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APRESENTAÇÃO 

 

As Faculdades de Tecnologia (Fatec) do Centro Paula Souza são instituições 

públicas de ensino superior que oferecem cursos gratuitos de graduação em tecnologia, com 

o intuito de suprir as necessidades dos segmentos atuais e aos emergentes da atividade 

industrial e do setor de serviços. 

Com o crescente desenvolvimento tecnológico, a Fatec Nilo De Stéfani - Jaboticabal 

foi inaugurada em janeiro de 2008, com o curso de Tecnologia em Biocombustíveis que tem 

como objetivo atender às necessidades do mercado atual na produção de energia renovável.  

O Tecnológo em Biocombustíveis deve atuar na cadeia de produção, comercialização e uso 

de biocombustíveis sólidos, líquidos e gasosos. Esse tecnólogo deverá ser capaz de planejar, 

dirigir, monitorar, gerenciar e controlar a transformação de matérias-primas, produtos, 

coprodutos, processos e fatores de produção utilizados nas cadeias de produção dos 

biocombustíveis.  

O curso de Tecnologia em Gestão Empresarial teve sua primeira turma aberta no 

primeiro semestre de 2015. O tecnólogo desta área elabora e implementa planos de 

negócios, utilizando métodos e técnicas de gestão na formação e organização empresarial 

especificamente nos processos de comercialização, suprimento, armazenamento, 

movimentação de materiais e no gerenciamento de recursos financeiros e humanos. A 

habilidade para lidar com pessoas, a capacidade de comunicação, o trabalho em equipe, 

liderança, negociação, busca de informações, tomada de decisão em contextos econômicos, 

políticos, culturais e sociais distintos são requisitos importantes a esse profissional. 

 O Trabalho de Graduação (TG) é parte dos requisitos necessários para a obtenção do 

título de Tecnólogo e tem como objetivo o treinamento em metodologia científica, 

sendo que o aluno poderá optar por realizá-lo na Fatec Jaboticabal ou em outra entidade 

pública ou privada, no país ou exterior, que desenvolva atividades de pesquisa, quando 

houver convênio técnico-científico entre as Instituições. 
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CAPÍTULO I - DA DEFINIÇÃO 

 

Artigo 1 - O treinamento em pesquisa oferecido aos alunos de graduação dos cursos da 

Fatec Nilo De Stéfani - Jaboticabal tem por objetivos: 

 

I - Formar profissionais com interesse e aptidão para atuar em pesquisa básica 

e aplicada em diferentes áreas, comprometidos com a divulgação dos 

resultados das pesquisas em veículos adequados para difundir os 

conhecimentos; 

 

II - Proporcionar o aprendizado em metodologia científica, por meio da 

obtenção, análise e interpretação de dados; 

 

III - Desenvolver o senso crítico e uma melhor visão sobre os problemas, 

para o estabelecimento de relações entre ciência, tecnologia, sociedade, e 

aplicação da metodologia científica para o planejamento, gerenciamento, 

execução de processos e técnicas relacionadas com o desenvolvimento de 

projetos, perícias, consultorias, emissão de laudos, pareceres, etc., em 

diferentes contextos; 

 

IV - Proporcionar o desenvolvimento de projetos tecnológicos; 

 

V - Garantir ao aluno as condições para sintetizar os conhecimentos 

adquiridos durante os cursos, investigar assunto relevante para o 

desenvolvimento da profissão, articular teoria e prática, utilizar metodologias 

científicas para abordar os problemas, redigir, analisar e defender seu TG. 

 

Artigo 2 - O desenvolvimento do Trabalho de Graduação tradicional ou na forma de 

artigo, pode ser desenvolvido com metodologia de caráter experimental ou por 

dados obtidos na literatura, analisado de acordo com a área na qual o trabalho 

se insere e discutido fornecendo as conclusões finais.  

 

§ Único - No formato do TG tradicional poderá ser realizado através de 
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investigação científica, estudo de caso e revisão de literatura (original ou não). 

Enquanto que no formato de artigo, deverá seguir as normas da revista 

Ciência & Tecnologia: Fatec-JB.  

 

Artigo 3 - O Trabalho de Graduação será julgado por banca examinadora podendo ser 

aprovado ou reprovado. 

  

 § Único - Uma vez reprovado, o aluno ficará com dependência em TG, 

devendo se matricular em um dos dois semestres subseqüente à sua 

reprovação, refazendo todos os procedimentos e mudando o tema, obedecendo 

às datas do calendário específico, para a devida conclusão do curso. 

 

Artigo 4 - O aluno tem até o prazo máximo de integralização do curso para fazer a defesa 

do Trabalho de Graduação. 

 

CAPÍTULO II - DA COORDENAÇÃO DO TRABALHO 

 

Artigo 5 - A coordenação do Trabalho de Graduação, será exercida pelo(s) 

Coordenador(es) de Curso(s) e o(s) Professor(es) Orientador(es) por ele 

designado(s). 

 

CAPÍTULO III - DA ORIENTAÇÃO 

 

Artigo 6 - A todo aluno dos cursos será garantida a orientação para o desenvolvimento de seu 

Trabalho de Graduação. 

 

Artigo 7 - A orientação de que trata o artigo anterior poderá ser exercida por Profissionais 

que atue na área de interesse do TG, desde que tenha, no mínimo, ensino 

superior completo e seja aprovado pela Coordenação, que passará a ser 

designado como “ORIENTADOR”.  

 

§ 1º - O Orientador poderá ser auxiliado por um (ou até dois) 

Coorientador(es), que poderá(ão) pertencer ao quadro de docentes da Fatec-
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JB ou ser profissional de outras Instituições, convidado pelo Orientador e 

aceito pela Coordenação. Para a existência de dois coorientadores, deverá ser 

apresentada justificativa circunstanciada a ser avaliada por esta. 

 

§ 2º - Cada Professor da Fatec-JB poderá ter, no máximo, 6 orientados e 4 

coorientados. 

 

Artigo 8 - Será através da entrega do Plano de Atividades (Anexo I), na data especificada 

no calendário citado no artigo 15, que a solicitação de orientador e/ou 

coorientador ficará regularizada.  

 

§ Único – Só serão aceitos os planos devidamente preenchidos e assinados por 

todos os responsáveis. 

 

Artigo 9 - Caberá ao orientador providenciar as condições necessárias para o 

desenvolvimento do trabalho, ser responsável por eventuais associações com 

outras instituições e controlar as datas e cronogramas de desenvolvimento do 

Trabalho de Graduação do seu orientado. 

 

Artigo 10 -  Se, por algum motivo, o orientador vier a se afastar ou se desfizer de seu 

vínculo empregatício caberá a Fatec-JB, de comum acordo com o aluno, 

indicar seu substituto. 

 

Artigo 11 -  O orientado tem direito de desistir do trabalho, trocar de tema, ou trocar de 

orientador até sessenta dias após a data da entrega. 

 

 § 1º - O pedido de desistência deverá ser enviado à Fatec-JB, com exposição 

dos motivos, com a assinatura do orientador e do aluno.  

  § 2º - Junto ao ofício de troca de tema, deverá ser entregue o novo Plano de 

Atividades, assinado pelo aluno e orientador. 

  § 3º - Nos casos de troca de orientador, o pedido deverá ser enviado à Fatec-

JB, no modelo disponível no site, contendo os motivos, e com a assinatura do 

orientador atual e do orientador anterior. 
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  § 4º - Os pedidos serão analisados pela Fatec-JB e somente terão validade 

após o aceite. 

 

Artigo 12 -  O orientador tem direito de desistir do trabalho até noventa dias da data de 

entrega, mediante a apresentação de um ofício que será encaminhado à Fatec-JB, 

para aprovação. 

 

Artigo 13 -  O Orientador deverá utilizar as normas da Fatec Jaboticabal para 

desenvolvimento do trabalho juntamente com o aluno e, conferir se as 

correções foram feitas, se a redação e bibliografia consultada foram 

respeitadas, antes da entrega final do trabalho. 

 

Artigo 14 -  Tanto o orientador quanto o(s) coorientador(es) receberão certificado de 

orientação expedido pela Fatec Nilo De Stéfani - Jaboticabal. 

 

CAPÍTULO IV - DOS PROCEDIMENTOS 

 

Artigo 15 - Semestralmente será elaborado, pela Fatec-JB, calendário específico com os 

prazos relativos a todas as atividades relacionadas ao Trabalho de Graduação. 

 

Artigo 16 -  Os alunos deverão efetuar inscrições para o Trabalho de Graduação 

entregando o Plano de Atividades na data especificada no calendário 

disponibilizado no site da Fatec-JB, quando forem se matricular a partir do 5º 

semestre, na próxima matrícula.  As inscrições serão realizadas mediante 

preenchimento e entrega de uma via do Anexo I.  

 

 § 1º - A Coordenação deverá aceitar ou recusar o plano de atividades, em no 

máximo, 30 dias após a data limite para entrega do mesmo. 

 

 § 2º - Em caso de recusa, será enviado comunicado ao aluno, que terá 30 dias 

para apresentar novo plano, mas caso não entregue o plano, o mesmo terá que 

refazer todo procedimento no próximo semestre. Se entregue, a Coordenação 

terá 15 dias para manifestar-se a respeito. 
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§ 3º - Havendo situações em que o aluno ainda não se matriculará para o 5º 

semestre, mas queira apresentar o TG, deverá ser feita a solicitação, que será 

analisada e respondida pela Coordenação. 

 

 § 4º - A execução do Trabalho de Graduação deverá, dentro dos limites 

estabelecidos pelas circunstâncias, ater-se ao Plano de Atividades proposto. 

 

§ 5º - Nas inscrições estabelecidas no caput deste artigo, a Fatec-JB  

procederá seu registro, montará expediente e arquivará no prontuário 

correspondente, após o término do processo. 

 

Artigo 17 -  O assunto do projeto deverá estar contemplado na Lista de CDD, no final deste 

manual, e caso não conste deverá ser pesquisado juntamente à bibliotecária.  

 

§ Único – Assuntos que não constarem nesta lista de CDD, serão avaliados 

pela Coordenação, após a entrega do plano de atividades e caso seja recusado, 

o aluno terá 30 (trinta) dias para elaborar um novo plano, que será reavaliado. 

 

Artigo 18 -  O aluno inscrito para o Trabalho de Graduação deverá desenvolver integralmente o 

Plano de Atividades, submetendo-se às normas funcionais dos locais em que se 

desenvolverão suas atividades. 

 

CAPÍTULO V - DA ENTREGA, APRESENTAÇÃO E JULGAMENTO 

DO TRABALHO  

 

Artigo 19 -  As defesas dos trabalhos de graduação serão realizadas na primeira semana do 

último mês do semestre letivo corrente (junho ou dezembro), ficando os 

discentes encarregados de enviar as versões finais, conforme consta no art. 27, 

até 10 dias após a data de sua apresentação.  

 

§ Único – Caso a data de apresentação seja postergada, a data limite da 

entrega fica fixada no 10º dia, após o último dia de apresentações do 

calendário oficial. 
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Artigo 20 -   Ficará a cargo do orientador a escolha da data e horário da apresentação, 

conforme dados constante no Anexo II, bem como a composição da banca 

examinadora, cujos membros deverão ser em número de cinco sendo dois 

titulares, dois suplentes, além do Presidente da banca, todos com no mínimo, 

ensino superior completo. A presidência da banca caberá ao Orientador ou 

Coorientador e, pelo menos, um membro da banca tem que ser professor da 

Fatec-JB. 

 

§ 1º - É vedada a participação simultânea do Orientador e Coorientador na 

banca examinadora. 

 

§ 2º - Os membros da Banca Examinadora do Trabalho de Graduação de que 

se trata o caput deste artigo receberão certificado de participação expedido 

pela Fatec Jaboticabal.  

 

Artigo 21 -  As 3 (três) cópias do Trabalho de Graduação, digitado na forma final e 

encadernado em espiral, junto com uma via do formulário de Entrega de 

Trabalho de Graduação (Anexo III) deverá ser levado à secretaria para protocolar, 

com até 20 (vinte) dias antes da data marcada para apresentação, com a assinatura 

do Orientador no anexo. 

 

§ Único - Somente os Trabalhos de Graduação entregues dentro do prazo 

serão julgados no respectivo semestre letivo, estando o aluno automaticamente 

reprovado, caso não cumpra o mesmo. 

 

Artigo 22 – A apresentação oral, por parte do aluno, terá a duração entre 20 e 30 minutos, 

podendo este utilizar-se de recursos audiovisuais e/ou recursos didáticos, cuja 

reserva deverá ser solicitada no momento da entrega do formulário de Entrega 

do Trabalho de Graduação.  

 

 § Único - Tanto a retirada quanto a devolução da ata caberá ao Docente da 

Fatec-JB que participará da banca, independente se for ele, o presidente ou 

membro da banca. 
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Artigo 23 –  O tempo máximo para apresentação e julgamento do TG será de até 1 hora e 

30 minutos, sendo de 20 a 30 minutos destinados à apresentação oral do aluno 

e até 15 minutos para cada membro da banca avaliar as apresentações oral e 

escrita do TG, na forma de perguntas e respostas imediatas. Serão acrescidos 

15 minutos de discussão entre os membros da banca para definição da nota e 

parecer final do trabalho. 

 

Artigo 24 -  O orientador deverá encaminhar à Fatec-JB o resultado do julgamento 

atribuído pela banca Examinadora através da ata. Caso haja alteração do título 

do trabalho durante o julgamento, o orientador deverá escrever o novo título 

definido, no campo correspondente, presente na ata.  

 

Artigo 25 -  Uma cópia digital do Trabalho de Graduação, na forma definitiva, 

obedecendo às regras estabelecidas pelas normas para redação do Trabalho 

de Graduação, com as correções efetuadas, deverá ser encaminhada ao e-mail 

tg@fatecjaboticabal.edu.br, e o Anexo IV deve ser preenchido, assinado e 

entregue à secretaria, no prazo estabelecido no calendário. 

 

§ 1º – O arquivo deverá: 

- Ser único, em pdf, caso contrário, não será aceito; 

- Conter a capa; 

- Conter a Ficha catalográfica, conferida pela responsável da Biblioteca da 

Fatec-JB, com a autorização ou não de publicação; 

- Certificado de aprovação, antes da folha do índice; 

-  Trabalho apresentado e corrigido, seguindo as normas. 

 

§ 2º – Independentemente de o aluno finalizar todas as disciplinas, se não 

entregar o trabalho apresentado dentro do prazo previsto, o mesmo terá que 

refazer todo processo, inclusive mudando o tema do TG. 

 

Artigo 26 -  A Fatec-JB examinará a documentação sob o aspecto formal e, estando 

satisfeitas as exigências, dará por encerrado o processo. 
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 § Único – Qualquer documento que não esteja dentro das normas aqui 

estabelecidas, será recusado e devolvido para correção, porém não haverá 

prazo adicional, de forma que o aluno que não enviar toda documentação 

corretamente, dentro do prazo estabelecido pela Fatec-JB, estará reprovado e 

terá que refazer todo processo, inclusive mudando o tema do TG. 

 

Artigo 27 –  O Anexo IV contém a autorização (a) ou não (b), para Fatec-JB reproduzir 

e divulgar o trabalho de graduação, para fins de estudo e pesquisa, desde que 

citada a fonte, no endereço eletrônico: 

http://www.citec.fatecjab.edu.br/index.php/tg e o termo de concordância de 

que as correções solicitadas foram efetuadas e o TG está liberado para entrega.  

 

§ 1º – Independente da opção de publicação (a) ou não (b) do TG, o Anexo IV 

deve ser preenchido e assinado, pelo orientador, liberando o trabalho para 

entrega; e pelo aluno, se responsabilizando pelas correções e entregue à 

secretaria, no prazo estabelecido no calendário, e o TG ter sido enviado por e-

mail, em um único arquivo, em pdf.  

 

§ 2º – Nos casos dos TG’s que puderem ou não ser publicado no semestre da 

apresentação, o Anexo IV(a) deverá conter uma data de autorização para 

publicação. 

 

§ 3º – O TG que, definitivamente, não puder ser publicado, deve ser entregue 

o Anexo IV(b), e não será disponibilizado ao público, nem à biblioteca. 

 

Artigo 28 –  Os certificados referentes à orientação, coorientação e participação em bancas 

do Trabalho de Graduação, serão elaborados após o término do período das 

apresentações e ficarão à disposição para retirada, pelo titular ou pelo 

orientador e/ou presidente da banca, pelo prazo máximo de seis meses da sua 

emissão.  

http://www.citec.fatecjab.edu.br/index.php/tg
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CAPÍTULO VI - DA INDICAÇÃO AO PRÊMIO  

 

Artigo 29 - Dentre os Trabalhos de Graduação desenvolvidos no semestre, cada orientador 

poderá indicar apenas um para concorrer ao Prêmio de Melhor Trabalho de 

Graduação.  

  

 § 1º – A indicação deverá ser feita deverá ser feita na semana subsequente à 

semana de apresentação, conforme datas no calendário. 

 

 § 2º – Será premiado um único trabalho por curso de tecnologia. 

 

Artigo 30 - A escolha do melhor Trabalho de Graduação será feita por uma Comissão de 

Professores e encaminhada à Coordenação, e o Prêmio entregue ao aluno por 

ocasião da colação de grau do semestre apresentado.  

 

CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 31 -  Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação.  

 

Artigo 32 -  O presente regulamento poderá ser modificado ou emendado pela 

Coordenação do Trabalho de Graduação. 

 

 

As Normas do TG foram revisadas em 03/02/2017. 



 

 

15 

CALENDÁRIO 

 

Passos para apresentação do TG 

1º Entrega do Anexo I, para apresentação em dezembro, na última sexta-feira maio; ou para 

junho, na última sexta-feira novembro.  

2º Resposta sobre os planos de atividades em até 30 dias após a data de entrega.  

3º Em caso de recusa, será enviado comunicado ao aluno, que terá 30 dias para apresentar 

novo plano. 

4º Resposta sobre o novo plano de atividades em até 15 dias após a entrega. 

5º O orientado ou orientador tem direito de desistir do TG até 60 dias após a data da entrega. 

6º Agendar data para apresentação, Anexo II, em outubro ou abril, conforme calendário. 

7º Entrega do Anexo III e as 3 cópias do TG, devem ser feitas com até 20 dias antes da data 

marcada para apresentação. 

8º A indicação para concorrer como o melhor TG, deverá ser feita na semana subsequente à 

da apresentação. 

9º Deve ser enviado, com 3 dias de antecedência do término do prazo, a ficha catalográfica para 

conferência da Bibliotecária. 

10º Uma cópia do TG e o Anexo IV (a ou b) deve ser preenchido e entregues até 10 dias 

após a apresentação, ou, em casos específicos, limitada ao 10º dia, após o último dia de 

apresentações do calendário oficial. 

 

Obs.: As datas serão lançadas semestralmente no site da Fatec Nilo De Stéfani, em: 

http://www.fatecjaboticabal.edu.br/index.php?url=alu_calendario_tg 
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NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO TG TRADICIONAL  

 

O modelo do TG tradicional está disponível no site da Fatec-JB, de forma que a 

melhor opção, para não perder a formatação, é escrever no próprio arquivo, pois a opção de 

copiar/colar, provavelmente sairá da formatação. 

 

1 Capa 

 

O modelo da capa já se encontra no arquivo do modelo do TG, disponível no site, 

sendo apenas necessário preencher os dados conforme indicado nos campos. 

 

2 Margens 

 

As margens deverão ser: 

 Margem esquerda: 3 cm 

 Margem direita: 2 cm 

 Margem superior: 3 cm 

 Margem inferior: 2 cm 

A margem deve ser alinhada com letras ou pontuações. Não utilizar barras, travessões 

ou outros sinais gráficos para esta finalidade.  

Em páginas iniciais de cada capítulo o título deve ser colocado logo abaixo da margem 

superior.  

Cada parágrafo deve ter recuo de 1,25 cm na primeira linha a partir da margem 

esquerda.  

 

3 Fonte, espaçamento e alinhamento 

 

Para o texto geral a fonte usada será Times New Roman, tamanho 12, o alinhamento 

justificado, e o espaçamento 1,5.  

Espaço simples para citação longa, nota de rodapé, referências, legendas de figuras e 
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tabelas. 

Uma linha em branco com espaçamento simples – entre uma referência e outra. 

 

4 Títulos e subtítulos 

 

Os títulos são em letras maiúsculas e tamanho 16.  

Os subtítulos devem ter a 1ª letra em maiúsculo e demais em minúsculo e tamanho 14. 

Ambos são negritos e alinhados à esquerda, devem ser precedidos de algarismo arábico, sem 

ponto e separados por um espaço de caractere, observar numeração no manual. Não deve ser 

colocado ponto final após os títulos e subtítulos, inclusive das tabelas e figuras. 

Títulos com mais de uma linha, devem ser, a partir da segunda linha, alinhado abaixo 

da primeira letra da primeira palavra do título.  

Os títulos dos agradecimentos, resumos, abstract, lista de figuras e tabelas, 

abreviaturas e simbolos, sumário, referências, glossário, apêndices e anexos são centralizados 

e sem numeração. 

Os títulos das seções devem ser separados do texto que os precede ou que os sucede 

por uma entrelinha dupla (um espaço duplo ou dois espaços simples). 

 

5 Paginação e Cabeçalho 

 

A contagem da numeração das páginas deve ser iniciada na Capa, contudo não são 

numeradas. A numeração em algarismos arábicos (10, 11, 12,...) inicia-se a partir da 

Introdução, com o valor seguinte à última página sem número impresso. 

O número da página deverá ter fonte Times New Roman, tamanho 12, estar no canto 

superior direito. 

O artigo deve conter, no mínimo, 14 páginas. 
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6 Estrutura do TG Tradicional 

 

a. Pré-texto 

 Capa  

 Ficha catalográfica  

 Certificado de Aprovação  

 Dedicatória  (opcional) 

 Agradecimentos (opcional) 

 Epígrafe (opcional) 

 Resumo 

 Abstract 

 Lista de Figuras  

 Lista de Tabelas  

 Lista de Abreviaturas e Siglas  

 Lista de Símbolos 

 Sumário 

 

b. Texto 

 Introdução 

 Objetivos 

 Desenvolvimento 

 Conclusão(ões) 

 

c. Pós-texto 

 Referências (segundo as normas da ABNT) 

 Glossário (opcional) 

 Apêndices e/ou Anexos (opcional) 

 

A estrutura do trabalho de graduação compreenderá as seguintes partes: 
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Pós-texto 
Apêndices e/ou Anexos 

 
Glossário 

Referências 

Texto 
Conclusões 

 

 

 

 

 

 

Corpo do trabalho 

Introdução 

Pré-texto 
Sumário 

Lista de símbolos 

 
Lista de abreviaturas 

 Lista de tabelas 

 Lista de figuras 

Abstract 

 Resumo 

Agradecimentos 

 Dedicatória  

  Certificado de aprovação 

   Ficha catalográfica  

Capa 
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7 Ficha Catalográfica  

 

Esta Ficha Catalográfica será conferida e aprovada pela Biblioteca da Fatec  

Jaboticabal. 

Também é contada, mas não numerada. 

Ela fica centralizada na parte inferior da página. 

Na mesma página constará a autorização para a reprodução e divulgação total ou 

parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e 

pesquisa, desde que citada a fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para elaboração da Ficha Catalográfica é necessário enviar a mesma preenchida, com 

no mínimo três dias úteis de antecedência à Bibliotecária. O modelo está disponível no site da 

Fatec-JB, nos arquivos dos modelos do TG (tradicional ou artigo).  

A bibliotecária incluirá o Cutter (onde está Xxx) e o número da CDD deverá ser 

preenchido de acordo com o item Lista de CDD. Caso não encontre na lista, favor procurar a 

bibliotecária. 

 

 

 

Sobrenome, nome do autor 

Xxx      Título do trabalho / Nome do autor por extenso.— Jaboticabal : Fatec 

Nilo De Stéfani, Ano. 

              xxp.   

 

         Orientador: Nome por extenso 

         Coorientador: Nome por extenso 

 

 Trabalho (graduação) – Apresentado ao Curso de Tecnologia em 

XXXXXXXXX, Faculdade de Tecnologia Nilo De Stéfani - 

Jaboticabal, Ano de conclusão do curso. 

 

 1. Palavra-Chave. 2. Palavra-Chave. 3 Palavra-Chave. I. 

Sobrenome, nome abreviado do orientador. II. Título. 

                        CDD xxx 
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8 Certificado de Aprovação 
 

O modelo, disponibilizado no site, contém as informações necessárias ao 

preenchimento. 

Esta ficha não deve ser modificada, apenas preenchida. Nos nomes dos participantes 

da banca, colocar titulação e os nomes completos, e não devem ser colocados traços para 

assinaturas. 

A mesma não terá a assinatura do orientador ou presidente da banca, pois foi 

substituída pelo Anexo IV. 

 

9 Dedicatória 
 

Dedicação do trabalho realizado a alguém, a uma empresa ou grupo de pessoas. 

Quando a pessoa a quem se dedica é falecida, coloca-se o termo in memorian em itálico. O 

texto deve ser colocado na parte inferior da página, sem título, alinhado a direita, Times New 

Roman com tamanho de fonte 10 e espaçamento simples.  

 

10 Agradecimentos 
 

Os agradecimentos são direcionados àqueles que contribuíram de maneira relevante 

para a elaboração do trabalho.  

O título, com tamanho de fonte 16 e em maiúsculo, deve ser colocado logo abaixo da 

margem superior e centralizado.  

O texto em Times New Roman, com tamanho de fonte 12, justificado e espaçamento 

1,5. 

 

11 Epígrafe (opcional) 
 

Epígrafe é a inscrição de uma citação ou um pensamento relacionado, direto ou 

indiretamente, ao tema tratado no trabalho. É transcrita sem aspas, com espaçamento simples, 

com a indicação da fonte. O texto deve ser colocado na parte inferior da página, alinhado a 

direita, Times New Roman com tamanho de fonte 10.  
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12 Resumo 
 

A palavra RESUMO deve ser digitada logo abaixo da margem superior, centralizada, 

negrito e em maiúsculo.  

O título do trabalho deve ser colocado abaixo da palavra Resumo. Devem ser dados 

dois enter e colocado o título em maiúsculo, negrito e centralizado, tamanho de letra 14.  

O texto vem abaixo do título, após dois enter, o espaçamento é simples, o tamanho da 

fonte 12 e o texto justificado, sem recuo na primeira linha, e em apenas um parágrafo. 

Segundo Norma NBR 6028:2003 da ABNT, esse item deve conter entre 150 e 500 

palavras, incluindo números, preposições, conjunções e artigos. 

A expressão “Palavras-chave:” deve vir abaixo, depois de um enter e separadas entre 

si por ponto. 

 

13 Abstract 
 

O abstract é a tradução para o inglês do resumo em português, respeitando a gramática 

da língua inglesa. Segue as mesmas normas do resumo, mas deve ser todo em itálico. 

Quando houver revisor responsável na unidade, o aluno deverá enviar a ele, conforme 

data especificada no calendário, um arquivo com o Resumo e o Abstract, para que o mesmo 

verifique se a elaboração do abstract está aquedada à gramática da língua inglesa.  

Obs.: O aluno será informado se houver revisor. 

 

14 Lista de figuras, tabelas, símbolos, abreviaturas e siglas 
 

Uma lista deve ser construída para cada um dos itens, havendo mais que três de cada 

tipo. O alinhamento deve ser justificado, fonte Times New Roman, tamanho 12.  

O título, com tamanho de fonte 16 e em maiúsculo, deve ser logo abaixo da margem 

superior, centralizado e o texto fonte 12. 

Símbolos, abreviaturas e siglas podem ser condensados em uma única lista. 

Deve ser feito em 2 colunas, sem borda, sem pontilhado, como exemplo abaixo: 

 

AR 

d.a.a. 

Açúcar Redutor 

Dias após a aplicação 
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Pode ser em letras maiúsculas ou minúsculas, conforme a escrita usual. 

 

15 Sumário 
 

Segundo a ABNT, é a enumeração das principais divisões, seções e outras partes de 

um documento, na mesma ordem e na mesma forma gráfica em que aparecem no texto, 

indicando a página. O espaçamento entre as linhas é de 1,5. 

O título, com tamanho de fonte 16 e em maiúsculo, deve ser colocado logo abaixo da 

margem superior, centralizado e o texto fonte 12. 

Os elementos pré-textuais não devem constar no sumário. 

O sumário deve ser alinhado de ambos os lados, respeitando-se, do lado esquerdo, a 

identificação dos títulos e subtítulos, conforme o exemplo abaixo. 

 

SUMÁRIO 

 

1 TÍTULO DO PRIIMEIRO CAPÍTULO...............................................................................12  

1.1 Subtítulo..........................................................................................................................13 

1.1.1 Subtítulo.................................................................................................................18 

2  TÍTULO DO SEGUNDO CAPÍTULO................................................................................19 

2.1 Subtítulo..........................................................................................................................20 

2.2 Subtítulo..........................................................................................................................22 

3  TÍTULO DO SEGUNDO CAPÍTULO................................................................................25 

3.1 Subtítulo..........................................................................................................................29 

3.2 Subtítulo..........................................................................................................................31 

4 CONCLUSÃO......................................................................................................................34 

REFERÊNCIAS ……………………......................................................................................38 

APÊNDICE............................................................................................................................. 39 

ANEXOS ................................................................................................................................ 40 
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16 Elementos principais do texto 

 

Os elementos principais do texto constituem o núcleo do trabalho, compreendendo: 

Introdução, Desenvolvimento e Conclusão. Estas partes estão intimamente relacionadas 

dentro de uma estrutura lógica e harmônica, com características próprias.  

Os títulos de cada capítulo devem ser digitados em letras maiúsculas, logo abaixo da 

margem superior alinhado a esquerda e deve ser iniciado em uma nova página.  

Quando o subtítulo ficar na última linha útil da página, este deve ser colocado na 

página seguinte. Estes devem ser digitados em letras minúsculas e somente ter as iniciais em 

maiúsculas e alinhado à esquerda. 

Todas as palavras estrangeiras devem ser escritas em itálico. 

 

17 Ilustrações – Tabelas e Figuras  

 

Constituem unidade autônoma que explicam ou complementam visualmente o texto, 

são centralizadas, com o tamanho mínimo de 10 cm de largura. 

Os títulos das mesmas devem ficar na parte de cima, ter tamanho 12, espaçamento 

1,5, ser justificado com recuo a partir da segunda linha, conforme mostra o exemplo abaixo. 

Deve ser separado por hífen, precedido da palavra "Tabela" ou “Figura” e da numeração em 

algarismo arábico. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR 14724) classifica como figuras os 

quadros, plantas, fotografias, gráficos, desenhos e outros.  

As tabelas e figuras devem apresentar lista própria, e consecutiva com cada item 

acompanhada do respectivo número da página. 

As tabelas constituem uma categoria específica de ilustração. A citação no texto será 

pela indicação Tabela, acompanhada do número de ordem a que se refere. Exemplo de plural: 

Tabelas 5 e 6. 

Pode-se fazer uso de notas e chamadas colocadas no rodapé da tabela, quando a 

matéria contida na mesma exigir esclarecimentos, com tamanho 10. A citação da fonte e 

notas explicativas, também tem tamanho 10 e deve começar na mesma reta da mesma. 

Na construção de tabelas, usam-se os seguintes traços: 

 Traço duplo horizontal, limitando a tabela; 

 Traço simples vertical e horizontal para fazer o cabeçalho; 

 No caso de uma linha representar uma soma ou total deverá colocada em negrito; 
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 Se a tabela não couber em uma folha, deve ser continuada na folha seguinte e, 

nesse caso, não é delimitada por traço horizontal na parte inferior, sendo o título e o cabeçalho 

repetidos na folha seguinte; 

 O tamanho da fonte interna pode ser de 9 a 12. 

 As tabelas nunca são fechadas por linhas.  

  

 Tabela 1 – Relação entre a estatura e o peso de meninas de 12 anos que moram na cidade de 

Jaboticabal – SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (DUARTE, 1985) 

 

As figuras no meio do texto serão citadas pela indicação Figura, acompanhada do 

número de ordem a que se refere ou localizar-se entre parênteses no final da frase. 

Deve-se evitar a continuação da descrição da fonte em página seguinte à da ilustração.  

Caso a ilustração seja um material reproduzido, é imprescindível a indicação da fonte 

responsável. 

 

Peso Estatura 

X Y 

35 

38 

45 

52 

50 

128 

140 

140 

150 

130 
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Figura 1 - Alunos do ensino fundamental da Escola Estadual Nobre Rosa desenvolvendo 

homepage  

 

(ABREU, 2010) 

18 Citações 
 

Citação é a “menção de uma informação extraída de outra fonte” (NBR-10520, 2002, 

p.1). 

 

a. Citação direta ou textual      

 

a) Citações com até três linhas: devem ser inseridas entre “aspas duplas” no texto.   

Exemplo: Segundo Enok (1990, p.3 apud MENEZES, 2001, p. 33): "A dimensão 

biográfica do romance, não se esgota nos conflitos psicológicos". 

 

b) Citações com mais de três linhas: devem ser destacadas com recuo de 4 cm ou 

vinte e oito toques da margem esquerda com um tipo de letra menor do que a utilizada no 

texto, sem as aspas e com espaçamento simples (NBR 14724, 2002, p. 5). 

Exemplo: De acordo com Rizzo (1998, p. 22): 

Com Ferdinand Saussure (1916), fundador da lingüística, a investigação científica 

passou das línguas (todas as existentes) à língua (de concepção abstrata), percebida 

como e enquanto meio de comunicação do pensamento e definida como sistema de 

relações, determinado por suas propriedades internas, cujas possibilidades 

combinatórias oferecem-se à verificação empírica: as regras gramaticais. 

 

As citações diretas são expressas da seguinte forma: 

o No parágrafo: Sobrenome dos autores (Data, v. (número do volume, se for 

necessário para identificação), p. (número da página)); 
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o No final do parágrafo: (SOBRENOME DO AUTOR, data, v. (número do 

volume, se for necessário para identificação), p. (número da página)). 

 

Nas referências deve ser citada da seguinte forma: 

ENOK, Holsegaard. O Romance, 1990. In: MENEZES, Caio de. A Estrutura do 

Romance. São Paulo: Ed. Letras, 2001. p.3 

 

b. Citação indireta ou não textual 

 

Transcrição não literal das palavras do autor, mas que reproduz o conteúdo e as idéias 

do documento original, devendo-se indicar sempre a fonte de onde foi retirada. Neste tipo de 

citação não são utilizadas aspas. 

Exemplo: Morin (1999), afirma que todo conhecimento que temos do mundo é 

decorrente da interpretação que nosso cérebro faz do universo percebido por nossos sentidos, 

deste modo nossos medos e emoções acabam multiplicando os riscos de erro na concepção e 

construção das idéias. 

As citações indiretas são expressas da seguinte forma: 

o No parágrafo: Sobrenome dos autores (data); 

o Ao final do parágrafo: (SOBRENOME DO AUTOR, data). 

 

c. Citação de citação 

 

É a citação de parte de um texto encontrado em um determinado autor, referente a 

outro autor, ao qual não se teve acesso. Utiliza-se apenas quando não houver possibilidade de 

acesso ao documento original. Indicado pelas expressões apud ou citado por. 

Exemplo: Segundo Sabroza (1994 apud MOLL, 1996, p. 80): “Ela consiste em 

explicar cada invenção da inteligência por uma estruturação renovada e endógena do campo 

da percepção ou do sistema de conceitos e relações” 

As citações de citações são expressas da seguinte forma: 

o No parágrafo: Sobrenome dos autores (data); 

Exemplos: No modelo serial de Gough (1992 apud NARDI, 1993, p. 25), “[...] o 

ato de ler envolve um processamento serial que começa com a fixação ocular sobre o texto, 

prosseguindo da esquerda para a direita de forma linear”. 
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o No final do parágrafo: 

Exemplo: “O ato de ler envolve um processamento serial que começa com a 

fixação ocular sobre o texto, prosseguindo da esquerda para a direita de forma linear.” 

(GOUGH, 1992 apud NARDI, 1993, p 25). 

 

d. Omissões em citações 

 

É um recurso utilizado quando não é necessário citar integralmente o texto de um 

autor, e apenas são recomendadas se não alterarem o sentido do texto original. Indicadas por 

reticências, as omissões podem aparecer no início, no fim e no meio de uma citação, colocada 

entre colchetes. 

o No começo do parágrafo: 

Exemplo: "...alguns dos piores erros na construção organizacional tem sido 

cometidos pela imposição de um modelo mecanicista de organização ideal" ou "universal" a 

uma empresa viva." (CASTRO, 1976, p.41). 

o No meio do parágrafo: 

Exemplo: "O poder tributário [...] é a base de aplicação de qualquer categoria de 

tributos." (FOUROUGE, 1973, p..41). 

o No final do parágrafo: 

Exemplo: "Em relação a este tema Muraro (1983) no seu estudo com mulheres 

brasileiras da classe burguesa, afirma que uma das preocupações mais importantes destas 

mulheres centrava-se na própria aceitação..." 

 

e. Destaque em citações 

 

São utilizadas somente em citações diretas quando queremos dar destaque e realçar 

uma palavra, uma expressão ou mesmo uma frase no texto do autor citado. Deve-se colocar 

em negrito a parte do texto a ser destacada, seguindo-se imediatamente uma das expressões 

grifo meu ou grifo nosso entre parênteses. 

Exemplo: Como afirma Edgar Morin (2000, p. 63), "[...] nossas visões do mundo são 

as traduções do mundo (grifo nosso)", ou seja, o que acreditamos ser a realidade são o fruto 

da interpretação feita por nosso cérebro dos estímulos que chegam a ele via rede nervosa a 

partir dos terminais sensoriais. 
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Quando já existe algum destaque no texto original, mantêm-se este destaque indicando 

sua existência pela expressão grifo do autor ou grifo dos autores entre parênteses. 

 

f. Citação de trabalhos de dois ou mais autores 

 

Os sobrenomes dos dois autores devem ser ligados por "e", seguido do ano da 

publicação. Quando houver coincidência de sobrenomes de autores, acrescentam-se as 

iniciais de seus prenomes. No caso de persistência de coincidência colocam-se os prenomes 

por extenso, até que a coincidência seja desfeita. 

No caso de citações com mais de dois autores, o sobrenome do primeiro autor será 

seguido pela sigla et alii em itálico (podendo sendo ser abreviada para et al.). 

 

g. As citações indiretas de diversos documentos da mesma autoria 

 

As citações indiretas de diversos documentos da mesma autoria publicados em anos 

diferentes e mencionados simultaneamente, possuem as suas datas separadas por vírgula. 

Exemplo: De acordo com Struve (1996, 2002) uma crença e uma atividade 

religiosa/espiritual ativa tem um efeito curativo significativo pela mudança de atitudes 

específicas e alterações de comportamento, baseados principalmente em uma convicção 

espiritual. 

 

h. As citações de diversos documentos de um mesmo autor 

 

As citações de diversos documentos de um mesmo autor, publicados num mesmo ano, 

são diferenciadas pelo acréscimo de letras minúsculas, em ordem alfabética, após a data e 

sem espaçamento, conforme a lista de referências (STRUVE et al., 1992, 1995a, 1995b, 

1996a, 1996b, 1996c). 

 

i. As citações indiretas de diversos documentos de vários autores 

 

As citações indiretas de diversos documentos de vários autores mencionados 

simultaneamente, devem ser separadas por ponto-e-vírgula, em ordem alfabética.” 
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Exemplo: A função de Struve H1(z) mostrou-se a ferramenta mais eficiente para 

modelar o alcance da frequência auditiva de baixa intensidade no cálculo da impedância 

acústica (AARTS e JANSSEN, 2003; BOISVERT e VAN BUREN, 2002; KEEFE, LING, 

BULEN, 1992; KRUCKLER et al., 2000; WITTMANN e YAGHJIAN,1991). 

 

j. Citação de trabalhos em fase de elaboração ou não publicados 

 

Deve ser mencionado o fato, indicando-se os dados bibliográficos disponíveis.  

Exemplo: Plano de Urbanização do Morro do Pavão, de autoria de José de Souza 

Carvalho e outros, executado através do convênio TBN/BCNF, 1978 (em fase de 

elaboração). 

k.  Quando se tratar de dados obtidos por comunicação informal 

 

Quando se tratar de dados obtidos por comunicação informal (palestras, debates, 

comunicações, e-mails, etc.), indicar entre parênteses a expressão: comunicação informal.  

 Exemplo: Tricart constatou que na bacia do Resende, no vale do Paraíba, há indícios 

de cones de dejeção (comunicação informal). 

 

19 Referências (NBR 6023) 
 

As referências seguem as normas da ABNT, alinhadas a esquerda, devem ter 

espaçamento simples e uma linha em branco entre cada uma. Qualquer dúvida quanto à 

estrutura, a NBR 6023 é a norma a ser consultada. 

 

a. Livro 

 

Os elementos essenciais são: autor(es), título, edição, local, editora e data de 

publicação. 

 

EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Sistema brasileiro de classificação de 

solos. Brasília: Embrapa Solos, 1999. 412p 

 

GOMES, L. G. F. F. Novela e sociedade no Brasil. Niterói: EdUFF, 1998. 
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Quando existirem mais de três autores, indica-se apenas o primeiro, acrescentando-se a 

expressão et al., ou cita todos os autores. 

 

URANI, A. et al. Constituição de uma matriz de contabilidade social para o Brasil. Brasília, 

DF: IPEA, 1994. 

 

Observação: Em casos específicos (projetos de pesquisa científica, indicação de 

produção científica em relatórios para órgãos de financiamento etc.), nos quais a menção dos 

nomes for indispensável para certificar a autoria, é facultado indicar todos os nomes. 

  

b. Folheto 

 

IBICT. Manual de normas de editoração do IBICT. 2. ed. Brasília, DF, 1993. 41 p. 

 

c. Tese 

 

Nas teses, dissertações ou outros trabalhos acadêmicos devem ser indicados em nota o 

tipo de documento (tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso etc.), o grau, a 

vinculação acadêmica, o local e a data da defesa, mencionada na folha de aprovação (se 

houver). 

 

MORGADO, M. L. C. Reimplante dentário. 1990. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Especialização) – Faculdade de Odontologia, Universidade Camilo Castelo Branco, São 

Paulo, 1990. 

 

SANTOS, A. M. Estudo da influência da complementação de nutrientes no mosto sobre 

o processo de fermentação alcóolica em batelada. 2008. 12 f. Dissertação (Mestrado) – 

Unidade Acadêmica, Centro de Tecnologia, Universidade Federal de Alagoas, Máceio, 2008.  

 

d. Manual 

 

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Coordenadoria de Planejamento 

Ambiental. Estudo de impacto ambiental – EIA, Relatório de impacto ambiental – 

RIMA: manual de orientação. São Paulo, 1989. 48 p. (Série Manuais). 
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e. Catálogo 

 

MUSEU DA IMIGRAÇÃO (São Paulo, SP). Museu da Imigração – S. Paulo: catálogo. São 

Paulo, 1997. 16 p. 

 

f. Documentos em meio eletrônico 

 

Quando se tratar de obras consultadas online, também são essenciais as informações 

sobre o endereço eletrônico, apresentado entre os sinais < >, precedido da expressão 

Disponível em: e a data de acesso ao documento, precedida da expressão Acesso em:, 

opcionalmente acrescida dos dados referentes a hora, minutos e segundos. NOTA – Não se 

recomenda referenciar material eletrônico de curta duração nas redes. 

 

ALVES, Castro. Navio negreiro. [S.l.]: Virtual Books, 2000. Disponível em: 

<http://www.terra.com.br/virtualbooks/freebook/port/Lport2/navionegreiro.htm>. Acesso em: 

10 jan. 2002, 16:30:30. 

 

CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA.  Características das variedades. [2010?]. 

Disponível em: < http://www.ctcanavieira.com.br/site>. Acesso em: 20 maio 2010. 

 

CONSECANA.  Manual do Consecana. 5.ed. Piracicaba, 2006. 112p.  Disponível em: 

<http://www.unica.com.br>. Acesso em: 13 mar. 2010. 

 

MAPA – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Cana-

de-açucar.  2009. Disponível em:  <http://www.agricultura.gov.br>.  Acesso em: 22 jul. 

2010. 

 

RIDESA – REDE INTERUNIVERSITÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR 

SUCROALCOOLEIRO.  Programa de melhoramento genético da cana-de-açucar: 

catálogo nacional de variedades “RB”.  Viçosa: UFV, Centro de Ciências Agrárias, 

Departamento de Fitotecnia, 2010.  p. 28, 42-43.  Disponível em: 

<http://www.ridesa.com.br>.  Acesso em: 28 out. 2010. 

 

UNICA – UNIÃO CANAVIEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO.  Cana-de-açucar. 2010.  

Disponível em: <http//:www.unica.com.br> .  Acesso em: 19 fev. 2010.  

 

g. Documento de acesso exclusivo em meio eletrônico (CDs, disquetes, base de 

dados, sites, programas, mensagens eletronicas, etc)  

 

ÁCAROS no Estado de São Paulo.  In: FUNDAÇÃO TROPICAL DE PESQUISAS E 

TECNOLOGIA “ANDRÉ TOSELLO”.  Base de Dados Tropical. 1985.  Disponível em: 

<htt://www.bdt.fat.org.br/acaro/sp/>. Acesso em: 30 maio 2002. 
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ALMEIDA, M. P. S. Fichas para Marc [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 

<mtmendes@uol.com.br>. em 12 jan. 2002.    

 

MICROSOFT Project for windows 95.  Version 4.1. [S.l.]: Microsoft Corporation,    1995.  1 

CD-ROM.   

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Biblioteca Central.  Normas.doc.  Cuririba, 

1998.  5 disquetes. 

 

Obs: Não é recomendável o uso de e-mail como fonte cientifica ou técnica de 

pesquisa. 

 

h.  Revistas 

 

- Publicação periódica  

 

Inclui a coleção como um todo, fascículo ou número de revista, número de jornal, 

caderno etc. na íntegra, e a matéria existente em um número, volume ou fascículo de 

periódico (artigos científicos de revistas, editoriais, matérias jornalísticas, seções, reportagens 

etc.). 

Os elementos essenciais são: título, local de publicação, editaor, datas de início e de 

encerramento da publicação, se houver. 

 

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939- 

 

Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para 

melhor identificar o documento. 

 

BOLETIM GEOGRÁFICO. Rio de Janeiro: IBGE, 1943-1978. Trimestral.  

 

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939- . Trimestral. 

Absorveu Boletim Geográfico, do IBGE. Índice acumulado, 1939-1983. ISSN 0034-723X.  

 

SÃO PAULO MEDICAL JOURNAL. São Paulo: Associação Paulista de Medicina, 1941- . 

Bimensal. ISSN 0035-0362. 
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- Partes de revista, boletim etc. 

 

Inclui volume, fascículo, números especiais e suplementos, entre outros, sem título 

próprio. 

Os elementos essenciais são: título da publicação, local de publicação, editora, 

numeração do ano e/ou volume, numeração do fascículo, informações de períodos e datas de 

sua publicação. 

 

DINHEIRO. São Paulo: Ed. Três, n. 148, 28 jun. 2000. 

 

Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para 

melhor identificar o documento. 

 

DINHEIRO: revista semanal de negócios. São Paulo: Ed. Três, n. 148, 28 jun. 2000. 98p. 

 

- Artigo e/ou matéria de revista, boletim etc.  

 

Inclui partes de publicações periódicas (volumes, fascículos, números especiais e 

suplementos, com título próprio), comunicações, editorial, entrevistas, recensões, reportagens, 

resenhas e outros. 

Os elementos essenciais são: autor(es), título da parte, artigo ou matéria, título da 

publicação, local de publicação, numeração correspondente ao volume e/ou ano, fascículo ou 

número, paginação inicial e final, quando se tratar de artigo ou matéria, data ou intervalo de 

publicação e particularidades que identificam a parte (se houver). 

 

AS 500 maiores empresas do Brasil. Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro, v. 38, n.   9, 

set. 1984. Edição especial. 

 

COSTA, V. R. À margem da lei. Em Pauta, Rio de Janeiro, n. 12, p. 131-148, 1998. 

 

GURGEL, C. Reforma do Estado e segurança pública. Política e Administração, Rio de 

Janeiro, v. 3, n. 2, p. 15-21, set. 1997. 

 

MANSILLA, H. C. F. La controversia entre universalismo y particularismo en la filosofia de 

la cultura. Revista Latinoamericana de Filosofia, Buenos Aires, v. 24, n. 2, primavera 1998. 

 

MÃO-DE-OBRA e previdência. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, Rio de 

Janeiro; v. 7, 1983. Suplemento.  
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SEKEFF, Gisela. O emprego dos sonhos. Domingo, Rio de Janeiro, ano 26, n. 1344, p. 30-36, 

3 fev. 2002. 

 

TOURINHO NETO, F. C. Dano ambiental. Consulex, Brasília, DF, ano 1, n. 1, p. 18-23, fev. 

1997. 

 

Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor 

identificar o documento. 

 

COSTA, V. R. À margem da lei: o Programa Comunidade Solidária. 

 

Em Pauta: revista da Faculdade de Serviço Social da UERJ, Rio de Janeiro, n. 12, p. 131-

148, 1998. 

 

- Artigo e/ou matéria de revista, boletim etc. em meio eletrônico  

 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para artigo e/ou matéria de 

revista, boletim etc., de acordo com item 3, acrescidas das informações relativas à descrição 

física do meio eletrônico (disquetes, CD-ROM, online etc.).  

Dataveni@, São Paulo, ano 3, n. 18, ago. 1998. Disponível em: 

<http://www.datavenia.inf.br/frame.artig.html>. Acesso em: 10 set. 1998. 

 

RIBEIRO, P. S. G. Adoção à brasileira: uma análise sociojurídica. 

 

SILVA, M. M. L. Crimes da era digital. .Net, Rio de Janeiro, nov. 1998. Seção Ponto de 

Vista. Disponível em: <http://www.brazilnet.com.br/contexts/brasilrevistas.htm>. Acesso em: 

28 nov. 1998.  

 

VIEIRA, Cássio Leite; LOPES, Marcelo. A queda do cometa. Neo Interativa, Rio de Janeiro, 

n. 2, inverno 1994. 1 CD-ROM. 

 

WINDOWS 98: o melhor caminho para atualização. PC World, São Paulo, n. 75, set. 1998. 

Disponível em: <http://www.idg.com.br/abre.htm>. Acesso em: 10 set. 1998. 

 

- Artigo e/ou matéria de jornal  

 

Inclui comunicações, editorial, entrevistas, recensões, reportagens, resenhas e outros. 

Os elementos essenciais são: autor(es) (se houver), título, título do jornal, local de 

publicação, data de publicação, seção, caderno ou parte do jornal e a paginação 

correspondente. Quando não houver seção, caderno ou parte, a paginação do artigo ou matéria 

precede a data. 
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COSTURA x P.U.R. Aldus, São Paulo, ano 1, n. 1, nov. 1997. Encarte técnico, p. 8. 

 

LEAL, L. N. MP fiscaliza com autonomia total. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p. 3, 25 abr. 

1999. 

 

NAVES, P. Lagos andinos dão banho de beleza. Folha de S. Paulo, São Paulo, 28 jun. 1999. 

Folha Turismo, Caderno 8, p. 13. 

 

Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para 

melhor identificar o documento. 

PAIVA, Anabela. Trincheira musical: músico dá lições de cidadania em forma de samba para 

crianças e adolescentes. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p. 2, 12 jan. 2002. 

 

i. Evento  

 

- Evento como um todo 

 

REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRSILEIRA DE QUIMICA, 20., 1997, Poços de 

Caldas. Química: academia, industria, sociedade: livro de resumos.  São Paulo: Sociedade 

Brasileira de Quimica, 1997. 

 

- Evento como um todo em meio eletrônico    

 

CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPe, 4., 1996, Recife.  Anais 

eletrônicos… Recife: UFPe, 1996.  Disponível em: <http://propesq.ufpe.br/anais/anais.htm>. 

Acesso em: 21 jan. 1997. 

 

- Trabalho apresentado em evento 

 

AMORIM, H. V. Nutrição mineral da levedura: aspectos teóricos e práticos.  In: SEMANA 

DE FERMENTAÇÃO ALCOOLICA ‘JAYME ROCHA DE ALMEIDA’, 4., 1985. 

Piracicaba.  Anais… Piracicaba: ESALQ/USP, 1985. P. 

 

-  Trabalho apresentado em evento em meio eletronico 

 

SABROZA, P. C. Globalização e saúde: impacto nos perfis epidemiológicos das populações.  

In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA, 4., 1998, Rio de Janeiro.  Anais 

eletrônicos… Rio de Janeiro: ABRASCO, 1998. Mesa redonda.  Disponível em: 

<http://www.abrasco.com.br/epirio98/>. Acesso em: 17 jan. 1999.  
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j. Documento jurídico 

 

SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 42.822, de 20 de janeiro de 1998. Lex: coletânea de 

legislação e jurisprudência, São Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 1998. 

 

BRASIL. Decreto n° 72.718, de 29 de agosto de 1973. Dispõe sobre normas gerais para a 

irradiação de alimentos. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 

30 ago. 1973. Disponível em: <http://www.aceletron.com.br/pdf/DECRETO 

%20N%2072718%20DE%2029%20DE%20AGOSTO%20DE%201973.pdf>. Acesso em: 5 

set. 2010. 

BRASIL. Medida provisória nº 1.569-9, de 11 de dezembro de 1997. Diário Oficial [da] 

República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 14 dez. 1997. Seção 1, p. 

29514. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária. Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária de Alimentos. Resolução n° 21, de 26 de janeiro de 2001. Diário 

Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 27 jan. 2001. Disponível em: 

<http://www.aceletron.com.br/pdf/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20RDC%2021.pdf>. Acesso 

em: 5 set. 2010. 

 

BRASIL. Congresso. Senado. Resolução no 17, de 1991. Coleção de Leis da República 

Federativa do Brasil, Brasília, DF, v. 183, p. 1156-1157, maio/jun. 1991. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Emenda constitucional no 9, de 9 de novembro de 1995. Lex: 

legislação federal e marginália, São Paulo, v.59, p. 1966, out./dez. 1995. 

 

20 Apêndice e anexos 
 

Apêndices constituem suportes elucidativos e ilustrativos, porém não essenciais à 

compreensão do texto.  

Anexos são partes integrantes do texto, mas destacados deste para evitar 

descontinuidade na sequência lógica das idéias.  

Quando existe a necessidade, no trabalho, de vários anexos ou apêndices, devem ser 

tratados como títulos e subtítulos, com as características especificadas de cada um deles.  

No texto devem ser citados entre parênteses (Anexo ou Apêndice) e a letra sequencial.  

 

Exemplos: 

 

APÊNDICE A – Avaliação numérica de células inflamatórias 
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ANEXO A – Representação gráfica de contagem de células infl 

amatórias presentes nas caudas em regeneração - Grupo de 

controle I (Temperatura...) 
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NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO TG NA FORMA DE 

ARTIGO  

 

O modelo do TG no formato de artigo está disponível no site da Fatec-JB, de forma 

que a melhor opção, para não perder a formatação, é escrever no próprio arquivo, pois a 

opção de copiar/colar, provavelmente sairá da formatação. 

Será utilizada como diretriz a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

norma NBR 14724:2011. 

Os textos devem ser editados no Microsoft Word, formato A4, fonte Times New 

Roman, tamanho 12. Excetuam-se as citações com mais de três linhas, notas de rodapé, 

paginação, legendas e fontes das ilustrações e das tabelas, que devem ser em tamanho menor 

e uniforme. 

As folhas devem apresentar margem esquerda e superior de 3 cm e direita e inferior de 

2 cm e conter entre 15 e 25 folhas. 

Todo o texto deve ser digitado com espaçamento 1,5 e apresentado na forma 

justificada. São exceções, neste caso, citações de mais de três linhas, notas de rodapé, 

referências, legendas das ilustrações e das tabelas, que devem ser digitadas em espaço 

simples. 

O título do artigo será em letras maiúsculas, tamanho 16 e justificado. 

Os títulos de cada subseção têm tamanho de letra 14 e somente a primeira letra em 

maiúsculo. São grafados em negritos e alinhados à esquerda. Devem ser precedidos de 

algarismo arábico e separados por um espaço de caractere, sem ponto ou travessão. Não deve 

ser colocado ponto final após os títulos e subtítulos. Apenas o Resumo e Abstract não são 

precedidos por números. 

Os títulos das seções devem ser separados do texto que os precede ou que os sucede 

por uma entrelinha dupla (um espaço duplo ou dois espaços simples). 

Optou-se, para a formatação dos trabalhos a serem publicados na revista Ciência & 

Tecnologia: Fatec-JB, que os parágrafos iniciassem com recuo de 1,25cm na primeira linha. 

Todas as páginas do artigo devem ser contadas, mas somente numeradas a partir da folha após 

o certificado de aprovação, em algarismos arábicos, no canto superior direito. 
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Título 

 

- Deve ter no máximo 15 palavras, incluindo-se os artigos, as preposições e as 

conjunções. 

- Não deve conter nome científico, exceto de espécies pouco conhecidas; neste caso, 

apresentar somente o nome binário. 

-  Não deve conter subtítulo, abreviações, fórmulas e símbolos. 

- Logo abaixo do título em português, com um enter de espaçamento, deve constar, em 

itálico, a versão do título para o inglês. 

 

Nome do(s) autor(es) 

 

-  Deve(m) aparecer abaixo do texto, alinhado(s) à direita, em negrito. 

-  Apenas as letras iniciais devem ser grafadas em maiúsculo. 

-  O último sobrenome de cada autor deve ser seguido de um número em algarismo 

arábico, em forma sobrescrita, entre parênteses, correspondente às informações sobre o autor 

em nota de rodapé. Exemplo: Gabriel Bueno(1) 

 

Identificação do(s) autor(es) 

 

Indicação no rodapé constando legenda do número sobrescrito, a função que 

exerce(m), títulos e formação profissional, a instituição à qual pertence(m), endereço para 

troca de correspondência, incluindo e-mail e telefone. Exemplo: 1 Doutor em [...] pela [...]. 

Docente da Fatec Jaboticabal. Eng. agrônomo. Endereço eletrônico: [...]. 

 

Resumo 

 

- O termo “Resumo” deve ser grafado em negrito, em letras minúsculas, exceto a letra 

inicial e espaçamento simples. 
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- Segundo Norma NBR 6028:2003 da ABNT, esse item deve conter entre 100 e 250 

palavras, incluindo números, preposições, conjunções e artigos. 

- Não deve conter citações bibliográficas nem abreviaturas. 

 

Abstract 

 

Tradução para o inglês do texto contido no “Resumo”. Deve seguir os mesmos 

padrões da subseção “Resumo” e ser todo em itálico. 

 

Termos para indexação (Palavras-chave) 

 

- A expressão “Termos para indexação” (ou “Palavras-chave) deve ser seguida de dois 

pontos (:), deve ser grafada em letras minúsculas (exceto a letra inicial). 

- Os termos devem vir logo à frente da expressão “Palavras-chave” ou “Termos para 

indexação” e ser separados por ponto e iniciados com letra maiúscula. 

-  Devem conter no mínimo três e no máximo seis palavras-chave, em ordem 

alfabética. 

-  Não devem conter palavras que apareceram no título. 

 

Citações 

 

As citações devem ser normalizadas de acordo com a NBR 10520 da ABNT.  

Nas citações, as chamadas pelo sobrenome do autor ou instituição responsável pela 

pesquisa devem ser grafadas em letras maiúsculas e minúsculas e, quando estiverem entre 

parênteses devem ser escritas em letra maiúscula. 

Exemplo: Segundo Medeiros (2005), a forma implícita de heterogeneidade [...]. 

[...] percebe-se a necessidade da prática de outros tipos de textos (MEDEIROS, 2005). 

As formas de citação são diretas e indiretas. 

A citação direta é a transcrição textual de parte da obra do autor e pode ter as seguintes 

variações: 

-  citações diretas de até três linhas: devem conter aspas duplas e indicar a página. 



 

 

42 

1.1.1. Exemplo: Barbour (1971, p. 35) descreve: “O estudo da morfologia [...]”; 

- citações diretas com mais de três linhas: devem ser destacadas com recuo de 4 cm da 

margem esquerda, com letra menor que a do texto e sem as aspas. O espaçamento entre as 

linhas é simples.  

Exemplo: 

A teleconferência permite ao indivíduo participar de um encontro nacional ou 

regional sem a necessidade de deixar seu local de origem. Tipos comuns de 

teleconferência incluem o uso da televisão, telefone e computador. Através da 

áudio-conferência, utilizando a companhia local de telefone, um sinal de áudio pode 

ser emitido em um salão de qualquer dimensão. (NICHOLS, 1993, p. 181). 

Na citação indireta o texto é baseado na obra do autor consultado. Neste caso, não é 

necessária a indicação da página consultada.  

As citações indiretas de diversos documentos e com mais de um autor devem ser 

separadas por ponto e vírgula, em ordem alfabética. Exemplo: (FONSECA, 1997; PAIVA, 

2000; SILVA, 2000). 

 

Tabelas 

 

-  Os títulos devem ficar na parte de cima, ter tamanho 12, espaçamento simples, ser 

justificado com recuo a partir da segunda linha. Deve ser separado por hífen, precedido da 

palavra "Tabela" e da numeração em algarismo arábico, sem negrito. 

- São centralizadas, com o tamanho mínimo de 10 cm de largura   

- As unidades, fonte, alinhamento, margens e o corpo de todas as tabelas devem ser 

padronizados. 

-  Seus elementos essenciais são: título, cabeçalho, corpo (colunas e linhas). 

-  Os elementos complementares são: notas de rodapé e fontes bibliográficas. 

-  No cabeçalho, os nomes das variáveis que representam o conteúdo de cada coluna 

devem ser grafados por extenso. 

-  Todas as unidades de medida devem ser apresentadas segundo o Sistema 

Internacional de Unidades. 

-  Nenhuma célula (cruzamento de linha com coluna) deve ficar vazia no corpo da 

tabela. 

-  Indicação de eventuais testes-padrão utilizados na tabela em nota de rodapé ou 

abaixo da própria tabela. 

- No texto, deve ser citada como “Tabela” ou “Tabelas 1 e 2”. 
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Figuras 

 

-  Os títulos devem ficar na parte de cima, ter tamanho 12, espaçamento simples, ser 

justificado com recuo a partir da segunda linha. Deve ser separado por hífen, precedido da 

palavra “Figura” e da numeração em algarismo arábico, sem negrito. São centralizadas, com o 

tamanho mínimo de 10 cm de largura. As unidades, fonte, alinhamento, margens e o corpo de 

todas as figuras devem ser padronizados.  

- São consideradas figuras: gráficos, desenhos, mapas e fotografias usados para ilustrar 

o trabalho; e só devem acompanhar o texto quando forem necessárias à complementação dos 

fatos descritos. No texto, deve ser citada como “Figura” ou “Figuras 1 e 2”. 

-  A legenda deve ser incluída no corpo da figura, no título ou entre a figura e o título. 

-  Figuras não originais devem conter, após o título, a fonte de onde foram extraídas e 

devem constar nas referências. O crédito para o autor de fotografias é obrigatório, como 

também é obrigatório o crédito para o autor de desenhos e gráficos. 

-  Devem ser gravadas nos programas Word, Excel ou Corel Draw, para possibilitar a 

edição em possíveis correções. 

-  Nos gráficos, as designações das variáveis dos eixos devem ter iniciais maiúsculas e 

devem ser seguidas das unidades entre parênteses. No caso de gráfico de barras e colunas, 

usar escala de cinza (exemplo: 0, 25, 50, 75 e 100%, para cinco variáveis). 

-  As figuras na forma de fotografias devem ter resolução de, no mínimo, 300 dpi e ser 

gravadas em arquivos extensão TIF. Neste caso, enviar também o respectivo arquivo separado 

do texto para possíveis adequações. 

 

Referências 

 

Devem ser normalizadas de acordo com a NBR 6023:2002 da ABNT e apresentadas 

em sequência padronizada. São alinhadas à margem esquerda do texto, com espaçamento 

simples entre as linhas e separadas entre si por um espaço simples em branco. Todos os 

exemplos estão no item referências do TG Tradicional. 
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ESTRUTURA DO ARTIGO CIENTÍFICO 

 

TÍTULO 

 

Deve representar o conteúdo e o objetivo do trabalho e ser redigido de forma clara e mais 

objetiva possível. 

 

TITLE 

 

Resumo 

 

Apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto, fornecendo uma visão rápida e clara 

do conteúdo e das conclusões do trabalho 

 

Abstract 

  

Versão do resumo para idioma de divulgação internacional. 

 

1 Introdução 

 

Apresenta e delimita o assunto tratado, os objetivos da pesquisa e outros elementos 

necessários para situar o tema do trabalho. 

 

2 Material e Métodos ou Desenvolvimento 

 

3 Resultados e Discussão 

 

Devem ser apresentados de forma clara e objetiva, podendo ser acompanhados por gráficos, 

tabelas, figuras e fotografias que facilitem a explicação dos dados obtidos. 
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4 Conclusão 

 

Corresponde à explanação dos objetivos alcançados. Deve ser redigida de forma clara e 

concisa, fundamentada nos resultados e na discussão, em coerência com o título e com a 

metodologia. 

 

5 Agradecimentos (opcional) 

 

Referências 

 

Conjunto de elementos descritivos que permitem a identificação individual de um documento. 
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS ANEXOS DO 

TG 
 

Para preenchimento dos anexos, deve ser usado o mesmo tipo de letra, tamanho, 

espaçamento do Trabalho de Graduação. 

Os anexos devem ser preenchidos, nos modelos disponibilizados. Não podem ser 

modificados, apenas preenchido e retirado as informações dos campos acizentados. 

 

Anexo I – Plano de atividades: Serve como inscrição para apresentação do TG no 

semestre correspondente. 

Deve ser escrito em parágrafo único, contendo introdução, metodologia e resultados 

esperados, sem citações diretas ou indiretas e consequentemente, sem o item referências. 

O resumo deve conter até 800 palavras ou 5000 caracteres. 

 

Anexo II – Agendamento para apresentação do TG: A Fatec disponibilizará datas, 

horários e salas para apresentação no site, de forma que o orientador deverá colocar as datas conforme 

ordem de preferência. Se houver mais solicitações que salas disponíveis, a ordem de entrega será 

usada como critério de desempate. 

Observação: Caso a apresentação for ocorrer em outro local, que não os disponibilizados pela 

Fatec-JB, favor preencher este campo e não será mais necessário trazer o ofício. 

 

Anexo III – Formulário de entrega do trabalho de graduação: O aluno deve trazer 

este anexo e as 3 vias do TG pronto. 

 

Anexo IV(a) - Autorização de publicação e termo de concordância com as 

correções efetuadas no trabalho de graduação: É o documento que determina a finalização 

do processo de TG, constando a autorização para disponibilizar o TG e a confirmação de que 

o orientador verificou se as correções foram feitas e o trabalho será entregue via e-mail. 

 

Anexo IV(b) – Não autorização de publicação e termo de concordância com as 

correções efetuadas no trabalho de graduação: Tem a mesma finalidade do item anterior, 

porém neste caso, não é permitida a publicação do TG, e o trabalho também será entregue via 

e-mail. 
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LISTA DE CDD 
 

A lista abaixo contém os assuntos abordados para a defesa do TG, até o momento.  

O número da CDD deve ser colocado no “Formulário de entrega do trabalho de 

graduação” na linha “ Assunto principal do texto”.  

Caso o assunto não se enquadre em nenhum dos itens abaixo, deve ser descrito as 

palavras que consiga definí-lo, como por exemplos: Fermentação alcóolica; mecanização; 

subproduto agrícola; produção de enzima; etc. 

O uso de mais de uma palavra dever ser adotado nos casos das mesmas pedirem 

complementos, por exemplo: poluição, mas qual tipo/agente causador da poluição? 

Quanto mais completa a informação, mais fácil sera classificar o TG. 

 

CDD Significado 
000 Ciencia da Computação 

003 Sistemas  

004 Processamento de dados e ciencia da computação 

005 Dados, programas e programação de computadores 

005.3 Programas, softwares 

100 Filosofia 

305.563 Trabalhadores agrícolas 

330 Economia 

333 Economia Rural 

333.7 Energia e Recursos Naturais 

333.79 Energia  

333794 Fontes de energia renováveis 

333.82 Combustíveis fósseis 

333.823 Oleo e gás natural 

333.953 9 Plantas para geração de energia 

338.1 Indústria Agrícola 

370 Educação 

380.1 Comércio 

380.13 Política Comercial 

380.14 Commodities específicas e grupos específicos de commodities 

380.141 Produtos da agricultura 

382 Mercado internacional 

381 Mercado interno 

500 Ciências Naturais e Matematica 

507 Educação - Ciências 
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507.2 Pesquisa - Ciências 

530 Física 

540 Química 

574 Biologia 

574.191 Biofísica 

574.191 21 Bioenergia 

574.191 25 Bioluminescência 

574.191 27 Bioeletrecidade 

574.192 Bioquímica 

574.522 Relações entre os organismos e o ambiente 

575 Genética 

576 Microbiologia 

589.9 Bactéria 

621.042 Engenharia energética. Engenharia de Fontes renováveis e alternativas 

621.1 Engenharia do vapor. Máquinas a vapor em geral 

621.165 Turbinas a vapor 

621.166 Outros tipos de motores estacionários 

621.18 Geração e transmissão de vapor 

621.182 Combustível e consumo de combustível 

621.183 Caldeiras e fornos de caldeira. Inclui fornalhas, chaminés, e outros acessórios 

621.184 Termodinâmica 

621.185 Transmissão de vapor 

621.194 Operações Caldeira. Inclui Tratamento de água de alimentação 

621.197 Condensadores, Torres de resfriamento, superaquecedores e outros acessórios 

621.199 Cogeração de energia elétrica e calor 

621.2 Tecnologia hidráulica de energia. Força e Máquinas hidráulicas 

621.31 Geração, transmissão, modificação e armazenamento de energia elétrica 

621.312 132 Geração de energia a vapor 

628 
Engenharia de proteção ambiental. Tecnologia de Saneamento público. Engenharia 

sanitária 

628.1 Abastecimento de água. Rede de esgoto 

628.11 Água residuária 

628.13 Tanques de armazenamento e conservação de água 

628.16 Testes, análises, tratamento e poluição - Água 

628.161 Ensaios e análises - Água 

628.162 
Tratamento de Abastecimento de água e esgoto. Tratamento de efluente de esgoto para 

reutilização 

628.162 2 Floculação 

628.167 Tratamento de água em esgoto 

628.168 2  Poluição da água por resíduos de esgoto e domésticos 

628.168 25 Poluição da água por aterros sanitários 

628.168 3 Poluição da água por resíduos industriais 

628.168 4  Poluição da água por resíduos agrícolas 
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628.168 46 Poluição da água por resíduos animais 

628.3 Tratamento de esgoto - Aspectos gerais 

628.32 Desinfecção 

628.34 Tratamento primário. centrifugação, decantação primária, etc. 

628.5 Tratamento secundário e terciário. tratamento biológico 

628.352 Filtração 

628.362 Descarte de efluentes de esgoto 

628.364 Lodo de esgoto 

628.38 Utilização de lodo de esgoto (Inclui todos os tipo de uso, como por exemplo: fertilizante) 

628.54 Tratamento de resídos industriais 

630 Agricultura e tecnologias relacionadas 

631 Agricultura: Técnicas específicas, equipamentos e materiais 

631.2 Uso de estruturas agrícolas 

631.3 Uso de equipamentos e maquinário agricola 

631.4 Ciência dos Solos 

631.5 Cultivo e Colheita 

631.7 Conservação de água 

631.8 Uso de fertilizantes  

631.86 Fertilizantes orgânicos 

631.875 Adubo 

632 Plantas: Pragas, doenças 

632.1 Plantas: Danos causados por forças ambientais 

632.3 Doenças - plantas 

632.4 Doenças por fungo 

632.5 Plantas perigosas e nocivas 

632.52 Parasitas 

632.58 Erva daninha 

632.7 Insetos - Pragas 

632.9 Tópicos gerais de controle de pragas e doenças 

632.95 Materiais de controle de parasitas - Pesticidas 

632.952 Fungicidas 

632.953 Bactericidas 

632.954 Herbicida 

632.96 Controle biológico 

633 Plantação de culturas 

633.1 Grãos e Cereais 

633.104 Grãos e Cerais - Cultivo, Colheita e tópicos relacionados 

633.11 Trigo 

633.14 Centio 

633.15 Milho 

633.16 Cevada 

633.174 Grão de Sorgo 
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633.18 Arroz 

633.2 Gramíneas Forrageiras 

633.3 Plantas forrageiras (exceto gramíneas) e Legumes 

633.31 Leguminosas 

633.34 Soja 

633.368 Amendoim 

633.372 Feijão 

633.493 Mandioca 

633.494 Girassol 

633.61 Cana de açúcar 

633.62 Sorgo 

633.85 Plantas oleaginosas (palmeira, mamona, dendê) 

658 Administração, Gestão e serviços relacionados 

658.401 Planejamento, elaboração de políticas, controle, em empresas 

658.78 Logística. Distribuição da Cadeia de Suprimentos 

660 Engenharia Química e tecnologias relacionadas 

660.6 
Biotecnologia. Aplicação de organismos vivos, sistemas biológicos ou processos para a 

fabricação de produtos 

660.62 Microbiologia industrial 

660.63 Engenharia bioquímica 

660.634 Engenharia enzimática 

660.65 Engenharia genética 

661 Tecnologia da indústria química 

662.6 Combustíveis 

662.62 Carvão - combustível 

662.65 Madeira e derivados da madeira - combustível 

662.66 Combustíveis sintéticos 

662.669 Outros combustíveis líquidos (benzeno, outros alcoois combustiveis, etc) 

662.87 Resíduos como combustível. Tecnologia química de energia de resíduos  

662.88 Biomassa como combustível. Tecnologia da biomassa como combustível. 

663 Tecnologia das bebidas 

663.1 Bebidas alcoolicas 

663.13 Fermentação 

663.15 Refrigeração e Pasteurização 

663.16 Destilação 

663.2 Vinho e Fabricação de Vinho 

663.3 Cervejas e bebidas maltadas 

663.4 Tipos específicos de cerveja e bebidas maltadas 

663.5 Licores destilados (tequila, whiskey, vodka, rum, gin, licores) 

663.506 Destilação. Tratamento de bebidas alcoólicas 

663.6 Bebidas não alcoolicas 

663.9 Cervejas não acoolicas 

664 Tecnologia dos alimentos  
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664.1 Produção de Açucar, Xaropes e produtos derivados  

664.11 
Materiais, técnicas, processos, operações, equipamentos, subprodutos da produção de 

açucar/xarope 

664.113 Extração e Purificação 

664.114 Concentração 

664.115 Cristalização 

664.117 Testes, análises, controles de qualidade (cor, contaminantes, sabor, textura) 

664.118 Subprodutos (ex: melaço) 

664.122 Açúcar de cana 

664.123 Açúcar de beterraba 

664.133 Açúcar de milho/sorgo 

664.15 Produtos do açucar (doces, geleias) 

664.3 Gorduras e óleos 

664.363 Óleo de algodão 

664.369 Outros tipos de óleo (amendoim, gergelim, milho, soja, etc) 

665 Tecnologia de óleos industriais, gorduras, ceras 

665.2 Oleos e gorduras animais 

665.3 Oleos e gorduras vegetais 

665.5 Petroleo (compreende petróleo e gás natural) 

665.53 Tratamento de refinaria e produtos 

665.532 Destilação fracionada 

665.533 Craqueamento 

665.534 Purificação e mistura de destilados 

665.538 27  Gasolina 

665.538 4  Diesel 

665.7 Gás natural e gases industriais 

665.77 Produção de gás natural 

665.772 Produção a partir do carvão e do coque 

665.773 Produção a partir do petróleo 

665.776 Produção a partir de resíduos biológicos 

668.2 Glicerina 

674.8 Produtos da Madeira. Tecnologias de utilização de madeira  

676 Papel e Celulose. Tecnologias do Papel e Celulose 

676.14 Outras fibras vegetais: bagaço de cana, bambu, palha 

 

 

 


