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Sobre o manual para elaboração do Sumário. 

As orientações contidas neste manual estão de acordo com NBR 6027/2012 da            

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

 

Objetivos deste manual 

O objetivo deste manual é fornecer orientação para elaboração de Sumário, de acordo com              

a NBR 6027/2012. 

 

Orientações Gerais 

Sumário é a enumeração das divisões, seções e outras partes de um documento, na mesma               

ordem e grafia em que se apresenta no texto. É um elemento obrigatório na apresentação               

de trabalhos acadêmicos, conforme ABNT NBR 14724/2011.  

Localização do sumário 
 

Em monografias 

● último elemento pré-textual; 

● inicia-se no anverso da folha e se necessário conclui-se no verso da mesma; 

● quando houver mais de um volume, deve ser inserido de forma completa em todos              

os volumes, permitindo que o leitor tenha conhecimento do conteúdo independente           

do volume consultado. 

Em publicações periódicas 

● deve estar localizada na mesma posição em todos os fascículos, em todos os             

volumes, permitindo a rápida identificação pelo leitor; 

● inicia-se no anverso da folha e se necessário conclui-se no verso da mesma; 

● pode estar na primeira capa, concluído se necessário na quarta capa. 
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Estrutura 
 

Monografias 

● Os indicativos de seção devem estar alinhados à esquerda; 

● Os títulos e subtítulos, se houver, devem ser colocados após o indicativa da seção; 

● Recomenda-se que sejam alinhados pela margem do título do indicativo mais           

extenso, inclusive os elementos pós-textuais. 

 

Figura 1 - Sumário monografia - apresentação 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Publicações coletivas, periódicos, coletâneas, anais de eventos 

● os autores devem ser grafados da mesma forma que está no texto, após os              

títulos e os subtítulos; 
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● o nome do autor pode ser indicado na linha seguinte, alinhado pela margem             

do título do indicativo mais extenso; 

● se houver mais de um autor, separá-los por vírgula ou ponto-e-vírgula; 

● a paginação deve ser apresentada de uma das seguintes formas: 

○ número da página em algarismo arábico; 

○ número da página inicial e final; 

○ número da página em que se distribui o texto. 

● se houver um único sumário, as traduções dos títulos podem ser colocadas            

após os títulos originais, separadas por sinal de igualdade (=); 

● se o texto forma apresentado em mais de um idioma, recomenda-se que se             

um sumário separado para cada idioma; 

● para documento eletrônico recomenda-se que se use hiperlink para os itens           

do sumário. 

 

Figura 2 - Sumário revista - apresentação 

 

Fonte: elaborada pelo autor, com base no sumário do livro Marques (2013) 
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Contato 

Para mais informações sobre Sumário, entre em contato com o Serviço de Educação do              

Usuário e Capacitação, do Departamento de Referência (DeRef) pelo e-mail          

atendimento.bco@ufscar.br ou pelo telefone (16) 3351-8135. 
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