a ser abandonado
fôr 6, 7, 8 ou 9, aumenta-se de uma unidade o último algarismo a
permanecer.
Exemplos:
23,07 passa a 23,1
34,99 passa a 35,0
a ser abandonado

como regra geral, segue-se o item 9.2.2
Exemplo: 12,502.52 passa a 12,503
se ao 5 só se seguirem zeros, o último algarismo
ser conservado só será aumentado se fôr ímpar.

b)

a)

a ordem geográfica das Unidades da Federação e
respectivos agrupamentos
em Regiões Fisiográficas
será a indiqada pelo Conselho Nacional de Geografia,
a saber:
REGIAO NORTE
Rondônia
Acre
Amazonas
Roraima
Pará
Amapá
REGIAO NORDESTE

9.2.3 - Quando o primeiro algarismo
fôr 5, haverá duas soluções:
a)

9.2.6 - A mesma regra se aplicará sucessivamente quando houver subtotais (totais parciais) intercalados.
9.3 _ Quando os dados se referirem a uma base geográfica,
aplicar-se-ão os seguintes critérios:

a

Exemplos:
24,750.000. O passa a 24,8
24,650.000. O passa a 24,6
9.2.4 - São de evitar os arredondamentos
sucessivos, e
fica recomendada a volta aos dados originais caso se proceda a
nôvo arredondamento.
Exemplo:
17,444.52 para 17,4 ou para 17
e não para 17,445 para 17,45 para 17,5 para 18
9.2.5 _ Quando houver parcelas e total, e ocorrer divergência no arredondamento, corrigir-se-á na parcela (ou nas parcelas)
onde o êrro relativo fôr menor.

Maranhão
Piauí
Ceará
Rio Grande do Norte
Paraíba
Pernambuco
Alagoas
Fernando de Noronha
REGIAO LESTE
Sergipe
Bahia
Minas Gerais
Espírito Santo
Rio de Janeiro
Guanabara
REGIAO SUL
São Paulo
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul

Exemplo:
2,4

para

2

13,4

14

16,1

i6

31,9

32

REGIAO CENTRO-OESTE
Mato Grosso
Goiás
Distrito Federal

-15 -
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a ordem alfabética para a indicação dos demais .casos,
devendo as divisões territoriais ser agrupadas segundo as convenções em vigor.
Exemplo: países segundo os continentes;
municípios
e
cidades, segundo as Unid;ades da Federação; distritos
e vilas, segundo os municípios.

membrar a tabela em secções, estas dispostas umas abaixo das outras
e separadas por um traço horizontal duplo.
Exemplo:

UNIDADES

._----

9.3.1 - Poderá ser adotado outro critério de especificação, que não a ordem alfabética, desde que a natureza do fenômeno
observado assim o aconselhe.

9.4.2 - A soma
expressão total geral.
10 -

de totais

Apresentação

parciais

será

indicada

DE

A

B

Total

--

9.4 - A soma dos dados numéricos de uma linha ou coluna
será indicada destacadamente pela palavra total, exceto quando se
referir a uma base geográfica, caso em que receberá o nome do
conjunto da mesma.
9.4.1 - É facultativo que o total preceda ou suceda às
;parcelas; em qualquer dos casos o modo de apresentação deve ser
uniforme.

PORTOS

C

E

D

F

G

'.

DE DESTINO

(conclusão)

DA FEDERAÇÃO
II

.

(continua)

-- -- -- - -- -- --

PORTOS
UNIDADES

DESTINO

DA FEDERAÇÃO

--

-----------------

I

J

K

L

--------

M

N

O

----_.-

pela

de Tabelas

10.1 - As tabelas, excluídos os títulos, serão delimitadas, no
alto e e~ baixo, por traços horizontais grossos, preferencialmente.
llr:í - Recomenda-se não delimitar as tabelas, à direita e à
esquerda, por traços verticais.
10.3 - Será facultativo o emprêgo de traços verticais para
separação das colunas no corpo da tabela.
10.4 - Quando uma tabela, por excessiva altura, tiver de ocupar
mais de uma pá~ina, não será delimitada na parte inferior, repetindo-se o cabeçalho na página seguinte. Neste caso, deve-se usar,
no alto do cabeçalho ou dentro da coluna indicadora, a designação
continua ou conclusão, conforme o caso.
10.5 - Quando uma tabela ocupar páginas confrontantes, tôdas
as linhas devem ser numeradas na primeira e na última coluna.
10.5.1 - Nos agrupamentos
ou chaves, será numerada
apenas a linha inicial do grupo ou o vértice da chave.
10.6 - Quando não fôr conveniente a apresentação
de uma
tabela em páginas confrontantes,
deverá a mesma ser dividida em
duas ou mais.
10.6.1 - Se o disposto em 10.6 se tornar impraticável,
por serem as colunas insuscetíveis de agrupamento,
deve-se des-

10.7 _ Quando a tabela tiver poucas colunas e muitas linhas,
poderá ser di/posta em duas ou mais partes, lado a lado, separando-se
as partes por um traço vertical duplo.
Exemplo:
Meio circulante

ANOS

1948 .......
1949 .......
1950 .......
1951. ......
1952 .......
1953 .......

Cr$
1.000.000

em 31 de dezembro
Cr$
1.000.000

ANOS

1954 ...
1955 ....
1956. 1957 .. .
1958 ...
1959 .....

. ..
. ..
. - ..
.

..
.

.

ANOS

Cr$
1.000.000

1960 .......
1961. ... . .
1962 .. . . ...
1963 .......
1964 .... . ..
1965 .... . ..

10.8 _ Deve-se evitar tabela disposta de maneir~ qu~ sua leitura exija a colocação da páginlJ. ou volume em posiçao diferente da
normal.
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- 1610.8.1 - Quando não fôr possível o recomendado em
10.8, deve-se apresentar a tabela .de forma que a rotação da página
para leitura seja no sentido dos ponteiros do relógio.
. 10.9 - As tabelas intercaladas
em texto corrido devem estar
sltuadas na altura em que são citadas pela primeira vez.

1-

Esta norma tem por obj etivo descrever um sistema de numeração progressiva das partes de um documento, de modo a :permitir:
exposição mais clara da matéria, localtzação imediata de cada parte
e das alterações eventualmente introduzidas no texto.

10.10 - Quando o texto fôr distribuído :por duas ou mais colun~s, e a tabela ocupar mais de uma coluna, localizar-se-á de preferencia na base da página.
10.10.1 - Não sendo possível o recomendado em 10 10
a par~e do texto de cada coluna que se encontra acima da tabel;
devera ter continuação imediatamente
abaixo, na mesma coluna,
prosseguindo depois na coluna seguinte, acima da tabela.
11 -

Disposições

Gerais

11.1 - Tôda tabela deve ter significação própria de modo a
prescindir, quando isolada, de consultas a texto.
'
11.1.1 - 1!.:ssecritério deixa de ser aplicado se se tratar
d.e dados numéricos de tal maneira integrados no texto que a ordem
logica do pensamento não seja interrompida
por sua Intercalação.
11.2 - Evitar-se-á a apresentação de tabelas em que a maior
I:arte das casas indicaria a inexistência do fenômeno.
11:3 - Estas Normas de Apresentação Tabular' entram em vigor
a partlr de 1.0 de janeiro de 1967.
12 -

Norma !lara a numeração
mento (NB-69).
Numeração

1 2 3 4 4. 1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 6 -

progressiva

2 -

Campo de aplicação

Esta norma é especialmente recomendada na redação de doeumimtos submetidos à discussão, apreciação
ou Inquérito (documentos de trabalho em reuniões, congressos, mesas redondas, etc.;
normas, especificações, regulamentos;
pareceres, relatórios, notas
informativas, etc.), assim como nos documentos expositivos em geral
(livros e documentos técnicos ou didáticos, etc.).
2.1 - Esta norma não é indicada para obras e documentos que
tenham sistematização própria (dicionários, vocabulários, etc.), ou,
ainda, que não tenham necessidade de numeração progressiva (romances, poesias).
2.2 - Na aplicação desta norma não se deverá cair no exagêro
de subdividir demasiadamente
as seções, sacrificando-se,
assim, a
principal qualidade do sistema, que é a concisão.
Recomenda-se,
para isso, não ultrapassar
o máximo de seis algarismos, nem subdividir em seções além da quinária.
3 -

Anexo

progressiva

das seções de um docu-

das seções de um documento

Objetivo
Campo de aplicação
Definições
Numeração e indicativos
Numeração das seções primárias
Numeração das seções secundárias,
Indicativo das seções
Leitura do indicativo
Parágrafos, alíneas, itens, figuras
Textos complementares
Titulos
Paginação

(NB-69)

etc.

e fórmulas

Objetivo

Definições

a)

seções (*) 'partes em que é dividido o texto do documento,
cada uma delas contendo as matérias consideradas afins,
na exposição ordenada do assunto do texto que se divide;
b) seções primárias: seções que resultam da primeira divisão do texto do documento (geralmente correspondentes
à divisão "capítulos") ;
c) seções secundárias,
terciárias,
quaternárias,
quinárias:
seções que resultam da divisão do texto de uma seção
primária, secundária, terciária, quaternária,
respectivamente;
d) indicativo de uma seção: grupo numérico, constituído de
acôrdo com as regras eXI:ostas eIIl 4.2, que permite a
localização imediata da seção por' êle referida.

(0)
Usualmente se empregam outros têrmos com a mesma acepçll.o,tais comO:
parte, capitulo, Item. tópico, etc,
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Numeração

e indicativos

4.0 - A presente seção primária (ou capítulo) trata da maneira
de numerar as várias seções de um documento.
Esta numeração
progressiva não deve ser confundida com o sIstema de classificação
decimal, cuja estrutura é diferente.
4.1 - As . seções primárias numeram-se
seguidamente com a
série natural dos números inteiros a partir de 1, pela ordem de sua
colocação no documento. O indicativo de cada uma delas é o número
que lhe foi atribuído, escrito em algarismos arábicos. Exemplo: os
quinze capítulos em que foi dividido um documento serão numerados
seguidamente de 1 a 15.
4.2 - As seções secundárias, terciárias, quaternárias, quinárias,
numeram-se seguidamente com a série nat.ural dos números inteiros
a partir de I, pela ordem de sua colocação na respectiva seção a que
pertencem. O indicativo de cada uma delas é constituído pelo indicativo da seção a que pertence, seguido do número atribuido à seção
de que se trata, com um ponto de separação, e repetindo o mesmo
processo até a seção primária correspondent.e. Exemplo: a :presente
seção secundária tem o indicativo 4.2 e se subdivide em duas seções
terciárias, cujos indicativos são 4.2.1 e 4.2.2.
4.2. 1 - O zero poderá ser emprega do para caracterizar
uma nota explicativa, considerações preliminares,
introdução ou
generalidades referentes à seção que está sendo subdividida. Recomenda-se empregar o zero a~enas na subdivisão das seções que têm
o título destacado, omitindo-se o seu emprêgo nas seções sem tíLulo.

4.5.1 - Convém evitar a existência de parágrafos separados dentro de uma seção, sendo preferível considerá-los subdivisões
da seção e numerá-los como tal.
4.5.2 - As alíneas incluídas numa seção caracterizam-se
por meio de letras minúsculas do alfabeto latino (a, b, c, ... ) pela sua
ordem. A letra, seguida de um parêntese, é colocada imediatamente
antes da primeira palavra do texto da alínea. Exemplo: seção 3
desta norma.
4.5.2.1 - Se o número de alíneas fôr superior
a 26, depois de esgotadas as letras do alfabeto (inclusive k, w, y)
poderão ser empregadas, em continuação, letras duplas ( a, b,
c,
, x, y, z; aa, bb, cc, ... , zz) ou grupos de duas letras (aa, ab,
ac,
, az; ba, bb, bc, ... , bz; za, zb, zc, ... , zz).
4.5.3 - Os itens incluídos numa seção caracterizam-se
como subdivisões da respectiva seção.
4.5.4 - Pode referenciar-se abreviadamente
uma alínea
ou item por meio do indicativo da seção em que está incluido, seguido
imediatamente
da letra ou número ordinal que o caracteriza, com
a letra ou número entre parênteses. Exemplo: a seção 3 inclui quatro alíneas que podem referenciar-se
abreviada mente por 3(a) ,
3(b), 3(c) e 3(d) .

4.5.5 - Se o documento contiver figuras ou fórmulas,
estas serão referenciadas com o próprio indicativo da seção. Quando houver várias figuras ou fórmulas dentro do mesmo parágrafo
ou seção, as primeiras serão referenciadas como alíneas e as segundas como itens (*).
Exemplo:

4.2.2 - O ponto de separação dispensa o emprégo do
zero na frente de um indicativo, quando o número das subdivisões
fôr superior a 10. Exemplo: se a seção secundária 4.5 estivesse dividida em 14 seções terciárias, teriam estas os indicativos 4.5.1.4.5.2,
4.5.14 e não 4.5.01, 4.5.02, etc.
4.3 - O indicativo da seção é colocado imediatamente antes do
titulo (ou da primeira palavra do texto, se a seção não tiver título),
com um travessão de separação. Na apresentação tipográfica o indicativo será destacado em negrito (ou grifo) .
4.4 - A leitura de um indicativo constituído por mais de um
número faz-se lendo os números que constituem pela ordem de sua
colocação. Exemplo: o indicativo 4.5.14 ler-se-á "quatro cinco catorze" e significa que a seção de que se trata é a seção terciária n,o 14
da seção secundária n.O 5 da seção primária n.o 4 do docum(;nto.
4.5 -. O texto de uma seção do documento pode incluir vários
parágrafos ou uma série ordenada de alíneas ou itens.
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A -

B -

Fig.

C

(A-B)
(-B)
-AC-B2)
A(A-B-C)

+

=

4.5.5

(b), fórmula

=

(AB-AC-B2)

4.5.5.3.

(A-E)

C

.

(4.5.5.1)

.
.

(4.5.5.2)
(4.5.5.3)

.

(4.5.5.4)

+ (AB-

.
B(A-E-C)

A'TB

4.5.6 - Os quadros serão referenciados pelo indicativo
da seção a que pertencem. Quando houver vários quadros na mesma
seção, serão distinguidos como alíneas.
(')

Neste último

caSo O lUdlcntivo poderá ser post-pôsto.

entre

parênteses.

-,- 20 4.6 - Os textos complementares, suplementares, finais ou afins,
anexados ao documento poderão constitliir uma seção primária em
continuação, com seções secundárias correspondentes a cada um
dos anexados. Exemplo: se êste documento exigisse quatro anexos,
teriam êles sucessivamente os indicativos 6.1 a 6.4.
4.6. 1 - Os anexos deverão trazer, logo depois do indicativo próprio, entre parênteses, o indicativo do texto a que se referem,
precedido de "ver". Exemplo: se o documento anexado 6.2 se referisse à seção 4.1, seria tIldicado: 6.2 (ver 4.1) .
4.6.2 - Os documentos anexados a anexos constituirão
seções terciárias.
Exemplo: se o anexo 6.2 tivesse três anexados
próprios, êsses seriam indicados 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3.
4.6.3 - Quando um texto suplementar destinar-se a ser
incorporado ao texto principal do documento, o indicativo dêle deverá
ser aquêle que corresponderia à sua exata colocação no texto principal (ver 1). Também a sua localização deverá ser assinalada no
texto da redação provisória, onde figurará apenas o respectivo indicativo, seguido, entre parênteses,
da indicação remissiva: "(ver
p....

)".

5

Títulos

5.1 - Os títulos das seções primárias, secundárias, etc. serão
destacados gradativamente, seguindo-se, de preferência, as recomendações contidas no projeto em elaboração sôbre apresentação
de
originais.
5.1.1 - De um modo geral, não deverão ser intituladas
as subdivisões de uma seção sem título.
5.1. 2 - O uso ou não uso de títulos deve ser sistemático;
dessa forma dever-se-á evitar que, no mesmo documento, seções do
mesmo nível ora tenham título, ora não.
5.1. 3 - Os titulos de tõdas as seções do mesmo nivel de
um documento serão escritos, preferivelmente, da mesma maneira.
6 -

Paginação

'- A fim de facilitar a organização de sumários parciais e a edição
indepimdente das várias partes de um manual ou dos vários capítulos de um documento provisória, a numeração das páginas :poderá
ser feita individualmente, por partes ou capítulos, a partir de 1.
Neste caso o indicativo da seção primária deverá preceder o número
da página do qual será separado por um hífen ou travessão.
Exemplo: 1-1 a 1-15; 2-1 a 2-20; p. 3-5, etc.

6.9

APÊNDICE:

Associação Brasileira de Normas Técnicas
Apresentação de Livros e Folhetos. Rio de Janeiro, P-NB-217, 1972
/Estágio Experimental/

Associação Brasileira de Normas Técnicas

1972

'-

P.NB.217
Apresen:l:ação de Livros e Folhe:l:os
Norma

Em Estágio
Experimental

Brasileira

APRE:';F:.\'T AÇÃO -- A pre,l<'nte ;\"orma fui
dicato "'acionai de Editores e Lil'reiros (SINEL),
A
,'umo base para discussão, na Reunião de Editures.
corrente anuo A prol'lldo o ali te. projeto, eia/)lJruu.,'e
Folhetos, em estágio experimental.

estruturada atendendu a solici/(l~'ão do Sino
minuta. de um ante.projeto
foi apresentada,
realizada em São Lourenço, em junho do
éste P.NB.217:
Apresentação
de Livro, e

Tomaram parte 111/ e!a/Joraç,io: Maria Emília A, de Mello e Cunha, indhiduai:
Lia de
Andfllde
Frula. IBBD:
/f/alter Barbosa. LTB S.A...
Maria Antonieta
de Mesquita
Barros.
individual:
M' 1'ere"a C. F. de Alhuquertlue.
IFeS/UFRJ..
FrancisCIJ F. L. de Albuquerque.
MF.[/DAU:
M" Helena Gome.' de PaÍt'a. FCll1da~'ão IBGE: Ilesperia Zuma de R o,,."', F. IBGE.
Quaisquer críticas ou sugestões dere"io ser enviadas à A.lSut;Íaç,io Brasileira de l\'lIrmus
Tél'flicIIs. A. Almirante
Barro,\(J. 54 . 15',' alldar . Rio de Janeiro. dentro do P"''''' estipulndo
nll cirr'uillr correspondente.
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3.9.1
A fôlha de rOsto contém os elementos essenciais
à identificação 'da obra, na seguinte ordem:
a)

nome(s)

does)

título(s),

quando fôr o caso. Ex,:

autor(es)

com o(s)

respectivo(s)

Aloyr Pinheiro Rangel
Engenheiro Civil .- En'genheirodo
MVOP
Docente.Livre da E. N . E. - Doutor em Qên.
das Físicas e' Matemáticas' e Professor Ca.
tedrático da Escola Nacional de Engenhari~;
b)

título;

c)

sub. título (quando

d)

título alternativo

t')

nome (s) does) compilador( es), adaptador(es), tradu.
tor( es), prefaciador(es), introdutor( es), anotador( es),

3.15 Introdução:
também conhecida
como exórdio,
preâmbulo, preliminares, proêmio, prolegômenos e prólogo é a parte' inícial de um livro onde se expõe o argumento, os
objetivos da ohra e o modo de tratar'o assunto. Fica loca.
lizada após a lista de tabelas.
3.16 Prefácio: palavras de escla~ecimento, justificação
ou apresentação, que precedem o. texto,- ditados 'pelo autor,
. editor ou outra pessoa de reconhecida competência ou auto.
rido de. Quando um nôvo prefácio fôr escrito para uma nova
edição, êste precede o prefácio original que, em geral, é reino
titulado «Prefácio da l' edição>.
3.17 Lista de abreviaturas: é a relação das abreviaturas
seguidas das palavras correspondentes escritas por extenso, fi.

houver);
ou subordinado

(quando

houver);

gurando na página que precede imediatamente o texto, quando
muito extenso; ou no verso da página que precede o texto.
3.18

Texto: é a parte que contém a exposição da matéria.

ilustrador( es), copista (s) ;
f)

número da edição, quando não fôr a primeira, e no.
me does) revisor(es) e/ou atualizador(es),
quando
fôr o caso;
local (cidade). Em caso de haver filiais em outras
cidades, destacar &qnela em que foi editada a obra;

j!)

h)

editor;

iI

ano de pftblicação.

3.9.2
elementos:

O verso da fôlha de rosto contém os seguintes

a)

direitos editoriais

b)

título da obra original, quando tradução:
edição em que se baseou a tradução;

C' )

dI

(copyright);
e data da

relação das diversas edições e reimpressões, com os
respectivos editôres e datas;
nome e enderêço da editôra, quer
ou particular, seguido do número
livro, de acôrdo com a «Numeração
ra Livros», determinada pelo SNEL
Livro;

comercial, oficial
identificador do
Normalizada pa.
e/ou Câmara do

e.1 indicação do nome do país onde a obra foi impressa:
Impresso no Brasil/Printed in Brasil.
3.10

Dedicatória:

é a primeira

pagina

ímpar que se

segue à fôlha de rosto onde o autor dedica a obra.
3.11

Epígrafe:

à fôlha de dedicatória.
3.12
3.24). ~
trihuições
a matéria

é a fôlha que se segue imediatamente
contendo uma citação.

Sumário: impropriamente
chamado lndice (ver
a enumeração das principais divisões, seções e ('on.
de uma obra ou folheto, na mesma ordem em que
nele se 'sucede (ver NB.85 Sumário).

Lista de ilustrações: é a página que contém a liso
ta de i!uôtrações constantes da obra e que se segue imediata.
:3.13

mente ao Sumário.
,1.14

Lista de tabelas:

é a página

que contém a indi.

cação das tabelas existentes na obra e que se segue imedia.
tamente à lista de ilustrações.

3.18.1
3.18.2
capítulo~.

CapÍlulo é uma das principais divislies do texto.
Seção

ou

parte

é o agrupamento

lógico

de

3.18.3 Parágrafo é cada uma das partes de um escrito
que se faz começar em nova linha. Inieiado geralmente com
um pequeno claro.
3.19 Apêndice ou anexo: é a matéria suplementar que
se junta ao texto de um livro como esclarecimento ou docu.
mentação, embora não constitua parte essencial da obra.
3.20 Suplemento ou adendo: é o eapítulo ou tomo que
se acrescenta a um livro para ampliá.lo ou atualizá.lo com um
nôvo material chegado ao conhecimento do autor apôs ter sido
impresso o texto original.
3.21 Notas:
são observações ou aditamentos
parte do texto de uma obra.

à alguma

3.22 Glossário: é a linha de palavras pouco conhecidas,
de sentido obscuro ou de uso muito restrito acompanhadas da
. definição.
8.23 Bibliografia: é a lista de referências às fontes !li.
bliogrúficas utilizadas pelo autor (ver «Referências Bibliográ.
ficas NB.661.
3.24 /ndice; é a lista detalhada dos assuntos, nomes de
pessoas, nomes geográficos, acontecimentos, etc. com a indica.
ção de sua localização no texto (ver dndice de Publicações»
NB.124).
3.25 Título corrente: é a linha que se costuma colocar
no alto de cada página com o nome do autor ou título da
obra, do capítulo, ou de outra subdivisão. Em I!eral o título
do livro vem na página par e o do capÍlulo na página ímpar
(para Periódicos ver «Lel(enda bibliográfica> NB.83).
3.26 Indicador: é a saliência (orelha) em cartão de
fichúrio, ou cavidade (unha) onde vai a letra, ou allÇarismo,
que sen'e de índice em determinadas publicações, tais como:
dicionários; guias, etc.).
3.27 Encarte: é uma fôlha, simples ou dupla, em geral
contendo ilustrações, qlle é prêsa ao miolo, na parte apropria.
da do texto a que se refere e não entra na paginação.

6.10

APf':NDICE:

Associação Brasileira de Normas Técnicas
Sinopses e Resumos. Rio de Janeiro, NB-88, 1963.
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Objetivo
-- Campo de aplkaçáo
-- De!lnlções
- Sinopses
4.1 Objetivo
4.2 - Localização
4.3 - Estilo
4.4 - L1ngua
5
.- Resumos
5.1 - Objetivo
5.2 - Localização
5.3 - Estilo
5.4 - Texto
5.5 - L1ngua
6 . - Exemplos
6.1 Exemplos de sinopses
6.2 - Exemplos de resumos
1

-

2
3
4

I -

OBJETIVO

Esta norma tem por objetivo estabelecer uma técnica para a redação e apresentação de sinopses e resumos, visando à ma:ior difusão
dos docum.entos.
2 -

CAMPO

DE APLICAÇÃO

Esta norma aplica-se a sinopses e resumos
dicos, livros e outros documentos.

de al'tigos de perió-

2. 1 -- A sinopse, redigida de acôrdo com a presente norma. pode
.ser aproveitada. em certos casos, como resumo.
3 -

DEFINIÇÕES

3 . 1 - Sinopse (.) é a apresentação concisa do texto de um artigo,
obra ou documento que acompanha, devendo ser redigida pelo autor
ou pelo editor.
(.)

em francês: résu711é d'autmlr
em inglês: .~yn()p8is ou sU'IlImary
•
I
:11...
( ,.
t~'.~(I;' ",:)L .t \.~ '" ('. l ',_ r-, ,':
Y' t,

q,r,
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~. 2 - .Resumo (* *) é a apresentação concisa e freqUentemeillte
seletIva do texto de um artigo, obra ou outro documento, rondo e,n
relêvo os elementos de maior interêsse e importância, sendo freqUen.tementc rcdigido por outra pessoa que não o aut~r.
. 3.2. I O resumo pode ser indic(£tivo
(quando não dispensa a
leitura do trabalho original); in!or1ll.ati vo (quando pode dispensai' essa
leitura); cr'íti.co (quando formula julgamentos sObre o trabalho). Esta
norma trata: apenas de resumo indicativo e informativo,
4 -

SINOPSES

4. I -

Objctit;o

A sinopse visa à permitir ao leitor decidir sObre a conveniência ou
interêsse e:n consultar o próprio artigo.
4. 2 -

Localizaçíiu
o urtigo, devendo ser localizada

entre

o ti-

Estilo

Lfnyltc£

Ainda que o artigo seja acompanhado de uma tradução complet<i
ou abreviada, em uma ou multas linguas de larga' difusão internacional.
tal como estâ previsto no NB 61 - Aprese'lItação de Art:gos de Peri6dico8, recomenda-se que seja acrescentada,
no fim, uma tradução da
sinopse.
5 -

Localizaçtí.o

o resumo apresenta-se independente do trabalho resumido e é precedido da respectiva referência bibliográfica (ver 5.4.4).
5.3 -

Estilo

O resumo deve ser inteligivel por si mesmo. Referência a capitulos ou ilustrações devem ser feitas pelos respectivos tltulos e não
pela simples indicação de seus números, 9 .~~umo deve constituir-se
de frases eUticas e não da simples enu'neração de titulos das seções,
capitulos ou partes. Só devem ser usadas abreviaturas
e contrações
conhecidas internacionalmente.
Serão evitadas locuções como: "o autor
descreve, .. "; "neste artigo, o 'autor expõe ... ", etc.

5.4 -'Texto
deve respeitar

das partes do trabalho

a estrutura

da: exposição e o ,equilibrio

original.

5.4. I - Se o resumo é destinado a especialistas, podem ser selecionados ou destacados os elementos de seu especial interêsse.

O ol.exto da sinopse deve ser inteligível por si mesmo. Deve ser
constituido de frases eliticas e não da simples enumeração de titulos
das seções, capitulos ou' partes.

4.4 -

5. ~ -

O resumo

A sinopse acompanha
tulo e o texto.
4.3 -
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5.4.2 O resumo deve ser livre de todo comentârio pessoal e
não deve for-nular criticas ou julgalmentos de valor. A extensão do
assunto e a maneira pela qual foi tratado, podem ser entretanto caracterizadas
por têrmos como "sucinto" ou "pormenorizado",
teórico" ou "prâtico", "original" ou "complicado", "de vulgarização" ou
"c'lpecializado",
"exaustivo"
ou "::jele<tivo", "profundo"
ou "superficial", etc.
5.4, 3 - O ,texto ,do resumo deve focalizar o assunto tratado,
evitar a. simnles repetição das palavras do Utulo e destgcar o que houver
de nôvo :nos fatos, idéias, interpretações ou argumentos apresentados
pelo (s) autor(es), bem como as conclusões ou resultados que dêles
forem tirados.

;).
I -- Objetivo

o

resumo visa à permitir ao leitor decidir sObre a conveniência ou
interêsse eml consultar o original.
5.1 . I - Pode acontecer que um resumo tenha por objetivo subst.Ituir a consulta do original, especialmente se êste fôr material ou
lingüisticamente inaccessivel.
'

5.4.4 - A referência bibliográfica que precede o resumo (ver 5.2)
deve ser redigida' de acOrdo com a NB-66.
5.4,5 - Para fins de indexação, codificação e seleção mecânica,
o texto do resum.o deverâ incluir, tanto quanto posslvel" têrmoB representativos e palavras-chaves relacionados com o assunto.

5.5 (**)

em francês: analyse.
e:n il}plês: ab8tmct
1'.\': .

a~ ~ •...(Q

j\.Q

41(' ~. I"

compte-rendu

+_

analytique

<M."n.L~ ~iYlPM1é.uJ1R.

,.

f)

Língu(J,

resumo deve ser redigido na língua do público a que se destina.
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5.6 -

Apresentação

A fim de facilitar a montagem do resumo em fichas de formato
internacional (12,5 x 7.5cm), o comprimento da linha impressa deve
ter, no máximo 10,3 em.
.6 -

EXEMPLOS

,.6.1 -

Exemplos

de sinopse

Ensaios de acunlulado,'es

elétricos do tipo M'ido-chumbo
João Willlam MERÉGE

Errado:
Como introdução ao seu trabalho o autor dá definição dos
têrmos usados de acôrdo com as especificações brasileiras recomendadas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas), enumera os aparelhos a serem usados e explica o
tratamento prévio necessário ao êxito nos ensaios.
Explica, com pormenores. as fases dos ensaios pa'rclais e
apresenta vários gráficos e tabelas dos resultados obtidos.
Expõe também a diferença entre os métodos da S. A. E. (Societ,y of Automatlve Engineers) e os da ABNT, usados nos
ensaios.
Certo:
Definição dos têr.mos usados, de acôrdo com as especificações da ABNT. Aparelhos usados e tratamento prévio necessário ao êxito dos ensaios. Fases dos ensaios parciais: determinação da tensão final de carga, da: f. e. m., da capacidade em A-h e W-h, dos rendimentos. Gráficos e tabelas dos
resultados obtidos. Diferença entre os métodos da S. A. E. e
da ABNT.
6. 2 -

Exemtplos

de, resumo

FREYRE, Gilberto - A escravidão, a monarquia e o Brasil
moderno. R. brll8. Est. polit., Belo Horizonte, 1(I) :39-48,
dez. 1956.
Errado:
Gilberto Freyre mostra neste interessante artigo que a
evolução poUtica do Brasil moderno foi muito diferente da
dos outros países latinos-americanos. Para. o grande sociólogo,
o Brasil tornou-se um~ democracia e uma das sociedades
mais avançadas da América Latina e mesmo do mundo, sem

ter conhecido os golpes de Estado nem os governos ditatorlals. O fato se explica porque a mentalidade politlca brasileira foi m:oldada pela escravidão e pela monarquia. A escravidão - esclarece o autor de Casa gramde <£ Senzala - deu
nascimento a uma estrutura social patriarcal e aristocrática,
fonte de segurança, enquanto a monarquia temperava
os
excessos de poderes locais e arbitrava sua luta. A República
fraternal
proclamada
em 1889 tornou-se tão paternalista
como o regime precedente, para apaziguar o sentimento de
insegurança de todos os novos homens livres. Assirnl, conclui
Gilberto Freyre, o regime presidencial é um substituto da estrutura patriarcal, enquanto a atribuição de. arbitragem, outrora reservada à corôa cabe agora ao Exército.
Certo:
A "evolução política do Brasil foi muito diferente da dos
outros países latino-americanos. Tornou-se uma das sociedades' mais avançadás da América Latina, e mesnw do mundo.
sem ter conhecido golpes de Estado, nem governos ditatoriais. Sua mentalidade politica foi moldada pela escravidão
e pela monarquia. A escravidão deu nascimento a uma estrutura social patriarcal. fonte de segurança, enquanto a mlOnarquia temperava os excessos dos poderes locais. A República - fraternal. proclamada em 1889, tornou-se tão paternalista como o regime precedente, para apaziguar o sentimento
de insegurança dos ;novos homens livres. O regime presidencial substituiu a estrutura patriarcal, cujo arbítrio, antes reservado à coroa, coube depois ao Exército.
Extrato
do International
Political
v. 7. n. 3. 1957, resumo n. 1028.
1tJ.,.t.u.'\'V\Ã) CM..'-ClC..
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