
 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 

Adotado no Brasil pelo código de catalogação Anglo-American 

Cataloguing Rules (AACR2), a ficha catalográfica é um conjunto de dados 

sistematicamente ordenados, que traz a descrição física e temática do trabalho, 

É um elemento obrigatório segundo a NBR 14724/2005. Deve ser impressa no 

verso da página de  rosto, na parte  inferior da folha com o  tamanho padrão de 

7,5 cm X 12,5 cm. 

 A entrada principal é pelo último sobrenome do autor 

 Quando houver mais de um autor na obra, a entrada deve ser dada 

pelo primeiro autor e os demais mencionados no corpo da ficha 

catalográfica 

 Iniciar o título abaixo da 4ª letra do último sobrenome do autor, se 

houver subtítulo deve iniciar após o título, precedido de dois pontos, 

voltar para 1ª letra do sobrenome do autor. 

 Observar atentamente os sinais de pontuação;  

 O ponto (.), a vírgula (,) e o ponto e vírgula (;) são usados sem 

espaço antes e com um espaço depois; 

 A barra oblíqua (/) deve ser usada com um espaço antes e com 

um espaço depois;  

 O hífen que antecede o nome da Instituição de Ensino é usado 

com espaço antes e depois; 

 Entre os parênteses e o texto não indicar espaço;  

 Para digitar o travessão, usar 2 hífens (--); 

 O CDD e PHA serão  fornecidos  pela Bibliotecária 

 O tipo de fonte deverá ser a mesma utilizada no seu trabalho. 
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     Modelo de ficha catalográfica (Um autor) 

 

     

Sobrenome, Nome. 
   S---        Título / Nome por extenso. - Registro : ano.  
                  -- f.; -- cm. 

Orientadora:  Nome por extenso.  
Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado) - Faculdades 

Integradas do Vale do Ribeira, 2011. 

  

 1. Assunto. 2. Assunto. 3. Assunto. I. Sobrenome, Nome. II. 
Faculdades Integradas do Vale do Ribeira. III. Título. 

                     

CDD ------                           

 

 

Modelo de ficha catalográfica (três autores) 

    S-- 

Sobrenome, Nome. 

      Título / Nome por extenso, Nome por extenso, Nome por extenso. 
- Registro :  ano.. 
                 -- f.; --cm. 

Orientador: Nome por extenso. 

 Trabalho de conclusão (bacharelado - ........................) – 
Faculdades Integradas do Vale do Ribeira.  

 Inclui anexo e bibliografia. 

 1. Assunto. 2. Assunto. 3. Assunto. I. Sobrenome, Nome. II. 
Sobrenome, Nome.  III. Sobrenome, Nome. IV. Faculdades 
Integradas do Vale do Ribeira. V. Título. 

                                                                  CDD ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Modelo de ficha catalográfica (Mais de três autores) 

 

 

 

 

 
                  
T--               Título / Nome por extenso...[et al.]. - Registro : ano. 
                        ---- f. 
 
                        Orientador: Nome por extenso 
                         Trabalho de conclusão (bacharelado - .............................) 
Faculdades Integradas do Vale do Ribeira. 
                         Inclui bibliografia 
   
                         1. Assunto. 2. Assunto. 3. Assunto. I. Sobrenome, Nome. II. 
Sobrenome, Nome. III. Sobrenome, Nome. IV. Sobrenome, Nome. V. 
Sobrenome, Nome. VI. Faculdades Integradas do Vale do Ribeira. VII. Título 
                                                                            
                                                                                     CDD --- 


