
Orientações para elaboração da Ficha Catalográfica 

 

1. Campo – Indicação do Autor : é a primeira linha de informação da ficha catalográfica, 
inicia-se após uma linha em branco e  deve  conter  sobrenome,  seguido  dos  prenomes  do 
autor. A margem deste campo inicia-se a 1 cm da borda (1ª margem).  Os sobrenomes com 
indicativos de parentesco como: Filho, Júnior, Neto, Netto, Sobrinho, etc. são mencionados em 
seguida  ao sobrenome, por extenso.  

         Ex.: Soares Júnior, Rafael 

 

  2. Campo –  Indicação  do  Título : digitar  o  título  do trabalho  com  início  abaixo  da  
4ª letra do autor (2ª margem). Após o título e o subtítulo (se houver), colocar  uma barra 
inclinada e repetir o nome do autor, desta vez, na ordem direta e seguida de ponto. -- (2 
espaços), o local, seguido de ponto e um  traço (.-) e o ano. 

  Ex: Milho : manual da cultura / Rafael Soares Júnior. --Rio Verde.- 2015. 

 

3. Campo - Descrição Física : iniciar na 2ª margem, com a informação do número de folhas 
textuais e pré-textuais em algarismos arábicos seguido de f. Ilustrações  de  qualquer  natureza  
incluindo  figuras,  fotos,  gráficos,  tabelas,  etc.  serão indicadas pela abreviatura il. após o 
número de folhas precedida de dois pontos.  

Ex.: 90f. : il. 

 

4. Campo – Notas : neste campo informar o título obtido com o trabalho em função da 
titulação obtida (graduação, mestrado ou doutorado) colocar o nome da Universidade, nome 
da faculdade, e o ano da apresentação. Informa-se o nome do orientador em ordem direta. 

 

5.  Campo – Palavra-chave ou assunto : indicar  em  algarismos  arábicos  as  palavras- 
chave/assuntos que são expressões indicativas do conteúdo abordado no trabalho. As 
secundárias devem ser numeradas com algarismos romanos, seguido da palavra título, porém 
sem transcrevê-lo. Ex. I Título.  

Ex:  1. Educação infantil. 2. Criança – Educação. 3. Psicologia infantil. I Título. 

   

6.  Outras informações : A ficha deverá ser impressa no verso da folha -de-rosto, na parte 
inferior da folha . O tamanho padrão do quadro da ficha é de 7,5cm(altura)X 12cm (largura), a 
fonte pode ter o tamanho 12 ou 11 e tipo deve ser Times New Roman. Não se usa: nenhum 
negrito; título inteiro em maiúsculo; iniciais de cada palavra do título em maiúsculo. Efeito 
itálico somente será usado em nomes científicos. As informações de Cutter e CDD serão 
preenchidas pelos bibliotecários. 
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Modelo de Ficha Catalográfica 

Mestrado 

de monografias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   Sobrenome do autor, Nome                                                                                   

Cutter            Título da monografia : subtítulo / Nome completo do autor. – 

                Rio Verde. – Ano. 

                        00 f. : il. 

 

Monografia (Graduação) – Instituto Federal Goiano –         

Câmpus Rio Verde, ano. 

                       Orientador: Titulação. Nome completo. 

                        

          Bibliografia 

                      

1. Palavra-chave (assunto).  2.  Idem. 3. Idem.   I.  Título ( não 

              precisa transcrever o título). II. Instituto Federal Goiano – Câmpus Rio 

              Verde. 

                                                               CDD  

                

   Sobrenome do autor, Nome                                                                                   

Cutter            Título da dissertação : subtítulo / Nome completo do autor. – 

                Rio Verde. – Ano. 

                       00 f. : il. 

 

                       Dissertação ( Mestrado) – Instituto Federal Goiano –  

                 Câmpus Rio Verde, ano. 

                       Orientador: Titulação. Nome completo. 

                        

          Bibliografia 

                      

1. Palavra-chave (assunto).  2.  Idem. 3. Idem.   I.  Título ( não 

              precisa transcrever o título). II. Instituto Federal Goiano – Câmpus Rio 

              Verde. 

CDD 

  

  



Modelo de Ficha Catalográfica 

Doutorado 

de monografias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   Sobrenome do autor, Nome                                                                                   

Cutter            Título da tese : subtítulo / Nome completo do autor. – 

                Rio Verde. – Ano. 

                        00 f. : il. 

                       Tese ( Doutorado) – Instituto Federal Goiano –  Câmpus Rio 

    Verde, ano. 

                       Orientador: Titulação. Nome completo. 

                        

          Bibliografia 

                      

1. Palavra-chave (assunto).  2.  Idem. 3. Idem.   I.  Título ( não 

              precisa transcrever o título). II. Instituto Federal Goiano – Câmpus Rio 

              Verde. 

CDD 

  

  


