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1  INTRODUÇÃO

Este manual tem a intenção de orientar os alunos e professores dos cursos de

graduação e os dos programas de pós-graduação na produção de seus trabalhos acadêmicos. Mais

do que simplesmente transcrever o conteúdo das normas, apresentamos um modelo facilitador na

interpretação de um conjunto de normas ABNT, para auxiliar na normalização e apresentação de

trabalhos acadêmicos.

As informações descritas são baseadas na Norma da ABNT (Associação..., 2005).

2  DEFINIÇÕES

     A NBR-14724/2005, define:

. Dissertação

Documento que representa o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um

estudo científico retrospectivo, de tema único e bem delimitado em sua extensão, com o objetivo de

reunir, analisar e interpretar informações. Deve evidenciar o conhecimento de literatura existente

sobre o assunto e a capacidade de sistematização do candidato. É feito sob a coordenação de um

orientador (doutor), visando a obtenção do titulo de mestre.

. Tese

Documento que representa o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um

estudo científico de tema único e bem delimitado. Deve ser elaborado com base em investigação

original, constituindo-se em real contribuição para a especialidade em questão. É feito sob a

coordenação de um orientador (doutor) e visa a obtenção do título de doutor ou similar.

. Outros trabalhos acadêmicos (TCC - Trabalho de Conclusão de Curso,  TGI -
Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização e/ou aperfeiçoamento).

Documento que representa o resultado de estudo, devendo expressar conhecimento

do assunto escolhido, que deve ser obrigatoriamente emanado da disciplina, módulo, estudo

independente, curso, programa e outros ministrados. Deve ser feito sob a coordenação de um

orientador.
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3  ESTRUTURA DOS TRABALHOS ACADÊMICOS

A estrutura de um trabalho acadêmico compreende elementos: pré-textuais, textuais e
pós-textuais.

Pré-textuais

 Capa (obrigatório)
 Folha de rosto (obrigatório)

• Ficha Catalográfica (verso da folha de rosto) (obrigatório para dissertação e tese e
opcional para TCC)

 Termo de aprovação da banca examinadora (obrigatório)
 Dedicatória (opcional)
 Agradecimentos (opcional)
 Epígrafe (opcional)
 Resumo / Abstract  (obrigatório)
 Lista de ilustrações (opcional)
 Listas de tabelas (opcional)
 Listas de abreviaturas e siglas (opcional)
 Sumário (obrigatório)

Textuais

Área Biomédica
 Introdução
 Material e Métodos (se envolver seres humanos  anexar o parecer  do comitê de ética da
Instituição de origem) e alterar o tópico para Casuística e Métodos

 Resultados
 Discussão
 Conclusão

Área de Exatas

 Introdução
 Problemática e objetivos
 Metodologia e tecnologia
 Resultados, Avaliação, Validação
 Conclusão

Área de Humanas

 Introdução
 Corpo do trabalho. Poderá dividir-se em seções e subseções, que variam em função da
abordagem do tema

 Conclusão

Pós-textuais

 Referências (obrigatório)
 Glossário (opcional)
 Anexos (opcional)
 Apêndices (opcional)



7

3.1 Elementos pré-textuais
Considera-se pré-textuais os elementos que antecedem o texto: capa,  folha de rosto,

ficha catalográfica (verso da página de rosto), termo de aprovação, as páginas preliminares e o

sumário, que são apresentados a seguir.

3.1.1 Capa
A capa deve conter autoria e título do trabalho (Figura 1).

(*) O título deve expressar o tema e o problema investigado.

Figura 1. Capa.
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3.1.2 Folha de rosto

A folha de rosto contém os elementos essenciais à identificação da obra, na seguinte

ordem (Figura 2).

• Nome do autor;

• Título principal do trabalho: deve ser claro e preciso, contendo palavras que

identifiquem o seu conteúdo e possibilitem a indexação e recuperação da informação, não podendo

conter abreviaturas;

• Subtítulo: se houver, deve ser evidenciada a sua subordinação ao título principal

utilizando-se dois pontos ( : );

• Número do volume, se houver mais de um, deverá constar em cada folha de rosto a

especificação do respectivo volume;

• Natureza (tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso ou outro) e objetivo

(aprovação em disciplina, grau pretendido ou outro); nome da instituição a que é submetido; área de

concentração;

• Nome do (s) orientador (es): precedido da palavra “Orientador (es)”;

• Co-orientador (se houver) : precedido da palavra “Co-orientador (es)”;

• Local;

• Ano.
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 NOME DO ALUNO

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO

Dissertação apresentada como exigência para obtenção do
Título de Mestre em ...., ao Programa de Pós-Graduação na
área de (...........), Pontifícia Universidade Católica de
Campinas.

Orientador: Prof(a). Dr(a). xxxxxxxxxx

PUC-CAMPINAS
ANO

Figura 2. Folha de rosto.

Fonte: Arial
nº 16, Caixa alta)

centralizado

Fonte: Arial
nº 18, Caixa alta

centralizado

Fonte: Arial nº 11
espaço simples

Fonte: Arial nº 12,
Caixa alta

centralizado
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3.1.2.1 Ficha catalográfica

No verso da folha de rosto, na parte inferior da folha, deve estar, quando aplicável, a

ficha catalográfica, que deverá ser elaborada pelo profissional bibliotecário.

A ficha catalográfica é a representação de um cartão que traz as informações

fundamentais do documento: autor, título, local, assunto, tamanho, número de páginas, etc.

O objetivo da ficha catalográfica impressa numa dissertação/tese é permitir que ela se

identifique por si mesma, visando sua armazenagem no local adequado de uma biblioteca, em obras

de referência ou em bases de dados (quando indexada).

Segundo as normas, a ficha catalográfica deve aparecer no verso da página de rosto.

Deverá ficar contida num retângulo de aproximadamente 12,5 x 7,5cm, impresso abaixo da metade

inferior da página.

É fundamental que as margens (superior e esquerda 3,0 cm, e inferior e direita 2,0 cm) e

os espaços determinados pelas normas de catalogação sejam mantidos (Figura 3).
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Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Sistema de Bibliotecas e

Informação – SBI – PUC-Campinas

Figura 3.  Ficha Catalográfica.

Fonte: Arial nº 9

Fonte: Arial nº 10

t152.43 Goulart Júnior, Edward
G694e       Estilos de liderança e stress em escolas públicas do ensino fundamental /
              Edward Goulart Júnior. - Campinas: PUC-Campinas, 2005.
                    x, 177p.

                   Orientadora: Marilda Emmanuel Novaes Lipp.
     Tese (doutorado) – Pontifícia Universidade Católica de Campinas,
Centro de Ciências da Vida, Pós-Graduação em Psicologia.

                    Inclui anexos e bibliografia.

1. Stress (Psicologia) 2. Stress ocupacional. 3. Ensino fundamental. 4.
Escolas públicas. 5. Liderança. I. Lipp, Marilda Emmanuel Novaes. II.
Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Centro de Ciências da Vida.
Pós-Graduação em Psicologia. III. Título.

                                                                             18.ed. CDD – t152.43

Tamanho da ficha
12,5cm x 7,5cm
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3.1.3 Termo de aprovação

O termo de aprovação deve conter data de aprovação, nome completo dos membros da
banca examinadora, as instituições a que são filiados e local para assinatura, que é opcional para
TCC (Figura 4).

BANCA EXAMINADORA

Presidente e Orientador Prof. (a). Dr. (a).__________________________

1º Examinador (Prof. (a). Dr. (a)._________________________________

2º Examinador (Prof. (a). Dr. (a)._________________________________

Campinas,    de             de   200

Figura 4. Termo de aprovação.

Fonte: Arial nº 12
Caixa alta

Fonte: Arial nº 12
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3.1.4 Dedicatória

A dedicatória é um texto curto, no qual o autor presta uma homenagem ou dedica seu

trabalho à alguém (Figura 5).

Ao meu querido pai.................,
exemplo de vida e profissão,

que sempre esteve ao meu lado em todos os
momentos de minha vida,

e foi responsável por tornar meus sonhos uma
realidade.

Figura 5. Dedicatória.

3.1.5. Agradecimentos

Os agradecimentos devem ser dedicados àqueles que contribuíram de maneira relevante

à elaboração do trabalho (Figura 6).

Fonte: Arial nº 10
Espaço simples
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AGRADECIMENTOS

Ao Prof. Dr. xxxx,
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Ao Prof. Dr. xxxx,
Orientador e incentivador dos meus trabalhos de pós-graduação na Faculdade de Ciências
Médicas da Pontifícia Universidade Católica de  Campinas, pelo apoio, atenção e amizade.

Aos Prof. Dr. Xxxx e Xxxx
Pelo estímulo e importantes sugestões.

Ao Dr. xxxx,
Pelo apoio e colaboração na técnica cirúrgica.

À Sra. xxxx,
Pela análise estatística.

À Sra. xxxx,
Pela revisão de vernáculo.

À Sra.
Pela execução dos desenhos.

À Sra. xxxx, e à Sra. xxxx,
Pela atenção e auxílio no trato com os animais de experimentação.

Figura 6. Agradecimentos.

Fonte: Arial nº 10
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3.1.6 Epígrafe

A epígrafe é uma pequena citação, pensamento que, de certa forma, embasou a gênese do
trabalho. Pode ocorrer também no início do capítulo e/ou partes (Figura 7).

“O que sabemos é uma gota.

 O que ignoramos é um oceano.”

Isaac Newton

(1643-1727)

Figura 7. Epígrafe.

Fonte: Arial nº 10, margem
de citação textual = 8cm
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3.1.7 Resumo

O resumo consiste de uma apresentação concisa dos pontos relevantes do conteúdo

e das conclusões do trabalho. Deve ser redigido na terceira pessoa do singular, com o verbo na

voz ativa, compondo-se de uma seqüência corrente de frases e não de uma enumeração de

tópicos, não ultrapassando 500 palavras. Não usar parágrafos no meio do resumo, bem como de

fórmulas, equações, diagramas e símbolos, optando-se quando necessário, pela transcrição na

forma extensa. Não deve incluir citações bibliográficas (Figura 8).

RESUMO
SILVA, Fábio Mascarenhas e. Um estudo das contribuições do hipertexto para o fluxo da

informação em meio eletrônico. Campinas, 2003. 105f. Dissertação (Mestrado)-Curso de

Pós-Graduação em Ciência da Informação, Pontifícia Universidade Católica de Campinas.

Campinas, 2003.

Pesquisa sobre as funções do hipertexto no fluxo informacional em meio eletrônico.

Discute-se primeiramente o conceito de informação nas áreas da Matemática, Semiótica e

Comunicação. Apresentam-se, em seguida, os conceitos de hipertexto, traça-se um

retrospecto histórico considerando-o um dispositivo mobilizador do conhecimento,

proveniente do processo evolutivo de registro e disseminação do saber, aborda-se sua

importância para relacionar os usuários e os estoques de conhecimento, e analisa-se a

produção científica da Ciência da Informação sobre o hipertexto durante o período

compreendido entre os anos de 1990 a 2002. Debate-se a viabilidade de uso dos recursos

hipertextuais nos processos da informação e conclui-se apresentando resultados e

sugerindo linha de estudos futuros.

Temos de indexação: hipertexto, hipertexto-história, conhecimento, teoria da informação,

processos da informação, fluxo da informação.

Figura 8. Resumo.

Fonte: Arial nº 11, texto
sem parágrafo.
espaço 1,5

Título: Fonte: Arial nº 18, negrito, Caixa alta

Mais detalhes sobre a folha de divisão de seção na página 34.
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3.1.8  Abstract

O abstract é uma versão do resumo para o inglês, idioma de divulgação

internacional. Não deve ultrapassar 500 palavras (Figura 9).

ABSTRACT
SILVA, Fábio Mascarenhas e. A study of the contributions of hypertext for flow information

in the electronic media. Campinas, 2003. 105f. Dissertação (Mestrado)-Curso de Pós-

Graduação em Ciência da Informação, Pontifícia Universidade Católica de Campinas.

Campinas, 2003.

Research on the functions of hypertext in the informational flow in the electronic media. One first

argues the concept of information in the areas of the Mathematics, Semiotics and

Communication. They are presented, after that, the concepts of hypertext, one is traced

retrospect historical considering it a mobilizador device of the knowledge, proceeding from the

evaluative process of register and dissemination of knowing, its importance is approached to

relate the users and the supplies of knowledge, and is analyzed it scientific production of the

Science of the Information on hypertext during the understood period enters the years of 1990

the 2002. It has been struggled viability of use of the hipertextuais resources in the processes of

the information and is concluded presenting resulted and.

Index terms: hypertext, hypertext-history, knowledge, information theory, information

process, information flow.

Figura 9. Abstract.

Fonte: Arial nº 11, Itálico,
texto sem parágrafo.
espaço 1,5

Fonte: Arial nº 18, negrito,
Caixa alta
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3.1.9 Lista de Ilustrações (Gráficos, lâminas, fotos, etc.)

A lista de figuras contém a relação das figuras apresentadas no texto, devendo

constar número, legenda e página (Figura 10).

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE FIGURAS Página

Figura 1. Paciente JCCR. EEG com aumento de ondas lentas difusas, de modo não
síncrono com a freqüência da FI. FI a 60 Hz, na fase de olhos fechados.
.................................................................................................. 23

Figura 2. Paciente APLJ. EEG com aumento de ondas lentas difusas, de modo não
síncrono com a freqüência da FI. FI a 25 Hz, na fase de olhos fechados.
.................................................................................................. 24

Figura 3. Paciente ARO. EEG com resposta fotoparoxística tipo IV, durante a FI a 14
Hz, na fase de olhos fechados. ............................................................ 26

Figura 10. Lista de Ilustrações.

Fonte: Lista de tabelas
Arial nº 11

Fonte: Arial nº 18, negrito,
Caixa alta
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3.1.10 Lista de Tabelas

A lista de tabelas contém a relação das tabelas apresentadas no texto, devendo constar,

número, legenda e página (Figura 11).

LISTA DE TABELAS

LISTA DE TABELAS Página

Tabela 1. Distribuição dos sujeitos estudados segundo a idade e o sexo. ............. 29

Tabela 2. Distribuição dos pacientes com aumento de ondas lentas de modo não
síncrono com a freqüência da FI, segundo as síndromes epilépticas. .... 30

Tabela 3. Distribuição dos sujeitos estudados segundo a faixa etária e presença
de resposta fotoparoxística. ................................................................ 47

Tabela 4. Distribuição dos sujeitos estudados segundo o sexo e presença de
resposta fotoparoxística. ............................................................................ 47

Figura 11. Lista de Tabelas.

Fonte: Lista de tabelas
 Arial nº 11

Fonte: Arial nº 18, negrito,
Caixa alta
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3.1.11 Lista de abreviaturas e siglas
A lista de abreviaturas e símbolos contém a relação das abreviaturas e símbolos

constantes no texto, acompanhados de seu respectivo significado (Figura 12).

LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABEC = Associação Brasileira de Editores Científicos
ACM = Association for Computer Machinery
ANSI = American National Standards Institute
ANSP = Academic Network at São Paulo
ARPA = Advanced Research Projects Agency
ARPANET = Advanced Research Projects Agency Net
ASCII = American Standard Code for Information Interchange
BDT = Base de Dados Tropical
BIREME = Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciências da Saúde
BITNET = Because It's Time to Network
BLEND = Birmingham and Loughborough Network Development Project
CAS = Chemical Abstracts Service
CDD = Classifcação Decimal de Dewy
CDU = Classifcação Decimal Universal
CERN = European Particle Physics Laboratory
CNPq = Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CoRR = Computing Research Repository
DARPA = Defense Advanced Research Projects Agency
DNS = Domain Name System
DSI = Disseminação Seletiva de Informação
DTD = Document Type Definition
EES = Elsevier Electronic Subscription
EIES = Electronic Information Exchange System
FAPESP = Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
FTPT = Fundação Tropical de Pesquisa e Tecnologia
GILS = Government Information Locator Services
HTTP = Hypertext Transfer Protocol
IBM = International Business Machine
IDEAL = International Digital Electronic Access Library
IEEE = Institute of Electrics and Electronics Engineers
INRIA = Institute National de Recherche en Informatique et Automatique
ISI = Institute for Scientific Information
ISO = International Standards Organization

Figura 12. Lista de abreviaturas.

Fonte: Arial nº 18, negrito,
Caixa alta

Fonte: Arial nº 11,
espaço 1,5
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3.1.12 Sumário

O sumário contem a enumeração das principais divisões, seções e partes do trabalho,

feito na ordem em que estas se sucedem no texto. Havendo mais de um volume, em cada um

deve constar o sumário completo do trabalho, como no exemplo abaixo (Figura 13).

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO..............................................................................................
   1.1 Enurese: Etiologia e Tratamento............................................................
   1.2 O Significado do “Molhar a Cama”..........................................................
   1.3 A Importância da Família, em especial da Mãe.........................................
   1.4 Prevenção e Promoção da Saúde...........................................................
   1.5 Objetivo Geral...........................................................................................
   1.6 Objetivos Específicos..............................................................................

2 CASUÍSTICA E MÉTODOS...............................................................................
   2.1 Participantes..............................................................................................
   2.2 Instituição..................................................................................................
   2.3 Instrumentos.............................................................................................
   2.4 Procedimento............................................................................................
         2.4.1 Coleta dos Dados.............................................................................
         2.4.2 Análise dos Dados...........................................................................

3 RESULTADOS..................................................................................................
   3.1 Análise das Entrevistas..............................................................................
         3.1.1 Entrevista 1.......................................................................................
         3.1.2 Entrevista 2.......................................................................................
         3.1.3 Entrevista 3.......................................................................................
         3.1.4 Entrevista 4.......................................................................................
         3.1.5 Entrevista 5.......................................................................................
         3.1.6 Entrevista 6........................................................................................

   3.2 Síntese Geral.............................................................................................
         3.3 Compreensão Geral Psicológica/ Psicanalítica.................................................

     4 DISCUSSÃO........................................................................................................................

     5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES.......................................................

     6  REFERÊNCIAS..........................................................................................

7 ANEXOS..........................................................................................................
   ANEXO A.........................................................................................................
   ANEXO B.........................................................................................................
   ANEXO C.........................................................................................................
   ANEXO D.........................................................................................................
   ANEXO E.....................................................................................................................

19
23
32
39
46
52
53

54
56
57
57
58
58
59

62
64
64
69
74
80
86
91

95
102

106

121

123

136
137
138
139
140
141

Figura 13. Sumário.

Fonte: Arial nº 18, negrito,
Caixa alta

Fonte: Título:           Arial nº 12, Caixa alta
Sub-títulos: Arial nº 12, Caixa alta e baixa)
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3.2 Elementos textuais

Como todos os trabalhos científicos, a organização do texto das dissertações e teses

deve obedecer uma seqüência de Introdução, Desenvolvimento e Conclusão, dividindo-se em

partes / seções conforme a natureza do trabalho. A fonte utilizada é Arial nº 12, espaço 1,5,

entrelinha entre os parágrafos 12 pt.

Na parte do desenvolvimento, podem existir as seções de Material e Métodos, Resultados e

Discussão, entre outras, de acordo com cada área do conhecimento.

3.2.1 Introdução

A introdução deve conter a apresentação do problema investigado e seu

relacionamento com outros trabalhos, formando os antecedentes que justificam a pesquisa. Deve

incluir a formulação de hipóteses delimitações do assunto e os objetivos propostos.

Uma introdução deve conter um Referencial Teórico. É conveniente que na seção de

introdução seja feita uma revisão da literatura existente com o objetivo de:

• oferecer informações relevantes sobre o assunto abordado, identificando soluções e

sugestões apresentadas, aspectos ainda não estudados ou resultados que necessitem de

continuação ou confirmação;

• oferecer subsídios para melhor compreensão e interpretação dos resultados a serem

apresentados no decorrer do trabalho;

• corroborar a necessidade ou a oportunidade do estudo.

   A revisão da literatura não deve ser uma seqüência impessoal de resumos de outros

trabalhos; ao contrário, deve incluir a contribuição do autor demonstrando que os trabalhos foram

examinados e criticados objetivamente.

3.2.2  Material e Métodos

Com relação a Material, esta seção descreve o equipamento/sujeito empregado na

pesquisa. Utilizar o termo casuística quando os estudos envolverem seres humanos, e alterar o

tópico para Casuística e Métodos.

Com relação aos Métodos, deve haver a descrição completa, que permita a

compreensão e interpretação dos resultados, bem como a reprodução do estudo e sua utilização

por outros pesquisadores. Os Métodos devem ser apresentados na seqüência cronológica em

que o trabalho foi conduzido. Marcas comerciais só deverão ser incluídas quando importantes

para a compreensão e avaliação do trabalho.
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3.2.3 Resultados

Apresentação dos resultados obtidos de forma objetiva, exata, clara e lógica deve ser

feita nesta seção. Pode-se incluir tabelas, quadros ou figuras em geral (desenhos, gráficos,

mapas, esquemas, modelos, fotografias)

3.2.4 Discussão

Nesta seção, o autor deve tentar, se for o caso:

• estabelecer relações entre causa e efeito;

• deduzir as generalizações e princípios básicos que tenham comprovação nas

observações experimentais;

• fazer comparação dos resultados obtidos com aqueles apresentados na revisão da

literatura;

• esclarecer as exceções, modificações e contradições das hipóteses, teorias e

princípios diretamente relacionados com o trabalho realizado;

• indicar as aplicações teóricas ou práticas dos resultados obtidos, bem como as suas

limitações.

Em alguns casos, a discussão pode ser reunida aos resultados, formando uma rica

seção. Entretanto, quando esta forma for adotada, os resultados devem ser discutidos à medida que

são apresentados.

O autor deve manifestar seu ponto de vista sobre os resultados obtidos e seu alcance.

Não se permite a inclusão de dados novos nesta seção, se separada dos resultados.

3.2.5 Conclusão

A conclusão deve responder aos objetivos do trabalho. Deve ser clara e concisa e

referir-se às hipóteses levantadas e discutidas no trabalho.

3.3 Elementos pós-textuais

Além do texto, um trabalho deve apresentar uma seção de Referências e, opcionalmente,

Anexos e/ou Apêndices.
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3.3.1 Referências (NBR6023/2002)

Na parte relativa às Referências, deve-se incluir a relação de referências das

publicações citadas no texto.

Recomenda-se:

• o arranjo alfabético e alinhamento da margem direita justificado;

• destacar, em itálico, o título de monografias (livros), dissertações, e periódicos

científicos e outros suportes.

3.3.1.1 Definições

As referências constituem um conjunto de indicações precisas e minuciosas, obtidas do

próprio documento, permitindo sua identificação no todo ou em parte (ASSOCIAÇÃO..., 2002). Sua

origem é a International Organization for Standartization (ISO) PR23 - citações bibliográficas e PR24 -

referências bibliográficas, que em 1959 foram reunidas na Recomendação ISO R77 - Referência

bibliográfica: parte 1 e depois publicada como ISO 690, 1a edição em 1975 e 2a edição em 1987.

O título correto é Referências, pois são elas a lista de todos e apenas os trabalhos

citados no texto.

Deve-se dar ao item Referências a mesma importância dada aos outros, uma vez que é

através dele que o pesquisador irá:

• apresentar o que há de mais importante sobre o assunto estudado, localizando a sua

pesquisa dentro da evolução histórica do tema;

• registrar a literatura pertinente ao assunto que foi compilada e analisada;

• dar apoio a uma diferença de opiniões ou resultados.

Pelas razões acima citadas, as referências devem estar sempre suscetíveis de serem

recuperadas pelo leitor, que a qualquer momento se vê interessado nelas. Evitar a citação de

referências oriundas da Internet e, quando necessário, fazer cópia  de segurança.

A confiança e credibilidade no conteúdo de um trabalho diminui, quando uma citação da

lista de referências não existe, ou os dados não coincidem.
Citar é como testemunhar num processo. Precisamos estar sempre em condições de

retomar o depoimento e demonstrar que é fidedigno. Por isso a Referência

Bibliográfica deve ser exata e precisa como também averiguável por todos. (ECO,

1996, p.127).

Não deve-se confundir referências com bibliografia que consiste em uma lista de obras

consultadas, mas que não tiveram menção explícita no texto. Essa segunda lista pode receber

também o título de Bibliografias Consultadas.
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3.3.1.2  Exemplos da NBR 6023/2002 (ASSOCIAÇÃO..., 2002)

Nas referências  com até 3 autores citam-se todos os autores, separados por ponto e

vírgula, acima de 3 autores, cita-se o primeiro autor seguido de et al. Os títulos dos periódicos citados

deverão estar por extenso.

Exemplo

POULAIN, J-P.; PROENÇA, R.P.C. O espaço social alimentar: um instrumento para o estudo dos

modelos alimentares. Revista de Nutrição, Campinas, v.16, n.3, p.245-256, 2003a.

POULAIN, J-P.; PROENÇA, R.P.C. Reflexões metodológicas para o estudo das práticas alimentares.

Revista de Nutrição, Campinas, v.16, n.4, p.365-386, 2003b.

Exemplo

CECATTI, J.G. et al. Validação da curva normal de peso fetal estimado pela ultra-sonografia para o
diagnóstico do peso neonatal. Revista Brasileira de  Ginecologia e  Obstetrícia, v.25, n.1, p.35-40,
2003.

CECATTI, J.G. Saúde da mulher: enfoque da evidência científica para a prevenção da morbidade e
mortalidade materna. Revista  Brasileira da  Saúde Materno  Infantil, v.5, n.1, p.9-11, 2005.

O formato de uma referência para Material convencional

Livros

Formato ⇒ AUTOR. Título. Edição. Local: Editor, ano. Páginas/volumes. Série.

TKOTZ, V. Criptografia: segredos embalados para viagem.  São Paulo: Novatec, 2005. 355p.

Capítulo de livros
Formato  ⇒  AUTOR. Título do capítulo. In: AUTOR DA OBRA. Título da obra. Edição. Local: Editor,

ano. Páginas/volumes. Série se houver.

MUELLER, S.P.M. O periódico científico. In: CAMPELLO, B.S.; CENDÒN, B.V.; KREMER, J.M.

(Org.). Fontes de informação para pesquisadores e profissionais. Belo Horizonte: UFMG, 2000. p.75-

76.

Quando houver referências com autores e datas coincidentes, usa-se o título da obra ou artigo
para ordenação e acrescenta-se letra minúscula do alfabeto após a data, sem espaçamento.

Quando houver mais de uma referência do mesmo autor, usa-se o ano de publicação e

ordem cronológica crescente para ordenação.
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Periódicos (Artigos)
Formato ⇒ AUTOR DO ARTIGO. Título do artigo. Título da Revista, local de publicação, volume,

número do fascículo, páginas e ano. * Nota indicativa do fascículo quando houver (suplemento,

número especial, etc.).

PEREIRA, M.A.G.; GALVÃO, R.; ZANELLA, M.T. Efeitos da suplementação de potássio via sal de

cozinha sobre a pressão arterial e a resistência à insulina em pacientes obesos hipertensos em uso

de diuréticos. Revista de Nutrição, Campinas, v.18, n.1, p.5-17,  2005.

Trabalhos de Congressos, Simpósios, Encontros e outros
Formato ⇒ AUTOR. Título do trabalho. In: TÍTULO DO CONGRESSO, número, ano, local. Anais...

Local: Quem promoveu o evento, ano. Páginas.

GOMES, A.; OLIVEIRA, K.; ROCHA, A. R. Avaliação de processos de software baseada em

medições. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE, 15., 2001, Rio de

Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: COPPE/UFRJ, 2001. p.84-99.

Dissertações e Teses
Formato ⇒ AUTOR. Título da Dissertação/tese. ano. Folhas. Dissertação/Tese (Mestrado/Doutorado

em ...) - Instituição, local,  Ano.

FRANCELIN, M.M. Configuração epistemológica da Ciência da Informação no Brasil em uma

perspectiva Pós-Moderna. 2004. 101f.  Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Programa

de Pós-Graduação em  Ciência da Informação, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Pontifícia

Universidade Católica de Campinas, Campinas, 2004.
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Material Eletrônico

Periódico

Formato ⇒  AUTOR. Título do artigo. Título do periódico, volume, fascículo, ano. Disponível em:

endereço. Data de acesso. Lembrando que estes termos (Disponível em: endereço. Data de acesso)

terão o correspondente na língua de origem da referência, conforme modelo abaixo.

PEREIRA, M.A.G.; GALVÃO, R.; ZANELLA, M.T. Efeitos da suplementação de potássio via sal de

cozinha sobre a pressão arterial e a resistência à insulina em pacientes obesos hipertensos em uso

de diuréticos.  Revista de Nutrição, Campinas, v.18 n.1 p.5-17, jan./fev. 2005. Disponível em:

<http://www.scielo.br/rn>. Acesso em: 7 jun. 2005.

Bases de dados online

Formato ⇒ Autoria. Título. Disponível em:     Acesso em:

BIRDS from Amapá: banco de dados. Disponível em: <http://www.bdt.org/bdt/avifauna/aves>. Acesso

em: 25 nov. 1998.

PARA OUTROS EXEMPLOS, RECOMENDAMOS CONSULTAR AS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR6023/2002, disponíveis em todas as bibliotecas da
PUC-Campinas.

3.3.2  Anexos e/ou Apêndices

Um anexo ou apêndice é um material complementar ao texto, devendo ser incluído

somente quando imprescindível à sua compreensão (textos de lei, tabelas, figuras, formulários ou

questionários).

Os anexos devem ser identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e seus

respectivos títulos. As páginas devem ser numeradas consecutivamente ao texto.

APÊNDICE A  – Avaliação numérica de células inflamatórias totais aos quatro dias de

evolução.

APÊNDICE B – Avaliação de células musculares presentes nas caudas em regeneração.
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4 PREPARO DO ORIGINAL E REPRODUÇÃO

A seguir são apresentadas algumas regras baseadas  na NBR 14724/2005 para

preparação do documento e sua reprodução.

4.1 Título do documento

O título de qualquer trabalho científico deve ser suficientemente informativo, conciso

e tão relacionado com o conteúdo quando possível.

O título deverá ser itálico ou negrito. Utilizar deslocamento 0,6cm.

A finalidade é transmitir ao leitor a idéia precisa e objetiva do conteúdo do trabalho. Daí,

a necessidade de se ter o cuidado de elaborar o título procurando selecionar os termos e relacioná-

los de modo coerente e ao mesmo tempo atraente a qualquer leitor

Ao se dar o título ao trabalho deve-se visar também sua possível entrada numa obra de

referência ou base de dados, de tal forma que não crie dúvidas na sua indexação.

Deve-se evitar o uso de palavras supérfluas, tais como “Contribuição para o estudo de

...”, ou “Considerações sobre...”. Essas palavras não trazem qualquer ajuda na identificação e

compreensão do trabalho, servindo apenas para alongar o título.

4.2 Citações (NBR 10520/2002)

Citações são elementos extraídos de documentos pesquisados e indispensáveis para

fundamentar as idéias desenvolvidas pelo autor. A citação implica na concordância com a idéia nela

contida, a não ser que seja precedida ou sucedida de texto crítico.

As citações podem ser diretas ou indiretas, apresentando, no primeiro caso, transcrição

de textos e, no segundo caso, apenas referências às idéias ou conceitos do autor consultado. Em

ambos os casos, é necessário indicar tanto o autor como a fonte; ou seja, fazer referência à

publicação consultada.

A forma de citação adotada por esta Universidade utiliza o sistema autor-data.

Neste sistema, a indicação da fonte é feita: pelo sobrenome de cada autor ou pelo

nome de cada entidade responsável até o primeiro sinal de pontuação, seguido(s) da data de

publicação do documento e da(s) página(s) da citação, no caso de citação direta, separados por

vírgula e entre parênteses:

Exemplos:

A chamada “pandectística havia sido a forma particular pela qual o direito romano

fora integrado no século XIX na Alemanha em particular”. (LOPES, 2000, p.225).

No texto citado com apenas 1 autor: (autoria única):
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Bobbio (1995, p.30) com muita propriedade nos lembra, ao comentar esta situação,

que os “juristas medievais justificaram formalmente e validade do direto romano ponderando que

este era o direito do Império Romano que tinha sido reconstituído por Carlos Magno com o nome

de Sacro Império Romano.”

"De fato, semelhante equacionamento do problema conteria o risco de se considerar a

literatura meramente como fonte a mais de conteúdos já previamente disponíveis, em outros

lugares, para a teologia". (JOSSUA; METZ, 1976, p.3).

Merriam e Caffarella (1991) observaram que a localização de recursos tem um papel

crucial no processo de aprendizagem autodirigida.

A literatura  selecionada confirma o posicionamento de Berto et al. (1987) surgindo...

BERTO, Z. et al. Análise das situações da produção científica do Instituto de Física da

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. In: SEMINARIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS

UNIVERSITÁRIAS, 5., 1987, Porto Alegre.  Anais... Porto Alegre: BC/UFRGS, 1987. v.1, p.413.

4.2.1 Citações diretas

Também conhecidas como citações literais, devem ser exatas, reproduzindo, fielmente, a

grafia original. Ao serem empregadas devem obedecer aos seguintes princípios:

a) serem transcritas entre aspas dúplices.

b) quando não ultrapassarem três linhas poderão ser inseridas no próprio parágrafo; as que

ocuparem mais de três linhas, deverão ser destacadas do texto.

c) As transcrições no texto com mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 4cm da

margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e sem aspas, digitadas em espaço

simples. Tal procedimento dá realce à citação e evita ambigüidade.

Segundo Severino (1984, p.154), “é difícil eliminar da dissertação de mestrado seu caráter

demonstrativo.”

Com 2 autores

Com mais de 3 autores: cita-se o primeiro acrescentando a expressão latina “et al.”

Nas Referências

Exemplo citação até três linhas

Exemplo: “No Brasil, o estudo profissionalizante inibe o acesso à universidade.” (FERRAZ, 1985,
p.20).



30

A Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a partir de valores ético-
cristãos, considerando as características socioculturais da realidade tem
como missão produzir,  sistematizar e socializar o conhecimento, por
meio de suas  atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando à
capacitação profissional de excelência, à formação integral da pessoa
humana e à contribuição com a construção de uma sociedade justa e
solidária. (PONTIFÍCIA ...., 2005).

d) textos estrangeiros devem ser citados na língua original. Caso o texto seja traduzido pelo autor

deve-se incluir a tradução em nota de rodapé e entre parênteses a expressão tradução nossa.

e) expressões latinas (sempre em itálico) devem ser evitadas ao máximo. Entretanto, quando

absolutamente necessárias, as mais comuns são as seguintes:

1) et al. (et al. = e outros)

2) e.g. (exempli gratia = por exemplo)

3)   i e. (id est = isto é, empregado em nota explicativa).

4)  sic (assim mesmo, empregada para palavras ou expressões que parecem errôneas; usada

sempre entre parênteses).

5) Apud (citado por, empregada para citação de citação).

6) idem ou Id (mesmo autor).

Exemplo: Pelkman et al. (2004) relata que há uma tendência em aumentar as recomendações de
consumo de MUFA, que, segundo os autores supracitados, não afetam os níveis de HDL, e atuam
diminuindo os níveis sangüíneos tanto de LDL quanto de triacilgliceróis, sendo mais eficazes na
prevenção das DCV.

Exemplo: citação com mais de três linhas.

Exemplo:  “...dele não existe um exemplar, e.g., um selo...”.

Exemplo:  “Emprazer, i.e., dar um prazo”.

Exemplo:  “Nadava em leis e decretos” (sic).

Exemplo: “.......” Morais Filho apud FREITAS (1980)

Exemplo: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1989, p.9
                Id., 2000, p.19
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7) Ibidem ou Ibid (a mesma obra).

8) Opus citatum, opere citato ou op.cit. (obra citada).

9) Passim (aqui e ali).

10) Cf. (confira, confronte).

4.2.2 Citações indiretas

Também conhecidas como citações em síntese, são livres de aspas, devendo traduzir

com fidelidade o sentido do texto original. Geralmente essas citações tratam de comentários sobre

idéias ou conceitos do autor.

4.2.3 Citação de citação

É a transcrição de uma citação existente em uma obra consultada. Esta transcrição só

deve ser feita quando for impossível consultar a obra que contém o texto original da citação. A citação

de outra citação deve ser destacada por aspas simples.

No texto, após a citação, deve-se indicar seu autor, a expressão apud seguida do nome

do autor da obra consultada. No exemplo a seguir,  o autor da citação é MacKintosh e o autor da obra

consultada é Kraus.

Exemplo: DURKHEIM, 1925, p.176

                Ibid., p.190

Exemplo: ADORNO, 1996, p.38

                GARLAND, 1990, p.42-43

                ADORNO, op. Cit., p.40

Exemplo: RIBEIRO, 1997, passim

Loco citato ou loc. cit. (no lugar citado)

Exemplo: TOMASELLI; PORTER, 1992, p.33-46

                TOMASELLI; PORTER, 1992, loc. cit.

Exemplo: Cf. CALDEIRA, 1992

Exemplo: Fontes et al. (1987) alertou  que  a  situação  econômica  no  Brasil  em  fins  de  1986
                 estava extremamente semelhante a do ano de 1963.
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Na lista de referências bibliográficas deve-se relacionar apenas a obra consultada (no

caso do exemplo, Kraus)".

4.3 Ilustrações

As ilustrações aparecem no trabalho para explicar ou complementar o texto. Podem ser

tabelas, quadros ou figuras em geral.

Devem ser inseridas o mais próximo possível do trecho a que se referem. Caso o autor

não queira inserir as ilustrações no texto, estas poderão ser reunidas em um anexo e referenciadas

pelo número do anexo e pelo seu próprio número.

A reprodução de ilustrações retiradas de outros documentos deve ser feita com

autorização do autor e indicação do referido documento.

4.4 Tabelas e Quadros

A Tabela apresenta dados estatísticos.

O Quadro tem a finalidade de resumir ou sintetizar dados, fornecendo o máximo de

informação num mínimo de espaço. Considera-se "quadro a representação tipo tabular que não

emprega dados estatísticos".

• devem ter numeração independente e consecutiva em algarismos arábicos;

• devem ser encabeçados pela palavra que os designa (Quadro), seguida pelo número e

por ponto, e pelo título com ponto final;

• devem ser auto-explicativos;

• pode-se fazer uso de notas e chamadas colocadas no rodapé do quadro, quando a

matéria neles contida exigir esclarecimentos;

• se a Tabela e/ou o Quadro não couber em uma página, deve ser continuado na página

seguinte sem delimitação por traço horizontal na parte inferior, devendo o título ser repetido nas

páginas seguintes, acrescentando-se as palavras "continua", "continuação" ou "conclusão", entre

parênteses, logo abaixo do título, no canto superior direito.

Quadros e Tabelas: as Tabelas têm as bordas laterais abertas e os Quadros têm as

bordas laterais fechadas.

Exemplo: “Na Grã-Bretanha os Mps do partido do governo aprovam ‘virtualmente toda a legislação
que lhe é apresentada’ abrindo mão das prerrogativas do cronograma parlamentar ..."
(MACKINTOSH, 1955 apud KRAUS, 1977, p.205).

No modelo serial de Ghogh (1972 apud NARDI, 1993), o ato de ler envolve um processamento
serial que começa com uma fixação ocular sobre o texto, prosseguindo da esquerda para direita de
forma linear.
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Corpo da tabela: fonte arial 10 Caixa alta e baixa, parágrafo simples, com
espaçamento 3pt antes e 3pt depois, primeira coluna alinhamento esquerdo,
demais alinhamento centralizado, números alinhados pelas vírgulas, parágrafo de
3pt antes.   Bordas de ½ ;              Bordas de ¼ .

Fonte arial 10, caixa alta e baixa,  parágrafo simples, com
espaçamento 3pt antes e 3pt depois, colunas com alinhamento
esquerdo.

MODELO

Tabela 2. Comparação da média do número de porções consumidas dos diferentes grupos de
alimentos pelas  crianças matriculadas em uma creche filantrópica durante a semana e no
final de semana.

Dia da semana Final de semanaGrupo dos alimentos               M ±  DP                 M ±  DP p-valor

Açúcar 3,1 ± 1,2 3,3 ± 2,5 p>0,05
Gordura 1,0 ± 0,7 0,7 ± 0,6 p>0,05
Leite 2,1 ± 0,8 1,8 ± 1,0 p>0,05
Carne 2,2 ± 0,7 1,6 ± 0,7 p<0,05
Leguminosas 3,4 ± 1,2 1,6 ± 1,0 p<0,05
Frutas 1,2 ± 0,5 0,4 ± 0,6 p<0,05
Legumes 2,2 ± 0,6 0,5 ± 0,5 p<0,001
Cereais 4,2 ± 1,4 4,8 ± 2,7 p>0,05

Obs: população do estudo= 20 crianças.

Quadro 1. Hierarquização do modelo de regressão multivariada utilizado para a análise de sobrepeso
em escolares. Cuiabá, 2000.

Nível Características Variáveis
1º 1.1. Socioeconômica Nível de escolaridade dos pais, renda familiar, carga horária de

trabalho e número de empregos pregressos da  mãe, condição de
ocupação do pai/chefe de família, posição e tempo de ocupação do
pai, número de empregos pregressos e desemprego do pai.

2º 2.1. Família Situação conjugal da mãe no nascimento da criança e atual, número
de uniões e separações da mãe desde o nascimento da criança,
presença dos pais  biológicos na casa, chefe de família, número de
pessoas, irmãos, crianças <5 anos, número de pessoas por quarto.

 2.2. Materna Intervalo interpartal, idade materna e ordem de nascimento.

 2.3. Domicílio Tipo e condição de ocupação da casa, tipo de abastecimento de
água, esgoto sanitário, destino do lixo e número de equipamentos
domésticos.

3º 3.1. Atividade física Prática de esporte, tempo de educação física, tempo que anda de
bicicleta,  tempo de brincadeiras, locomoção para escola, horas de
sono e assistindo TV.

4º 4.1. Relativas à
       criança

Sexo, idade, peso e comprimento ao nascer e amamentação.

IMC= índice de massa corporal.
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4.5 Figuras

Consideram-se figuras os desenhos, gráficos, mapas, esquemas, fórmulas, modelos,

fotografias, diagramas, fluxogramas, organogramas, entre outros.

Devem ter numeração consecutiva em algarismos arábicos, geralmente sem distinção

entre seus diferentes tipos; no entanto, em casos particulares, dentro de algumas especialidades,

pode-se atribuir numeração individualizada para determinado tipo de figura.

As legendas das figuras devem ser breves e claras, dispensando consulta ao texto.

Devem ser localizadas logo abaixo das figuras, precedidas da palavra figura e do número de ordem.

Devem ser horizontais e não molduradas, conforme MODELO abaixo:

MODELO
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70

80

Desnutridos Baixo peso Eutróficos Sobrepeso Obesos
Estado nutricional

Fr
eq

üê
nc

ia
 (%

)

Diabetes mellitus Obesidade Outrosmellitus

Figura 1. Distribuição dos  indivíduos quanto à classificação do estado nutricional.

4.6 Abreviaturas/siglas

As abreviaturas devem ser utilizadas de forma padronizada. Na primeira vez em que

forem mencionadas no texto, devem aparecer entre parênteses, precedidas da sua forma por

extenso.

As abreviaturas também devem aparecer na de lista de abreviaturas e siglas.

Fonte:  Título Arial 10,
Caixa alta e baixa,
negrito
Sub-título, Arial 10.

Exemplo: ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS)
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4.7 Unidades de medida e símbolos

As unidades de medida e os símbolos devem restringir-se apenas àqueles usados

convencionalmente ou sancionados pelo uso. Em caso de utilização de unidades e símbolos não

usuais, estes devem ser claramente definidos no texto, indicando-se as fontes gregas,

matemáticas, etc. Os símbolos também devem aparecer na lista de abreviaturas e símbolos.

4.8 Numerais

Os números se escrevem, via de regra, com algarismos arábicos, mas por extenso

nos seguintes casos:

• de zero a nove: oito livros, cinco mil, três milhões,  etc.

• as dezenas  e centenas redondas: trinta, noventa, vinte mil, sessenta milhões, etc.

• os números ordinais recebem o mesmo tratamento: segundo, quinto, sexto, etc.

Em todos os casos só se usam palavras quando não houver nada nas ordens ou

classes inferiores: 13 mil, mas 13 700 e não 13 mil e setecentos; 247 320 e não 247 mil e

trezentos e vinte. Acima do milhar, todavia, é possível recorrer a dois procedimentos :

• aproximação do número fracionário, como em 23,6 milhões;

• desdobramento dos dois termos numéricos, como em 23 milhões e 635 mil.

Números acima de 999 não se separam com ponto. Eles devem ser divididos por

um espaço em branco entre cada três dígitos; Ex.: 1 750 livros. Exceto no uso de anos e de

numeração de páginas; CN.: ano de 2003; página 1091.

4.9 Porcentagem

As porcentagens são sempre indicadas por algarismos, sucedidos do símbolo

próprio: 5%, 70%, 128%, etc.

O símbolo % deve figurar  junto dos algarismos.

4.10 Reprodução gráfica

As dissertações, teses e trabalhos de conclusão de curso (TCC) devem ser

apresentadas de modo legível, sem falhas ou erros de impressão e outras imperfeições.

Impressas utilizando apenas o anverso da folha.

A imagem impressa deve ser de boa qualidade, com caracteres nítidos, na cor preta.
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4.11 Papel

Deve ser de cor branca, boa opacidade e de qualidade que permita reprodução e

leitura. Utiliza-se um único formato de papel, tamanho A-4 (210 mm x 297 mm).

4.12 Encadernação

Deverá ser capa dura na cor adotada pelas Faculdades e/ou pelos Programas de

Pós-Graduação, com lombada quadrada, contendo: PUC-Campinas, título da dissertação, tese

ou TCC, ano (Figura 14).

PUC
Campinas

Figura 14. Lombada.
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4.13 Margens

As margens devem obedecer às especificações a seguir, permitindo a reprodução e

a encadernação adequadas do trabalho.

• margens esquerda: 3,5cm

• margem direita: 2,0cm

• margem superior : 3,0cm

• margem inferior: 2,0cm

• parágrafo: 2,0cm da margem escrita

4.14 Espacejamento

Todo texto deve ser digitado com espaço 1,5.

As citações de mais de três linhas, as notas, as referências, as legendas das

ilustrações e tabelas, a ficha catalográfica, a natureza do trabalho, o objetivo, o nome da

instituição a que é submetida e a área de concentração, devem ser digitada em espaço simples.

As referências, ao final do trabalho, devem ser separadas entre si por dois espaços simples.

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

sucede por dois espaços 1,5.

Na folha de rosto e na folha de aprovação, a natureza do trabalho, o objetivo, o nome

da instituição a que é submetida e a área de concentração devem ser alinhados do meio da área

de texto (mancha)  para a margem direita.

4.15 Notas de rodapé

As notas devem ser digitadas dentro das margens, ficando separadas do texto por

um espaço simples de entrelinhas e por filete de 3cm, a partir da margem esquerda.

4.16 Paginação

As páginas devem ser contadas seqüencialmente a partir da página de rosto e

numeradas no canto superior direito de cada página, em algarismo arábico. Lembrando que os

números das páginas do pré-texto e as primeiras de cada seção não aparecem nestas páginas

(vide exemplo).

Havendo anexos, apêndices ou glossários, as páginas devem ser numeradas, dando

seqüência à numeração do texto principal.
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1. INTRODUÇÃO

EXEMPLO

Uma das páginas das principais seções do trabalho.
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Neste estudo, a atenção é dada para a enurese natural, ou seja, de origem não orgânica.

A compreensão para a dificuldade de a criança não controlar a urina, baseia-se no desenvolvimento

afetivo, associado à organização esfincteriana e na consideração do contexto das relações afetivas

que a criança estabelece com o meio social ou familiar em que vive. Essa concepção encontra

ressonância em autores que serão citados durante o trabalho, como Winnicott, Freud, Soifer, Dolto,

Klein, entre outros.

A opção de investigar as vivências das mães deu-se pela experiência anterior no

atendimento a crianças enuréticas, no qual foi percebida a necessidade de abrir um espaço em que

as mães pudessem contar sobre a vivência diária com o filho enurético, sendo acolhidas nas suas

angústias e dificuldades. Essa possibilidade pode contribuir para a reflexão sobre ações efetivas a fim

de auxiliá-las a lidarem com os filhos, justificando-se tal fato por sua maior proximidade com o bebê e

pela importância singular que elas desenvolvem, desde os primeiros cuidados, no acompanhamento

e na dedicação diária às necessidades da criança. Por outro lado, o pai também exerce uma

contribuição fundamental junto à mãe, pois é primordial que o filho sinta a presença de ambos e

estabeleça uma interação entre eles.

Winnicott (1996) esclarece que a mãe constitui-se no primeiro ambiente especializado da

criança, tanto em termos biológicos como psicológicos, assinalando a grande importância do

comportamento e sentimento dela em relação ao filho e ressaltando a forte influência desse aspecto

na saúde do indivíduo para o resto da vida. Segundo o autor:

[...] A mãe provê aquilo que denominei como ambiente facilitador, isto é, um
ambiente no qual os processos de crescimento natural do bebê e as
interações com o ambiente possam evoluir de acordo com o padrão
herdado pelo indivíduo. A mãe está lançando os alicerces da saúde mental
desse indivíduo. (ABRAM, 2000, p.50).
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4.17 Numeração progressiva

Para evidenciar a sistematização do conteúdo do trabalho, deve-se adotar a

numeração progressiva para as seções do texto. Os títulos das seções primárias, por serem as

principais divisões de um texto, devem iniciar em folha distinta. O indicativo numérico de uma

seção precede seu título, alinhado à esquerda, separado por um espaço de caractere. Destacam-

se gradativamente os títulos das seções, utilizando-se os recursos de negrito, itálico ou grifo e

redondo, caixa alta ou versal, e outro, conforme a NBR 6024, no sumário e de forma idêntica, no

texto.

4.18 Destaques e diferenciação de palavras

Os nomes científicos de espécies, as palavras em outros idiomas, devem ser grafados

em itálico sem aspas; o termo que se quer enfatizar,  etc. com aspas.
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5. PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA NA BIBLIOTECA DIGITAL

A Biblioteca Digital destina-se para a publicação de Dissertações e Teses .

5.1 . Após a homologação da dissertação/tese, o mestrando/doutorando deverá preencher e

assinar formulário “Termo de autorização para publicação digital na Biblioteca Digital da PUC

– Campinas” disponível em :

http://www.puc-campinas.edu.br/biblioteca/doc/2006_termo_autorizacao.pdf

5.2. Gravar conteúdo da dissertação/tese em  CD nos formatos:

a) Texto: PDF;

b) Imagem: GIF ou JPG;

c) Som: WAV, MPEG, AIFF ou SND;

d) Vídeo: MPEG, AVI ou MOV.

5.3. Remeter Termo e Arquivo digital para:

PUC Campinas

SBI - Sistema de Bibliotecas e Informação

Biblioteca Digital Multimídia

Biblioteca Digital de Dissertações e Teses

A/C Maria Célia de Toledo Dubois

Prédio Central - Sala 145

Rua Marechal Deodoro, 1099 – Centro

13020-904 - Campinas (SP)
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