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FICHA CATALOGRÁFICA (obrigatório)

A ficha catalográfica é a descrição física e temática de uma publicação. Tem como objetivo fornecer
uma descrição única e precisa do documento bem como os pontos de acesso para que a obra possa
ser indexada em bancos de dados.

A ficha deverá ser impressa no verso da folha de rosto, parte inferior da folha. O tamanho padrão do
retângulo deve medir 7,5cm(altura)X 12cm (largura). É imprescindível que as margens e espaços
sejam mantidos.

O tamanho da fonte utilizada na ficha catalográfica pode ser menor que o utilizado no texto da
publicação para enquadramento nas dimensões do retângulo (7,5 x 12,5 cm). Os parágrafos devem
ser alinhados à esquerda. A fonte utilizada deve ser, preferencialmente, fonte com largura fixa (ex.:
Courier New) para que os espaçamentos distribuídos não sejam alterados.

Orientações para elaboração
1º parágrafo - Indicação do Autor: é a primeira linha de informação da ficha catalográfica, deve
conter sobrenome, seguido dos prenomes do autor. Os sobrenomes com indicativos de parentesco
são mencionados em seguida ao sobrenome.
Ex: Silva Neto, Robson.

2º parágrafo - Indicação da obra: Iniciar na linha abaixo, na 4ª letra do sobrenome. Subtítulo (se
houver) deve vir após o título precedido de dois pontos. As linhas de continuação devem ser na
direção da primeira letra. Após o título, incluir uma barra inclinada e repetir o nome, prenome e
sobrenome do autor seguido de ponto e dois traços. Local de publicação, seguido do ano de
publicação separados por vírgula. Se houver editora comercial, inserir entre o local e o ano de
publicação.
Ex: Ensino de matemática : recursos didáticos / Robson Silva Neto. -- Rio Verde, 2015.

3º parágrafo - descrição Física: Iniciar na 4ª letra do sobrenome do autor o número total de folhas, e
informar se é ilustrado.
Ex.: 90f. : il.
4º Parágrafo – Orientador: Iniciar na 4ª letra, abaixo da descrição física.
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Ex: Orientador: Nome na ordem direta

5º parágrafo - Notas: Iniciar na 4ª letra, abaixo do sobrenome do autor, inserindo o grau pretendido
com a publicação. Monografia (Graduação) ou Monografia (Especialização) ou Dissertação
(Mestrado) ou Tese (Doutorado) seguido do nome da instituição na qual a publicação está sendo
apresentada, cidade e ano de publicação.
Ex: Monografia (Graduação)– Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo,
Birigui, 2019.
6º Parágrafo – Iniciar na direção da 4ª letra do sobrenome do autor as palavras-chave que indiquem
o assunto principal da publicação. Os assuntos devem ser numerados sequencialmente e de acordo
com a relevância no texto. As linhas devem estar na direção da primeira letra. As entradas
secundárias devem ser numeradas com algarismos romanos, seguido da palavra título, porém sem
transcrevê-lo.
Ex: 1. Educação infantil. 2. Criança – Educação. 3. Psicologia infantil. I Título
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Rissi, Viviane Renata Ventura.
A importância da biblioteca : análise dos
últimos 7 anos / Viviane R. V. Rissi, 2019
90 f. : il.
Orientador: Nome direto
Monografia (Graduação)– Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo,
Birigui, 2019.
1. Leitura (Ensino superior). 2. Livros
(Investimento). 3. Leitura – Meios auxiliares.
I. Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia. II. Título.
Ficha catalográfica elaborada pela biblioteca do IFSP – Campus Birigui

