
Orientações para normalização de slides



Caro(a) professor(a),

Este material foi elaborado para auxiliá-lo(a) na normalização de
apresentações.

O Sistema de Bibliotecas da FDC baseia suas orientações na Lei nº 9.610, de
19 de fevereiro de 1998, que “altera, atualiza e consolida a legislação sobre
direitos autorais e dá outras providências.” (BRASIL, 1998).

Para consultar a lei na íntegra, clique aqui.

Nós disponibilizamos no blog das Bibliotecas da FDC
(https://bibliotecas.fdc.org.br/) os manuais abaixo, que também poderão
auxiliá-los:

• Principais orientações para utilização de conteúdos em programas da
FDC: orienta sobre o uso dos materiais mais utilizados em programas da
FDC.

• Manual de normalização de trabalhos acadêmicos: orienta sobre a
normalização de citações, referências, entre outros.

Para mais informações ou dúvidas, entre em contato com a equipe da
biblioteca através do e-mail biblioteca@fdc.org.br.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm
https://bibliotecas.fdc.org.br/
https://bibliotecasfdc.files.wordpress.com/2020/11/principais-orientacoes-direitos-autorais-programas-fdc_-atualizado-301020.pdf
https://bibliotecasfdc.files.wordpress.com/2020/09/manual-de-normalizacao-de-trabalhos-academicos-sbfdc_04082020f.pdf


Exemplos de como inserir
informações nos slides



GRÁFICO 1 - PIB a preços de mercado: taxa acumulada em 4 trimestres (%), 1º trimestre 1996 - 1º trimestre 2021

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2021). 
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Fonte:  Tesouro Nacional ([s.d.]).

GRÁFICO 2 – Receitas e Despesas Primárias do Governo Central

Fonte: Garcia (2020). 

FIGURA 1 - Dragão da Inflação
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Fonte: Adaptado de Menicucci (2021).

FIGURA 2 – Resultado primário
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Fonte: STN (2021, p. 6).

GRÁFICO 3 – Carga tributária por esfera de governo – 2010/2020
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Fonte: Buffet; Clark (2020). 

FIGURA 3 - Warren Buffett e a análise de balanços
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Sugestão de sites gratuitos e 
livres para serem utilizados



• Banco de imagens

Unsplash (https://unsplash.com/)

De acordo com a licença do site, não há necessidade de
dar créditos às imagens, é opcional
(https://unsplash.com/license).

Para dar créditos às imagens, basta informar o nome do
fotógrafo e o nome do banco de imagens. Exemplo:

Foto de Mimi Thian no Unsplash.

https://unsplash.com/
https://unsplash.com/license


• Banco de imagens e vídeos

Pexels (https://www.pexels.com/pt-br/)

De acordo com a licença do site, não há necessidade de
dar créditos às imagens e vídeos, é opcional
(https://www.pexels.com/pt-br/licenca/).

Para dar créditos às imagens e vídeos, basta informar o
nome do fotógrafo ou criador de conteúdo e o nome do
banco de imagens. Exemplo:

Vídeo de Artem Podrez no Pexels.

https://www.pexels.com/pt-br/
https://www.pexels.com/pt-br/licenca/


• Banco de sons

Freesound (https://freesound.org/browse/)

Cada som disponível possui a informação de como o
mesmo pode ser utilizado. É necessário dar créditos aos
sons e criar uma conta gratuita para baixar o conteúdo.
Exemplo:

Som de Timbre no Freesound.

Licença 
Creative

Commons 
para uso não 

comercial.

https://freesound.org/browse/
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