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APRESENTAÇÃO

Este texto apresenta diretrizes para os trabalhos de conclusão da pósgraduação. Elas devem ser seguidas tanto para o depósito como para o volume final
elaborado após a defesa, com as sugestões da banca, se houver.

1. ESTRUTURA DO TRABALHO ACADÊMICO
A estrutura apresentada a seguir tem como objetivo auxiliar o pesquisador
na ordenação das partes que compõem o trabalho acadêmico.

Fonte: Adaptado de Associação Brasileira de Normas Técnicas (2011, p. 5).
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1.1 Parte Externa
A Parte Externa do trabalho acadêmico é composta pelos itens Capa e
Lombada e, no IGc/USP, ambos são confeccionados pela Seção de Ilustração
Geológica (Fone: 11-3091-3969), quando da preparação da versão final da tese ou
dissertação. Após a confecção do volume final (corrigido ou não, atendendo as
recomendações da banca), o arquivo pdf deve ser enviado à Seção de PósGraduação, que se encarregará de enviá-lo à Seção de Ilustração. Após a
confecção da capa e lombada, será enviado o arquivo para que o interessado possa
fazer a encadernação em capa dura.

1.2 Parte Interna
A Parte Interna do trabalho acadêmico é dividida em três elementos: PréTextuais; Textuais; e Pós-Textuais.

1.2.1 Elementos pré-textuais
Os elementos Pré-Textuais são aqueles que antecedem a apresentação
textual da ideia do autor.

1.2.1.1 Folha de Rosto
A Folha de rosto apresenta as informações principais da Instituição de defesa,
título do trabalho acadêmico, autoria, natureza (tipo de trabalho: Tese ou
Dissertação), orientação, local e ano de depósito.
Exemplo:
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

Suscetibilidade experimental de rochas do patrimônio histórico aos
agentes do intemperismo

JOSÉ MANOEL DA SILVA

Tese

apresentada

ao

Programa

Geociências (nome do programa) para
obtenção do título de Doutor em Ciências

Área de concentração: (colocar nome)

Orientadora: Profa. Dra. Aparecida Souza
Coorientador: Prof. Dr. Antonio dos Santos

SÃO PAULO
2018
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1.2.1.2 Ficha Catalográfica
A Ficha Catalográfica é um elemento obrigatório e é confeccionada pela
equipe da Biblioteca do IGc/USP. A solicitação deve ser feita por e-mail
(bibigc@usp.br) devendo ser anexada uma versão rascunho a ser preenchida no
endereço eletrônico: http://www.igc.usp.br/index.php?id=fichacalografica.
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1.2.1.3 Folha da Comissão Julgadora
A Folha da Comissão Julgadora apresenta as informações sobre a defesa da
Dissertação ou Tese. Ela deve ser inserida apenas no volume final.
Exemplo:

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

Suscetibilidade experimental de rochas do patrimônio histórico aos
agentes do intemperismo

JOSÉ MANOEL DA SILVA

Orientadora: Profª. Drª. Aparecida Souza
Coorientador: Prof. Dr. Antonio dos Santos

Tese de Doutorado
Nº 580

COMISSÃO JULGADORA
Drª. Aparecida Souza
Drª. Maria Barros
Dr. Antônio da Silveira
Dra. Paula do Amaral
Dr. João Andrade

SÃO PAULO
2018
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1.2.1.4 Dedicatória
A Dedicatória é um elemento opcional na qual o autor dedica seu trabalho ou
homenageia alguém.
Exemplo:
Dedico esta obra aos meus pais os quais por sua força e amor me permitiram a
realização deste sonho.

1.2.1.5 Agradecimentos
O Agradecimento é um elemento opcional no qual o autor agradece pessoas
e/ou instituições (universidade, agência de fomento etc.) que tiveram contribuição
relevante para a realização de seu trabalho acadêmico
Exemplo:
AGRADECIMENTOS
Ao meu orientador Prof. Dr. José da Silva por me acolher e compartilhar seu
conhecimento sobre a área de Geologia.
À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) por financiar
esta pesquisa.
À minha família que me apoiou e incentivou meu caminhar.

1.2.1.6 Epígrafe
A Epígrafe é um elemento opcional na qual o autor apresenta uma citação,
seguida da autoria relacionada à matéria tratada no desenvolvimento do trabalho. A
Epígrafe pode ser utilizada também nas folhas de abertura das seções primárias.
Exemplo:
“De todas as dificuldades que uma pessoa tem que enfrentar, a mais sofrida é, sem
dúvida, o simples ato de esperar” (HOSSEINI, 2007)
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1.2.1.7 Resumo em Português
O Resumo é um elemento obrigatório e deve apresentar de forma sucinta e
objetiva os elementos que compõem a parte textual de desenvolvimento do trabalho
acadêmico: contexto, objetivos, métodos empregados, resultados e conclusões.
Deverá ser redigido em parágrafo único, com espaçamento simples, contendo
entre 150 a 500 palavras.
Ao final, em parágrafo específico, devem-se incluir as palavras-chave, e, para
tanto,

recomenda-se

o

uso

do

Vocabulário

Controlado

da

USP

(http://bit.ly/VocabGeologiaUSP).
Exemplo:
RESUMO
Mazoca, C.E.M., 2017, Avaliação de elementos estruturais e processos fluviais na
evolução geomorfológica da Amazônia Central [Dissertação de Mestrado], São
Paulo, Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, 127 p.
A Amazônia desperta a curiosidade da comunidade acadêmica por diversas razões.
A origem da biodiversidade é uma das questões que recentemente ganhou novos
contornos com o envolvimento de pesquisadores da Geologia. A hipótese de que
estruturas tectônicas contribuem para processos de especiação ao limitar áreas de
endemismo tem motivado análises sobre o papel da tectônica na área coberta pelos
sedimentos quaternários na bacia do rio Amazonas. Esta pesquisa avalia os fatores
que contribuíram na evolução geomorfológica da Amazônia Central. O papel de
elementos estruturais é avaliado junto com a contribuição dos rios desde o
Pleistoceno Superior em uma pesquisa que se apoia também em dados
paleoclimáticos disponíveis para a região. A análise nesta dissertação inicia com
uma definição das características geomorfológicas da área de estudo, baseada em
geomorfometria, em seguida foram avaliados lineamentos em diferentes escalas,
fraturas descritas em pesquisa de campo, as formas de relevo dominantes na várzea
e terra firme, padrões e processos da rede hidrográfica e datação de depósitos
relacionados às rias fluviais, ou rios de vales submersos. Essa pesquisa, baseada
em dados de sensoriamento remoto como Modelo Digital de Elevação (MDE) e
Radar de abertura sintética (SAR), além de datação por Luminescência Opticamente
Estimulada (LOE), resultou em uma nova interpretação para o desenvolvimento da
terra firme baseada principalmente em evidências fornecidas por paleocanais, uma
definição clara dos processos que atuam na produção das formas de relevo
observadas na planície de inundação do rio Solimões, e uma proposta para os
mecanismos que controlam a formação dos vales submersos. Os resultados
apresentados neste documento contribuem para uma nova abordagem da evolução
geomorfológica da Amazônia Central, e podem auxiliar o entendimento da
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paleogeografia da região.
Palavras-chave: Permiano, arenito asfáltico, Bacia do Paraná, geofísica.
1.2.1.8 Resumo em Língua Estrangeira
A exemplo do resumo em português, sua versão em inglês é obrigatória e
deve seguir as mesmas recomendações de confecção. Exemplo:
ABSTRACT
Mazoca, C.E.M., 2017, Evaluation of structural elements and river processes in the
geomorphological evolution of Central Amazon [Master’s Thesis], São Paulo, Instituto
de Geociências, Universidade de São Paulo, 127 p.
The Amazon arouses the curiosity of the academic community for several reasons.
The origin of biodiversity is one of the issues that recently gained new contours with
the involvement of researchers from Geology. The hypothesis that tectonic structures
contribute to speciation processes by limiting areas of endemism has motivated
analyzes on the role of tectonics in the area covered by the quaternary sediments in
the Amazon basin. This research evaluates the factors that contributed to the
geomorphological evolution of Central Amazonia. The role of structural elements is
evaluated along with the contribution of rivers since the Upper Pleistocene in a
research that also relies on paleoclimatic data available for the region. The analysis
in this dissertation begins with a definition of the geomorphological characteristics of
the study area, based on geomorphometry, followed by the evaluation of lineaments
at different scales, fractures described in the field research, the dominant landforms
in the v´arzea and terra firme, patterns and processes of the hydrographic network
and dating of deposits related to fluvial rias, or rivers of submerged valleys. This
research, based on remote sensing data such as the Digital Elevation Model (DEM)
and Synthetic Aperture Radar (SAR), in addition to dating by Optically Stimulated
Luminescence (OSL), resulted in a new interpretation for the development of terra
firme based largely on evidence provided by paleochannels, a clear definition of the
processes that work to produce the landforms observed in the Solim~oes river
floodplain, and a proposal for the mechanisms that control the formation of
submerged valley. The results presented in this paper contribute to a new approach
to the geomorphological evolution of Central Amazonia, and may help to understand
the region's paleogeography.
Keywords: Permian, asphalt sandstone, Paraná Basin, geophysics.
1.2.1.9

Sumário

O Sumário é um elemento obrigatório no trabalho acadêmico. Deve ser
elaborado considerando a enumeração das divisões, seções e outras partes do
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trabalho, na mesma ordem e grafia que aparecem no mesmo, acompanhadas do
respectivo número da folha ou página. Havendo mais de um volume, cada um deve
conter o sumário completo do trabalho. Recomenda-se utilizar o Sumário
Automático do editor de texto1.
Exemplo:

SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO .................................................................................................. 01
2. REVISÃO DE LITERATURA ............................................................................ 12
2.1 Seção Secundária ..................................................................................... 14
2.1.1 Seção terciária ............................................................................... 16
2.1.2 Seção terciária ............................................................................... 25
2.2 Seção Secundária ..................................................................................... 35
3. METODOLOGIA ............................................................................................... 60
3.1 Seção Secundária ................................................................................. 65
4. RESULTADOS .................................................................................................. 70
5. CONCLUSÕES ................................................................................................. 98
REFERÊNCIAS ................................................................................................... 116
APÊNDICES ....................................................................................................... 120
ANEXOS ............................................................................................................. 130

1.2.1.10 Lista de Figuras
A Lista de Figuras é um item opcional, porém útil para o leitor na localização
de um elemento gráfico específico. Deve apresentar a palavra designativa, isto é, o
1

Para confeccionar um Sumário automático utilizando o Editor de texto acesse:
• Tutorial para Microsoft Word (Windows OS);
• Tutorial para Microsoft Word (Mac OS)
• Tutorial para LibreOffice;
• Tutorial para Pages (Mac OS).
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tipo de figura (ilustrações, desenhos, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas,
organogramas, plantas, quadros, retratos e outros), o número de acordo com a
ordem de apresentação no texto, o título descritivo da figura, e pelo número da folha
ou página onde está localizada. Recomenda-se a elaboração de lista própria para
cada tipo de figura/ilustração.
Exemplo:
LISTA DE MAPAS
Mapa 1 – Solos da Região Sul do Estado do Paraná ............................................. 27
Mapa 2 – Características das imagens orbitais ...................................................... 39
Mapa 3 – Uso de solos da Região Sul do Estado do Paraná ................................. 47
Mapa 4 – Localização geográfica ........................................................................... 52
Mapa 5 – Solos da Região Norte do Estado do Paraná ......................................... 54

1.2.1.11 Lista de Tabelas
A Lista de Tabelas é um item opcional, porém útil para o leitor na localização
de uma tabela específica. É elaborada seguindo a mesma ordem apresentada no
texto, ou por capítulo com cada item designado por seu nome específico,
acompanhado do respectivo número da folha ou página.
Exemplo:
LISTA DE TABELAS
Tabela 5.1 – Diâmetro (mm), altura (mm), Fator C, volume (mm3) e compliance
longitudinal (.10-5 mm/N) das condições experimentais avaliadas . 24
Tabela 5.2 – Fator C, volume (mm3) e compliance longitudinal (.10-5 mm/N) das
condições experimentais avaliadas ................................................. 32
Tabela 5.3 – Fator D, volume (mm3) e compliance longitudinal (.10-5 mm/N) das
condições experimentais avaliadas ................................................. 33
Tabela 5.4 – Fator E, volume (mm3) e compliance longitudinal (.10-5 mm/N) das
condições experimentais avaliadas ................................................. 37
Tabela 5.5 – Fator F, volume (mm3) e compliance longitudinal (.10-5 mm/N) das
condições experimentais avaliadas ................................................. 39
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1.2.1.12 Lista de Abreviaturas/Siglas
A Lista de Abreviaturas/Siglas é um elemento opcional e consiste de uma lista
alfabética com as abreviaturas e siglas utilizadas no texto, seguidas de suas
respectivas palavras ou expressões que as definem grafadas por extenso.
Recomenda-se, para melhor alinhamento, que seja elaborada utilizando-se
marcadores de tabulação, conforme exemplo a seguir.
Exemplo:

LISTA DE SIGLAS
BJG
CPGeo
GSA
IBGE
IGc
SBG
USP

Brazilian Journal of Geology
Centro de Pesquisas Geocronológicas
Geological Society of America
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Instituto de Geociências
Sociedade Brasileira de Geologia
Universidade de São Paulo

1.2.1.13 Lista de símbolos
A Lista de Símbolos é elemento opcional, elaborado seguindo a mesma
ordem apresentada no texto. Cada símbolo deve vir seguido pelo significado
correspondente. Recomenda-se, para melhor alinhamento, que seja elaborada
utilizando-se marcadores de tabulação, conforme exemplo a seguir.
Exemplo:
LISTA DE SÍMBOLOS
k
a*
C*
H*
L*

graus Kelvin
coordenada a*
croma
ângulo hue
Luminosidade
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1.2.2 Elementos textuais
Elementos Textuais correspondem à parte essencial do documento na qual o
tema de estudo é discorrido. Constituída de três partes fundamentais, porém não
limitantes: Introdução, Desenvolvimento e Conclusão.
Esses elementos são desenvolvidos e organizados pelo autor e orientador e
não necessariamente precisam seguir uma regra estrutural.

1.2.3 Elementos pós-textuais
Os Elementos Pós-textuais são elementos complementares do trabalho
acadêmico e, excetuando-se as Referências, todos os demais são itens opcionais.

1.2.3.1

Referências

As Referências são itens obrigatórios para todos os trabalhos acadêmicos.
Elas são responsáveis por apresentar os dados completos das obras citadas ao
longo do texto.
A Comissão de Pós-Graduação do IGc/USP adota como padrão, para as
teses e dissertações, a norma da Geological Society of America, a qual será tratada
no Capítulo 3.

1.2.3.2

Glossário

O Glossário é uma lista alfabética com termos muito específicos ou técnicos
acompanhados de suas definições e deve seguir a mesma formatação das siglas.
1.2.3.3

Apêndices

Os Apêndices são documentos elaborados pelo próprio autor que
complementam a parte textual do trabalho acadêmico e devem seguir o exemplo a
seguir. Cada apêndice deve apresentar “título”.
Exemplo:
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APÊNDICE A – Tabelas de química mineral
APÊNDICE B – Artigo submetido ao Precambrian Research

1.2.3.4

Anexos

Os Anexos são documentos complementares à parte textual do trabalho
acadêmico, mas que não foram elaborados pelo próprio autor, e devem seguir o
exemplo a seguir. Cada anexo deve apresentar “título”.
Exemplo:

ANEXO A – Recomendações da ABNT
ANEXO B – Matéria do Jornal A Folha de São Paulo
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2. INSTRUÇÕES ACERCA DA FORMATAÇÃO DO TEXTO
O trabalho acadêmico possui regras também para sua apresentação visual.
Tais regras tem a função de uniformizar os trabalhos apresentados pelos pósgraduandos do IGc/USP.

2.1 Apresentação Gráfica
O trabalho acadêmico deve ser impresso em papel branco, tamanho A4 (21
cm x 29,7 cm), cor de fonte preta (outras cores podem ser utilizadas para destaques,
se necessário), do tipo Arial ou Times New Roman tamanho 12 para o texto e
tamanho 10 para citações de mais de três linhas, notas de rodapé, paginação,
legendas e fontes das ilustrações e das tabelas.
A impressão deverá ser em Frente e Verso. Em formatação/layout do
documento, ativar a opção “Margens Espelho” e atender às seguintes medidas:
Superior e Inferior de 2,5 cm; Interna de 3 cm; e Externa de 2 cm. A Figura 1 ilustra a
caixa de diálogo no Microsoft Word.
O espaçamento entre linhas para todo o texto deve ser de 1,5 cm, exceto
para as citações de mais de três linhas, notas de rodapé, referências, legendas e
fontes das ilustrações e das tabelas, que neste caso de ser espaçamento simples.
Todas as páginas do trabalho devem ser contadas e a paginação seguirá a
ordem:
Folha de Rosto: contada, mas não paginada;
Páginas Pré-Textuais: contadas e numeradas em Numerais Romanos (i, ii, iii, iv
etc.);
Páginas Textuais: inicia-se nova contagem e numera-se utilizando Numerais
Arábicos (1, 2, 3, 4 etc.);
Páginas Pós-Textuais: contadas e a numeração segue a sequência das Páginas
Textuais.
No caso de trabalho formado por mais de um volume, a sequência de
páginas deverá ser mantida.

14

Figura 01 – Como configurar Margens Espelho no Microsoft Word

A numeração da paginação deverá ser utilizada no canto inferior direito
(frente) e canto inferior esquerdo (verso) com o mesmo tipo de fonte adotado para o
texto e tamanho 10.
2.2 Numeração Progressiva das Seções
Para melhor sistematização do trabalho, deve-se adotar o sistema de
numeração progressiva das seções do texto. As seções e subseções de uma
dissertação ou tese são numeradas com algarismos arábicos, em uma sequência
lógica.
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Os títulos das seções primárias, por serem as principais divisões, iniciam-se
em folha distinta (frente da folha2). Os títulos das seções (primárias, secundárias,
terciárias, quaternárias e quinárias) devem ser colocados após o número indicativo
de seção, alinhados à esquerda, separados por um espaço. Para os títulos das
seções primárias, deve-se deixar uma linha em branco entre elas e o texto. Para as
demais seções, o texto deve iniciar na linha seguinte e todas as seções devem
conter um texto relacionado a elas. Deve-se limitar a numeração progressiva até a
seção quinária. Caso seja necessário abrir outras seções utilizar alíneas [a); b); c);
d)].

Identificação visual das seções:

SEÇÃO PRIMÁRIA: Negrito e Caixa Alta
Seção Secundária: Negrito e Iniciais em Caixa Alta com recuo de 1,0 cm
Seção terciária: Negrito e apenas a primeira inicial em Caixa Alta com recuo de 1,5
cm
Seção Quaternária: Itálico e iniciais em Caixa Alta com recuo de 2,0 cm
Seção quinária: Itálico e apenas a primeira inicial em Caixa Alta com recuo de 2,5
cm

Exemplo:

1 GEOLOGIA REGIONAL
1.1 Complexo Xingu Indiferenciado
1.1.1 Granitoides róseos equigranulares
1.1.1.1 Unidade Alfa e Beta
1.1.1.1.1 Região sul

2

Atenção: não inicie nenhuma SEÇÃO PRIMÁRIA no verso da folha. Caso o início seja no verso, deixe
esta página em branco.
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2.3 Figuras e Tabelas
Outros elementos que compõem os trabalhos acadêmicos são as Tabelas e
as Figuras que podem ser ilustrações, desenhos, fluxogramas, fotografias, gráficos,
mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos dentre outros.
Tanto as Tabelas quanto as Figuras devem ser numeradas sequencialmente
(conforme já apresentado anteriormente).
Veja a seguir como identificá-las no trabalho.
Exemplo de Figura:

Figura 22 – Diagrama Concórdia U-Pb para a amostra CW-29 (Granito)

A Figura deverá ser centralizada em relação às margens e sua legenda
deverá estar logo abaixo, com alinhamento justificado ou centralizado, utilizando a
mesma fonte e em tamanho 10.
A Tabela também deverá ser centralizada em relação às margens e sua
legenda estará acima dela, com alinhamento justificado ou centralizado, utilizando a
mesma fonte e em tamanho 10.
Deve-se incluir, abaixo da tabela as fontes consultadas, com alinhamento
justificado, com a mesma fonte do trabalho e em tamanho 10. Caso a tabela seja
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traduzida, extraída ou modificada de determinada fonte, esta informação deve estar
após o título da tabela.
Exemplo de Tabela:

Tabela 2 – Vantagens e desvantagens do SHRIMP e do LA-ICP-MS para análise U-Pb (Modificado de
Compston, 1999)

Fonte: Canile (2015, p. 43).
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3. CITAÇÕES
As citações são as menções no texto que auxiliam a esclarecer ou
fundamentar as ideias do autor. Citar as fontes utilizadas em um trabalho é
obrigatório.
As citações podem ser de vários tipos. Os principais são apresentados a
seguir:

a) Citação Direta: reprodução literal das ideias do autor citado. Deve-se utilizar
aspas (“ “).
Exemplo:
Segundo Pestilho e Monteiro (2017, p. 74) “A premissa de que as inclusões fluidas
constituem um sistema fechado (Premissa II) pode não ser atendida em alguns
casos”.
“A comparação é a técnica científica aplicável sempre que houver dois ou mais
termos com as mesmas propriedades gerais ou características particulares” (Cervo
et al., 2007, p. 32).

b) Citação Direta com mais de três (3) linhas. Deve-se recuar o texto a ser citado 4
cm da margem esquerda e utilizar espaçamento entre linhas simples e fonte
tamanho 10.
Exemplo:
De acordo com Cervo et al. (2007, p. 35)
A análise e a síntese racionais só podem ser feitas mentalmente.
Empregam-se principalmente na filosofia e na matemática. A análise
é uma espécie de indução; parte-se do particular, do complexo, para
o princípio geral e mais simples. A síntese é uma espécie de
dedução; vai do mais simples ao mais complexo.
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c) Citação Indireta: texto criado com base no conteúdo e nas ideias do autor
consultado. Dispensa-se o uso de aspas.
Exemplo:
Estudos geofísicos mostram que o leste do Paraguai é cortado por dois conjuntos de
grandes falhas na escala crustal, um conjunto de tendências NE mais antigo
herdado do Pré-cambriano e um conjunto de tendência NW mais jovem (Gomes et
al., 2017).
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4. REFERÊNCIAS
O item Referências é um elemento Pós-Textual, porém de fundamental
importância, uma vez que todas as obras citadas no trabalho acadêmico devem ser
relacionadas nessa seção.
A norma adotada pelos Programas de Pós-Graduação do IGc/USP segue as
diretrizes da Geological Society of America (GSA) comumente utilizada pelos
principais periódicos da área de Geociências.

4.1 Utilização
Veja a seguir as regras para utilização da norma GSA:
a) Na seção Referências, liste todas as referências mencionadas no texto,
figuras, legendas, tabelas e apêndices. Referência da epígrafe é opcional.
b) As referências deverão seguir os exemplos aqui apresentados, inclusive com
o recuo da margem de 0,5 cm a partir da segunda linha do parágrafo.
c) Não cite artigos não publicados, em preparação, submetidos, em análise ou
em revisão. Se uma referência não foi formalmente aceita, cite-a como uma
comunicação pessoal junto com o ano da comunicação, apenas no corpo do
texto. Caso seja necessária alguma complementação (onde ocorreu essa
comunicação, se foi gravada...), esta deve ser colocada em nota de rodapé.
d) Na seção Referências, liste as referências em ordem alfabética pelo
sobrenome do autor. Para referências com dois autores, liste alfabeticamente
pelo primeiro autor e depois alfabeticamente pelo segundo autor. Para
referências com mais de dois autores, liste alfabeticamente pelo primeiro
autor e depois cronologicamente, primeiro ano antes.
e) Para referências com mais de 10 autores, reduza a lista de autores ao nome
do primeiro autor mais “et al.”
f) Incluir o nome completo (sem abreviações) de periódicos e editoras de livros.
Inclua a cidade de publicação para livros.
g) Incluir números de DOI quando disponíveis.
h) Para citações de sites, inclua o mês e ano em que o site foi acessado entre
parênteses no final da referência.
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i) Para trabalhos traduzidos, veja o exemplo de Varnavskiy et al. (1995), na
seção “Artigo de Periódico”.
j) Para referências que não correspondam a nenhum dos exemplos aqui
apresentados, inclua todas as informações que auxiliem o leitor a localizá-las.
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