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Na verdade, não há normas bárbaras. A barbárie é a

ausência de normas e de apelação possível.

Ortega y Gasset (1883-1955), A rebelião das massas, VIII.
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PREFÁCIO À 28 EDIÇÃO

O compromisso permanente de manter o Manual atualizado é que motiva o

lançamento desta edição, pautada pela aplicação da revisão sofrida pelas normas
oficiais.

Nesta 2 edição do Manual, procuramos atualizar algumas informações e,

especialmente, a seção 3, intitulada Publicações Periódicas, totalmente

reformulada de acordo com as normas NBR-602112003 e NBR-602212003, ambas

da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Foram incluídos também conceitos e normas estabelecidos pela Lei n9

10.753/2003, que institui a Política Nacional do Livro, tanto na seção Z que trata

da estrutura das publicações não-periódicas, como nas seções 8.2. onde se

explana a respeito do ISBN, e 8.3, onde se faz referência aos direitos autorais.

Assim, esperamos que as recomendações aqui contidas sejam aplicadas às

diversas publicações da Casa, para melhor apresentação de seu conteúdo.



APRESENTAÇÃO

A normalização está presente na própria natureza: na organização da

molécula da água ou da molécula do oxigênio, no sistema solar com os planetas

girando em torno do Sol, nas proteínas que constituem os seres vivos, nas

colmeias das abelhas...; na cultura da sociedade: na formação da linguagem, na

arte de escrever, no desenvolvimento da música, no esporte... Também os

símbolos e códigos, reconhecidos internacionalmente, são exemplos de

normalização.

A norma técnica é o elo entre o consumidor e o fornecedor, entre o

editor/autor e o leitor. A sua adoção visa à obtenção de qualidade. Assim, as

publicações padronizadas de acordo com as normas de documentação da

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - terão melhor apresentação

e, conseqüentemente, trarão as informações mais completas e exatas à sua

necessária identificação, bem como ao conhecimento do seu conteúdo.

Visando a subsidiar a apresentação de textos elaborados e editados pela

ALEMG, quanto à economia, à qualidade das publicações e à segurança para os

seus usuários, apresentamos este Manual, contendo normas para a padronização

da formatação do texto, sua divisão lógica, estruturada em seções e/ou capítulos,

sejam eles monografias, publicações periódicas, artigos de periódicos. Contém,

ainda, os elementos integrantes do texto, essenciais ou não, como as ilustrações

(tabelas, gráficos, etc.), citações, notas, referências.

Sempre que se fizer necessário, este Manual deverá ser atualizado de

acordo com as normas da ABNT.



1 INTRODUÇÃO

Este Manual estabelece um padrão mínimo de normalização e oferece
subsídios à apresentação das publicações produzidas e/ou editadas pela
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALEMG. A adoção de
normas visa a uniformizar, simplificar e racionalizar a organização do conteúdo
das publicações, possibilitando ao usuário sua melhor utilização. A
normalização justifica-se, dentre outras, pelas seguintes razões:

a) disciplina a produção bibliográfica e facilita a transferência de
informação, oferecendo ao usuário precisa identificação do documento;

b) auxilia na apresentação gráfica do documento e na uniformidade da
apresentação dos dados, além de não prejudicar o processo de criação
do autor;

c) possibilita o registro e o controle da publicação, e, portanto, a
preservação da memória institucional e sua divulgação.

Segundo Silva (1972), constituem características do bom original para a
editoração de publicações:

a) perfeita legibilidade;

b) correção de linguagem e de citações;

c) observância das normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT.

Nesse sentido, sugere-se a adoção das recomendações deste Manual,
baseadas nas normas de documentação da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT -, órgão que, no Brasil, estabelece as normas técnicas, de
acordo com os padrões recomendados pela ISO (Organização Internacional de
Normalização).



Para efeito deste Manual, será adotada a definição de publicação oficial,

adaptada, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ASSOCIAÇÃO...,

1993): "Documento impresso por qualquer processo, convencional ou não,

produzido e/ou editado sob a responsabilidade, a expensas ou por ordem da

ALEMG."

Serão consideradas como publicações da ALEMG: livros, publicações

em série, publicações periódicas, anais de seminários e de simpósios,

relatórios, planos diretores, outras publicações institucionais similares, fitas de

vídeo, etc.

As normas para a apresentação dos elementos que constituem as

publicações não-periódicas, são tratadas na seção 2 e, para as publicações

periódicas, como revistas, boletins, etc., na seção 3. A estrutura e a

apresentação do texto legal (constituições, leis, regimentos) são abordadas na

seção 4 e, para os vídeos e gravações de som, na seção 5. As recomendações

gerais aplicáveis aos diversos tipos de publicações - não-periódicas, periódicas

e textos legais - são tratadas na seção 6. Para a apresentação dos originais

dos diversos tipos de publicações elaboradas e/ou editadas pela ALEMG, ver

seção 7. Na seção 8, são mostrados os diversos tipos de registro de

publicações, visando ao seu controle bibliográfico e editorial.

No anexo são apresentados modelos e exemplos dos assuntos tratados

neste Manual.
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2 PUBLICAÇÕES NÃO-PERIÓDICAS

De acordo com a NBR-6029, "livro é publicação não periódica que

contém acima de 49 páginas, excluídas as capas [ ... ]" (ASSOCIAÇÃO..., 2002,

p. 3). O art. 20 da Lei n° 10.753, de 31 de outubro de 2003, considera livro "a

publicação de textos escritos em fichas ou folhas, não periódica, grampeada,

colada ou costurada, em volume cartonado, encadernado ou em brochura, em

capas avulsas, em qualquer formato e acabamento" (BRASIL, 2003). Seu

parágrafo único equipara a livro:

1 - fascículos, publicações de qualquer natureza que
representem parte de livro;
II - materiais avulsos relacionados com o livro, impressos em
papel ou em material similar;
III - roteiros de leitura para controle e estudo de literatura ou de
obras didáticas;
IV - álbuns para colorir, pintar, recortar ou armar;
V - atlas geográficos, históricos, anatômicos, mapas e
cartogramas;
VI - textos derivados de livro ou originais, produzidos por
editores, mediante contrato de edição celebrado com o autor,
com a utilização de qualquer suporte;
VII - livros em meio digital, magnético e ótico, para uso
exclusivo de pessoas com deficiência visual;
VII! - livros impressos no Sistema Brailie."

Folheto é "publicação não periódica que contém no mínimo cinco e no

máximo 49 páginas, excluídas as capas [ ... ]" (ASSOCIAÇÃO..., 2002, p. 2).

A estrutura interna das publicações não-periódicas deve obedecer à

ordem dos elementos apresentados a seguir, sendo que os essenciais são os

destacados em negrito:

a) Elementos pré-textuais

- Falsa folha de rosto;
- folha de rosto;
- autoridades responsáveis;
- dedicatória;

- agradecimentos;



- epígrafe;

- lista de ilustrações;

- lista de abreviaturas e siglas;

- lista de símbolos;

- lista de tabelas;

- errata;

- sumário;

- prefácio ou apresentação.

b) Elementos textuais

- Introdução;

- desenvolvimento;

- conclusão.

c) Elementos pós-textuais

- Posfácio;

- referências;

- glossário;

- apêndice(s);

- anexo(s);

-	índice(s):

- colofão.

2.1 Parte externa

2.1.1 Capa

Elemento essencial, é a proteção externa das publicações. Deve conter

na primeira capa os principais dados que identificam a obra: autoria, logomarca

da ALEMG, título, subtítulo (se houver), título da série e número do volume na

série (quando fizer parte de coleção), local, editor (quando não coincidir com a



autoria), ano de publicação e o número da edição, se não for a primeira (ver

fig. 1.1 do anexo).

O ISBN, número internacional normalizado para o livro, o código de

barra, o resumo do conteúdo da publicação e o endereço do editor devem

constar na quarta capa (ver fig. 1.2 do anexo).

O uso da logomarca da ALEM é obrigatório, não devendo, no entanto,

figurar junto ao brasão do Estado quando este for usado. Além de figurar na

primeira capa, deve constar também na lombada, se houver.

2.1.1.1 Lombada

A lombada, quando houver, deve conter:

a) Título da publicação: É o mesmo da folha de rosto da publicação.

Pode ser apresentado escrito horizontalmente ou longitudinalmente;

neste caso, legível do alto para o pé da lombada, possibilitando a sua

leitura quando a publicação estiver deitada com a face voltada para cima

(ver fig. 1.3 do anexo).

b Demais elementos da lombada: Além do título da publicação,

complementar com o nome do autor/editor e o número do volume,

quando for mais de um. Publicações que compõem coleção devem ter o

título da série e o respectivo número da publicação na série.

2.2 Elementos pré-textuais

2.2.1 Falsa folha de rosto

Folha obrigatória, precede a folha de rosto, contendo apenas no anverso,

ao centro da página, o título principal da publicação (ver fig. 1.4 do anexo).

Devem constar no verso as informações relativas à série, se o

documento fizer parte de coleção. Neste caso, os vários documentos

elaborados e editados em períodos diferentes, reunidos numa série sob um
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título geral, são identificados cada um como parte dessa série, com seu próprio

título.

O título da série e subsérie, se houver, e o número do volume na série

devem aparecer na capa, na parte superior do verso da falsa folha de rosto e

na ficha catalográfica (ver anexo 6).

A relação dos documentos da mesma série deve constar a partir do

documento número dois, no verso da falsa folha de rosto. Essa relação será

acrescida de um novo título a cada volume subseqüente e deve conter as

seguintes informações:

- título da série e subsérie, se houver, em caracteres maiúsculos,

centralizado em relação às margens laterais;

- número dos documentos e títulos correspondentes, em caracteres

minúsculos, exceto as primeiras letras.

Quando necessário, algumas informações do verso da folha de rosto

poderão ser transferidas para o verso da falsa folha de rosto, como, por

exemplo, a ficha catalográfica.

2.2.2 Folha de rosto

Elemento obrigatório, é a folha que contém os elementos essenciais à

identificação da obra.

O art. 88 da Lei n°9.610/1998 preceitua:

"Ao publicar a obra coletiva, o organizador mencionará em cada
exemplar:
- o título da obra;

II - a relação de todos os participantes, em ordem alfabética, se
outra não houver sido convencionada;
III - o ano de publicação;
IV - o seu nome ou marca que o identifique."

A folha de rosto deve ter, portanto, no mínimo, as informações

apresentadas a seguir (ver fig. 1.5 e 1.6 do anexo).



2.2.2.1 Anverso da folha de rosto

Deve conter as seguintes informações:

a) Autor ou editor, individual ou coletivo, ou compiladores, citados no alto

da página. Recomenda-se que a referência à autoria, no caso de

publicação da ALEMG, figure como no exemplo a seguir, considerando-

se as respectivas hierarquias dos setores, até aquele executante da

publicação. No caso de a ALEMG ser apenas editora, o seu nome deve

figurar na parte inferior da página:

ON ssF:\iBLÉI.t iEÁI;tSLvIi\, DO EST,XDO 1W MINAS ("'FR.I
Diretoria de Comunicação Institucional

Gerência-Geral de Documentação e Informação
Gerência de Biblioteca e Arquivo

b) título da publicação, centralizado na página;

c) subtítulo, se houver, impresso em caracteres diferentes dos

caracteres do título. Se a obra for em mais de um volume, poderá ter um

título geral e um específico para cada volume;

d) número do volume, quando a obra for em mais de um. A numeração

dos volumes deve ser em algarismos arábicos;

e) indicação da edição e reimpressão, quando não for a primeira.

Considera-se nova edição quando houver alterações substanciais no

texto. Uma nova impressão sem alterações de uma edição deve ser

informada como reimpressão;

f) imprenta, na parte inferior da página, composta de:

- local de publicação;

- editor, quando não coincidir com a autoria. Seu nome e endereço

devem ser incluídos no verso da folha de rosto;

- ano ou data de publicação, em algarismos arábicos.
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2.2.2.2 Verso da folha de rosto

Deve conter as seguintes informações:

a) Título original, quando tradução, com número e data da edição

original;

b) relação das edições anteriores, quando não for a primeira;

c) créditos institucionais e equipe editorial, com a relação de

colaboradores na produção intelectual e formal da obra: técnicos que

elaboraram a obra, editor responsável, ilustrador, revisor, diagramador,

desenhista, fotógrafo, ilustrador, coordenador, normalizador, etc.;

d) nome e endereço do editor;

e) ISBN, número identificador do livro em âmbito internacional, de

adoção obrigatória segundo o art. 6a da Lei n° 10.753/2003 (BRASIL...,

2003). Para obtenção do ISBN, ver seção 8.1;

f) registro de direito autoral - copyright - na parte superior da folha. A

autorização do direito ou da proibição de reprodução da publicação pode

constar conforme os modelos apresentados na seção 8.3;

g) ficha catalográfica, de adoção obrigatória de acordo com o art. 60 da

Lei n° 10.753/2003 (BRASIL..., 2003). Para a sua apresentação, ver

seção 7.5.

2.2.3 Autoridades responsáveis

Informação localizada entre a folha de rosto e o sumário, em página

ímpar, contendo a composição e os membros da Mesa da Assembléia

Legislativa. Essas informações também podem figurar no verso da capa ou no

verso da folha de rosto (ver fig. 4.1 do anexo).
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2.2.4 Dedicatória

"Texto em que o autor presta homenagem ou dedica seu trabalho"

(ASSOCIAÇÃO..., 2002, p. 2). Constitui "elemento opcional que deve ser

colocado em página ímpar" (ASSOCIAÇÃO..., 2002, p. 7).

2.2.5 Agradecimentos

Conforme a NBR-6029 (ASSOCIAÇÃO..., 2002, p. 7), os agradecimentos

são elemento opcional. Se houver, devem figurar em página ímpar. Pode-se

indicar o eventual apoio na elaboração da publicação (ver fig. 1.7 do anexo).

Os agradecimentos podem constar também na apresentação ou no prefácio

(ver seção 2.2.12).

2.2.6 Epígrafe

De acordo com a NBR-6029 (ASSOCIAÇÃO..., 2002, p. 2 e 7), a

epígrafe é elemento opcional, devendo vir em página ímpar, apresentando

citação, seguida da indicação da autoria, relacionada com a matéria tratada no

texto da publicação, podendo constar também das páginas capitulares ou do

início de cada seção (ver fig. 1.8 do anexo).

2.2.7 Lista de ilustrações

Elemento opcional, é a relação seqüencial dos títulos ou das legendas

de ilustrações, quadros, gráficos, mapas, etc., na mesma ordem em que são

citados na publicação, com indicação da página onde estão localizados (ver fig.

1.9 do anexo). Sua apresentação deve ocorrer quando o número de ilustrações

a justificar (ver seção 6.5).

"Quando necessário, recomenda-se a elaboração de lista própria para

cada tipo de ilustração [...]" (ASSOCIAÇÃO..., 2002, p. 7).
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2.2.8 Lista de abreviaturas e siglas

É a "relação alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no texto,

seguidas das palavras ou expressões correspondentes grafadas por extenso

[ ... ]" (ver fig. 1.10 do anexo). Recomenda-se a elaboração de lista [...] para

cada tipo de redução" (ASSOCIAÇÃO..., 2002, p. 7).

2.2.9 Lista de símbolos

Símbolo é "sinal que substitui o nome de uma coisa ou de uma ação"

(ASSOCIAÇÃO..., 2002, p. 4).

Elemento opcional, a lista de símbolos deve ser elaborada

apresentando-se os símbolos na ordem em que aparecem no texto, com o

devido significado (ASSOCIAÇÃO..., 2002, p. 8).

2.2.10 Lista de tabelas

Elemento opcional, a lista de tabelas deve ser apresentada em lista

separada das demais ilustrações, seguindo a ordem de sua apresentação no

texto (ASSOCIAÇÃO..., 2002, p. 8).

No entanto, para as publicações da ALEMG, a lista de tabelas, se

houver e justificar, poderá ser apresentada na lista de ilustração, se houver,

junto com as outras ilustrações.

2.2.11 Errata

Quando houver necessidade da errata, apresentá-la conforme as

recomendações da seção 7.8.
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2.2.12 Sumário

Elemento obrigatório, consiste na "enumeração das divisões, seções e

outras partes de uma publicação, na mesma ordem e grafia em que a matéria

se sucede" (ASSOCIAÇÃO.... 2003, p. 2). Deve localizar-se no início do

documento, antecedendo o texto, após as demais páginas preliminares e antes

do prefácio ou da apresentação, se houver (ver seção 6.1).

2.2.13 Prefácio ou apresentação

Texto de esclarecimento, apresentação ou explicação da obra, podendo

conter também agradecimentos a pessoas ou instituições que contribuíram

para a sua realização (ver fig. 1.11 do anexo), devendo ser apresentado em

página ímpar.

O prefácio, ou a apresentação, pode ser escrito pelo autor, editor ou

pessoa de reconhecida competência.

"Em caso de novo prefácio para nova edição, este precede os
anteriores, apresentados seqüencialmente, dos mais recentes aos
mais antigos, indicando-se no título o número da edição
correspondente (por exemplo: Prefácio à 7 a edição, Prefácio à 3
edição)" (ASSOCIAÇÃO.... 2002, p. 8).

2.3 Elementos textuais

E a parte da publicação em que é exposta a matéria. Compõe-se,

geralmente, de introdução, desenvolvimento e conclusão. Deve ser dividida em

seções ou capítulos, intitulados e numerados de acordo com o sistema de

numeração progressiva (ver seção 6.2). Para a apresentação das citações,

notas e ilustrações no texto, ver seções 6.3, 6.4 e 6.5.
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2.4 Elementos pós-textuais

2.4.1 Posfácio

É "matéria informativa ou explicativa, posterior à conclusão do texto que,

de alguma forma, altere ou confirme o conteúdo do mesmo" (ASSOCIAÇÃO...,

2002, p. 3). Constitui elemento opcional, devendo ser colocado em página

ímpar após o texto (ASSOCIAÇÃO..., 2002, p. 8).

2.4.2 Referências

Lista de referências dos documentos consultados, citados ou indicados

pelo autor. As referências devem ser listadas de forma ordenada. Para sua

elaboração e apresentação, ver seção 6.6.

2.4.3 Glossário

Elemento opcional, constitui, segundo a NBR-6029 (ASSOCIAÇÃO..., p.

3), "lista em ordem alfabética de palavras ou expressões técnicas de uso

restrito ou de sentido obscuro, utilizadas no texto, acompanhadas das

respectivas definições". Deve iniciar em página ímpar. (Ver fig. 4.15 do anexo).

2.4.4 Apêndice(s) e anexo(s)

São partes complementares do texto, apresentadas no final da

publicação. Trazem informações esclarecedoras que não são incluídas

diretamente no texto para não prejudicar a sua coesão. Servem para

complementar e ilustrar o texto.

Elemento opcional, apêndice é o "texto ou documento elaborado pelo

autor, a fim de complementar sua argumentação, sem prejuízo da unidade

nuclear do trabalho" (ASSOCIAÇÃO..., 2002, p. 2).

30



Deve ser considerado anexo o "texto ou documento não elaborado pelo

autor. que serve de fundamentação, comprovação e ilustração"

(ASSOCIAÇÃO..., 2002, p. 2), que não são diretamente citados no texto, ou

modelos de formulários ou questionários, trechos de outras obras, tabelas, etc.

Os apêndices e anexos podem constituir blocos identificados por letras

maiúsculas consecutivas. Para sua apresentação, ver seção 6.7.

2.4.5 Índice(s)

Relação detalhada de assuntos ou nomes, em ordem alfabética, com a

indicação de sua localização no texto. Para sua elaboração e apresentação,

ver a seção 6.8.

2.4.6 Colofão

Constitui elemento obrigatório. É a "indicação, no final do livro ou folheto

[de preferência na última página ímpar], do nome do impressor, local e data da

impressão e, eventualmente, outras características tipográficas da obra"

(ASSOCIAÇÃO..., 2002, p. 2).
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3 PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS

Conforme a NBR-6021, publicação periódica científica impressa é

"um dos tipos de publicações seriadas, que se apresenta sob a
forma de revista, boletim, anuário, etc., editada em fascículos
com designação numérica e/ou cronológica, em intervalos pré-
fixados (periodicidade), por tempo indeterminado, com a
colaboração, em geral, de diversas pessoas, tratando de assuntos
diversos, dentro de uma política editorial definida, e que é objeto
de Número Internacional Normalizado (ISSN)" (ASSOCIAÇÃO....
2003, p. 3).

A estrutura interna de um fascículo de publicação periódica deve

obedecer à ordem dos elementos apresentados a seguir, sendo que os

essenciais são os destacados em negrito:

a) Elementos pré-textuais

- Folha de rosto;
- errata;

- sumário;

- editorial.

b) Elementos textuais

- Corpo da publicação.

c) Elementos pós-textuais

- Índice(s);

- instruções editoriais para os autores.

3.1 Elementos externos

3.1.1 Capa

Elemento obrigatório, constituído de primeira, segunda, terceira e quarta
capas.



a) Primeira capa

Deve conter os seguintes elementos:

- título da publicação periódica, por extenso, e subtítulo, se houver;

- número(s) do volume (correspondente ao ano civil) e do fascículo,

ambos em algarismos arábicos;

Exemplo:

v. 1, n. 1, 2004

v. 1, n. 1/2, 2004

v. 2, n. 1/2, jan./mar. 2004

- o mês, por extenso, e o ano da publicação em algarismos arábicos; no

caso de periodicidade inferior à mensal, a data deve ser completa,

conforme a NBR-5892 (ASSOCIAÇÃO..., 1989).

Exemplos:

Abril, 1992; 12 de abril de 1992

- número internacional normalizado para publicações seriadas (ISSN),

colocado no canto superior direito da capa, conforme a NBR-10525

(ASSOCIAÇÃO..., 1988) (ver seção 8.2);

- ilustração, se houver;

- logomarca da ALEMG;

- indicação de suplemento, número especial, etc. (ver seções 3.6 e 3.7):

- sumário: sua apresentação na primeira capa é facultativa, podendo ser

apresentado na folha de rosto (ver seções 3.2.3 e 6.1).

A disposição desses elementos fica a critério do editor (ver fig. 2.1 do

anexo), com exceção do código ISSN.
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b) Segunda capa

Podem ser apresentados a relação dos nomes que compõem a Mesa da

Assembléia, o conselho editorial, anúncios publicitários, etc.

c) Terceira capa

Podem constar as seguintes informações:

- objetivos da publicação;

- instruções editoriais para os autores;

- anúncios publicitários.

d) Quarta capa

Podem constar as seguintes informações:

- comentários sobre a própria publicação;

- lista de lançamentos e de outras publicações da ALEMG;

- anúncios publicitários. etc.

3.1.2 Lombada

Na lombada, quando houver, devem constar os elementos, na seguinte

ordem, conforme a NBR-12225 (ASSOCIAÇÃO..., 1992):

a) título da publicação periódica, abreviado ou não, escrito

longitudinalmente, do alto para o pé da lombada, possibilitando a leitura

do título da publicação quando esta estiver deitada com a face para
cima;

b) número do volume e do fascículo;

c) data de publicação (ver fig. 2.2 do anexo).

d) logomarca da ALEMG.



3.2 Elementos pré-textuais

3.2.1 Folha de rosto

a) Anverso

a)l Título

O principal elemento a ser apresentado é o título, que identifica o

periódico. Ele deve definir com clareza o assunto da publicação e pode ou não

trazer um subtítulo que o complemente. A mudança do título do periódico, se

for feita, deve ser no início de um volume, com uma nova numeração. O título

deve ser impresso por extenso, "com destaque visual dos demais elementos,

mantendo a mesma tipologia em todos os fascículos do volume, desde a capa

até os elementos pós-textuais" (ASSOCIAÇÃO..., 2003, p. 4).

A seguir serão apresentados os demais elementos que devem aparecer

no anverso da folha de rosto e, quando necessário, em folhas complementares

(Ver fig. 2.3 e 2.4 do anexo).

a)ll Número do volume e fascículo(s)

A numeração dos volumes é indicada em algarismos arábicos, contínua

e correspondente a cada ano civil. A numeração dos fascículos deve

recomeçar em cada volume, iniciada com o número 1 (um). As designações de

volume e número do fascículo devem ser precedidas, respectivamente, pelas

abreviaturas v. e n.

Exemplo:

v. 1, n. 1

v. 1, n. 112
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a)Ill Data da publicação

Indicação do ano civil, mês ou meses (por extenso) e dia, se for o caso,

em algarismos arábicos. No caso de periodicidade inferior à mensal, deve-se

imprimir a data completa.

Exemplo:

v. 1, n. 1, janeiro 2004

v. 1, n. 1/2, janeiro/julho 2004

12 de março de 2004

a)lV Local de publicação

Nome da cidade, por extenso, onde foi editado o periódico.

a)V Indicação da existência de suplementos, índice, encane, etc.

a)Vl Código do ISSN

Colocado acima da legenda bibliográfica (ver seção 8.2).

a)Vll Legenda bibliográfica

É o "conjunto de elementos destinados à identificação de um fascículo

e/ou volume da publicação e dos artigos nela contidos" (ASSOCIAÇÃO...,

2003, p. 2). Deve ser impressa no rodapé e se repete em cada página do

fascículo.

- Apresentação no anverso da folha de rosto

Deve conter as seguintes informações: título abreviado do periódico, de

acordo com a NBR-6032 (ASSOCIAÇÃO..., 1989); local de publicação;

número do volume e do fascículo, em algarismos arábicos, precedidos

das abreviaturas v. e n.; paginação do fascículo (indicação das páginas

inicial e final do fascículo como um todo, precedidas da abreviatura p.,

em letra minúscula, separadas por hífen, sem espaçamento).
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Exemplo:

Legenda bibliográfica no anverso da folha de rosto do fascículo

Cad. Esc. Leg., Belo Horizonte, v. 3, n. 3, p. 1-159, jan./jun. 1995

- Apresentação nas páginas do fascículo

Título abreviado do periódico, de acordo com a NBR-6032

(ASSOCIAÇÃO.... 1989), local de publicação, número do volume e do

fascículo, em algarismos arábicos, precedidos das abreviaturas v. e n.;

número das páginas inicial e final de cada artigo ou seção (precedidas

da abreviatura p., em letra minúscula, separadas por hífen, sem

espaçamento); data da edição do fascículo, indicando-se os meses de

forma abreviada;

Exemplo:

Legenda bibliográfica nas páginas de artigo, seção, etc., de fascículo:

Cad. Esc. Leg., Belo Horizonte, v. 5, n. 9, p. 7-38, jul./dez. 1999

Para legendas de fascículos ou volumes acumulados, ou de

periodicidade anual, consultar a NBR-6021 (ASSOCIAÇÃO..., 2003, p. 8).

b) Verso

Devem ser indicadas as seguintes informações:

b)l Direito autoral (ver seção 8.3).

b)ll Autorização de reprodução de artigos ou parte deles (ver seção 8.3).
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b)lll Outros suportes disponíveis, como "Disponível também em CD-

ROIV1"; "Disponível em:

b)IV Dados internacionais de catalogação-na-publicação (ficha

catalográfica). Para sua elaboração, ver instruções na seção 7.5.

b)V Créditos: . créditos institucionais da ALEMG (composição da Mesa

da Assembléia); . comissão técnica ou editorial (grupo responsável pela

coordenação e publicação do periódico); . créditos técnicos (projeto gráfico,

normalização, copidesque, revisão, diagramação e formatação, capa e

ilustrações, entre outros).

- Nome e endereço da ALEMG, incluindo correio eletrônico e homepage.

- Indexação da publicação.

b)Vl outras informações de caráter permanente, relacionadas com a

administração da publicação.

De acordo com a NBR-6021 (ASSOCIAÇÃO..., 2003, p. 5), esses

"elementos devem ser impressos sempre na mesma posição, em todos os

fascículos, a critério do editor".

3.2.2 Errata

Quando houver, deve ser inserida logo após a folha de rosto, antecedida

da referência da publicação. Para sua elaboração, ver seção 7.8 e modelo

contido na figura 4.8 do anexo.

3.2.3 Sumário

O sumário deve conter os títulos dos artigos, divisões, seções e outras

partes da publicação periódica, na ordem em que a matéria nela se sucede,

indicando o título de cada artigo no idioma de seu respectivo conteúdo, o autor

e a paginação em números arábicos (ver fig. 2.3 do anexo).

A localização do sumário pode ser no anverso da folha de rosto do

fascículo ou na primeira capa da publicação - NBR-6027 (ASSOCIAÇÃO
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2003, p. 2), devendo ser colocado na mesma posição em todos os fascículos,

em todos os volumes.

Para a apresentação do sumário, ver seção 6.1.

3.2.4 Editorial

Editorial é "texto onde o editor ou redator apresenta o conteúdo do

fascículo, alterações nos objetivos e na forma da publicação, mudanças no

corpo editorial, e outras que se tornarem necessárias" (ASSOCIAÇÃO...,

2003, p. 2) (Ver fig. 2.5 do anexo). Deve figurar após o sumário.

3.3 Elementos textuais

Parte do fascículo em que são apresentados as seções e os textos dos

artigos.

3.3.1 Artigo

Segundo a NBR-6022, artigo científico "é parte de uma publicação com

autoria declarada, que apresenta e discute idéias, métodos, técnicas,

processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento"

(ASSOCIAÇÃO..., 2003, p. 2). A redação e a apresentação dos originais dos

artigos para publicação devem estar de acordo com as instruções formuladas

pelo Conselho Editorial do periódico e devem ter a seguinte estrutura (ver fig.

2.6 do anexo):

a) Elementos pré-textuais

São constituídos de:

- título: deve encabeçar o artigo e indicar o seu conteúdo, podendo ser

completado por um subtítulo. O título e o subtítulo devem ser
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diferenciados tipograficamente ou separados por dois pontos e redigidos

no idioma do texto;

- autoria: indicar o nome do autor ou dos autores por extenso, abaixo do

título. Suas credenciais e endereços postal e eletrônico devem aparecer

em nota de rodapé, na página de abertura, indicados por asterisco

juntamente com o nome do tradutor, caso o artigo seja traduzido.

Opcionalmente o nome do autor, ou dos autores, pode ser apresentado

no final dos elementos pós-textuais;

- resumo no idioma do texto: elemento obrigatório, deve ser redigido no

mesmo idioma do texto. Consiste na "apresentação concisa dos pontos

relevantes do texto", não devendo ultrapassar 250 palavras

(ASSOCIAÇÃO..., 1990, p. 1). Para sua elaboração, ver seção 6.9;
- palavras-chave no idioma do texto: elemento obrigatório, "são palavras

representativas do conteúdo do documento, escolhidas em vocabulário

controlado" (ASSOCIAÇÃO..., 2003, p. 2). Devem figurar logo após o

resumo.

Exemplo:

Palavras-chave:	Referências	-	Aquisição	de	periódicos;
Gerenciamento de acervo.

b) Elementos textuais

Constituem-se de:

- introdução, desenvolvimento e conclusão. Para a divisão do texto em

seções deve-se adotar o sistema de numeração progressiva (ver seção

6.2). As ilustrações (tabelas, quadros, mapas, gráficos, etc.) devem ser

apresentadas de acordo com a seção 6.5, e as citações e notas, de

acordo com as seções 6.3 e 6.4.



c) Elementos pós-textuais

São constituídos de:

- título e subtítulo, se houver, em idioma estrangeiro: precede o resumo

em idioma estrangeiro;

- resumo em língua estrangeira: elemento obrigatório, é a versão do

resumo em idioma do texto para idioma estrangeiro. Deve ser

apresentado precedido de seu título, traduzido em idioma diferente do

existente no texto, geralmente em inglês (Abstract). Para sua

elaboração, ver seção 6.9;

- palavras-chave em idioma estrangeiro: elemento obrigatório, versão

das palavras-chave em idioma do texto para o mesmo idioma do resumo

em idioma estrangeiro. Deve figurar abaixo do resumo em idioma

estrangeiro, antecedidas da expressão na versão do idioma estrangeiro;

se em inglês, Keywords:
Exemplo:

Keywords: Eletronicjournals; Journais acquisitions Coilection management

- notas explicativas: para sua apresentação, ver seção 6.4.1.1;

- referências: elemento obrigatório, é a lista dos documentos citados no

corpo do artigo. Para sua elaboração, ver seção 6.6;

- glossário: elemento opcional, elaborado em ordem alfabética. Para sua

apresentação, ver modelo em anexo (fig. 4.15);

- apêndice(s) e anexo(s): constituem elementos opcionais. De acordo

com a NBR-6022, anexo é texto ou "documento não elaborado pelo autor

que serve de fundamentação, comprovação ou ilustração" ao texto do

artigo. Apêndice "é texto ou documento elaborado pelo autor a fim de

complementar sua argumentação" (ASSOCIAÇÃO..., 2003, p. 2). Para

sua apresentação, ver seção 6.7;

- agradecimentos do autor e data de entrega dos trabalhos à redação

da publicação devem aparecer no final dos elementos pós-textuais.
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3.4 Elementos pós-textuais

3.4.1 Índice(s)

Anualmente, deve ser elaborado índice de assuntos e/ou autores

correspondentes a todos os fascículos do ano, podendo integrar o último

fascículo do ano ou o primeiro fascículo do volume seguinte, ou em fascículo

independente (ver seção 6.8). Pode também ser apresentado índice

cumulativo, de forma independente, abrangendo vários volumes.

3.4.2 Instruções editoriais para os autores

Cada fascículo deve conter, de forma clara e objetiva, orientações para

os autores dos artigos, com esclarecimentos quanto ao campo de atuação e

aos objetivos do periódico, além das normas para redação e apresentação de

seus trabalhos. Essas instruções devem ser impressas na última página

numerada do fascículo ou na terceira capa. Para sua apresentação, ver modelo

no anexo (Fig. 2.7 do anexo).

3.5 Outras seções

Podem ser apresentadas outras seções após os artigos, tais como:

comunicações, notas de livros, resenhas de publicações e noticiosos

(FRANÇA, 2001, p. 51).

3.6 Suplemento

É o material de complementação que acompanha alguns fascículos,

podendo ter periodicidade e/ou numeração própria. A existência do suplemento

deve ser mencionada no anverso da folha de rosto do fascículo ao qual

pertence, na ficha catalográfica e no seu editorial. Para a publicação de
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suplemento independente, ver seção 6 da NBR-6021 (ASSOCIAÇÃO..., 2003,

P.9).

3.7 Número especial

Constitui "unidade da publicação que aborda um assunto específico;

também chamado de edição especial" (ASSOCIAÇÃO..., 2003, p. 2). Pode

constituir um fascículo dependente, utilizando o "mesmo título, a mesma

numeração [...] e o mesmo código ISSN, porém com paginação própria", ou

independente, "com título próprio [ ... ], paginação e identificação próprias [...] e

seu próprio código ISSN" (ASSOCIAÇÃO..., 2003, p. 3).

3.8 Separata

É a impressão, em separado, do artigo de um fascículo. Na folha de

rosto da separata devem constar: autor e título, legenda bibliográfica do

fascículo antecedida da expressão "separata de", e editor.

3.9 Numeração

A numeração das páginas dos fascículos deve ser seqüencial, em

algarismos arábicos, e contínua ao longo dos números que constituem um

volume, excluindo-se a capa e eventuais encartes, recomeçando em cada

volume.

As páginas iniciais e finais da publicação, como um todo e de uma parte,

são indicadas na legenda bibliográfica e devem ser separadas por hífen, sem

espacejamento.
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4 ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DO TEXTO LEGAL1

As publicações que contenham texto legal devem adotar, no que

couber, as normas estabelecidas para as publicações não-periódicas. Assim,

para os elementos pré-textuais (capa, folha de rosto, sumário, etc.) e pós-

textuais (índice, etc.), aplicar as normas estabelecidas nas seções 2 e 6, e para

a parte textual da norma, as regras específicas a seguir.

4.1 Estrutura do texto legal

A sistematização do texto legal, mais complexo, geralmente observa a

seguinte estrutura: Partes, Livros, Títulos, Capítulos, Seções, Subseções e

Artigos (ver anexo 3).

4.1.1 Sistematização do texto/agrupamento de artigos

A unidade básica de articulação é o artigo. O agrupamento de artigos

pode constituir subseções; o de subseções, seção; o de seções, capítulo. Um

conjunto de capítulos constitui o título; o de títulos, livro; o de livros, partes.

Estas podem ser subdivididas em parte geral e parte especial ou,

excepcionalmente, partes expressas em numeral ordinal, por extenso (parte

primeira, parte segunda, etc.).

Numeram-se as subseções, seções, capítulos, títulos e livros com

algarismos romanos. Os respectivos títulos de cada divisão e/ou subdivisão

devem ser centralizados, observando-se a hierarquia, utilizando recursos que

demonstrem subordinação entre eles. Deve ser adotado o mesmo tipo de fonte

usada para o texto da norma, mas de tamanho diferente para cada divisão,

como no exemplo seguinte:

1 Texto baseado em: Informações básicas 1999 (MINAS GERAIS .... 1998), na Lei
Complementar n° 95/1998 (BRASIL .... 1998), na Lei Complementar n° 107/2001 (BRASIL
2001) e no Decreto n°4.176/2002 (BRASIL..., 2002).



Modelo:
PARTE GERAL ou PARTE PRIMEIRA (caixa alta com negrito)
LIVRO II (caixa alta com negrito)
TÍTULO 1 (caixa alta com negrito)
CAPÍTULO 1 (caixa alta sem negrito)
Seção 1 (caixa baixa com negrito)
Subseção 1 (caixa baixa sem negrito)

Exemplo:
TÍTULO II

DAS SESSÕES LEGISLATIVAS
CAPÍTULO 1

DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO II

DAS REUNIÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Seção 1

Disposições Gerais
Seção II

Das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias
Subseção 1

Do Transcurso de Reunião
Subseção II

Do Expediente

46



4.1.2 Partes constitutivas

Compreendem a estrutura do texto legal três partes básicas:

a) Parte preliminar constituída de:

a)l Epígrafe: designação da espécie normativa, seguida do número de

ordem e da data de promulgação, devendo ser apresentada em caracteres

maiúsculos, sem negrito e de forma centralizada em relação ao texto

normativo.

LEI 13.695, DE 10 DE SETEMBRO DE 2000.

a)Il Ementa: resumo conciso do conteúdo da norma, apresentada em

caracteres maiúsculos e minúsculos, alinhado na margem direita, no mesmo

corpo do texto da norma.

Dispõe sobre a implantação de sinalização nas rodovias vicinais rurais.

a)lll Preâmbulo: referência ao órgão legiferante ou instituição

competente, iniciando parágrafo e finalizando por dois pontos.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou

e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

a)IV Enunciado do objeto.

a)V Indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas.

b) Parte normativa

As disposições normativas compreendem o texto da norma que pode se

dividir em artigos, estes em parágrafos ou em incisos; os parágrafos em

incisos; estes em alíneas, e estas em itens.
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b)l Artigos

Os artigos são indicados pela abreviatura "Art. ", seguida de numeração

ordinal consecutiva até o artigo nono (Art. l, Art. 2 0, etc.) e, a partir deste,

numeração cardinal, seguido de ponto final (Art. 10.). A numeração do artigo é

separada do texto por dois espaços em branco, sem traços ou outros sinais. O

texto do artigo inicia-se por letra maiúscula e termina por ponto, exceto se

desdobrar-se em parágrafos e em incisos, quando se encerra por dois pontos.

b)ll Parágrafos

São indicados pelo sinal gráfico "", seguido de numeração ordinal até o

nono parágrafo ( 1°, § 20 , etc.) e cardinal a partir deste, seguido de ponto (

10., § 11., etc.) e separado do texto por dois espaços em branco. Usa-se a

expressão "Parágrafo único" quando há um só parágrafo, seguida de ponto e

separada do texto por dois espaços em branco. O texto do parágrafo único e

dos parágrafos é iniciado com letra maiúscula e encerrado por ponto final,

exceto se for desdobrado em incisos, caso em que será finalizado por dois

pontos.

b)lIl Incisos

São o desdobramento do artigo ou do parágrafo, destinados a

enumerações. A numeração dos incisos é feita por algarismos romanos,

seguidos de travessão e terminados por ponto-e-vírgula, ou por dois pontos

quando se desdobrar em alíneas, ou por ponto final quando for o último. O

texto deve ser separado por um espaço em branco da indicação do inciso e

iniciado por letra minúscula, exceto se a primeira palavra for nome próprio.

Podem desdobrar-se em alíneas.

b)IV Alíneas

São adotadas para a subdivisão dos parágrafos ou dos incisos, em letra

minúscula, seguidas de parêntese, separadas do texto por um espaço em

branco. O texto inicia-se por letra minúscula, exceto se a primeira palavra for

nome próprio. Terminam com ponto-e-vírgula, ou com dois pontos quando se
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desdobrarem em itens; ou com ponto final quando for a última. O

desdobramento das alíneas faz-se em itens.

b)V Itens

Indicados por algarismos arábicos, seguidos de ponto e separados do

texto por um espaço em branco. O texto dos itens inicia-se com letra

minúscula, exceto quando se tratar de nome próprio, e termina com ponto-e-

vírgula, exceto o último, que se encerra com ponto final.

c) Parte final

cil Cláusula de vigência

É o dispositivo que determina a data em que a lei entra em vigor.

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

c)lI Cláusula de revogação

Esta cláusula declara a revogação das disposições em contrário. A

revogação, pela lei nova, de lei anterior ou de determinadas disposições de

outra lei deve ser expressa e específica a elas.

Revogam-se as disposições em contrário.

c)Ill Fecho

Local e data, por extenso.

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2000.
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c)IV Assinatura da autoridade competente

Aécio Neves - Governador do Estado

Mauri Torres - Presidente da ALMG

d) Anexo

Constitui matéria importante para o entendimento do texto da norma. É

colocado ao seu final porque, se localizado no texto, prejudicaria a sua

apresentação. Quando existir mais de um anexo, eles devem ser numerados

em algarismos romanos.

4.1.3 Apresentação gráfica

a) Espaçamento

- entrelinhas: espaço simples;

- entre uma articulação e outra: espaço duplo;

- titulação dos agrupamentos (títulos, capítulos, seções, subseções),

entre uma titulação e outra e entre ela e o texto: espaço duplo;

- recuo para artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens: seis espaços

laterais; as demais linhas iniciam-se na margem esquerda.

b) Fonte

Times New Roman, corpo 12.

c) Margens

- esquerda: dois centímetros;

- direita: um centímetro.

d) Papel: tamanho A4.
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5 VÍDEO/GRAVAÇÕES DE SOM

Considera-se obra audiovisual

"a que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que
tenha a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a
impressão de movimento, independentemente dos processos de
sua captação, do suporte usado inicial ou posteriormente para
fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculação" -
alínea i do inciso VIII do art. 50 da Lei n° 9.610/1998 (BRASIL...,
1998).

Constituem elementos necessários à identificação e apresentação das

gravações de som (CDs, fitas, filmes, etc.):

a) autor/executor/produtor;

b) título;

c) local;

d) data ou ano;

e) número de unidades físicas;

f) tempo de duração/gravação, em minutos;

g) características de som, indicando a presença ou ausência de trilha

sonora (son. ou mudo);

h) cor, indicando se é colorido ou em preto e branco (color. ou p&b). Se
colorido, especificar o sistema utilizado;

i) dimensões, registro de bitola (largura da gravação do vídeo em
milímetros);

j) sistema de gravação (VHS, Betamax, etc.);
1) ficha técnica:

- roteiro/argumento;

- consultoria;

- supervisão;

- operador de VT;

- imagens/fotografia;

- computação gráfica;

- edição;



- produção executiva;

- áudio/trilha sonora;

- locução/narração;

- direção;

- produção/direção;

- capa/formatação;

- texto;

m) autoridades responsáveis: elemento opcional (ver seção 2.2.3).

A exibição desses elementos na primeira e segunda capas e na

lombada, se houver, dos CD's, fitas de vídeo e filmes deve adotar, na medida

do possível, as normas para apresentação das publicações não-periódicas, que

podem ser consultadas na seção 2 deste Manual.
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6 DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS APLICÁVEIS ÀS PUBLICAÇÕES
NÃO-PERIÓDICAS E PERIÓDICAS

6.1 Sumário

Impropriamente denominado índice, o sumário é a "enumeração das

divisões, seções e outras partes de uma publicação, na mesma ordem e grafia

em que a matéria nele se sucede" (ASSOCIAÇÃO..., 2003, p. 2), inclusive dos

elementos pré-textuais (lista de ilustrações, se houver, prefácio/apresentação,

etc.) e pós-textuais (anexo, se houver, referências/fontes bibliográficas, etc.).

No sumário, devem ser indicados para cada divisão ou seção e subseções,

quando houver:

a) o indicativo das seções: grupo numérico que permite a localização de

uma seção, subseção;

b) o nome do autor ou dos autores;

c) o título e o subtítulo no idioma de seus respectivos conteúdos;

d) o número da primeira página da respectiva seção, subseção, etc., ou

das páginas inicial e final, separadas por hífen.

A apresentação gráfica do sumário deve ser de forma a destacar a

subordinação ou hierarquia de cada item (Ver fig. 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 do anexo).

6.1.1 Localização

a) Em publicações não-periódicas: após a folha de rosto como último

elemento pré-textual (ver seção 2);

b) em publicações periódicas: no anverso da folha de rosto, mesmo

quando esta for a primeira capa da publicação (ver seção 3).



6.2 Numeração progressiva

É um sistema de divisão do texto de modo a expor com clareza a

seqüência, importância e inter-relacionamento da matéria e a permitir a

localização imediata de cada parte.

Nesse sistema, cada seção primária (ou capítulos) é subdividida em

seções secundárias, terciárias, etc. Recomenda-se subdividir, no máximo, até a

seção quinária:

a) Seção primária: resulta da primeira divisão do texto, sendo numerada

com um só dígito.

b) Seção secundária: é resultante da divisão da seção primária, devendo

ser numerada com dois dígitos.

c) Seções terciárias, quaternárias e quinárias: são numeradas com três,

quatro e cinco dígitos, respectivamente.

Na numeração de cada seção ou subseção são empregados algarismos

arábicos.

Seção primária
	Seção secundária

	Seção terciária

1
	

1.1
	

1.1.1

2
	

2.1
	

2.1.1

3
	

3.1
	

3.1.1

Os títulos das seções e subseções são destacados, gradativamente, de

forma a identificar a hierarquia, usando-se letra maiúscula com negrito, itálico

ou grifo e redondo; letra maiúscula e minúscula com negrito; letra minúscula

sem negrito.
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2 PSICOLOGIA APLICADA AO TRÂNSITO	(seção primária)
2.1 Trânsito	 (seção secundária)
2.1.1 As fases do comportamento	 (seção terciária)
2.1.1.1 Tomada de informações	 (seção quaternária)
2.1.1.1.1 Informações indiretas	 (seção quinária)

Quando for necessário enumerar os diversos assuntos de uma seção ou

subseção (itens) que não possua título, esta pode ser subdividida em alíneas,

ordenadas alfabeticamente, por letras minúsculas, seguidas de parênteses, e

estas em subalíneas.

a) Obstáculos

b) As fases do comportamento de trânsito

b)l Tomada de informações

b)ll Tomada de decisão

- Decisão direta

6.3 Citações

Citação é a "menção [no texto] de uma informação extraída de outra

fonte" (ASSOCIAÇÃO..., 2002, p. 1). É usada para enfatizar e/ou comprovar
idéias desenvolvidas pelo autor.

A citação pode ser:

a) direta: quando se faz a "transcrição textual de parte da obra do autor

consultado" (ASSOCIAÇÃO..., 2002, p. 2);

b) indireta: quando se reproduzem as idéias de outro autor consultado:
c) mista: quando se utilizam termos ou expressões de um autor

consultado, precedidos, intercalados ou seguidos de suas próprias
palavras:
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d) citação de citação: quando se menciona um documento. ao  qual não

se teve acesso, mas do qual se tomou conhecimento pela sua citação

em outro trabalho.

6.3.1 Regras gerais de apresentação1

a) As citações diretas, no texto, até três linhas, devem vir entre aspas

duplas; quando a citação já contém palavras ou expressões entre aspas

duplas, estas são substituídas por aspas simples; podem, também, ser

adotados caracteres e entrelinhas menores que os do texto (ver 7.1.7);

b) as citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem vir

destacadas, em bloco, com recuo de 12 toques da margem esquerda,

em espaço simples, ou com letra menor que a do texto e sem aspas (ver

7.1.7);

c) os acréscimos, supressões, interpolações ou comentários a uma

citação direta devem vir entre colchetes []. A omissão de um parágrafo

completo deve ser indicada por linha ponteada;

d) as incorreções ou incoerências no texto citado são indicadas pela

expressão "Sic", entre parênteses, após sua ocorrência;

e) para destacar palavras ou frases numa citação direta, usar grifo ou

negrito ou itálico, apresentando ao final do enunciado, entre parênteses,

a expressão "grifo nosso", ou "grifo do autor" caso o destaque já faça

parte da obra consultada;

f) para tradução de trecho de outro autor, usar a expressão "tradução

nossa", entre parênteses, ao final da citação;

g) são usados o ponto de interrogação (?) para dúvidas no texto citado e

o ponto de exclamação (!) para dar ênfase, no trecho citado, ambos

entre parênteses;

h) as informações obtidas de canais informais (palestras, debates,

comunicações, etc.) devem ser indicadas pela expressão "informação

verbal" ou pela palavra "entrevista", conforme o caso, entre colchetes,

1 Texto baseado no artigo de Schirm et ai. (1989).
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logo após a citação, mencionando-se os dados disponíveis em nota de

rodapé;

i) é indispensável que seja indicada a fonte da qual se extraiu a citação

ou informação, por meio de referência completa, que pode aparecer:

- incluída no texto;

- parte no texto, parte em nota de rodapé;

- em nota de rodapé;

- em lista de referência, no final do texto;

j) citação de documentos históricos deve vir na mesma grafia em que foi

apresentada;

1) é necessário indicar a página da qual foi extraída a citação direta;

rn) para citação de trabalhos em fase de elaboração, indicar no texto a

expressão "em fase de elaboração", entre parênteses, após a citação, e

os dados disponíveis, no rodapé.

6.3.2 Sistemas de chamada

A indicação da fonte de onde se retirou a citação ou informação deve ser

apresentada de acordo com os sistemas de chamada alfabético ou numérico,

devendo ser adotado um único sistema no decorrer do texto.

6.3.2.1 Sistema autor-data ou alfabético

Nesse sistema, a indicação da fonte de onde foram retiradas as citações

ou informações é feita empregando-se o sobrenome do autor ou o nome da

instituição responsável; quando não houver, pela primeira palavra do título da

publicação, em letras maiúsculas, seguido de reticências, separado por vírgula

da data de publicação da obra e entre parênteses. No caso de citações diretas,

indicar também a página de onde foi retirada a citação (ver fig. 4.11 e 4.12).

No caso de coincidência de sobrenomes de autores, acrescentam-se

seus prenomes por extenso, se necessário. As citações de documentos de um
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mesmo autor, publicados num mesmo ano, podem ser distinguidas pelo
acréscimo de letras minúsculas, em ordem alfabética, após a data.

Exemplos:
Silva (1989);
Castro (1993, p. 4);
(CASTRO, 1993, p. 4);
(DAVES, 1966 apudFLEURY, 1978, p. 1);
(SOUSA, 1995);
(CONJUNTURA..., 1995, p. 33);
(BARBOSA, C., 1958);
(BARBOSA, O., 1958);
(BARBOSA, Cássio, 1965);
(BARBOSA, Celso, 1965);
(SILVA, 1990; ARAÚJO, 1990; SOARES, 1998);
(SILVA, 1970; 1975; 1990);
(ARAÚJO, 1998a);
(ARAÚJO, 1998b).

A adoção desse sistema permite a correlação com a lista de referências
no final do texto, da seção ou do capítulo, devendo ser ordenada
alfabeticamente, podendo cada referência ser numerada ou não (ver seção
66.5).

6.3.2.2 Sistema numérico

Nesse sistema a indicação dos documentos de onde foram retiradas as
citações ou informações é feita pelas chamadas numéricas consecutivas, em
algarismos arábicos. As referências são numeradas na mesma ordem em que
aparecem no texto.
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As chamadas numéricas remetem para a seção Referências, ou para as

notas, que podem ser apresentadas em rodapé, no final do texto, da seção ou

do capítulo. Entretanto, a NBR-10520, da ABNT, recomenda que esse sistema

"não deve ser utilizado quando há notas de rodapé (ASSOCIAÇÃO..., 2002, p.

4).

Exemplo:

- No texto remetendo para a seção Referências:

Silva e Sousa (1), Rodrigues (2)

- No texto remetendo para as notas de rodapé, notas em fim de texto,

seção ou capítulo:

Silva e Sousa 1, Rodrigues 2

6.4 Notas2

As notas são indicações, observações ou esclarecimentos feitos pelo

autor, tradutor ou editor que, se incluídas no texto, prejudicariam a seqüência

de seu desenvolvimento.

De acordo com a NBR-10520, da ABNT, "deve-se utilizar o sistema

autor-data para as citações no texto e o numérico para notas explicativas"

(ASSOCIAÇÃO..., 2002, p. 5), mas, nos textos editados pela ALEMO, o

sistema numérico também poderá ser usado para as notas de referência.

As notas são usadas para:

a) indicar a fonte da qual se extraiu a citação ou informação;

b) fazer comentários ou dar qualquer informação;

2 Texto baseado no artigo de Schirm et ai. (1989).
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c) remeter a outros autores relacionados com o assunto, etc.

As notas podem vir:

a) no pé de página (nota de rodapé);

b) no final da seção ou do capítulo;

c) no final do texto;

d) na margem esquerda ou direita da mancha gráfica.

Os procedimentos adotados para a apresentação das notas de rodapé

são os mesmos a serem aplicados ou adaptados às notas em final de seção ou

capítulo, no final do texto ou na margem esquerda ou direita da mancha (ver

fig. 4.14 do anexo).

6.4.1 Notas de rodapé

A numeração das notas de rodapé deve ser como nas chamadas do

texto, em algarismos arábicos, em posição elevada, podendo ser reiniciada em

cada seção ou capítulo, ou ser consecutiva em todo o texto.

Para as notas do tradutor e do editor, utilizar o asterisco (*), sendo as do

tradutor precedidas da abreviatura N.T. (notas do tradutor).

Para a apresentação das notas de rodapé, recomenda-se adotar

caracteres e entrelinhas menores que os do texto. As notas devem figurar na

mesma página em que aparece a chamada numérica, dentro da mancha

gráfica, separadas do texto por um espaço em branco e por um filete de 3 cm,

a partir da margem esquerda (ASSOCIAÇÃO..., 2002). São "alinhadas, a partir

da segunda linha da mesma referência, abaixo da primeira letra da primeira

palavra, de forma a destacar o expoente e sem espaço entre elas"

(ASSOCIAÇÃO..., 2002, p. 3).

As obras citadas em rodapé deverão constar da lista que constituirá a

seção Referências, apresentada ao final da publicação.

As notas de rodapé podem ser explicativas e/ou de referência.
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6.4.1.1 Notas explicativas

São aquelas usadas para comentários, esclarecimentos, explanações ou

informações que, apesar de importantes, não devem ser incluídos no texto. A

numeração das notas é em algarismos arábicos e de forma consecutiva para

todo o texto ou capítulo, seção ou parte.

1 0 poeta Adam Mickiewies, nascido em 1798, é tido como fundador do
Romantismo polonês.

6.4.1.2	Notas de referência

São as indicações das fontes das citações ou informações feitas no

texto, por meio de uma referência completa, isto é, com os dados essenciais à

identificação da obra (ver seção 6.6).

Para menções posteriores aos mesmos documentos, podem ser usadas

as seguintes expressões latinas, abreviadas quando for o caso:

a) Id. (idem = mesmo autor): expressão usada para nota cujo autor da

obra citada é o mesmo da nota anterior.

1 MEIRELLES, H.L. Direito administrativo brasileiro. 20. ed. São Paulo:
Malheiros Ed., 1995.

21d. Direito municipal brasileiro. 6. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 1990.

b) Ibid. (ibidem = na mesma obra): expressão usada quando duas ou

mais notas referem-se à mesma obra, sendo apresentadas na mesma

página, uma imediatamente após a outra.

'ECO H. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1977. p. 13.
2 1b/d p. 13.

3lbid., P. 95.
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c) Op.cit. (opus citatum = obra citada): essa expressão significa que está

se referindo à obra citada em páginas anteriores ou na mesma página,

tendo ou não outra nota intercalada.

'ECO. H. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1977. p. 42.
2CASTRO, C. M. e. Estrutura e apresentação de publicações.
São Paulo: McGraw-Hill, 1976.
3ECO, H., op. cit., p. 23.

d) Passim (= aqui e ali): expressão usada para indicar que a informação

obtida é tratada em várias passagens ao longo do texto referido.

1 ECO, H. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1977. passim.

e) Apud (= citado por, conforme, segundo): expressão usada quando se

transcreve citação de um autor por outro autor, da fonte que se está

consultando diretamente. Pode também ser usada no texto.

1 HELD, D. Modeis of democracy. Stanford: University Press, 1987 apud
FERES, O. A análise da teoria democrática na perspectiva de Sartori.
Cadernos da Escola do Legislativo, Belo Horizonte, v. 1, n. 2, p.145 -
148, jul./dez. 1994.

Segundo Silva (1985 apud COSTA, 2002, p. 33)
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f) Cf. (= Confira, confronte)

Cf. Silva (2001, p. 67).

g) Et seq. (sequentia = seguinte ou que se segue).

Segundo Silva (1985 apud COSTA, 2002, p. 33 etseq.)

6.4.1.3	Notas explicativas/de referência

São notas que contêm comentários ou dão explicações, acompanhadas

da referência da qual se extraiu a informação.

'Todas as informações aqui utilizadas foram extraídas das publicações da
Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/MG): BOLETIM ORÇAMENTÁRIO
E FINANCEIRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Belo Horizonte:
SEF, out. 2003.

6.5 Ilustrações

As ilustrações compreendem figuras (desenhos, esquemas, diagramas,

fluxogramas, organogramas, cronogramas), gráficos, mapas, plantas,

fotografias, quadros, tabelas, etc. Podem ser especificadas por tipo ou

denominadas pela palavra "figura" ou por sua abreviatura - "fig.". Poderá ser

apresentada lista das ilustrações, agrupadas por tipo, com a denominação de

"ilustrações", ou numa única ordem sob a denominação de "figura", que

antecederá o texto da publicação (ver seção 2.2.7):
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a) localização: devem localizar-se o mais próximo possível da parte do

texto onde são citadas, quando indispensáveis à sua compreensão; caso

contrário, após o texto, como anexo;

b) numeração: deverão ser numeradas em algarismos arábicos, de

forma consecutiva para todo o texto ou iniciando-se a cada seção ou

capítulo: FIGURA 1, 2, etc... ou 2.2, etc... (figura 2, da seção 2);

c) apresentação: identificadas pela palavra designativa, seguida do

número de ordem de ocorrência no texto e do respectivo título. A fonte

de onde foram extraídas as informações ou a legenda explicativa

também devem constar em sua parte inferior.

65.1 Tabelas e quadros

De acordo com as "Normas de apresentação tabular" (IBGE, 1993, p.9),

tabela é "forma não discursiva de apresentar informações, das quais o dado

numérico se destaca como informação central. Na sua forma identificam-se

espaços e elementos". Para a ABNT, "as tabelas apresentam informações

tratadas estatisticamente; os quadros contêm informações textuais agrupadas

em colunas" (ASSOCIAÇÃO..., 1993, p. 3).

As tabelas e os quadros devem conter (ver fig. 4.9 do anexo):

a) numeração: independente e consecutiva, no decorrer do texto ou ao

longo de todo o texto, ou por capítulos, em algarismos arábicos,

precedida da palavra tabela, ou quadro, inscrita no topo;

b) título: colocado na parte superior, com a idéia exata de seu conteúdo,

identificando o fenômeno estudado, a sua localização e a referência no

tempo a que o fato corresponde, de acordo com a NBR-5892

(ASSOCIAÇÃO..., 1989);

c) moldura: com, no mínimo, três traços horizontais paralelos para

separar os títulos das colunas no cabeçalho e fechar a tabela ou o

quadro ao pé;
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d) cabeçalho: indicando o conteúdo das colunas, por extenso, sem

abreviações;

e) indicador de linha: indicando o conteúdo das linhas, por extenso, sem

abreviações;

f) fonte: apresentada no rodapé da tabela ou do quadro, indicando a

entidade ou entidades responsáveis pelo levantamento, fornecimento ou

elaboração dos dados, por extenso; se os dados foram obtidos em

publicações, indica-se como fonte a própria publicação, em forma de

referência, citando as páginas de onde foram extraídas as informações.

Para elaboração da referência, ver seção 6.6.

As tabelas e os quadros poderão conter, sempre que necessário, as

seguintes informações:

a) notas: quando houver necessidade de esclarecimento de natureza

geral do seu conteúdo, inscrita no rodapé, logo após a fonte;

b) chamadas: quando houver necessidade de esclarecimentos

específicos, indicadas por algarismos arábicos, entre parênteses, à

esquerda das casas e à direita das especificações do cabeçalho ou do

indicador de linha, distribuídas de cima para baixo e da esquerda para a

direita, em ordem crescente de numeração, sucessivamente. Chamadas,

no rodapé da tabela ou do quadro, obedecerão à ordem em que neles

aparecer, separando-se umas das outras por um ponto.

6.5.1.1 Unidades de medida

A unidade de medida deve ser indicada com símbolos ou palavras,

inscrita no espaço do cabeçalho ou nas colunas indicadoras, entre parênteses,

sempre que houver necessidade de se indicar a expressão quantitativa ou

metrológica dos dados numéricos. A apresentação de unidade de medida deve

obedecer às disposições do Decreto federal n° 81.621, de 3/5/1978, que

aprova o Quadro Geral de Unidades de Medida (BRASIL, 1978), em

substituição ao Anexo do Decreto n°63.233, de 12/9/1968.
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6.5.1.2 Dado numérico

O dado numérico deve ser em algarismos arábicos e sua apresentação

deve obedecer às disposições do Decreto federal n° 81.621, de 3 de maio de

1978 (BRASIL, 1978), no que se refere à grafia dos números.

6.5.1.3 Sinal convencional

Sempre que necessário, a substituição de um dado numérico pode ser

feita por um dos sinais a seguir, conforme o caso, e o seu significado ser

apresentado em nota geral:

a) 	dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento;

b).. não se aplica dado numérico;

c) ... dado numérico não disponível;

d) X dado numérico omitido a fim de evitar a individualização da

informação;

0,00	dado numérico igual a zero, resultante de arredondamento.

6.5.2 Gráficos

O gráfico representa a tabela estatística e deve ser auto-explicativo,

evitando, dessa forma, consultas a ela.

Os elementos que podem compor o gráfico são (ver fig. 4.10 do anexo):

a) o título: deve identificar o fenômeno estudado, a sua localização e a

data;

b) a fonte do gráfico: deve ser a mesma da tabela que lhe deu origem ou

a indicação do órgão responsável pela sua elaboração;

66



c a escala: são os pontos que representam uma seqüência ordenada de

valores marcados no sistema de coordenadas cartesianas;

d) para as notas e chamadas, adotar os mesmos procedimentos

mencionados para as tabelas (ver seção 6.5.1);

e a legenda: descreve as convenções utilizadas no gráfico. Deve

aparecer, de preferência, no canto direito, abaixo do gráfico.

6.5.3 Mapas

Os mapas devem conter os seguintes elementos:

a) legenda contendo a descrição das convenções e dos símbolos

utilizados no mapa;

b) indicação do norte;

c) selo, devendo localizar-se no canto inferior direito com os seguintes

dados: logomarca da instituição, título do mapa, assinatura do

desenhista, data, fonte, escala gráfica ou numérica e número do mapa.

6.6 Referências e lista de referências

Segundo a NBR-6023, referência é o "conjunto padronizado de

elementos descritivos, retirados de um documento que permite sua

identificação individual" (ASSOCIAÇÃO..., 2002, p. 2).

6.6.1 Localização

A referência pode localizar-se:

- em nota de rodapé ou de final de texto ou de capítulo;

- em lista de referências;

- antecedendo resumos, resenhas e recensões (ASSOCIAÇÃO..., 2002,

p.3).
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6.6.2 Elementos das referências

As referências são constituídas de:

a) elementos essenciais: indispensáveis à identificação do documento

(autor, abreviado ou não; título, em negrito, grifado ou em itálico;

subtítulo, se houver: edição; local; editor(a); data de publicação). Quando

não for possível identificar a autoria, a entrada dar-se-á pelo título, com a

primeira palavra destacada em maiúsculas;

b) elementos complementares: acrescentados aos elementos essenciais,

permitem melhor identificação dos documentos (total de páginas ou

volumes, série editorial, notas, ISBN, ISSN, endereço eletrônico, etc.).

6.6.3 Transcrição dos elementos e apresentação das referências

Os elementos de uma referência devem ser extraídos da fonte que se

está consultando. Caso isso não seja possível, indicam-se entre colchetes [] as

informações extraídas de outras fontes. Para os documentos eletrônicos,

deve-se indicar "os dados [ ... ] usados para os documentos convencionais,

acrescentando-se os específicos que possibilitem sua localização e

recuperação, como, por exemplo, o endereço eletrônico" (FRANÇA, 2001, p.

148), apresentado entre os sinais <>, precedido da expressão "Disponível em:"

e a data do acesso ao documento, precedida da expressão "Acesso em:"

(ASSOCIAÇÃO..., 2002).

Esses elementos devem ser apresentados obedecendo a uma ordem

padronizada, alinhados somente à margem esquerda, em espaço simples, e

separadas entre si por espaço duplo, conforme os modelos e exemplos a

seguir.
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6.6.4 Modelos de referências

6.6.4.1 Livros, folhetos, etc.

Modelo:

SOBRENOME DO(S) AUTOR(ES), Nome.(abreviado ou não) II Título do
livro: subtítulo, se houver. II Número de edição II Local de publicação:
Editor(a) (quando não coincidir com o autor), Ano de publicação II Número
total de páginas ou volumes. (Nome e número da série, se houver).

Exemplos:

DIAS, G. Gonçalves Dias: poesia. 11. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1983.
87 p. (Nossos clássicos, 18).
ENCICLOPÉDIA Mirador Internacional.	São Paulo:	Encyclopaedia
Britannica do Brasil, 1975. 20v.

ALVES, Castro. Navio negreiro. [S.l.]: Virtual Books, 2000. Disponível em:
<http://www.terra.com.br/virtualbooks/frebook/port/Lport2/navio  negreiro.htm>.
Acesso em: 10 jan. 2003.

6.6.4.2 Parte de monografia (parte de coletânea, capítulo de livro, volume,

etc.), trabalhos apresentados em eventos (parte do evento)

Modelo:

SOBRENOME DO(S) AUTOR(ES), Nome (da parte referenciada). Título
da parte referenciada. In: Referência da publicação no todo. II
página(s) da parte referenciada ou número do volume.

Exemplo 1: Capítulo de livro com autoria própria

ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI,
G.; SCHMIDT, J. (Org.). História dos jovens 2. São Paulo: Companhia
das Letras, 1996. p. 7-16.
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Exemplo 2: Capítulo de livro

SOARES,	F.;	BURLAMAQUI,	O.	K.	Dados	estatísticos,
microrregiões. In:	. Pesquisas brasileiras, 1. e 2. graus. São
Paulo: Formar, 1972. v. 3.

Exemplo 3: Parte de coletânea

ORLANDO FILHO, J., LEME, E. J. de A. Utilização agrícola dos resíduos
da agroindústria canavieira. In: SIMPOSIO SOBRE FERTILIZANTES NA
AGRICULTURA BRASILEIRA, 1984, Brasília. Anais... Brasília:
EMBRAPA, 1984. p. 451-475.

Exemplo 4: Parte em documento eletrônico

POLÍTICA. In: DICIONÁRIO da língua portuguesa. Lisboa: Priberam
Informática, 1998. Disponível em: <http://www.priberam.pt'dIDLPO>.
Acesso em: 8 mar. 1999.

Exemplo 5: Parte de monografia em meio eletrônico

SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Meio Ambiente. Tratados e
organizações ambientais em matéria de meio ambiente. In:
Entendendo o meio ambiente. São Paulo, 1999. v. 1. Disponível em:
<http://www.bdt.org.br/smaJentendendo/atuaI.htm >. Acesso em: 8 mar.
1999.

6.6.4.3 Publicação periódica (revistas, jornais, etc.)

a) Consideradas como um todo (coleção)

Modelo:
TÍTULO DO PERIÓDICO (revista ou jornal). Local de publicação: Editor,
Data (ano) do primeiro volume e, se cessou, também a do último.
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Exemplo 1:

CADERNOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO. Belo Horizonte: Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, 1994 -	Semestral.

Exemplo 2:

REVISTA
	

BRASILEIRA	DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro:
IBGE, 1939-	• Trimestral. Absorveu Boletim Geográfico do IBGE, índice
acumulado, 1939-1983. ISSN 0034-723

b) Artigos de periódico (revista, jornal, etc. Inclui volume, fascículos,

números especiais, suplementos, etc.)

Modelo:
SOBRENOME DO(S) AUTOR(ES), Nome, se houver. II Título do artigo:
subtítulo, se houver. Título da Revista ou Jornal.!! Local de publicação,
Número do volume e/ou ano, número do fascículo, páginas inicial e final
do artigo, período e data.

Exemplos:

MOURA, A. S. de. Direito de habitação às classes de baixa renda.
Ciência & Trópico, Recife, v. 11, n. 1, p. 71-78, jan./jun. 1983.

METODOLOGIA do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.
Revista Brasileira de Estatística, Rio de Janeiro, v. 41, n. 162, p. 323-
330, abr./jun. 1980.

AS 500 maiores empresas do Brasil. Conjuntura Econômica, Rio de
Janeiro, v. 38, n. 9, set. 1984. Edição especial.

Exemplo: Artigo de revista em meio eletrônico

RIBEIRO, P. S. G. Adoção à brasileira: uma análise sócio-jurídica.
Datavenia, São Paulo, v. 3, n. 18, ago. 1998. Disponível em:
<http://www.datavenia.inf.br/frameartig.html >. Acesso em: 10 set. 1998.
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c) Artigos em jornais

Modelo:

SOBRENOME DO(S) AUTOR(ES), Nome, se houver. Título do artigo:
subtítulo, se houver. Título do Jornal, local de publicação, data de
publicação (dia, mês, ano). Número ou título do Caderno, seção,
suplemento, página(s) do artigo referenciado.

Exemplo 1:

COUTINHO, W. O Paço da Cidade retorna ao seu brilho barroco. Jornal do
Brasil, Rio de Janeiro, 6 mar. 1985. Caderno B, p. 6.

Exemplo 2: Artigo de jornal em meio eletrônico

ARRANJO tributário. Diário do Nordeste Onhine, Fortaleza, 27 nov. 1998.
Disponível em: http://www.diario do nordeste. com . br>. Acesso em: 28 nov.
1998-

Quando não houver caderno ou seção, a paginação do artigo ou da

matéria precede a data.

Exemplo:

BIBLIOTECA climatiza seu acervo, O Globo, Rio de Janeiro, p. 11, 4 mar,
1985.

6.6.4.4	Evento (atas, anais, proceedings, etc.)

Modelo:

NOME DO EVENTO, numeração, se houver, ano e cidade de realização.
Título do documento (anais, atas, etc.), local de publicação: Editora, data
de publicação.
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Exemplo:

SEMINÁRIO "SAÚDE E DIREITOS REPRODUTIVOS NO BRASIL", 1998,
Salvador. Saúde e direitos reprodutivos no Brasil: impacto da
Conferência do Cairo nas políticas públicas. Salvador: MUSA; Brasília:
CNPq, 2000. 101 p.

6.6.4.5 Documento jurídico (jurisprudência, legislação, etc.)

a) Acórdãos, decisões, súmulas, sentenças, etc.

Modelo:

JURISDIÇÃO (País, estado ou cidade). Órgão judiciário (Tribunal, etc.)
Ementa ou acórdão. Tipo e número do recurso. Partes litigantes (Apelante,
Apelado). Nome do relator precedido da palavra Relator. Local, data, se
houver. Título da Publicação, local de publicação, número do volume,
página(s), mês, ano.

Exemplo: Apelação cível

BRASIL. Tribunal Regional Federal. (5. Região). Administrativo. Escola
Técnica Federal. Pagamento de diferenças referente a enquadramento de
servidor decorrente da implantação de Plano único de Classificação e
Distribuição de Cargos e Empregos, instituído pela Lei n° 8.270/91.
Predominância da lei sobre a portaria. Apelação cível n° 42.441-PE
(94.05.01629-6). Apelante: Edilemos Mamede dos Santos e outros.
Apelada: Escola Técnica Federal de Pernambuco. Relator: Juiz Nereu
Santos. Recife, 4 de março de 1997. Lex: Jurisprudência do STJ e
Tribunais Regionais Federais, São Paulo, v. 10, n. 103, p. 558-562, mar.
1998.

Exemplo: Súmula em meio eletrônico

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula n° 14. Não é admissível, por
ato administrativo, restringir em razão de idade inscrição em concurso para
cargo público. Disponível em: <http://www.truenetm.com.br/jurisnet/
sumusSTF.html>. Acesso em: 29 nov. 1998.
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b) Legislação

Compreende a Constituição federal e estadual, as emendas

constitucionais, os textos legais infraconstitucionais e os atos normativos

(portaria, resolução, ordem de serviço, instrução normativa, etc.).

Quando necessário, acrescenta-se a ementa para melhor identificação

da norma.

Modelo:

JURISDIÇÃO (País, estado, cidade ou órgão ou cabeçalho da entidade).
Especificação da legislação, número e data. Ementa (elemento
complementar). Dados da publicação.

Exemplo 1:
BRASIL. Decreto-Lei n° 2.423, de 7 de abril de 1988. Estabelece
critérios para pagamento de gratificações e vantagens pecuniárias aos
titulares de cargos e empregos da Administração Federal direta e
autárquica e dá outras providências. Diário Oficial [da] República
Federativa do Brasil, Brasília, 8 abr. 1988. Seção 1, pt. 1, p. 6009.

Exemplo 2:

BRASIL. Congresso. Senado. Resolução n°. 17, de 1991. Coleção de
Leis da República Federativa do Brasil. Brasília, v. 183, p. 1156-1157,
maio/jun. 1991.

Exemplo 3:

BRASIL. Constituição (1988). Emenda Constitucional n° 9, de 9 de
novembro de 1995. LEX. Legislação federal e marginália, São Paulo, v.
59, p. 1966, out./dez. 1995.

Exemplo 4: Legislação em meio eletrônico
BRASIL. Lei n° 9.887, de 7 de dezembro de 1999. Altera a legislação
tributária federal. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil,
Brasília, 8 dez. 1999. Disponível em: <http://www.in.gov.br/  mp-Ieis/leis-
texto.asp?Id=LEI%209887>. Acesso em: 22 dez. 1999.

74



6.6.4.6 Parecer

Modelo:

AUTOR (pessoal ou entidade). Ementa. Tipo e número do parecer. Relator (se
entrar pelo nome da entidade). Data do parecer. Dados da publicação que
consta o parecer.

Exemplo 1:

CARPEMA, Márcio Louzada. Descumprimento de contrato - Cláusula
resolutiva expressa - Inviabilidade de cumulação de cláusula penal com
indenização - Impossibilidade de reversão de multa - Limitação da pena ao
valor da obrigação. Parecer civil. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 92, n.
817, p. 121-132, nov. 2003.

Exemplo 2:

MINAS GERAIS. Tribunal de Contas. Anistia fiscal - Renúncia de receita
necessária autorização legislativa específica. Parecer. Consulta n° 649.336.
Relator: Eduardo Carone Costa. Boletim de Direito Administrativo, São
Paulo, v. 19, n. 6, p. 423-425, jun. 2003.

6.6.4.7 Filmes, fitas de vídeo, DVD, etc.

Modelo:

TÍTULO; subtítulo, se houver. II créditos (diretor, produtor, organizador,
roteirista, etc.), elenco relevante. 7/ Local, produtora, data. II Especificação
do suporte em unidades físicas e os elementos complementares: duração,
sistema de reprodução, indicação de cor e som.

Exemplo:

OS PERIGOS do uso de tóxicos. Produção de Jorge Ramos de Andrade.
Coordenação de Maria Izabel Azevedo. São Paulo: CERAVI, 1983. 1
vídeocassete (30 mm), VHS, son., color.
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6.6.4.8 Documento iconográfico (pintura, gravura, ilustração, fotografia, etc.)

Modelo:

AUTOR. Título (denominação ou indicação sem título, entre colchetes).
Data. Características físicas (suporte, cor, dimensões).

Exemplo:

KOBAYASHI, K. Doença dos xavantes. 1980. 1 fotografia, color., 16 cm
x 56 cm.

Para a apresentação de referência de outros documentos (cartográfico,

sonoro, partitura, documento tridimensional, documento de acesso exclusivo

em meio eletrônico, etc.), consultar a NBR-6023 (ASSOCIAÇÃO..., 2002).

6.6.5 Lista de referências

As fontes consultadas e/ou citadas na elaboração do trabalho deverão

ser indicadas em forma de referência ao final da publicação, formando uma

lista ordenada dos documentos citados, consultados ou indicados pelo autor

(ver fig. 4.11, 4.12 e 4.13 do anexo).

a) Ordenação

A ordenação da lista de referências ou fontes bibliográficas deverá ser

de acordo com o sistema de citação utilizado no texto (ver seção 6.3.2).

Se utilizado o sistema autor-data, as referências podem ser reunidas em

lista no final do capítulo, do artigo ou do texto em uma única ordem

alfabética. Se adotado o sistema numérico de citação (por ordem de

citação, consulta ou indicação no texto), a lista de referências deve

seguir a mesma ordem numérica crescente (ASSOCIAÇÃO..., 2002).

b) Espaçamento

- Entre linhas: espaço simples;
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- entre referências: espaço duplo.

c) Autor pessoal

"Indicam-se os autores [...] pelo último sobrenome, em maiúsculas,

seguido dos prenomes e outros sobrenomes, abreviados ou não"

(ASSOCIAÇÃO..., 2002, p. 14).

d) Autor entidade

A entrada da referência é pelo próprio nome da entidade, em letras

maiúsculas, por extenso.

e) Autor repetido

"O nome do autor de várias obras referenciadas sucessivamente, na

mesma página, pode ser substituído, nas referências seguintes à

primeira, por um traço sublinear (equivalente a seis espaços) e ponto"

(ASSOCIAÇÃO..., 2002, p. 21).

Exemplo:

FREYRE, G. Casa grande & senzala: formação da família brasileira sob
o regime de economia patriarcal. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1943. 2v.

______ Sobrados e mocambos: decadência do patriarcado rural no
Brasil. São Paulo: Ed. Nacional, 1936. 405p.

f) Repetição do título de edições diferentes

"Além do nome do autor, o título de um documento de edições diferentes

referenciado sucessivamente, na mesma página, também pode ser

substituído por um traço nas referências seguintes (ASSOCIAÇÃO...,
2002, p. 21).

Exemplo:

FRE'(RE, G. Sobrados e mocambos: decadência do patriarcado rural no
Brasil. São Paulo: Ed. Nacional, 1936. 405 p.

2.ed. São Paulo: Ed. Nacional, 1938. 410 p.
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6.7 Apêndice(s) e anexo(s)

O apêndice e o anexo constituem matéria adicional, acrescentada ao

final do trabalho. De acordo com a NBR-6029 (ASSOCIAÇÃO..., 2002, p. 9),

tanto o apêndice quanto o anexo podem ser identificados por letras maiúsculas

consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos.

Exemplo:

Apêndice A - Elementos de publicações não-periódicas

Apêndice B - Elementos de publicações periódicas

Para os trabalhos produzidos pela ALEMG, poderá também ser adotada

numeração própria, como, por exemplo, apêndice 1, apêndice 2..., etc., ou

anexo 1, anexo 2..., etc.

As notas, as ilustrações, os quadros e as tabelas poderão receber

numeração autônoma (ASSOCIAÇÃO..., 2002, p. 8 e 9).

A menção no texto referente ao anexo poderá ser feita pela sua

indicação entre parênteses, dispensando-os quando inserida na própria

redação. Exemplo: (ver anexo 1) ou (ver anexo 2) ou (ver anexo A) ou (ver

anexo B).

6.8 Índice(s)

Índice, normalmente confundido com sumário, é a "lista de entradas

ordenadas segundo determinado critério, que localiza e remete para as

informações contidas num texto" (ASSOCIAÇÃO..., 1989, p.1). Recomenda-se

a sua adoção para publicações de maior porte.

Quanto à ordenação, o índice pode ser:

a) alfabético, quando as entradas são ordenadas alfabeticamente;

b) sistemático, quando as entradas são organizadas numa ordenação de

classes, numérica ou cronológica (ver fig. 4.16 do anexo).
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Quanto ao enfoque, o índice pode ser:

a) especial, quando organizado por autor, assunto, pessoa ou entidade,

nome geográfico, abreviatura, símbolo ou sigla, citação, etc. (verfig. 4.17

e 4.18 do anexo);

b) geral, quando combinadas duas ou mais categorias anteriormente

indicadas.

O índice deve ter paginação consecutiva à do texto e ser apresentado ao

final da publicação.

Em publicações periódicas, devem ser apresentados, além do índice de

cada volume, índices cumulativos.

A apresentação do índice de publicação periódica pode ser:

- no último fascículo de cada volume da publicação;

- no primeiro fascículo do volume seguinte;

- em fascículo independente, com todas as informações de identificação

contidas na folha de rosto da publicação a que pertence (título, subtítulo

(tipo de índice), data, número do volume e do fascículo;

- cumulativo: de forma independente, abrangendo vários volumes, com

paginação individual e folha de rosto contendo as informações

necessárias próprias para identificação (título, volume, fascículo, ano,

código ISSN, etc.).

6.9 Resumo

Segundo a NBR-6028, resumo é a "apresentação concisa dos pontos
relevantes de um documento" (ASSOCIAÇÃO..., 2003, p.1).

O resumo pode ser:

a) indicativo, quando menciona apenas os pontos principais do texto, não

apresentando dados qualitativos, quantitativos, etc.;

b) informativo, quando expõe finalidades, metodologia, resultados e

conclusões do documento.

Quanto à sua localização, pode ser apresentado:
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a) precedendo o texto, no idioma original;

b) após o texto, no idioma de tradução.

O resumo deve ser composto de uma seqüência de frases concisas,

afirmativas e objetivas, compreender um só parágrafo e ser redigido na voz

ativa e na terceira pessoa do singular (ver fig. 4.6 e 4.7 do anexo). As

palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da

expressão "Palavras-chave", separadas entre si por ponto e finalizadas

também por ponto. A sua extensão deve ser de acordo com o tipo de

publicação a que se refere:

- para indicações breves: de 50 a 100 palavras:

- para artigos de periódicos: de 100 a 250 palavras:

- para teses, dissertações, relatórios técnico-científicos: de 150 a 500

palavras.
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7 APRESENTAÇÃO DE ORIGINAIS

No processo editorial de um texto, deve-se considerar alguns fatores de

qualidade que influenciarão sua apresentação. Dentre eles, pode-se citar:

a) tipo de papel;

b) corpo, forma e família de letras;

c) espaçamento, comprimento das linhas, alinhamento, entrelinhamento;

d) processo de impressão, contraste entre papel e tinta;

e) apresentação do texto.

O original de uma publicação estrutura-se em elementos pré-textuais,

textuais e pós-textuais, apresentados na ordem em que se dispõem, conforme

seções 2 e 3 deste Manual. Deve ser apresentado em papel de formato A-4.

Quanto à redação do texto, deve-se obedecer às regras constantes do Manual

de Redação e Revisão, da ALEMG (MINAS GERAIS..., 1993). Para a

apresentação das ilustrações, ver seção 6.5.

7.1 Texto

"O corpo do texto pode ser estruturado em partes e/ou capítulos. Quando

adequado, emprega-se o sistema de numeração progressiva"

(ASSOCIAÇÃO..., 1989, p. 2). Para a apresentação dos textos legais, ver
seção 4.

7.1.1 Fontes/tipos

"Devem ser de tamanho médio e redondos, evitando-se inclinados e de

fantasia" (ASSOCIAÇÃO..., 1992, p. 4). Variações de corpo de fonte podem ser

adotadas para notas, citações e titulações. As palavras em idioma estrangeiro

devem ser apresentadas em itálico.



7.1.2 Margens

A NBR-12256 (ASSOCIAÇÃO..., 1992) sugere margem de 3 cm para

todos os lados da folha. Deve-se adotar a margem proporcional ao

tamanho/formato do papel a ser impressa a publicação (ver anexo 7).

7.1.3 Parágrafos

A NBR-12256 (ASSOCIAÇÃO..., 1992) recomenda na margem esquerda

o recuo de seis espaços para o parágrafo e de doze espaços para as

transcrições e citações longas (ver anexo 7).

Pode-se adotar também a ausência de recuo para parágrafos. Neste

caso, destaca-se cada parágrafo apenas com espaçamento duplo entre eles,

mantendo-se a mesma margem esquerda para todo o texto.

O importante é que se adote uma única apresentação, ao longo do texto,

para os parágrafos.

7.1.4 Linhas e entrelinhas

Recomenda-se:

a) texto corrido: espaço um e meio ou duplo;

b) transcrições, quando ocuparem mais de 3 linhas: espaço simples;

c) entre seções e subseções: dois espaços;

d) entre títulos: dois espaços;

e) entre título de seção/capítulo/texto: três espaços;

f) notas de rodapé: separadas do texto por um traço de 3 cm de

comprimento ou doze espaços laterais, em espaço simples e caracteres

menores do que o adotado para o texto. Quando a nota for extensa,

dividi-Ia no rodapé de mais de uma página.
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7.1.5 Partes e/ou seções/capítulos

Cada parte e/ou seção primária ou capítulo do texto deve começar em

página ímpar, tendo o título em caixa alta, no alto da página, na margem

esquerda ou centralizado; se preferir, iniciar o texto na página seguinte ou na

próxima página ímpar. Recomenda-se o uso de numeração progressiva (ver

seção 6.2).

7.1.6 Alíneas2

a) Margem

Assim como para os parágrafos, o início das alíneas é com recuo,

iniciando-se a seis espaços a partir da margem esquerda.

b) Pontuação

- O trecho final da seção correspondente, anterior às alíneas, termina

por dois pontos;

- a matéria da alínea começa por letra minúscula e, exceto a última,

termina por ponto-e-vírgula; no caso de subalíneas, estas terminam por

vírgula.

c) Apresentação do texto

De acordo com a NBR-6024, a segunda linha e as seguintes da matéria

da alínea começam sob a primeira letra do texto da própria alínea

(ASSOCIAÇÃO..., 2003). No entanto, para as publicações da ALEMG,

sugere-se somente o recuo da primeira linha.

d) Ordenação

As alíneas são ordenadas por letras minúsculas, seguidas de

parênteses.

2 Texto baseado na NBR-12256 (ASSOCIAÇÃO..., 1992) e na NBR-6024 (ASSOCIAÇÃO...,
1989).
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7.1.6.1 Subalíneas

As subalíneas começam por hífen, colocado sob a primeira letra do texto

da alínea correspondente. O seu alinhamento tem início a um espaço após o

hífen, e a segunda linha e seguintes da matéria sob a primeira letra do texto da

própria subalínea.

7.1.7 Citações

Optou-se por adotar espaço "um" para a digitação de citações com mais

de três linhas, que devem constituir parágrafo recuado, a doze toques da

margem esquerda (ver seção 6.3.1 "a" e "b"), apesar de a NBR-12256 sugerir o

espaço "dois" (ASSOCIAÇÃO.., 1992).

7.1.8 Notas de rodapé

Devem ser digitadas na mesma página em que aparece a chamada

numérica, em espaço simples e caracteres menores do que os do texto. São

separadas do texto por um traço contínuo de 3 cm ou doze toques. Para

separar uma nota de outra, usar o espaço simples. Para notas extensas, dividi-

las no rodapé de mais de uma página.

7.2 Referências

a) Espaçamento

- Entre linhas: espaço simples;

- entre as referências: espaço duplo.

b) Margem
São alinhadas somente à esquerda, voltando-se todas as linhas debaixo

da primeira letra de entrada (ASSOCIAÇÃO..., 2000).

c) Letras maiúsculas

- Sobrenomes de autores;
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- nomes de entidades coletivas;

- primeira palavra do título quando a entrada da referência for pelo título;

- títulos de eventos (congressos, seminários);

- entradas por nomes geográficos em referências de autoria considerada

de entidades governamentais.

d) Itálico ou negrito, substituindo o grifo

Título das publicações;

nomes científicos.

7.3 Numeração das páginas

Todas as páginas da publicação, a partir da falsa folha de rosto, inclusive

as páginas capitulares, são contadas mas não são numeradas. A numeração

aparece a partir da segunda página textual. A numeração deve ser toda em

algarismos arábicos (ASSOCIAÇÃO..., 2002, p. 9).

"A localização da numeração das páginas pode ser no alto ou no pé da

mancha, tanto no centro (páginas ímpares e pares) quanto na extrema

esquerda (páginas pares) e na extrema direita (páginas ímpares)"

(ASSOCIAÇÃO..., 2002, p. 9).

7.4 Títulos e subtítulos

Devem ser identificados de forma hierarquizada, através de recursos

sucessivos de destaque, tais como: caixa alta (letra maiúscula) com sublinha

ou negrito; caixa alta sem sublinha (sem negrito); caixa alta e baixa com

sublinha ou negrito; caixa alta e baixa sem sublinha (sem negrito) - NBR-12256

(ASSOCIAÇÃO..., 1992, p. 4). Pode-se, também, substituir o sublinhado pelo

uso do negrito.
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Assembléia Legislativa

Assembléia Legislativa

A NBR-6024 (ASSOCIAÇÃO..., 1989) recomenda a adoção da

numeração progressiva para a divisão das seções/capítulos e subseções (ver

seção 6.2). Para os textos legais, ver seção 4.1.1.

Não se adotando a numeração progressiva para as seções/capítulos,

também não se deverá adotá-la para suas subdivisões. As divisões primárias

do texto - seções, capítulos, sumário, apresentação/prefácio, índices, etc. -

devem iniciar em página ímpar e ter seus títulos destacados, na margem

esquerda ou centralizados. Os títulos das subdivisões devem ser destacados

gradativamente (ver seção 6.2). Para os textos legais, ver seção 4.1.1.

7.5 Ficha catalográfica

Elaborada pela GDI, deve conter a descrição completa da publicação, de

acordo com a NBR-12899 (ASSOCIAÇÃO..., 1983) e as normas de

catalogação vigentes (CÓDIGO..., 1983-1985).

"As regras para catalogação descritiva se baseiam na ISBD -
Interna tional Standard Bibliographic Description -. cujo propósito é
normalizar a catalogação descritiva universalmente para facilitar o
intercâmbio internacional da informação bibliográfica [...]"
(LEHNUS, 1978, p. 22).

Localiza-se no terço inferior do verso da folha de rosto (ver seções

2.2.2.2 "g" e 3.2.1). Deve ser digitada conforme recomendado por Lehnus

(1978, p. 23):

"As diversas áreas da descrição [da ficha catalográfica] se separam
por ponto-espaço-travessão (. -) [ ... ]. As linhas da ficha
catalográfica começam nove, doze ou quinze espaços da margem
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4

autor
título,
local
e dat1

voljme
ou pagi<
na, série

autor
título,
local
e data

total de
páginas

esquerda da ficha. Chamam-se, respectivamente, primeira,
segunda e terceira margens."

1
9 espaços -*Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte.

12 espaços—* Programa de desenvolvimento rural
9 espaços' integrado do Jequitai - Verde Grande/:/ <4- 3
9 espaços-* diagnóstico final.!-! Belo Horizonte!:!
9 espaços-z 1982.
12 espaço	2v. /_I (Programa de desenvolvimento
9 espaços	rural integrado do Jequitaí - Verde-Grande
9 espaços	1;! n.4).

CDU 338.984.3(815.1-O Jequitai-Verde Grande)

4 espaços

9 espaços	undação João Pinheiro, Belo Horizonte.
12 espaços.—	Diretoria de Projetos II.
9 espaços	Ciclo básico!: um estudo de implementação
9 espaços-* de políticas públicas na universidade.!-!
9 espaço	Belo Horizonte!:/1 983.
12 espaço	116p.

.5 cm

. 7,5 cm
espaço 1

CDU 378.014.1(81)

12,5cm

7.6 Destaque ou realce no texto

Emprega-se sublinha, negrito ou aspas; não se deve utilizar a caixa alta

para realce. As aspas são usadas também nas transcrições e nas citações (ver

seção 6.3.1 "a").

Para palavras em idioma estrangeiro, utilizar a fonte "itálico".
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7.7 Títulos correntes

Denominados "cabeças, cabeçalhos ou cabeços", constituem a linha

impressa que se coloca, geralmente, no alto das páginas de livros ou

periódicos, contendo o título da publicação e o nome do autor/editor. Os títulos

correntes podem ser combinados em um dos seguintes pares:

a) nome do autor/editor (página par) e título da obra (página ímpar);

b) título da obra (página par) e título da parte ou capítulo (página ímpar);

c) título da parte ou capítulo (página par) e título da seção (página ímpar)

(ASSOCIAÇÃO..., 2002, p. 9).

7.8 Errata

Constitui lista de erros, seguidos das devidas correções e a indicação do

local, da página e de linhas onde ocorreram (ver fig. 4.8 do anexo). Pode ser

apresentada em papel avulso ou encartado, acrescido à publicação depois de

impressa, logo após a folha de rosto, precedendo o sumário

(ASSOCIAÇÃO..., 2002, p. 2 e 8).

7.9 Obra em mais de um volume

Documentos publicados em mais de uma unidade podem constituir:

a) Volume: unidade física da publicação;

b) tomo: unidade lógica, que pode ou não coincidir com a unidade física

da publicação.
No primeiro volume devem constar as informações gerais da obra, tais

como (ver anexo 5):
- o plano da obra: no verso da folha de rosto e, na impossibilidade, no

verso da falsa folha de rosto (ver fig. 6.2 do anexo);

- sumário do volume um e dos demais volumes;

- o índice, se houver, de todos os volumes.
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Nos demais volumes, apenas as informações referentes a cada um (ver

anexo 5). Entretanto, a NBR-6027 recomenda a inclusão do sumário de toda a

obra em todos os volumes (ASSOCIAÇÃO..., 2003, p. 2).

7.10 Edições e reimpressões

Segundo a NBR-6029, aplicam-se as definições:

a) Primeira edição: é a "primeira publicação de um original";

b) reedição: constitui "edição diferente da anterior, seja por modificações

feitas no conteúdo, na forma de apresentação [...] ou seja por mudança

de editor. Cada reedição recebe um número de ordem: 2a edição, 3a
edição", e assim por diante;

c) reimpressão: "Nova impressão de uma obra, sem modificações no

conteúdo ou na forma de apresentação, exceto as correções de erros de

composição ou impressão" (ASSOCIAÇÃO..., 2002, p. 3).

2 a edição: 1985

2 edição - P reimpressão: 1985
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8 REGISTRO DE PUBLICAÇÕES

O registro de publicações visa ao controle editorial. Pode ser feito pelos

seguintes meios:

a) International Standard Book Number - ISBN;

b) International Standard Serial Number - ISSN;

c) Direitos autorais;

d) Catalogação-na-publicação;

e) Coleção Memória Documental da ALEMG;

f) Depósito legal na Biblioteca Nacional.

8.1 ISBN

O ISBN - International Standard Book Number (Número Internacional

Normalizado para o Livro) - tem por finalidade identificar, numericamente, em

termos internacionais, um título de livro, autor, país, editora, publicações em

multimídia, publicações eletrônicas, etc., ou determinada edição de um título. É

utilizado também para identificar software.

O sistema ISBN é operado sob o controle geral da International ISBN
Agency. A agência brasileira do ISBN, com função de atribuir o número de

identificação aos livros editados no País, é a Fundação Biblioteca Nacional, por

meio do Departamento Nacional do Livro.

O ISBN deve ser atribuído:

"a) a cada volume com título independente;
b) a cada um dos volumes que integrem uma obra em mais de
um volume e/ou tomo ou conjunto completo de obra. Assim,
uma obra com mais de um volume e/ou tomo receberá
tantos ISBN quantos forem os volumes que a compõem,
além do ISBN do título coletivo [ ... ];
c) a cada obra completa editada em fascículos com periodicidade
definida;
d) a toda reedição [...];
e) às diferentes formas de apresentação sobre as quais o li-
vro seja editado;
f) aos livros editados em conjunto por mais de um editor
(co-edição) [ ... ];
g) às separatas [...]" (TABELA ..., 1994, p. iii-iv).



O número atribuído à publicação deve ser apresentado precedido pela

sigla ISBN, e cada segmento separado por um hífen.

ISBN 85-333-0096-4

O ISBN deve ser impresso nas publicações que tenham, no mínimo,

cinco páginas. Segundo o art. 60 da Lei n° 10.753/2003, "na editoração do livro,

é obrigatória a adoção do Número Internacional Padronizado [ ... ]".

De acordo com a NBR-10521 (ASSOCIAÇÃO ..., 1988), o ISBN deve ser

impresso:

a) no verso da folha de rosto;

b) ao pé da quarta capa, do lado direito junto à lombada;

c) ao pé da sobrecapa, quando houver.

Já a NBR-6029 determina que o ISBN deve ser impresso na ficha

catalográfica e na quarta capa (ASSOCIAÇÃO ..., 2002, p. 9). O parágrafo

único do art. 60 da Lei n° 10.753/2003 menciona que "[...] constará da quarta

capa do livro" (BRASIL..., 2003).

O código de barras contendo o número do ISBN deve ser impresso na

parte inferior da quarta capa da publicação. Esse código constitui sistema de

identificação, utilizado mundialmente para processamento automático de

produtos, inclusive de publicações.

O cadastramento no sistema ISBN deve ser feito por solicitação à

Gerência-Geral de Documentação e Informação - GDI - da ALEMG. O

"Formulário de solicitação do ISBN", preenchido em duas vias, deve ser juntado

à cópia da prova da folha de rosto da publicação e ao xerox do recibo de

depósito em conta corrente da Fundação Biblioteca Nacional, Agência

Brasileira do ISBN, e ser enviado para o endereço:

Fundação Biblioteca Nacional
Departamento Nacional do Livro
Agência Brasileira do ISBN
Av. Rio Branco, 219/239 Térreo - Centro
20040-008 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (21)2220-1683 - Fax: (21)2220-1702
E-mail: isbn@bn.br
Internet: http://www.bn.br
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8.2 ISSN

ISSN - International Standard Serial Number (Número Internacional

Normalizado para Publicações Seriadas) - é um código adotado

internacionalmente para indicar o número padronizado de publicações

seriadas3 , criado pelo Sistema Internacional de Dados sobre Publicações

Seriadas (ISDS).

O órgão responsável pelo registro de publicações seriadas editadas no

País e pela atribuição do ISSN é o Instituto Brasileiro de Informação em

Ciência e Tecnologia (IBICT), através do Centro Brasileiro do ISSN (CBI), que

vem desenvolvendo as funções de Centro Nacional da Rede ISSN (ISSN

Network), antigo ISDS. As publicações seriadas elaboradas e/ou editadas pela

ALEMG devem participar do ISSN Network por meio de solicitação do

preenchimento do formulário específico à Gerência-Geral de Documentação e

Informação, que será enviado ao CBI do IBICT, acompanhado de cópia da

capa, folha de rosto e do sumário do primeiro fascículo da publicação seriada,

ou de um exemplar em estágio de pré-publicação.

O ISSN deve ser impresso em cada fascículo de uma publicação seriada

nos seguintes locais:

a) no canto superior direito da capa;

b) na ficha catalográfica; e

o) logo acima da legenda bibliográfica da folha de rosto.

Para a Revista do Legislativo:

ISSN 1676-9473

Para os Cadernos da Escola do Legislativo:

ISSN 1676-8450

Incluem periódicos, jornais, anuários (relatórios, indicadores), revistas técnicas ou científicas,
monografias seriadas, anais, revistas eletrônicas, diretórios, guias, abrangendo publicações
impressas, eletrônicas (CD-Rom, on-line, etc.).
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Deve também ser solicitado o código de barras de leitura ótica para

identificar automaticamente o título da publicação seriada, que servirá para

gerenciar dados de produção, distribuição, livraria (estoque, preço, encomenda,

fatura) e em serviços de empréstimo em bibliotecas automatizadas.

"A solicitação e o Formulário ISSN deverão ser encaminhados [ao
CBI do IBICT], acompanhados de um exemplar ou fotocópia do
primeiro	número (lançamento) do título a ser registrado e do
último número (mais	recente) da publicação, com as partes
abaixo citadas porventura existentes:
1 - capa;
2 - lombada;
3 - folha de rosto;
4 - página de expediente;
5 - ficha catalográfica impressa;
6 - nota editorial ou apresentação;
7— sumário;
8 - legenda bibliográfica (ou rodapé).
Os casos de pré-publicação (pre-print) de um novo título
(lançamento editorial) contarão com prioridade de atendimento,
bastando especificar essa circunstância na sua solicitação com a
documentação das partes acima referidas do boneco definitivo
(prova). Recomenda-se não produzir fotolito definitivo antes de
observar os requisitos editoriais ISSN" (IBICT, 2000).

Qualquer alteração do título, por menor que seja, requer novo código

ISSN.

"As publicações periódicas eletrônicas em CD-ROM, on tine,
disquete e outros suportes físicos (microficha, etc.) possuem
códigos ISSN próprios, ou seja, não podem utilizar ISSN de versão
impressa. As publicações on une com versões em diferentes
idiomas possuem também ISSN próprios. Uma versão não pode
utilizar código de identificação ISSN da outra. Para cada versão e
produto existente deverá ser solicitado ISSN.
A solicitação de ISSN e Código de barras para publicações
eletrônicas periódicas (CD-Rom, on une, disquete, etc.) segue a
mesma orientação [...}" (IBICT, 2000).

O endereço do Centro Brasileiro do ISSN é:
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT
Centro Brasileiro do ISSN
SAS, Quadra 5, Lote 6 - Bloco "H"- sala 213
70070-912 - Brasília - DF
Tel.: (61)321-5638 ou 217-6258 Fax: (61)226-2677/321-5766
E-mail: cbissn@ibict.br
Internet: http://www.ibict ./br/issn

94



8.3 Direitos autorais

De acordo com os incisos XXVII e XXVIII do art. 50 da Constituição
Federal de 1988 (BRASIL, 2000),

XXVII - [ ... ] aos autores pertence o direito exclusivo de utilização,
publicações ou reprodução de suas obras, transmissível aos
herdeiros pelo tempo que a lei fixar [ ... ].
XXVI I I - são assegurados nos termos da lei:
a) proteção a participações individuais em obras coletivas e a
reprodução da imagem e voz humana, inclusive nas atividades
desportivas".

No Brasil, o registro dos direitos autorais de obras compete à Biblioteca

Nacional, por força do art. 17 da Lei n°5.988, de 14/12/1973 (BRASIL, 1973):

"Art. 17. Para segurança de seus direitos, o autor da obra
intelectual poderá registrá-la, conforme sua natureza, na Biblioteca
Nacional, na Escola de Música, na Escola de Belas Artes da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do
Cinema, ou no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (grifo nosso).
§ 10 Se a obra for de natureza que comporte registro em mais de
um desses Órgãos, deverá ser registrada naquele com que tiver
maior afinidade.
§ 20 O Poder Executivo, mediante decreto, poderá, a qualquer
tempo, reorganizar os serviços de registro, conferindo a outros
órgãos as atribuições a que se refere este artigo.
§ 3° (Revogado pela Lei n° 9.610, de 19/2/1998 - DOU de
20/2/1998, em vigor 120 dias após a publicação)."

A Lei n° 9.610/1998, em seus arts. 19, 20 e 21 (BRASIL, 1998),
preceitua o seguinte:

"Art. 19. É facultado ao autor registrar a sua obra no órgão público
definido no caput e no § 1° do art. 17 da Lei n° 5.988, de 14 de
dezembro de 1973.
Art. 20. Para os serviços de registro previstos nesta Lei será
cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão
estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública
federal a que estiver vinculado o registro das obras intelectuais.
Art. 21. Os serviços de registro de que trata esta Lei serão
organizados conforme preceitua o § 2 0 do art. 17 da Lei n° 5.988,
de 14 de dezembro de 1973."
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De acordo, ainda, com as alíneas "a" e "h" do inciso VIII do art. 5 0 da Lei

federal n° 9.610/98 (BRASIL, 1998), considera-se obra:

a) em co-autoria - quando é criada em comum, por dois ou mais
autores;

h) coletiva - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade
de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou
marca e que é constituída pela participação de diferentes autores,
cujas contribuições se fundem numa criação autônoma";

A legislação federal considera como autor:

a) "a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica" -

art.1 1 da Lei n°9.610/1998 (BRASIL..., 1998);

b) "a pessoa física criadora de livros" - inciso 1 do art. 50 da Lei n°

10.753/2003 (BRASIL..., 2003).

A Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - conceitua autor
como:

a) "pessoa(s) física(s): responsável(veis) pela criação do conteúdo

intelectual ou artístico de um documento" (ASSOCIAÇÃO..., 2002, p. 2);

b) "entidade(s), instituição(ões), empresa(s), comitê(s), comissão(ões),

evento(s), entre outros, responsável(veis) por publicações em que não

se distingue autoria pessoal" (ASSOCIAÇÃO..., 2002, p. 2).

As definições de editor encontradas na legislação federal e em norma da

ABNT são:

a) "a pessoa física ou jurídica à qual se atribui o direito exclusivo de

reprodução da obra e o dever de divulgá-la, nos limites previstos no

contrato de edição" - Lei federal n° 9.610/98, art. 5°, inciso X" (BRASIL,

1998);

b) "a pessoa física ou jurídica que adquire o direito de reprodução de

livros, dando a eles tratamento adequado à leitura" - inciso II do art. 5 0 da

Lei n° 10.753/2003 (BRASIL..., 2003);
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c) 'responsável intelectual ou científico que atua na reunião de artigos

para uma revista, jornal, etc. ou que coordena ou organiza a preparação

de coletâneas" (ASSOCIAÇÃO..., 2002, p. 2).

O registro do direito autoral das publicações editadas pela ALEMG

poderá ser solicitado, por intermédio da Gerência de Documentação e

Informação - GDI - , ao Escritório de Direitos Autorais da Fundação Biblioteca

Nacional. A autoria deverá ser conferida à Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais quando a publicação for organizada, editada, publicada e

divulgada sob sua direção e em seu nome, mediante prévia formalização de

instrumento de cessão de direitos autorais dos autores que a elaboraram,

conforme Parecer n° 3.258/95 da Procuradoria-Geral da ALEMG (MINAS

GERAIS ..., 1995).

A indicação da propriedade de direitos autorais compreende o ano em

que se formalizou o contrato, antecedido do símbolo de propriedade de direitos

autorais, (c) - copyright -, e do detentor dos direitos.

Exemplo:

(c) 2003 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Depende de autorização prévia e expressa do autor/editor a utilização da

obra, por quaisquer modalidades, tais como: a reprodução parcial ou integral, a

edição, a adaptação, a inclusão em base de dados, o armazenamento em

computador— art. 29 da Lei n°9.610/98 (BRASIL, 1998).

Exemplo:

Qualquer parte dessa publicação pode ser reproduzida, desde que citada a

fonte.

Em caso de se proibir a reprodução do todo ou parte da obra, no verso

da folha de rosto poderá constar o que se segue:
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Exemplo:

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial por

qualquer forma ou meio. A violação dos direitos de autor (Lei n° 9.610/98) é

crime estabelecido pelo art. 184 do Código Penal.

© 2003 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

A ALEMG deverá ser considerada editora quando for patrocinadora,

quando Deputados ou servidores forem os responsáveis exclusivos pelo

conteúdo da obra ou quando tratar-se de obra sob encomenda.

"Não devem ser registradas as publicações de caráter promocional, de

distribuição gratuita" (ASSOCIAÇÃO..., 1993, p.3).

O endereço para requerimento do direito autoral é:

Fundação Biblioteca Nacional - FBN
Escritório de Direitos Autorais
Palácio Capanema
Rua da Imprensa. 16 - 12° andar - sala 1205 - Centro
20030-120 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (21)2220-0039 ou 2262-0017
E-mail: eda@bn.br

Em Minas Gerais, a representação estadual do Escritório de Direitos

Autorais funciona na Biblioteca Estadual Luís de Bessa, no endereço a seguir:

Escritório de Direitos Autorais - EDA
Representação em Minas Gerais
Praça da Liberdade, 21 - sala 303
30140-010— Belo Horizonte - MG
Telefone: (31)3269-1166 - Ramal 110

8.4 Catalogação-na-publicação

A catalogação-na-publicação (CIP) visa à imediata identificação da obra,

facilitando sua divulgação e evitando catalogações díspares por outras

bibliotecas. Para as publicações da ALEMG, deve ser feita pela Gerência de

Documentação e Informação - GDI.

Para atender aos padrões internacionais do Controle Bibliográfico

Universal, o registro de dados deverá estar de acordo com as regras
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internacionalmente descritas pelo Anglo-American Cataloguing Rules - AACR

(CÓDIGO..., 1985) e pela NBR-12899 (ASSOCIAÇÃO..., 1993).

8.5 Coleção Memória Documental da ALEMG

Deve ser enviado à Biblioteca Deputado Camilo Prates, além dos

exemplares para compor o seu acervo, um exemplar de todas as publicações

produzidas e/ou editadas pela ALEMG, para ser depositado na Coleção

Memória.

A Coleção Memória tem como objetivo "identificar, obter, organizar,

armazenar, preservar e divulgar a documentação produzida pela Assembléia

em suas atividades institucionais, bem como aqueles documentos sobre a

Assembléia produzidos por terceiros" (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ..., 1994,

p.4).

8.6 Depósito legal na Biblioteca Nacional

De acordo com Decreto n° 1.825, de 20 de dezembro de 1907, que

institui o depósito legal, o editor deve encaminhar à Biblioteca Nacional um

exemplar de publicações produzidas por qualquer meio ou processo,

registradas em qualquer suporte físico. "O objetivo principal do Depósito Legal
é assegurar a coleta, a guarda e a difusão da produção intelectual brasileira,

visando à preservação e formação da Coleção Memória Nacional"
(FUNDAÇÃO..., 2000).

As publicações devem ser enviadas para o endereço:

Depósito Legal - Fundação Biblioteca Nacional - FBN
Departamento de Processos Técnicos
Av. Rio Branco, 219/239 - 30 andar
20040-008 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21)2220-1899
Tel./Fax: (21) 2220-1892
E-mail: deplegal@bn.br
Internet: http://www.bn.br
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Este Manual contém normas aplicáveis às publicações da Assembléia
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APRESENTAÇÃO

O presente texto constitui um relatório dos resultados alcançados (1/X;S

realização de duas viagens técnicas pelo Rio São Francisco. nos anos de 2001 e 2002,

nas quais um dos consultores do quadro de servidores (lesta Assembléia integrou

equipe (te pesquisa de seu patrimônio cultural e natural. O levantamento integra os

c'jórço.s reunidos na Campanha Rio São Francisco Patrimônio Mundial, que visa

traze,- para os bens culturais e naturais existentes no vale do rio o título de patrimônio

mundial da humanidade.

A indicação (te um consultor do quadro técnico da instituição para integrar a

equipe foi decisão da Mesa Diretora anterior, por sugestão do seu 2°-Secretário e dos

titulares dos Órgãos representados pela Secretaria-Geral da Mesa. Diretoria

Legislativa e Gerência-Geral de Consultoria Temática. Os titulares <Ia Diretoria-Geral

e da Diretoria de Comunicação Institucional administraram a publicação do relatório.

A iniciativa institucional desta publicação representa um passo importante no

sentido da documentação e da divulgação do patrimônio cultural e natural do São

Francisco e vemn se juntar às demais ações envidadas pela Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais em prol do rio.

Deputado Mauri Torres
Presidenu'

Figura 1.11 - Prefácio ou apresentação (ver seção 2.2.12)
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EDITORIAL
DEP. ANbERSON AbAUTO

Ao promovermos o lançamento do volume 9 dos Cadernos da Escola do

Legislativo, é positivo constatarmos que a publicação se tornou efetivo subsídio

no processo de conscientização política da Sociedade Mineira. Instituídos

como respaldo para as atividades da nossa Escola, os Cadernos vão hoje

mais além: um rápido exame de suas páginas nos mostra que a temática

enfocada segue em direção ao fortalecimento das instituições democráticas e

ao trabalho de construção da cidadania.

Assim é que temos, no presente número, transcrição de conferência

realizada na Escola pelo pensador alemão Friedrich Müller sobre política e

legitimidade. Como poderá ser observado, o conferencista discute o conceito

de votação na cena política, enfatizando a importância de institutos como os do

plebiscito, do referendum e da iniciativa popular. A par disso, analisa com

lucidez o processo de rede moc rati zação vivido pela Nação Brasileira, com

oportuna referência à emenda - até hoje questionada por muitos de nossos

cidadãos - que viabilizou a reeleição presidencial.

O desafio da informática e a necessidade de nos mantermos atualizados

com a tecnologia é objeto do artigo firmado pelo prof. Jonatthan Friday, da

Universidade de Aberdeen, na Escócia. A questão apontada é inevitável

distanciamento que ocorrerá entre os países detentores do conhecimento

tecnológico e aqueles a que ele não tiverem acesso. É matéria que nos

interessa de perto, em relação à qual o Palácio da Inconfidência não se tem

omitido: prova disso é que estamos acompanhando o Programa Interlegis, em

fase de implantação no Senado Federal, como possível instrumento para a

futura melhoria de nosso sistema informativo.

Cad. Esc. Legisi., Belo Horizonte, v. 5, n. 9. p. 3-5,  juI./de7. I9'-)

Figura 2.5 - Editorial em publicação periódica (ver seção 3.2.4)
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Quem tem medo de uma
sociedade on-line?

JONATHAN FRIDAY*

(RESUMO)

Palavras-chave:

Neste verão de 1995, a Revista The Economist publicou uma extensa

pesquisa dedicada aos problemas e perspectivas do crescimento da Internet. A

tese dos editores era a de que a Internet é essencialmente uma extensão do

mercado de bens e serviços como a informação, a comunicação de

entretenimento e outros serviços comerciais. Para que a sociedade se

beneficie do seu potencial completo, a lei e a ordem devem ser levadas até as

fronteiras selvagens e anárquicas do ciberespaço. É estranho ouvir falar de um

chamamento à regulação e ao controle quando muitos dos seus mais

sequiosos proponentes e usuários acreditam tão apaixonadamente que o seu

valor está na sua sem ilegalização.

*Jonathan Friday é professor de Filosofia na Universidade de Aberdeen.

Cad. Esc. Legisl., Belo Horizonte, v. 5, n. 9, p. 39-51, jul./dez. 1999

Figura 2.6 - Artigo em publicação periódica (ver seção 3.3.1)
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AOS COLABORADORES

A revista Cadernos da Escola do Legislativo, publicação semestral, editada pela Escola do
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Figura 2.7 - Modelo de instruções para os autores (ver seção 3.4.2)
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Texto Legal
(ver seção 4)



Título III

DO ESTADO

CAPÍTULO 1
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Seção 1

Disposições Gerais

Art. 6° São Poderes do Estado. independentes e harmônicos entre si. o Legislativo.
o Executivo e o Judiciário.

Parágrafo Único. Ressalvados OS casos previstos nesta Constituição, é vedado a
qualquer dos Poderes delegar atribuição e. a quem for investido na função de um deles,
exercer a de outro.

Art. 7° São símbolos do Estado a bandeira, o hino e o brasão, definidos em lei.
Vide Lei Estadual n'2.793, de 91311963.

Art. 80 A cidade de Belo Horizonte é a Capital do Estado.

Seção 11
Da Competência do Estado

Ari. 90 É reservada ao Estado a competência que não lhe seja vedada pela
Constituição da República.

Art. 10. Compete ao Estado:
1 - manter relações com a União, os Estados Federados, o Distrito Federal e os

Municípios:
IT - organizar seu Governo e Administração:
III - hrmar acordo, convênio, ajuste e instrumento congênere:
1V - difundir a seguridade social, a educação. a cultura, o desporto, a ciência e a

tecnologia:
V - proteger o meio ambiente:
VI - manter e preservar a segurança e a ordem públicas e a incolumidade da pessoa

e do patrimônio:
VII - intervir no Município, nos casos previstos nesta Constituição:
VIII - explorar diretamente, ou mediante concessão a empresa estatal, com

exclusividade de disrihuição, os serviços locais de gás canalizado:
IX - explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços de transporte

ferroviário e aquaviário que não transponham os limites do seu território e o rodoviário
estadual de passageiros:

X - instituir região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião:
XI - instituir plano de aproveitamento e destinação de terra pública e devoluta,

compatib:lii.ando-o com a política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária:
Vide Lei Estadual n° 11. 020,  de 8/1/1993.

Figura 3.1 - Constituição Estadual (ver seção 4)
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LEI 13.690. DE 28 DE JULHO DE 2000

Cria o Programa de Incentivo à
Instrução e Educação Escoteira
- Projeto Escotismo Escola nas
escolas públicas estaduais.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu. cm seu
nome, sanciono a seuiiue Lei:

Art. 1° Fica criado o Programa de Incentivo à Instrução e Educação Escoteira -
Projeto Escotismo Escola -. a ser implantado nos estabelecimentos de ensino
público estadual de níveis fundamental e médio.

Art. 2° O Programa de que trata esta lei tem por objetivo estimular a divulgação,
nas escolas estaduais, da filosofia de vida que fundamenta o escotismo. bem como
instruir e educar os alunos com base nessa filosofia.

Parágrafo único. Poderão ser criados, a critério do corpo docente, grupos de
escoteiros organizados por regimento próprio, que determinará a adoção do lema
e do distintivo do escotismo.

Art. 3° Para a implementação do Programa, a direção do estabelecimento
de ensino poderá articular-se com a União dos Escoteiros do Brasil - Região de
Minas Gerais ou com outras entidades dedicadas ao escotismo e declaradas de
utilidade pública.

Art. 4° O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias
contados de sua publicação.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade. em Belo Horizonte, aos 28 de julho de 2000.

Itamar Franco - Governador do Estado.

Figura 3.2 - Lei ordinária (ver seção 4)
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Figura 4.1 - Mesa da Assembléia Legislativa (ver seção 2.2.3)
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DICIONÁRIO JURÍDICO-AMBIENTAL:
RELAÇÕES DE INTERLOCUÇÃO

Maria da Graça Krieger
Anna Maria Becher Maciel**
Cleci Regina Bevilacqua***

Maria José Bocorny Finatto****

Resumo

Na elaboração de um dicionário da terminologia da legislação ambiental,
o Projeto Terminológico Cone Sul (Termisul) optou por uma obra
cuja estrutura permitisse a seu usuário conhecimento de lei conjugado
a conhecimento científico sobre o meio ambiente. As condições de
produção e de apreensão da obra constituem-se nas determinantes
fundamentais de sua organização macro e microestrutural. O texto
proposto é o resultado de um diálogo de diferentes vozes sobre
as relações homem/natureza, visando a ampliar o panorama de
consulta do usuário.

Palavras-chave: Meio ambiente. Dicionário.

INTRODUÇÃO

A temática jurídico-ambiental é recente e de natureza híbrida, originada
da interface direito/ecologia, áreas multidisciplinares que refletem as
preocupações sobre o meio ambiente tanto sob a perspectiva de contingências
socioculturais, como sob a perspectiva científica. Nascidos de campos
filosóficos, científicos, técnicos, empíricos e prescritivos, os conceitos
específicos desta área

• Doutora em Lingüística e Semiótica, USP. Professora do Departamento de Letras Clássicas e Vemáculas. Instituto de
Letras. UFRGS. Coordenadora do Projeto Termisul. UFRGS.

Mestre em Letras. PUCRS. Professora do Departamento de Línguas Modernas. Pesquisadora do Projeto Termisul.
UFRGS.

Mestranda do Curso de Pós-graduação em Estudos da Linguagem. Instituto de Letras, UFRGS. Professora do
Departamento de Linguas Modernas. Instituto de Letras, UFRGS. Pesquisadora do Projeto Termisul.

Mestre em Letras, UFRGS. Professora do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas. Pesquisadora do
Projeto Termisul.

Ci. Inf., Brasília, v. 24, n. 3, p. 308-312, set./dez. 1995

Figura 4.6 - Resumo em português (ver seção 6.9)
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DICIONARIO JURlDICO-AMBIENTAL: RELACÔES DE INTERLOCUCÃO

Conforme os princípios adotados pelo Termisul, facilitar a compreensão do
consulente não implica obrigatoriamente um processo redutor que acarrete a perda
das especificidades do discurso jurídico-ambiental. Significa oferecer uma obra que
permita o acesso a informações mais abrangentes sobre a regulamentação das
relações homem/natureza.

REFERÊNCIAS

1 SILVA, José Afonso da. Dicionário ambiental constitucional. São Paulo:
Malheiros, 1994. 234 p.

2 MUKAY, Toshio. Direito ambiental sistematizado. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 1992. 191p.

En vironmenta! Ia w dictionary: interlocutionary relationships
Abstract

The proposal of the South Cone Terminological Project is the production of a
dictionary ai/o wing the user to get acquainted with environmental
Jegis/ation and environmental scientific knowledge. The production and
apprehension conditions of suc a work are the primary determinants of its
macro and microstructural organiza tion. The resulting test is a polyphonic
dialogue on the interre/ationship man/nature aiming at a wider range of the
user s search process.

Key-words: En vironment. Dictionary

Ci. Inf., Brasília, v. 24, n. 3. p. 308-312, set./dez. 1995

FIGURA 4.7 - RESUMO EM INGLÊS (VER SEÇÃO 6.9)
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ERRATA

PROJETO DE LEI N° 1.528197

Na publicação do projeto em epígrafe, verificada na edição de 21/11/97,

pág. 30. Col. 3, no despacho, onde se lê:

"vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Assuntos Municipais, para deliberação", leia-se:

"vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação, para deliberação".

Figura 4.8 - Errata (ver seção 7.8)
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Tabela 13 - População residente em 1980 e 1991, por sexo, área total e densidade
demográfica em 1991, para os Municípios do Estado de Roraima.

Municipio	População	Residente	Area total em	Densidade demográfica
esexo	01.09.1980	01.09.1991	01.09.1991	 em01.09.1991

(km2 )	 (hab/km2)
(1)

	Total .............. 79159
	

215950	224131,3
	

0,96
Homem..................	119170
Mulher...................	 96780

Alto Alegre (2)	3475	11196	25653.3	 0.44
Homem....................	6889
Mulher.....................	4 307

Boa Vista (3).........51 662	142 902	44295,0	 3,23
Homem	 ...	76949
Mulher	 ...	65 953

Bom Fim (2)	4 524	9454	 14390,0	 0,66
Homem	 ...	5 126
Mulher	 ...	4 328

Caracarai (3)	4990	8910	 5199,3	 0,17
Homem....................	4 859
Mulher.....................	4 051

Mucajai ................3163	13135	 23601,7	 0.56
Homem....................	8 105
Mulher.....................	5 030

Normandia	7713	11165	 12927,0	 0.86
Homem	 ...	6291
Mulher....................	4 874

Fonte: SINOPSE preliminar do censo demográfico 1991. Roraima. Amapá. Rio de Janeiro: IBGE. n. 4,31 p.

Nota - Sinais convencionais utilizados:
Dado numérico não disponível.
Não se aplica dado numérico.

(1)Valores numéricos de áreas sujeitos a verificação/alteração, face ao processo de implantação de nova metodologia
na medição.

(2)Município instalado entre 01.09.1980 e 01 .09.1991.
(3)Município que sofreu desmembramento entre 01.09.1980 e 01.09.1991.

Figura 4.9 - Tabela (ver seções 6.5 e 6.5.1)
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Gráfico 2 - Vendas de veículos pelas montadoras no 10 bimestre de
2001
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Fonte: Gerência de Biblioteca e Arquivo da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.

Figura 4.10 - Gráfico (ver seções 6.5 e 6.5.2)
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NOTAS

1 O nome completo é Afonso Augusto da Silva Canedo.

2 Antônio Augusto Soares Canedo (1906-1959). Político e médico.
Deputado Estadual Constituinte em 1947 e na i a Legislatura (1947-
1951). Prefeito de Muriaé (1954). Pertenceu ao PR e ao PSD.

3 Ronaldo Passos Canedo nasceu em 1932. Político, advogado,
bancário e funcionário público. Filiou-se à Arena e ao PSD.

4 Afonso Augusto Moreira Pena Júnior (1879-1968). Político, advogado
e escritor. Ministro da Justiça (1925-1926). Participou da campanha
da Aliança Liberal e foi signatário do Manifesto dos Mineiros.
Pertenceu ao PRM.

5 Agenor Augusto da Silva Canedo (1875-1942). Político, jornalista,
fazendeiro e comerciante. Pertenceu ao PRM.

6 Antônio Carlos Ribeiro de Andrada (1870-1946). Político, advogado,
promotor, magistrado e professor. Foi presidente de Minas Gerais
(1926-1930), organizador da Aliança Liberal e revolucionário em 1930.
Pertenceu ao PRM e ao PP.

7 Dom João Resende Costa nasceu em 1910. Teólogo e escritor.
Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte.

8 José Monteiro de Castro (1908-1994). Político, advogado e
empresário. Chefe da Casa Civil do Presidente Café Filho. No Governo
Magalhães Pinto (1961-1966), ocupou várias Secretarias de Estado e
foi um dos principais articuladores do movimento de 31 de março de
1964. Pertenceu à UDN e à Arena.

Figura 4.14 - Notas em fim de texto (ver seção 6.4)
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GLOSSÁRIO

Abade Religioso superior em uma abadia ou mosteiro.

Abecedário Livro-índice pela ordem do alfabeto.

Abita Peça de ferro ou madeira rigidamente presa no convés da

embarcação, na qual se amarram as cordas da âncora, depois de lançada

ao mar.

Aboletar Aquartelar tropas em casas de civis, em locais onde não há

quartéis ou hospedagens militares, através de boletos com ordem

expressa do governador ou comandante militar.

Aborto Produção imperfeita ou intempestiva e defeituosa.

Abra Lugar fundo, enseada de ancoradouro protegida das águas e dos

ventos, onde entram as embarcações.

Academia Certame literário por ocasião de alguma festividade.

Acharoado Envernizado com charão, ou seja, com verniz de laca lustroso

e duradouro.

Acimalhado Diz-se das edificações que têm cimalha.

Acólito Aquele que, em virtude de uma das quatro ordens menores,

acende as lâmpadas, leva ao altar as velas e ministra nas galetas a água

e o vinho para o sacrifício da missa.

Figura 4.15 - Glossário (ver seção 2.4.3)

153



INDICE TEMÁTICO

1 AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
- competência do Tribunal de Justiça (ali. 106, 1. li

AÇÃO PÚBLICA
—civil art. 120,111)
- penal: função cio Ministério Público promover (art. 120. 1)

1 AÇÃO RESCISÓRIA
- competência do Tribunal de Justiça (art. 106. 1. g)

ACORDOS
- competência do Estado (art. lO. 111)
ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
-áreas de ação, precedéncia sobre setores administrativos (art. 19

1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

(Ver tamhm SERVIDOR PÚBLICO)
- ações, empresas públicas: alienação (ali. 14. § 4°. II)
- atividade administrativa: sistemas, planejamento, finanças art. 14. § 20)

- aio administrativo, motivação, legalidade (art. 13, § 2°
- atos: fiscalização e controle. invalidação (art. 13. § 1°
- autarquia. fundação, órgão autônomo: instituição. extinção (ali. 14. § 40, J)

- autonomia administrativa (ali. 14. § 30)

- cargos, empregos e funções art. 21
- concessão, permissão ou autorização (art. 14. § 7°
- direta (art. 14
- direta: criação de cargos (ali. 61. VIII
- direta: destituição de integrantes (ali. 4°, § 10)

- empresa pública: instituição, extinção (ali. 14. § 4°. II)
- improbidade (art. 29)
- indireta (art. 14. § 10. 1 a V)
- indireta, adaptação à Constituição (ADCT, ali. lO, parágrafo único)
- indireta: causas e conflitos entre as respectivas entidades: processo e julgamento: competência do

Tribunal de Justiça (alt 106. 1. j
- indireta: presidentes das entidades: aprovação da escolha: competência privativa da Assembléia

(ali. 62. XXIII. (1)
- organização de seus Órgàos: aprovação da Assembléia (au. 61. XII
- órgãos e entidades: manutenção: reestruturação (ADCT. art. 10)
- prestação de serviço público (ali. 14. § 6°
- princípios e disposições gerais (ali. 13)
- refi)rina administrativa: aplicação do ali. 31 (ADCT. art. 11
- sociedade de economia mista: instituição, extinção (ali. 14. § 4°. 11)

1 ADOLESCÊNCIA

)VCr FAMÍLIA. CRIANÇA. ADOLESCENTE, PORTADOR DE DEFICIÈNCIA, IDOSO)
ADVOCACIA
- advogado nomeado defensor dativo: honorários (art. 272)
- função e garantia do advogado (art. 132

Figura 4.16 - Indice temático (ver seção 6.8)
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Anexo 5
Obra em mais de um volume

(ver seção 7.9)
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iaura 5.2 - Verso da falsa folha de r6sto - v. 1 e 2 (ver seção 7.9)
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ra 5.3 - Anverso de folha de rosto - v.1 (ver seção 7.9)
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Figura 5.4 - Verso de folha de rosto - v. 1 e 2 (ver seção 7.9)
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gura 5.5 - Anverso da tolha de rosto - v. 2 (ver seção 7.9)
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Anexo 6
Publicação que compõe série (coleção)

(ver seção 2.2.1)



FABRÍCIO SOARES DA SILVA

Figura 6.1 - Anverso de falsa folha de rosto do v. 2 que compõe série
(coleção) (ver seção 2.2.1)
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M663f	Fabrício Soares da Silva. - Belo Horizonte:

1996.

248 p. - Coleção Memória Política de
Minas. 2)

1. Política-Depoimentos. 1 .Título.
li. Série.

CDU 32 Silva, Fabrício Soares

Figura 6.2 - Verso de falsa folha do v. 2 de rosto de publicação que compõe
série (coleção) - v. 2 (ver seções 2.2.1 e 7.9)
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1996

Figura 6.3 - Anverso de folha de rosto do v. 2 de	publicação que compõe
série (coleção) (ver seção 2.2.2.1)
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Figura 6.4 - Verso de folha de rosto do v. 2 de publicação que compõe série
(coleção) (ver seção 2.2.2.2)
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Anexo 7
Folha-gabarito

(ver seções 7.1.2 e 7.1.3)
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