
 

ERRATA 

No Edital Nº 003/2021, publicado em 11 de maio de 2021, onde se Lê:  

“3.5.2 REFERÊNCIAS/NOTAS DE RODAPÉ 

As referências devem seguir o modelo abaixo para as Notas de Rodapé e Referências 

Bibliográficas obedecendo, inclusive, a pontuação e o grifo. 

Exemplos: 

Livros: 

SOBRENOME, Nome. Título da obra. Local de publicação: Editora, data. p. xx. 

Ex.: 

CORRÊA, Roberto. A rede urbana. São Paulo: Ática, 1989. p. xx. 

Capítulo de Livro: 

SOBRENOME, Nome. Título do capítulo. In: SOBRENOME, Nome (Org). 

Título do livro. Local de publicação: nome da editora, data. Página inicial- final. 

Ex.: 

IANNI, Octavio. Dilemas da integração regional. In: SOUZA, Álvaro (Org). Paisagem 

território região: em busca da identidade. Cascavel: Edunioeste, 2000. p.133-136. 

Artigo em Periódico: 

SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título do periódico, local de publicação, volume, 

número, página inicial-final, mês(es) e ano. 

Ex.: 

MACHADO, Lucy. Cognição ambiental, processo educativo e sociedades sustentáveis. 

Faz Ciência, Francisco Beltrão, v. 5, n. 1, p. 131-146, dez. 2003. 

Dissertações e Teses: 

SOBRENOME, Nome. Título da tese (dissertação). Edição. Local: Instituição em que foi 

defendida, data. Número de páginas. (Categoria, grau e área de concentração). 

Ex.: 

RIBAS, Alexandre. Gestão político-territorial dos assentamentos, no Pontal do 

Paranapanema. São Paulo: uma leitura a partir da COCAMP. Presidente Prudente: 

FCT/UNESP, 2002. 224 p. 



 

Observação: As referências são alinhadas somente à margem esquerda, com 

espaçamento entrelinhas simples, separando as obras por espaçamento duplo. O 

recurso tipográfico é o itálico para destacar o elemento título. 

Referências em notas de rodapé: 

Quando se tratar da primeira citação de uma obra, deve ser sua referência completa. 

Exemplo: 

Para Moraes1, a supremacia das normas constitucionais no ordenamento [...]. 

1 SOBRENOME, Nome. Obra. 13. ed. Local: Editora, p. 20-23, ano. 

As subsequentes citações dessa mesma obra podem aparecer de forma abreviada, utilizando-

se das expressões: Idem, Ibidem, opus citatum, Confira e Confronte. 

Expressões utilizadas nas notas de rodapé: 

Idem ou id. (mesmo autor) 

Utilizada para substituir nome na mesma página, quando se tratar de diferentes obras do 

mesmo autor. 

Exemplo: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1989, p.9. 

2 Id., 2000, p. 19. 

Ibidem ou ibid. (mesmo autor e mesma obra) 

Usada quando o autor e a obra são os mesmos e aparecem na mesma página sucessivas vezes. 

Para evitar a repetição, substitui-se o nome do autor e da obra por ibidem ou ibid. 

Exemplo: 

3 LAMPRECHT, 1962, p. 20. 

4 Ibid., p. 36. 

Opus citatum, opere citato ou op. cit. 

Colocada após o nome do autor, referindo-se à obra já citada anteriormente. Exemplo: 

5 GONÇALVES, op. cit., p. 216. 

Passim (por aqui e ali, em diversas passagens) 

Faz referências a vários trechos da obra. Exemplo: 

6 GONÇALVES, 2000, passim. 

Cf. (confira, confronte) 



 

Usada para fazer referência a outros autores ou a notas do mesmo autor. Exemplo: 

7 Cf. MORAES, 2003. 

OBS: As pontuações utilizadas nos exemplos abaixo obedecem às normas da ABNT 

Quando ocorrer de ter o nome do autor referenciado várias vezes, substitui-se por traço e 

ponto (equivale a seis espaços). 

Ex: . Gabriela cravo e canela. São Paulo: Martins, 1958”,  

Leia-se:  

“3.5.2 CITAÇÕES  

SISTEMA AUTOR/DATA PARA AS CITAÇÕES 

O trabalho deve ser escrito com o sistema de chamada de citação Autor/data. Não 
será admitida a mistura dos sistemas Autor-data e numérico, embora seja possível o 
uso de notas explicativas. 

Neste sistema, a indicação da fonte é feita: 

a) 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:  No texto: 

A chamada "pandectistica havia sido a forma particular pela qual o direito romano 

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

Bobbio (1995, p. 30) com muita propriedade nos lembra, ao comentar esta situação, 

que os "juristas medievais justificaram formalmente a validade do direito 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 uma fonte a mais de conteúdos já previamente 

disponíveis, em outros lugares, para a teologia (JOSSUA; METZ, 1976, p. 3). 



 

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

crucial no processo de aprendizagem autodirigida. 

b) Pela primeira palavra do título seguida de reticências, no caso das obras sem 

indicação de autoria ou responsabilidade, seguida da data de publicação do 

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

vírgula e entre parênteses; 

Exemplo: No texto: 

"As IES implementarão mecanismos democráticos, legítimos e transparentes de 

avaliação sistemática das suas atividades, levando em conta seus objetivos 

institucionais e seus compromissos para com a sociedade." (ANTEPROJETO..., 1987, p. 

55). 

3.5.2 CONCLUSÃO 

• Elaborar parte final do artigo, na qual se apresentam as conclusões correspondentes 

aos objetivos e hipóteses. 

3.5.3 REFERÊNCIAS  

As referências, no final do artigo, devem seguir o modelo abaixo obedecendo inclusive 

a pontuação e o grifo. 

Exemplos: 

Livros: 

SOBRENOME, Nome. Título da obra. Local de publicação: Editora, ano. p. xx. 

Ex.: 

CORRÊA, Roberto. A rede urbana. São Paulo: Ática, 1989. p. xx. 

Capítulo de Livro: 

SOBRENOME, Nome. Título do capítulo. In: SOBRENOME, Nome (Org). Título do 

livro. Local de publicação: nome da editora, data. Página inicial- final. 

Ex.: 

IANNI, Octavio. Dilemas da integração regional. In: SOUZA, Álvaro (Org). 

Paisagem território região: em busca da identidade. Cascavel: Edunioeste, 

2000. p.133-136. 



 

Artigo em Periódico: 

SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título do periódico, local de publicação, 

volume, número, página inicial-final, mês(es) e ano. 

Ex.: 

MACHADO, Lucy. Cognição ambiental, processo educativo e sociedades 

sustentáveis. Faz Ciência, Francisco Beltrão, v. 5, n. 1, p. 131-146, dez. 2003. 

Dissertações e Teses: 

SOBRENOME, Nome. Título da tese (dissertação). Edição. Local: Instituição em 

que foi defendida, data. Número de páginas. (Categoria, grau e área de 

concentração). 

Ex.: 

RIBAS, Alexandre. Gestão político-territorial dos assentamentos, no Pontal do 

Paranapanema. São Paulo: uma leitura a partir da COCAMP. Presidente 

Prudente: FCT/UNESP, 2002. 224 p. 

Observação: As referências são alinhadas somente à margem esquerda, com 

espaçamento entrelinhas simples, separando as obras por espaçamento duplo. 

O recurso tipográfico é o itálico para destacar o elemento título.” 

 

Brasília-DF, 26 de julho de 2021. 
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