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Distribuição da Carga Horária Semestral 

 

Teórica 

45 

Exercício 

15 

Laboratório 

00 

Ementa 
 
Histórico e conceituação da Documentação. Organismos nacionais e internacionais de normalização. 

Normalização: importância e aplicação das normas de documentação da ABNT. 

 

Objetivos Específicos  
 

Compreender a normalização da informação como requisito essencial de padronização para garantia de 

qualidade formal do conhecimento e da informação. 

 

Conteúdo Programático 

 

Unidade I. Conceituação e contextualização da normalização de documento técnico e científico. 

Conceito e contextualização de normalização. A norma técnica e os organismos nacionais e 

internacionais da normalização. A normalização da documentação acadêmica e científica. 

 

Unidade II. Definição, normalização e apresentação dos elementos de trabalhos acadêmicos. 

Elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais de trabalho de conclusão de curso, de monografia de 

curso de especialização ou aperfeiçoamento, de dissertação, de tese e de outros trabalhos afins 

apresentados a instituições acadêmicas. 

 

Unidade III. Definição e normalização dos elementos de publicações técnicas e científicas. 

Elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais de livro, de publicação periódica, inclusive artigos de 



periódicos, de relatório. Outras normas de documentação e informação. 
Unidade IV. Definição e normalização dos elementos de publicações técnicas e científicas. Elementos 

pré-textuais, textuais e pós-textuais de projeto de pesquisa e pôsteres. 

 

Metodologia 

 

Aulas expositivas, discussão e debates de texto, exercícios e trabalhos individuais ou em grupos, e 

estudos dirigidos; auxiliados por recursos didáticos disponibilizados para a turma Normalização da 

Informação cujo acesso eletrônico é permitido aos estudantes em: 

https://classroom.google.com/c/MTUzMTA3NzYxMjgy?cjc=jc5yjpd. A comunicação síncrona com os 

alunos e as alunas ocorrerá em sala de aula remota situada em: 

https://meet.google.com/lookup/btnqr6wmli 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem 

 

A verificação da aprendizagem é feita por meio de trabalhos avaliativos dos conteúdos programáticos 

da disciplina, os quais compreendem: exercícios e provas individuais ou em grupo; participação 

efetiva nas atividades da disciplina, inclusive frequência, assiduidade e pontualidade; produção de 

textos acadêmicos. 

 

Na avaliação de cada trabalho, será atribuída uma nota expressa em valor numérico que varia de 0,00 

a 10,00. Ao final da disciplina, os valores numéricos dos trabalhos, todos de igual peso avaliativo, são 

somados e divididos pelo número total deles com o fim de se obter uma média aritmética, que 

representa o aproveitamento do e da estudante durante o semestre, pela qual este deve ou não se 

submeter à verificação final, conforme determinado pelas normas desta Universidade. 

 

Bibliografia básica 

 

· ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5892: norma para datar. Rio 
de Janeiro, 1989. 

 

· ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6021: Informação e 
documentação - Publicação periódica científica impressa – Apresentação. Rio de Janeiro, 2015. 

 

· ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022: Informação e 
documentação - Artigo em publicação periódica científica impressa - Apresentação. Rio de 
Janeiro, 2018. 

 

· ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 
documentação – referências - elaboração. Rio de Janeiro, 2018. 

 

· ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6024: Informação e 
documentação - Numeração progressiva das seções de um documento escrito - Apresentação. Rio 
de Janeiro, 2012. 

 

· ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6025: Informação e 
documentação – Revisão de originais e provas. Rio de Janeiro, 2002. 

 

· ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6027: Informação e 

documentação - Sumário - Apresentação: procedimento. Rio de Janeiro, 2012. 
 

· ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6028: Informação e 

https://classroom.google.com/c/MTUzMTA3NzYxMjgy?cjc=jc5yjpd
https://meet.google.com/lookup/btnqr6wmli


documentação - Resumo - Apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 
 

· ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6032: abreviação de títulos 
de periódicos e publicações seriadas. Rio de Janeiro, 1989. 

 

· ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6033: ordem alfabética. Rio 
de Janeiro, 1989. 

 

· ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6034: preparação de índice de 

publicações: procedimento. Rio de Janeiro, 2004.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9577: Emprego de numeração de 

semanas. Rio de Janeiro, 1986. 

 

· ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9578: arquivos. Rio de 
Janeiro, 1986. 

 

· ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10518: preparação de guias de 
bibliotecas, centros de informação e documentação. Rio de Janeiro, 2005. 

 

· ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e 
documentação - apresentação de citações em documentos. Rio de Janeiro, 2002. 

 

· ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10525: numeração 
internacional para publicações seriadas - ISSN. Rio de Janeiro, 2005. 

 

· ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10719: Informação e 
documentação - Relatório técnico ou científico - Apresentação. Rio de Janeiro, 2015. 

 

· ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12225: títulos de lombada: 
procedimento. Rio de Janeiro, 2004. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12676: métodos para análise 

de documentos – determinação de seus assuntos e seleção de termos de indexação: 

procedimentos. Rio de Janeiro, 1992. 

 

· ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e 
documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação. Rio de Janeiro, 2011. 

 

· ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15287: informação e 
documentação - projeto de pesquisa - apresentação. Rio de Janeiro, 2011. 

 

· ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBRISO2108: informação e 
documentação - Número Padrão Internacional de Livro (ISBN). Rio de Janeiro, 2006. 

 

Bibliografia complementar 

 

· CAMPELLO, Bernadete Santos; CENDÓN, Beatriz Valadares; KREMER, Jeannette Marguerite. 
Fontes de informação para pesquisadores e profissionais. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 



2003. 
 

· DANTAS FILHO, João Frutuoso. Noções básicas de normalização técnica. Belém: Ed. 
Universitária UFPA, 1995. 

 

· MEADOWS, A. J. A comunicação científica. Brasília: B. de Lemos/Livros, 1999. 

 

· NASSER, Salem Hikmat. Fontes e normas do direito internacional: um estudo sobre a Soft 

Law. 2. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2006. 
 

· REDE METROLÓGICA RS. Avaliação da conformidade: certificação de produtos: guia prático. 

2.ed. Porto Alegre, RS: FINEP, 2005. 
 

· SCHMIDT, Paulo; SANTOS, José Luiz dos. Avaliação de ativos intangíveis: Goodwill, capital 
intelectual, marcas e patentes, propriedade intelectual, pesquisa e desenvolvimento. São Paulo: 
Atlas, 2002 

 

OBSERVAÇÃO 1: Bibliografia adotada em caráter excepcional no período letivo EARTE/Ufes 

 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.  As Normas da ABNT listadas no campo 
bibliografia básica, neste documento, podem ser acessadas via portal da Biblioteca Central da Ufes, na 
Base de Dados Target GEDWeb (link is external) (link is external)- Sistema de Gestão de Normas e 
Documentos. Disponível em: <http://www.bc.ufes.br/normas-tecnicas-brasileiras-e-internacionais-
target-gedweb> 
 
RODRIGUES, Mara Eliane Fonseca; LIMA, Márcia H.T. de Figueiredo; GARCIA, Márcia Japor de 

Oliveira. A normalização no contexto da comunicação científica. Perspectivas em Ciência da 

Informação, [S.l.], v. 3, n. 2, nov. 2007. ISSN 19815344. Disponível em: 

<http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/view/603/372>.  

 

SOUZA SANTOS, M.; SAMPAIO, D. Normalização na prática: um breve relato sobre normalização e 

a experiência do grupo Normalizadores. InCID: Revista de Ciência da Informação e 

Documentação, v. 5, n. 1, p. 151-165, 25 mar. 2014. Disponível em: 

<https://www.revistas.usp.br/incid/article/view/64890>   

 

OBSERVAÇÃO 2:  Algumas alterações poderão ser realizadas a partir das necessidades ocorridas ao 

longo do desenvolvimento das aulas e atividades, em consonância com as orientações do docente. 

 

OBSERVAÇÃO 3: As atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita 

aos fins a que se destina essa disciplina específica, facultando-se ao aluno seu direito de não ser 

gravado ou filmado, mediante expressa manifestação. 

 

OBSERVAÇÃO 4: Não está autorizada a divulgação em qualquer mídia da imagem, voz ou produto 

do trabalho do professor apresentado em aulas síncronas ou assíncronas. 
 

CRONOGRAMA 

O desenvolvimento dos conteúdos da disciplina contemplará 50% de atividades assíncronas e 50% de 

atividades síncronas. As síncronas ocorrerão nos dias de sexta-feira, no horário de 20h às 22h. Cada 

aula/atividade equivale a 02 horas relógio ou 120 minutos.  

https://www.gedweb.com.br/ufes
https://www.gedweb.com.br/ufes
http://www.bc.ufes.br/normas-tecnicas-brasileiras-e-internacionais-target-gedweb
http://www.bc.ufes.br/normas-tecnicas-brasileiras-e-internacionais-target-gedweb
http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/view/603/372
https://www.revistas.usp.br/incid/article/view/64890


AULA/ATIVIDADE 

 

CONTEÚDO 

 

01 

Síncrona 

https://meet.google.com/look

up/btnqr6wmli 

Apresentação da disciplina 

 

Unidade I. Conceituação e contextualização da normalização de 

documento técnico e científico 

 

02 

Assíncrona 

Unidade I. Conceituação e contextualização da normalização de 

documento técnico e científico 

03 

Síncrona 

https://meet.google.com/look

up/btnqr6wmli 

Unidade I. A norma técnica e os organismos nacionais e 

internacionais da normalização 

04 

Assíncrona 

Unidade I. A normalização da documentação acadêmica e científica. 

05 

Síncrona 

https://meet.google.com/look

up/btnqr6wmli 

Unidade I. Avaliação teórica 

06 

Assíncrona 

 

Unidade II. Definição, normalização e apresentação dos elementos de 

trabalhos acadêmicos – elementos pré-textuais 

07 

Síncrona 

https://meet.google.com/look

up/btnqr6wmli 

Unidade II. Definição, normalização e apresentação dos elementos de 

trabalhos acadêmicos – elementos pré-textuais 

08 

Assíncrona 

Unidade II – normalização e apresentação dos elementos de trabalhos 

acadêmicos: elementos pré-textuais 

09 

Síncrona 

https://meet.google.com/look

up/btnqr6wmli 

Unidade II – normalização e apresentação dos elementos de trabalhos 

acadêmicos: elementos pré-textuais 

 

10 

Síncrona 

 

https://meet.google.com/look

up/btnqr6wmli 

Unidade II – normalização e apresentação dos elementos de trabalhos 

acadêmicos: elementos pré-textuais – Atividade avaliativa 

 

11 

Assíncrona 

 

Unidade II – Definição, normalização e apresentação dos elementos 

de trabalhos acadêmicos: elementos textuais 

 

12 

Síncrona 

https://meet.google.com/look

up/btnqr6wmli 

Unidade II – Definição, normalização e apresentação dos elementos 

de trabalhos acadêmicos: elementos textuais 

 

 

13 

Assíncrona 

 

Unidade II – Definição, normalização e apresentação dos elementos 

de trabalhos acadêmicos: elementos textuais: Atividades 

 

 

14 

Síncrona 

https://meet.google.com/look

up/btnqr6wmli 

Unidade II – Definição, normalização e apresentação dos elementos 

de trabalhos acadêmicos: elementos textuais 
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15 

Síncrona 

https://meet.google.com/look

up/btnqr6wmli 

Unidade II – Definição, normalização e apresentação dos elementos 

de trabalhos acadêmicos: elementos textuais 

 

16 

Assíncrona 

Unidade II – Definição, normalização e apresentação dos elementos 

de trabalhos acadêmicos: elementos textuais 

 

17 

Síncrona 

https://meet.google.com/look

up/btnqr6wmli 

Unidade II – Definição, normalização e apresentação dos elementos 

de trabalhos acadêmicos: elementos textuais – Atividade avaliativa 

 

18 

Assíncrona 

 

Unidade II – Definição, normalização e apresentação dos elementos 

de trabalhos acadêmicos: elementos pós-textuais 

19 

Síncrona 

https://meet.google.com/look

up/btnqr6wmli 

Unidade II – Definição, normalização e apresentação dos elementos 

de trabalhos acadêmicos: elementos pós-textuais 

20 

Assíncrona 

Unidade II – Definição, normalização e apresentação dos elementos 

de trabalhos acadêmicos: elementos pós-textuais – Atividade 

avaliativa 

 

21 

Síncrona 
https://meet.google.com/look

up/btnqr6wmli 

Unidade III. Definição e normalização dos elementos de publicações 

técnicas e científicas 

 

22 

Assíncrona 

Unidade III – Definição e normalização dos elementos de 

publicações: livro 

23 

Assíncrona 

Definição e normalização dos elementos de publicações: publicação 

periódica 

24 

Síncrona 

https://meet.google.com/look

up/btnqr6wmli 

Unidade III – Definição e normalização dos elementos de 

publicações: artigo de publicação periódica 

 

25 

Assíncrona 

Definição e normalização dos elementos de publicações: relatório 

técnico 

26 

https://meet.google.com/look

up/btnqr6wmli 

Definição e normalização dos elementos de publicações: projeto de 

pesquisa e pôsteres 

 

27 

Assíncrona 

Definição e normalização dos elementos de publicações: projeto de 

pesquisa e pôsteres 

 

28 

Assíncrona 

Definição e normalização dos elementos de publicações: pesquisa e 

pôsteres 

 

29 

Assíncrona 

Estudo de revisão 

 

30 

https://meet.google.com/look

up/btnqr6wmli 

Encerramento da disciplina 
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