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http://www.usp.br/sibi

http://www.usp.br/sibi


Reúne informações do acervo das bibliotecas da
Universidade de São Paulo (USP), constituído por
livros, teses e dissertações, periódicos, trabalhos de
eventos etc.

A partir do DEDALUS é possível consultar
empréstimos efetuados, reservar obras, realizar a
renovação online, salvar os resultados de sua
pesquisa e enviá-la por e-mail.

http://dedalus.usp.br

http://dedalus.usp.br/


Solução de busca que integra todos os recursos

informacionais do SIBi-USP. Nesta interface única
você receberá resultados dos recursos impressos e
digitais disponíveis a comunidade USP.

 http://buscaintegrada.usp.br

http://buscaintegrada.usp.br/


Contém informações referenciais de artigos de
periódicos. É uma fonte de pesquisa importante por dispor
de uma ferramenta que permite realizar a pesquisa por
campos específicos do artigo, como de autor, título do
artigo, assunto etc. ou a combinação dos campos.

BUSCA O TITULO/AUTOR DO ARTIGO

Busca: abuso direito

abuso de direito

http://143.107.2.22/w2sdi.htm
http://143.107.2.22/w2sdi.htm


Disponibiliza a versão digital completa ou parcial

das dissertações de mestrado, teses de doutorado e teses
de livre-docência defendidas na USP desde 2002.

A pesquisa pode ser realizada por tipo de
documento, áreas do conhecimento, autor, título,
palavras-chave, orientador, por unidades da USP e
outros critérios de busca.

http://www.teses.usp.br/

http://www.teses.usp.br/




Na página da biblioteca você encontra links de acesso:

◦ Dedalus e Busca Integrada 

◦ Fontes de informação

◦ Serviços oferecidos e formulários de solicitação

◦ Tutorais de Renovação e Reserva de livros

◦ Politicas de Doação

◦ Regimento e Regulamento



http://www.iqsc.usp.br/eeb/index.php

EEB USP – no Google / Site Biblioteca FDRP

• Acesso aos livros e teses de outras bibliotecas da USP;

• Também da UNESP e UNICAMP.

• Há restrições nos empréstimos!

• Cadastrar-se no site do SiSWEEB para solicitar os materiais.

• Todas as transações são enviadas via e-mail!

• Cadastre um e-mail válido e em uso.

http://www.iqsc.usp.br/eeb/index.php


 Solicitar cópias de artigos de periódicos,
capítulos/parte de livros e teses, relatórios
científicos, etc.

 Solicitação via Formulário COMUT, disponível na
pagina da Biblioteca.
◦ Faça um formulário para cada parte/capítulo.

 Há restrições; direito autorais!



O serviço de VPN (Virtual Private Network)
fornece acesso ao conteúdo das bibliotecas USP e
conveniadas a partir de qualquer computador
conectado à Internet.

Tutorial e download disponíveis em:
http://www.sibi.usp.br/servicos/conexao-remota/

Para acessar o conteúdo fora da USP:









 Textos devem ser digitados em cor PRETA.
◦ Cores somente nas ilustrações.

 Tipo de Fonte não é definida na ABNT.

◦ No regulamento dos TCCs da FDRP:

 “Times New Roman”, tamanho 12 no texto;

 notas de rodapé e citações diretas, tamanho 10;

 título dos capítulos tamanho 14, em MAIÚSCULAS e negrito.



 Esquerda e superior – 3 cm

 Direito e inferior – 2 cm

 Se for imprimir frente e verso, 

usar margens espelhadas!



 Todo texto deve ter 1,5 cm de espaçamento entre as
linhas, exceto:

◦ Citações com mais de três linhas;

◦ Notas de rodapé;

◦ Referencias;

◦ Legendas das ilustrações e tabelas 

 Títulos devem ser separados por um espaço (1,5cm)
do texto que o precede e sucede.

espaçamento 
simples entre as 

linhas – 1 cm



 Páginas pré-textuais devem ser contadas, mas não
numeradas.

 A numeração das páginas deve aparecer na
primeira pagina textual (Introdução)

 Os números devem vir no canto superior direito
(anverso) e esquerdo (verso)



Figura 1 – Logo ABNT

Fonte:<http://www.infoescola.com/abnt.jp>.
Acesso em: 12 maio 2014.

Quadro 1 – Vínculos da FDRP

Fonte: BIBLIOTECA FDRP: expectativas e
satisfação. 2013. Texto não publicado.

Diretrizes USP (2009) – baseada na ABNT de 2002



ABNT NBR 10520 

CITAÇÕES



 Numérico

 Autor-data

O sistema adotado deve ser seguido 
em todo o texto, permitindo sua 

relação com a  lista de referências. 



“Os documentos de fonte primária são aqueles de

primeira mão [...]4”

4. MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Pesquisa 
bibliográfica. In:______. Metodologia do trabalho 
científico. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 43-77.

 Na lista de referências:



“Os documentos de fonte primária são aqueles de primeira mão [...]” 

(MARCONI; LAKATOS, 2001, p. 43).

OU

Segundo Marconi e Lakatos (2001), os documentos de fonte primária 

são aqueles de primeira mão.



 Menção de informações extraídas de outras fontes

 Aparecem no texto (autor-data) ou em notas de rodapé

Pode ser:  

• Direta

• Indireta

• Citação de citação



 É a transcrição ou cópia literal de outro texto.

 Devem aparecer sempre entre aspas e sua origem indicada com
precisão, incluindo-se o número da página.

Exemplo:

 As relações entre os Estados quer seja no campo do comércio ou em
relação à políticas de cooperação internacional tem consolidado a
importância do direito internacional, que nas palavras de Celso Mello
“a interdependência cada vez maior entre os Estados têm feito com
que os tratados se multipliquem na sociedade internacional” (1992, p.
156).



 A citação literal com mais de 3 linhas deve ser transcrita em 
parágrafo próprio, com recuo de 4 cm, a partir da margem esquerda, 
com fonte menor que o texto, sem aspas e com espaçamento simples.

 Exemplo

Sobre a teoria da incorporação, Celso Mello afirma 
que 

Para que uma norma internacional seja aplicada no âmbito interno do
Estado é preciso que este faça primeiro a sua “transformação” em
direito interno, incorporando-a ao seu sistema jurídico. É isto uma
consequência da completa independência entre as duas ordens
jurídicas, o que significa que o tratado “não é um meio em si de criação
do direito interno”. Ele é “um convite ao Estado para um ato particular
de vontade do Estado, distinto de sua participação no desenvolvimento
jurídico internacional (1992, p. 83).

4 cm



 É a expressão da idéia contida na fonte citada com palavras próprias
do autor do trabalho. Dispensa o uso de aspas e paginação:

 Exemplos:

 A justificativa deste complexo processo de aderência a uma normativa
internacional se justifica em razão de representar um ato jurídico por
excelência e compromissos formais a que os Estados se sujeitam
voluntariamente. (PEDERNEIRAS, 1953)

OU

 De acordo com Pederneiras (1953) .....



No texto

Leedy (1988 apud RICHARDSON, 1991, p. 417) compartilha deste ponto de
vista ao afirmar “os estudantes estão enganados quando acreditam que eles
estão fazendo pesquisa, quando de fato eles estão apenas transferindo
informação factual [...]”.

Na lista de referências:

Referencia-se somente o documento consultado. 

RICHARDSON, Jean. Even high school students can do real  research.

Catholic Library  world, p. 414-418, may/jun. 1991.



 Indicação do sobrenome do autor e a data,
separando com (,), se a citação estiver entre
parênteses. Se houver trabalhos do mesmo autor
com datas diferentes, separar as datas com (,). Ex.:

Verificou que as [...] (ORLANDO, 2002).

Nardelli, em 2001, avaliou as [...]

Cunha (1996, 2004) estudou [...]



 Indicação dos sobrenomes dos autores, separados
por (e) quando citados no texto e, ponto e vírgula
(;), quando citados entre parênteses. Ex.:

Zugaib e Bittar (1996) [...]

[...] para a teologia (JOSSUA; METZ, 1976).



 Indicação do sobrenome do primeiro autor,
seguido da expressão latina “et al.”, que
significa “e outros”. Ex.:

Camargo et al. (1990) descreveram [...]

[...] (CAMPANA et al., 2001).



 No corpo do texto, utilizar vírgula (,) e, no final, (e).

 Quando citados em bloco, entre parênteses no final
do texto, separar com ponto e vírgula (;).

Myers e Rigley (1979), Turner et al. (1954) e Katz (1984) [...]

[...] (KATZ, 1984; MYERS; RIGLEY, 1979; TURNER et al., 1954)





QUEM? AUTOR NOJIRI, Sérgio 

O QUÊ? TÍTULO A interpretação judicial do direito.

ONDE? FONTE São Paulo: RT

QUANDO? DATA 2005

NOJIRI, Sérgio. A interpretação judicial do direito. São Paulo: RT, 2005. 



SOBRENOME, Nome. Título da obra. Edição. Local: Editora, data de 

publicação.

Exemplo:

FORTINI, Cristiana. Processo administrativo . 2. ed., rev. e atual. 
Belo Horizonte : Fórum, 2011. 

Livro no Todo



SOBRENOME, Nome do autor da parte. Título da parte. In:
SOBRENOME, Nome. Título da obra. Edição. Local: Editora, data de 

publicação. Páginas da parte.

Exemplo:

 MARRARA, Thiago.  As fontes do direito administrativo e o princípio 
da legalidade. In: PIETRO, Maria Sylvia Zanella; RIBEIRO, Carlos 
Vinícius Alves (Coords.). Supremacia do interesse público e 
outros temas relevantes do direito administrativo. São Paulo: 
Atlas, 2010. p. 230-260. 

Parte de Livro



SOBRENOME, Nome. Título da obra. Edição. Local: Editora, data de 

publicação. Disponível em: <http://www. ...>. Acesso em: ....

Exemplo:

PROCÓPIO, Ednei. Construindo uma biblioteca digital. São 

Paulo: Ed. Inteligentes, 2005. Disponível em: 

<http://www.bitebook.com.br/26032002/bibliotecadigital.exe>. 

Acesso em: 26 jan. 2018.



SOBRENOME, Nome do autor do artigo. Título do artigo. Título do 

Periódico, Local de publicação, número do volume e/ou ano, fascículo, 

paginação, data de publicação.

Exemplo:

MESQUITA, José Ignácio Botelho de. Sentença estrangeira, eficácia e 
forca probante. Revista de Processo, São Paulo, v. 11, n. 44, p. 223-33, 
out./dez., 1986. Disponível em: 
<http://www.rt.com.br/26032002/repro.exe>. Acesso em: 26 fev. 2018.



SOBRENOME, Nome. Título da tese. Ano. Total de folhas. Tipo do 

documento (Grau e Área) - Vinculação acadêmica, Local, ano de defesa.

Exemplo:

PETRI, Maria José Constantino.  O direito das crianças e 

adolescentes a convivência familiar e comunitária. 2008. 200 f. 

Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2008.



 JURISDIÇÃO. Lei nº ....., data completa. Título. Ementa. Nome da 
publicação/Título, local, volume, fascículo e data da publicação. Nome do 
caderno, página inicial e final.

Exemplos:

BRASIL. Código civil. 46. ed. São Paulo: Saraiva, 1995.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], 
Brasília, DF, v. 134, n. 248, 23 dez. 1996. Seção 1, p. 27834-27841.

SÃO PAULO (Estado). Decreto no 42.822, de 20 de janeiro de 1998. Dispõe 
sobre desativação de unidades administrativas de órgãos da Administração Direta e 
das Autarquias do Estado e dá providências correlatas. Disponível em: 
<https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1998/2822-
20.01.1998.html>. Acesso em: 06 mar. 2018.



 BRASIL. Decreto nº 3.847, de 25 de junho de 2001. IPI 
incidente sobre os produtos que menciona. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3847
.htm>. Acesso em: 12 jan. 2018.

 BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial. 
REsp 686209 RS 2004/0111329-9. Relator: Ministro João 
Otávio de Noronha. DJ: 03/11/2009. JusBrasil, 2009. 
Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia>. 
Acesso em: 14 fev. 2018.



REFERÊNCIAS

BATISTA, Emerson de Oliveira. Sistemas de 
informação o uso consciente de tecnologia 
para o gerenciamento. São Paulo: Saraiva, 
2004.

CAMPELLO, Bernadete. O movimento da 
competência informacional: uma perspectiva para o 
letramento informacional. Ciência da 
Informação, Brasília, DF, v. 32, n. 3, p. 28-37, 
set./dez.2003. 

DUDZIAK, Elisabeth Adriana. Information literacy: 
princípios, filosofia e prática. Ciência da 
Informação, Brasília, DF, v. 32, n. 1, p. 23-35, 
jan./abr. 2003.

HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles; 
FRANCO, Francisco Manoel de Mello. 
Minidicionário Houaiss da língua 
portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004. 

Para elaboração 
das referências, 

utiliza-se a
NBR 6023/2002.

Separadas entre si 
por um espaços 

simples

Alinhamento à 
esquerda

Espaço 
simples entre 

as linhas

Recurso tipográfico 
que destaca o título 
deve ser uniforme



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 
14724: Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos -
Apresentação. Rio de Janeiro, 2011.

______. NBR 6023: Informação e documentação – Referências –
Elaboração. Rio de Janeiro, 2002.

______. NBR 10520: Informação e documentação – Citações em 
documentos – Apresentação. Rio de janeiro, 2002.



Para esclarecimento de dúvidas, sugestões 

entre outros, entre em contato pelo e-mail: 

atendimentofdrp@usp.br

OBRIGADA!

Tamie Lança
Universidade de São Paulo

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto

Biblioteca

Tel.: (16) 3315-4960

mailto:atendimentofdrp@usp.br

