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O Manual de Redação da Assessoria de Imprensa da Unoeste 
visa a padronização dos textos jornalísticos, com o objetivo 
de trazer uma uniformidade das informações prestadas às 
comunidades interna e externa. 

Nas próximas páginas é possivel ter acesso às principais 
dúvidas de como escrever certas palavras, para que seja 
alcançado esse padrão, independentemente do produto de 
divulgação jornalística - site, blog, jornal impresso, release 
ou outros.

Por outro lado, traz um respaldo às nossas fontes sobre a 
forma de padronização de textos jornalísticos produzidos 
com a finalidade de divulgar os assuntos que envolvem En-
sino, Pesquisa e Extensão na maior universidade do oeste 
paulista.

APRESENTAÇÃO



Abreviaturas
Devem ser evitadas, mas em alguns casos podem ser usadas. As mais comuns são: etc, g (grama), kg (quilo), h (hora), metro (m), km 
(quilômetro), Gbyte (gigabyte), Dr. (doutor).

Acidente geográfico
Comece sempre com minúscula, exceto quando a designação do acidente fizer parte de substantivo próprio. (Exemplo: ilha de Fernan-
do de Noronha, Ilhas Salomão; cabo Horn, Cabo Verde).

Acreditar
Evite o uso desse verbo para introduzir declaração de personagem da notícia. É impossível para o repórter saber se alguém acredita 
ou não em alguma coisa. Prefira a forma “dizer acreditar”.

Adjetivo
Evite usar em textos noticiosos adjetivos que impliquem juízo de valor (bonito/feio; verdadeiro/falso; certo/errado). Utilize o que torna 
mais preciso o sentido do substantivo (amarelo/azul; redondo/quadrado; barroco/clássico).

Admitir
Não use como sinônimo de dizer, declarar ou afirmar. Significa aceitar ou reconhecer fato em geral negativo.
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Advérbio
Evite começar um período com advérbios formados com o sufixo (mente), sobretudo em textos noticiosos (Curiosamente, a conven-
ção do partido transcorreu sem incidentes). Evite advérbios que expressem juízos de valor (certamente, evidentemente, efetivamente, 
bastante, fielmente, levemente, definitivamente, absolutamente). Não se fazem restrições a advérbios que ajudem a precisar o sentido, 
como os de lugar (acima, abaixo, além) ou tempo (agora, ainda amanhã).  

Aeronave/espaçonave
Usar hífen (Exemplo: Boeing-767, DC-10, Apollo-13).

Aids
Não é necessário escrever o significado por extenso.

Além disso/além do que
Evite. Em geral pode ser substituído por “e” ou por “um ponto”.

Algarismos romanos
Usar apenas em transcrição ou citação de texto legal (título I, seção IV, capítulo III, inciso V) e nomes próprios, como XV de Piracicaba 
(time de futebol) e Centro Acadêmico XI de Agosto. Nomes de soberanos e papas são grafados com algarismos arábicos (ordinais até 
10º e cardinais daí em diante): João Paulo 2º, Luís 14. Século: usar sempre em arábico – exemplo: século 21. IMPORTANTE: No caso 
de eventos da Unoeste usar sempre em ordinais, pois temos eventos com muitos anos de duração, ficando de difícil compreensão 
(Exemplo: 23ª Jornada Jurídica).
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América Latina
Primeira letra das palavras em caixa alta.

Ano
Escreva sempre sem ponto de milhar (Exemplo: 2009).

Apelido
Use apenas quando o personagem da notícia for mais conhecido por ele do que por seu nome real, mas não deixe de citar o nome 
verdadeiro. (Exemplo: Milton Carlos de Mello “Tupã” ou mais conhecido como Tupã).

Áreas do conhecimento
Citadas de forma geral utilizar caixa baixa. Exemplo: medicina, agronomia, saúde, agrárias, etc. EXCEÇÃO: a área do Direito, pois pode-
-se confundir se deixar em caixa baixa.  (Exemplo: operadores do Direito ou trâmites do Direito).

Aspas
Usado para delimitar uma citação. (Exemplo: “A Unoeste é a maior universidade do Oeste Paulista”) e para destacar títulos de livros, 
obras artísticas (filmes, peças de teatro, música etc), trabalhos acadêmicos, pesquisas e palestras. No caso de títulos em inglês tam-
bém manter as aspas, mas acrescentar a tradução entre parênteses. Quando tiver aspas dentro de aspas, ou seja, numa fala, deixar 
a de dentro com apenas uma “perna” (Exemplo: ‘uma para abrir e outra para fechar’). EXCEÇÕES: nomes de projetos e programas 
(Exemplo: Programa Unoeste Inclusiva, projeto Robótica na Escola. Projeto “Doe um livro e deixe sua marca...”, quando tem muita 
informação pode confundir o leitor se deixar sem aspas). 
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Assassinar
Use assassinar sempre que alguém tira deliberadamente a vida de outra pessoa. Quando não houver premeditação ou a morte for 
provocada em legítima defesa, use matar. Não chame de assassino quem não foi julgado e condenado em última instância. Nesse 
caso, use acusado de assassinar ou suposto assassino.

Assembleia Legislativa 
Primeira letra das palavras em caixa alta mesmo em segunda citação ou no plural. 

Auditórios e teatro
Primeira letra em caixa alta. (Exempo Auditório Azaleia, Jacarandá, Ipê, Teatro César Cava, etc.).
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Bacharelado e licenciatura
Palavras devem ser escritas em caixa baixa, mesmo se estiverem vinculadas a cursos da Unoeste. (Exemplo: licenciatura e bachare-
lado em Educação Física da Unoeste).

Bloco B3, bloco H, bloco G, etc
Palavra bloco em caixa baixa e as letras em caixa alta. No caso do bloco B3 não precisa estar separado por hífen. (Exemplo: bloco E, 
bloco B1).
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Câmara dos Deputados e Câmara Municipal 
Primeira letra das palavras em caixa alta, mesmo que citadas mais de uma vez. (Exemplo: evento promovido pela Câmara Municipal)

Campus I ou campus II
Caixa baixa e número em algarismo romano, o mesmo no plural (campi). 

Cargos 
Sempre em caixa baixa. (Exemplo: pró-reitor, coordenador, professor, presidente, ministro, diretor). Quando se tratar dos pró-reitores, 
colocar o nome da Pró-reitoria correspondente em caixa alta (Exemplo: pró-reitor Acadêmico, pró-reitora de Extensão e Ação Comuni-
tária, pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação). Nos demais casos deixar a área de atuação em caixa baixa (Exemplo: coordenador de 
ações extensivas da saúde).

Celsius
Usar -33°C ou 45°C.

Centímetro
Usar cm.

Cerca de
Utilizar só com números redondos (Exemplo: cerca de 300 pessoas participaram do simpósio).
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Ciências 
Escrever em caixa baixa. (Exemplos: química, física, biologia, antropologia, pedagogia).

Cifrão e símbolos 
Deixar separado do valor (Exemplo: R$ 100). A mesma regra deve ser utilizada para quilômetros e quilos (Exemplo: 1 kg e 100 km).

Clínicas 
Quando for o nome das clínicas escrever a primeira letra das palavras em caixa alta (Exemplo: Clínica de Odontologia, Clínica de Psi-
cologia); em segunda menção, a palavra clínica (escrita de forma isolada) deve ser em caixa baixa, assim como no plural (Exemplo: A 
Unoeste conta com várias clínicas).

Colchetes
Permitem introduzir breves esclarecimentos no texto. (Exemplo: A indicação de Lagos [Ricardo Lagos, político socialista chileno] é 
inquestionável).

Conceitos do MEC e estrelas do Guia do Estudante
Prefira utilizar em numeral cardinal (Exemplo: conceito 5 ou 5 estrelas).
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Congresso Nacional 
Utilziar a primeira letra das palavras em caixa alta, inclusive em segunda menção (Exemplo: presidente do Congresso).

Constituição 
Primeira letra em caixa alta quando designar a Lei Fundamental ou o conceito político.

Crédito
No caso de matérias escritas por alunos da Faculdade de Comunicação Social, colocar (Por “nome do aluno”, da Assessoria de Impren-
sa da Facopp ou por “nome do aluno” do 6º termo de Jornalismo); no caso de fotos externas, especificar sempre o nome da pessoa 
que fez a foto e, quando possível, onde trabalha. As fotos enviadas por professores e alunos devem constar como (Cedida) e de Banco 
de Imagens como (Divulgação).

Curriculum vitae
Não use. Escreva currículo.
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D./dom 
Escreva em caixa baixa e utilize d. como abreviatura de dom (Exemplo: d. Pedro 1º).

Data
Use algarismos arábicos para o dia, caixa baixa para o mês e algarismos arábicos para o ano (Exemplo: 13 de agosto de 2010). Ape-
nas o primeiro dia de cada mês é grafado com ordinal. Nomes de datas, feriados, eventos históricos importantes ou festas religiosas 
e populares a primeira letra é em caixa alta (Exemplo: Primeiro de Maio ou 1º de Maio, Natal, Carnaval, Dia da Bandeira). 

Década 
Quando se escreve década de 20, subtende-se o período de dez anos entre 1921 e o fim de 1930. Para evitar confusão, pode-se usar 
o termo anos 20. Quando usar essas expressões para outros séculos, especifique: anos 20 do século 19.

Deficiência
Não use expressões depreciativas (Exemplo: preso a uma cadeira de rodas, aleijado ou mongoloide). Seja o mais técnico possível: 
tetraplégico, portador de Síndrome de Down. Se for generalizar prefira o termo pessoa com deficiência e não portadora de deficiência 
ou deficiente.

Deus/deus
Escrever a primeira letra em caixa alta apenas quando designar o ser transcendente, único e perfeito das religiões monoteístas.
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Dias da semana
Por extenso e em caixa baixa (Exemplo: segunda, terça, domingo). Nas matérias de rotina, colocar os dias entre parênteses Ex: nesta 
terça-feira (14). No caso de dia 1º, por exemplo, prefira segunda-feira (1).  

Dias do mês
Sempre com numeral cardinal. (Exemplo: 25 de março). EXCEÇÃO: o dia 1º deve ser escrito na forma ordinal (Exemplo: 1º de outubro).

Disciplinas (nomes)  
Escrever a primeira letra em caixa alta, quando for de curso da Unoeste, e em caixa baixa, quando for de outras escolas. (Exemplo: 
Na disciplina de Ginecologia e Obstetrícia do curso de Medicina da Unoeste ou alunos da disciplina de matemática do Colégio Anglo).

Diretório acadêmico
Quando citar o nome completo, escrever a primeira letra em caixa alta das palavras (Exemplo: Diretório Acadêmico José Hamilton do 
Amaral), quando isolado ou em segunda menção, colocar em caixa baixa (diretório acadêmico). 

Dona
Utilizamos apenas em segunda menção da reitora Ana Cardoso Maia de Oliveira Lima, que é mais conhecida como Dona Ana.
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Dr. ou Dra
Apenas para quem tem essa titulação (pós-graduação), não usamos mestres e especialistas por uma questão de espaço e a palavra 
doutor sempre abreviada quando for precedida do nome (Exemplo: Dr. Fábio Araújo, Dr. José Eduardo Creste).  Por extenso quando 
disser de onde é o profissional (Exemplo: doutor pela Universidade de Harvard), quando escrevemos junto com a palavra professor 
(Exemplo: professor doutor) e no plural (Exemplo: doutores da Unoeste).
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E
Evite começar frase com a conjunção “e”, pois ela no início da frase trunca a leitura, sem acrescentar informação.

Endereço
As palavras (avenida, rua, alameda, praça) devem ser escritas em caixa baixa; só deve ser publicado endereço comercial e não pesso-
al, assim como telefone (nada de número de celular); endereços eletrônicos e sites devem ser sublinhados (Exemplo: www.unoeste.br)

Ensino fundamental, médio ou superior 
Escrever em caixa baixa.

Escolas artísticas
Escreva sempre em caixa baixa (Exemplo: romantismo, barroco, surrealismo).

Estado/estado
A primeira letra em caixa alta quando designar conceito político ou unidade da Federação (Exemplo: golpe de Estado, Estado de São 
Paulo); quando tiver este significado e estiver no plural, manter em caixa alta (Estados). Quando for sinônimo de situação, disposição, 
utilizar em caixa baixa (Exemplo: estado de espírito). Assim como estado de exceção, estado de sítio e estado de defesa (caixa baixa). 
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Estória
Use história em qualquer acepção. 

Estrangeirismo
Colocar palavras estrangeiras em itálico apenas aquelas que não asparecerem no dicionário Aurélio. Não precisam ser grafados em 
itálico – nomes ou marcas de companhias estrangeiras (Boeing, Levi’s), modalidades esportivas (squash, skate), denominações de 
naves e satélites espaciais (Vega, Challenger) e nomes de pessoas, instituições, trabalhos e lugares. Nomes de órgãos e entidades 
devem ser traduzidos (FBI – a polícia federal norte-americana). Quando se tratar de palavra ou nome pouco conhecido, informe entre 
parênteses a maneira aproximada de pronunciá-lo.
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Fac-símile
Designa reprodução idêntica de um documento.

Fazenda Experimental 
Quando fizer referência ao nome do local que abriga atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unoeste) deixar a primeira letra 
das palavras em caixa alta (Exemplo: as atividades ocorreram na Fazenda Experimental da Unoeste); de forma isolada em caixa baixa 
(Exemplo: em atividades na fazenda).

Federação
Escrever a primeira letra em caixa alta quando designar o conceito político (Exemplo: os Estados da Federação).

Folders 
Plural de folder.

Forças Armadas 
A primeira letra das palavras deve ser escrita em caixa alta (Exemplo: os profissionais das Forças Armadas...)
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Gabinete
Sempre em caixa baixa.

Gentílico
Adjetivo para pessoa ou coisa originária de determinado lugar. Sempre é escrito em caixa baixa (Exemplo: brasileiro, prudentino, ca-
rioca).

Governo
Sempre escrever em caixa baixa (Exemplo: governo federal, governo estadual).

Grande 
Usa-se antes de nome de centro urbano importante, com a primeira letra em caixa alta (Exemplo: Grande São Paulo, Grande Recife).

Guerra
Primeira letra em caixa alta quando se referir ao nome pelo qual a guerra ficou conhecida (Exemplo: Guerra dos Seis Dias, Segunda 
Guerra Mundial, Guerra do Golfo, Guerra Fria).
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Habite-se
Termo empregado para designar a autorização do órgão público para ocupação e uso de prédios. Deve ser escrito sem aspas e a pri-
meira letra em caixa alta, para evitar que o substantivo seja confundido com a forma verbal (Exemplo: Habite-se).

Horário
O dia começa à 0h e termina às 24h, ou meia noite. A madrugada vai da 0h às 6h; a manhã das 6h às 12h (ou meio-dia); a tarde das 
12h às 18h; a noite das 18h às 24h. Abreviação: 12h45 (não use algarismo para registrar duração – o certo é dizer que a conferência 
se prolongou duas horas e 40 minutos). Cronometragem esportiva (2h10min36s356).  Quando o horário for diferente de Brasília, co-
locar esta indicação entre parênteses.  

H



Idade
Nas matérias do site informar a idade em matérias sobre alunos e prestação de serviços. Não informar a idade dos professores ou 
cargos superiores (pró-reitorias). Nas matérias da Revista Saiba Mais seguir a mesma regra. Grafe a idade conforme as regras para 
numerais (Exemplo: Fulana de Tal, 40, tem um filho de dois anos; Sicrano, 4, perdeu-se dos pais). Devem ser obrigatórias em casos 
de morte, enfermidade, posse em cargo público, perfil biografia, prisão, premiações, crimes, casamento.

Idade
Primeira letra em caixa alta quando se tratar de período bem definido da história (Exemplo: Idade Moderna, Idade Média) e também 
no caso de outros períodos históricos bem definidos ou geológicos (Exemplo: Era Cristã, Antiguidade, Pré-Cambriano).

Identificação de pessoa
Todo personagem de notícia deve ser identificado por nome e sobrenome, profissão, cargo, função ou condição. Exceções podem ser 
avaliadas.

Igreja
Escreva a primeira letra em caixa alta apenas quando integrar nome completo de instituição (Exemplo: Igreja Católica) e em caixa bai-
xa em segunda referência (Exemplo: a igreja condena o aborto). O mesmo para paróquia (Paróquia Nossa Senhora do Carmo, primeira 
letra caixa alta, mas utilizar baixa em segunda referência – a palavra paróquia, isolada).
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ILPF - Integração Lavoura-Pecuária-Floresta
Caixa alta (sigla e denominação).

Instituição de ensino superior
Caixa baixa quando falar no geral, pode utilizar a sigla IES em segunda citação.

Intertítulo
Em negrito. 

Interior
Caixa baixa.

Internet
Caixa baixa.
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Jornais e revistas
Escrever os nomes de jornais e revistas em caixa alta e sem aspas (Exemplo: Folha de S. Paulo, Estado de S. Paulo, Guia do Estudante). 

Justiça
Escreva a primeira letra em caixa alta quando se referir ao Poder Judiciário (Exemplo: O consumidor vai recorrer à Justiça). Essa pa-
dronização deve ser seguida também quando se trata de profissões (oficial de Justiça, promotor de Justiça, procurador de Justiça).
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Laboratórios
Quando for os nomes dos laboratórios a primeira letra em caixa alta (Exemplo: Laboratório de Ecofisiologia, Laboratório de Anatomia, 
etc), em segunda menção, a palavra laboratório (escrita de forma isolada) em caixa baixa, assim como no plural (Exemplo: A Unoeste 
conta com diversos laboratórios).

Latim
Quando a palavra já tiver incorporada ao Dicionário Aurélio, não é preciso colocá-la em itálico (Exemplo: lato e stricto sensu ou campus 
e campi.

Lei
Escrever a primeira letra em caixa alta quando a lei tiver um nome (Exemplo: Lei do Ventre Livre, Lei de Diretrizes e Bases), mas não 
quando for conhecida apenas pelo número (lei nº. 5.250). Use a primeira letra caixa alta para outros textos legais (Constituição, Código 
Penal, Plano Diretor).

Linguagem coloquial
O texto deve ter estilo próximo da linguagem cotidiana, sem deixar de ser fiel à norma culta, evitando erros gramaticais, gíria, vulga-
ridade e deselegância. Escolha a expressão mais direta e clara possível, sem tornar o texto impreciso. Palavras difíceis e construções 
rebuscadas dificultam a comunicação (“Ele não sabe quanto gastou na compra” é melhor do que “Ele não dispõe dos custos exatos 
da transação comercial”).
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Língua portuguesa, língua inglesa (etc)
Escrever em caixa baixa.

Logradouros
Manter sempre em caixa baixa e o nome com a primeira letra em caixa alta (Exemplo: avenida da Saudade, rua Dr. José Foz) Obs: 
Manter em numerais os nomes de logradouros.

Lua
Primeira letra em caixa alta quando se referir ao satélite da Terra como corpo celeste (Exemplo: Os americanos já chegaram com suas 
astronaves à Lua, Vênus, Júpter e Marte). Quando se referir à luz do satélite, ao elemento da paisagem, use caixa baixa (Os namorados 
aproveitam a lua cheia para passear).
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Máfia
Primeira letra em caixa alta apenas quando se referir à organização de origem siciliana (Exemplo: A Máfia assassinou o juiz encarre-
gado de apurar as atividades da organização, mas A máfia chinesa domina a cidade).

Mandado/mandato
Não confunda mandado, que pode ser de segurança, injunção, prisão, com o mandato do deputado, presidente, vereador.

Mata atlântica
Escrever em caixa baixa.

Mesa
Primeira letra em caixa alta quando se refere a Mesa Diretora de Câmara, Assembleia, Senado, Congresso.

Meses
Caixa baixa.

Metrô
Em caixa baixa, designa o meio de transporte. Com a primeira letra em caixa alta, significa a companhia (Exemplo: A tarifa do metrô 
subiu; A greve é abusiva, segundo o Metrô).
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Mestre/mestra
Escrever em caixa baixa. O termo tem a seguinte abreviação: M.e (mestre) e M.ª (mestra), conforme a Academia Brasileira de Letras. 
Nos textos jornalísticos prefira a forma por extenso.

Ministério
Primeira letra em caixa alta quando designar pelo nome próprio um dos órgãos do governo brasileiro ou de outros países (Exemplo: Mi-
nistério do Trabalho). Use caixa baixa em segunda menção ou para se referir ao conjunto de ministros (Exemplo: funcionários daquele 
ministério; o ministério de Getúlio Vargas). Use caixa baixa também quando mencionar mais de um ministério (Exemplo: Os ministérios 
da Agricultura e da Fazenda).

Ministro
Escreva sempre em caixa baixa.

Morte
A divulgação do falecimento de funcionários da Unoeste é feita por meios internos, como comunicado nos cartões de ponto e e-mail.
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Nação
Use sempre em caixa baixa.

Natal
Primeira letra em caixa alta se referir ao nome da festa religiosa.

Nobel
Comece sempre com caixa alta.

Nomes
Primeira letra em caixa alta, quando se referir aos cursos de graduação e pós-graduação da Unoeste (Exemplo: Agronomia, Ciência 
Animal, Biomedicina, etc). Lembrar que a indicação de curso ou mestrado e doutorado fica em caixa baixa (mestrado em Agronomia, 
curso de Psicologia). Quando for geral em caixa baixa (Tal pessoa pensa em cursar medicina).

Nomes científicos
Escreva em itálico, da seguinte maneira – o nome do gênero que vem primeiro, com a inicial em caixa alta e o nome da espécie em 
caixa baixa (Exemplo: Homo sapiens e Escherichia coli). 
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Nomes e cargos religiosos
O tratamento formal dado a membros da hierarquia da Igreja Católica (Exemplo: d. José da Silva) deve ser mencionado apenas na 
primeira referência. Nas outras vezes em que for citado, o bispo, arcebispo ou cardeal deve ser tratado pelo sobrenome (Silva) ou pelo 
cargo (bispo, arcebispo, cardeal), a não ser quando for mais conhecido pelo prenome (Exemplo: d. Hélder [Câmara], d. Paulo [Evaristo 
Arns]).

Nomes próprios
Certifique-se sempre da grafia correta dos nomes próprios que mencionar e peça que o entrevistado soletre seu nome – há casos, 
por exemplo, em que a grafia pode ser Victor, Vitor ou Vítor. A partir da segunda menção no texto, o personagem deve ser identificado 
apenas pelo sobrenome ou pelo nome mais conhecido (Exemplo: O cantor e compositor Caetano Veloso prepara um novo disco para 
lançar. Caetano termina de gravar nessa semana). IMPORTANTE: No caso de mulheres, preferir utilizar o primeiro nome, a partir da 
segunda citação.

Nomes próprios estrangeiros
Não precisa ser grafado em itálico e a regra geral é manter a grafia original tanto do nome quanto do sobrenome.

Norte/Sul
Primeira letra em caixa alta quando se referir aos hemisférios, conceito geopolítico ou regiões do Brasil (Chuvas provocam enchentes 
no Sul; os países do Norte).
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Norte do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul
Neste caso, escrever somente em caixa baixa (norte e sul).

Numerais
Em relação às semanas e turmas formadas de cursos, utilizar sempre números arábicos (Exemplo: 5ª Tecnosucro, 15ª Semana de Pre-
venção ao Uso de Drogas, 22ª turma de Medicina). A mesma coisa para edições de obras (2ª edição). Colocar em algarismo no caso de 
horas, medidas, termos e anos escolares (6h30, 6º termo, 2º ano). Para dar destaque, também deixar em numeral quando falamos nos 
semestre ou anos de duração dos cursos da Unoeste (Ex: 8 semestres ou 4 anos). Resultados de jogos esportivos (a seleção brasileira 
perdeu por 3 a 0). Dias do mês – só o primeiro dia do mês deve ser ordinal (1º de abril, 10 de outubro). Quando for idade da pessoa 
deixar sempre em numeral. Quando se tratar de comparações utilizar cardinal (Exemplo: 1 médico para 2 mil habitantes). Nas demais 
ocasiões obedecer a seguinte regra: até dez (escrito por extenso), a partir de 11 (em numeral). Zero, cem e mil, também por extenso. 
Algarismo + palavra – de 10 mil em diante, 6 milhões. No início das frases, escreva números por extenso (Setenta e cinco pessoas 
prestigiaram o evento). Quando for 1500, por exemplo, preferir 1,5 mil (para evitar o zero). 
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Ocidente/oriente
Escreva a primeira letra em caixa alta quando designar hemisfério (Exemplo: Aumentou o fluxo de capitais do Ocidente para o Oriente).

Oeste paulita
Utilize em caixa baixa.

Oficial
Na hierarquia militar, o termo só pode ser empregado para designar integrante das Forças Armadas ou das polícias militares com 
patente superior a de sargento.
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Padre
Escreva sempre em caixa baixa (Exemplo: O padre José Silva, o padre Paulo).

Pág.
Em quadro, ficha técnica ou remissão, deve-se usar essa abreviatura de página (pág). No plural, use págs.

País
Em caixa baixa, mesmo quando se referir ao Brasil. 

Palavras estrangeiras não incorporadas
Escrever em itálico, somente aquelas que não aparacem no Dicionário Aurélio. Se for nome de universidade ou instituição (não precisa 
estar em itálico, mas sim com a primeira letra em caixa alta).

Papa
Caixa baixa. EXCEÇÃO: se fizer parte de nome próprio (Exemplo: o papa João 23, mas a avenida Papa João 23).
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Parênteses
Evite em texto corrido para introdução de explicações longas. Não use parênteses dentro de parênteses. Utilize-os nas seguintes si-
tuações: introduzir datas de nascimento – Charles Dickens (1812-1870); registar regiões de cidades – al. Santos (região dos jardins); 
explicar a pronúncia de palavras estrangeiras – O presidente ioguslavo Vojislav Kostunica (pronuncia-se “Vôislav Koshunitsa”); infor-
mar o partido e Estado a que pertence uma cidade – Santa Quitéria (MA); remeter o leitor a um texto na mesma página – (leia texto 
nesta página).

Parlamentar
Prefira a palavra congressista para designar deputados ou senadores de regimes presidencialistas brasileiros, uma vez que parlamen-
tar se refere ao sistema parlamentarista, que não é adotado no país.

Pastor
Escreva sempre em caixa baixa.

Patentes militares
Tome cuidado com patentes designadas por nomes compostos. Um almirante de esquadra pode ser chamado em título de almirante, 
mas referir-se a um major-brigadeiro apenas como major é um erro grave de hierarquia. Na verdade, trata-se de um oficial-general, 
e a simplificação correta é brigadeiro.
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Patriarca
Caixa baixa, mesmo quando se referir a título hierárquico da Igreja Ortodoxa (Exemplo: o patriarca Nicolau).

Ph.D
Prefira doutor.

Planalto
Primeira letra em caixa alta para designar nome do palácio que serve de sede ao Poder Executivo brasileiro em Brasília. Pode-se usar 
para designar o Poder Executivo federal (Exemplo: O Planalto está empenhado na aprovação da lei). 

Poderes
Escrever a primeira letra em caixa alta para Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, mesmo em segunda menção Execu-
tivo, Legislativo, Judiciário, os três Poderes.

Polícia
Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Ferroviária e Polícia Técnica devem ser grafadas em caixa alta. 
No plural, use caixa baixa e alta (as polícias Militar e Civil fazem uma reunião de emergência hoje).  
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Pontos cardeais
Caixa baixa quando se referir à posição geográfica ou à direção (Exemplo: O navio ruma para o norte; Vitória está 524 km a leste de 
Belo Horizonte). Use a primeira letra em caixa alta para designar as cinco regiões geográficas brasileiras (Exemplo: Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste e Sul), quando o ponto cardeal fizer parte de nome próprio (Exemplo: Carolina do Norte, Cruzeiro do Sul) ou para 
designar os hemisférios Norte e Sul, como conceitos geopolíticos (Exemplo: países do Norte).

Porcentagem
Grafe sempre em algarismos (1%, 99%).

Pós-graduação lato e stricto sensu 
Não precisa estar em itálico (Exemplo: lato e stricto sensu).

Praça
Deixar em caixa alta o nome Praça 9 de Julho, etc.

Prefeitura
Primeira letra em caixa alta se fizer parte de nome completo (Exemplo: Prefeitura de São Paulo). Em segunda menção, escreva em 
caixa baixa (Exemplo: Os funcionários da prefeitura estão em greve).
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Presidência da República
Primeira letra em caixa alta, mesmo na forma simplificada (Exemplo: candidato à Presidência).

Presidente
Sempre em caixa baixa.

Profissões
Escreva sempre em caixa baixa (Exemplo: médico, engenheiro, professor).

Programa de TV
Escreva nomes de programas de TV entre aspas e a primeira letra em caixa alta, exceto artigos, conjunções, preposições e partículas 
átonas (Exemplo: “Jornal Nacional”, “A Escolinha do Professor Raimundo”).

Prouni
Primeira letra em caixa alta. (O Prouni é oferecido pelo governo federal).

Pró-reitoria Acadêmica, Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação e Pró-reitoria de Extensão 
Primeira letra em caixa alta e inicial da segunda palavra em caixa baixa.
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Pró-reitor Acadêmico 
Escrever o cargo em caixa baixa e a área em caixa alta. Neste caso, em específico para cursos da Unoeste. (Exemplo: pró-reitor Aca-
dêmico, José Eduardo Creste)

Província
Unidade político-administrativa em alguns países, como a Áustria e a Argentina. Corresponde aproximadamente a Estado no Brasil. 
Nesses casos, escreva inicial em caixa alta
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Rabino
Escreva sempre em caixa baixa.

Rádio
Caixa baixa. (Exemplo: A rádio Verdes Mares).

Redação
Escreva a inicial em caixa alta quando se referir à Redação de um jornal (no plural, Redações), para diferenciar de redação como ato 
de redigir.

Rede municipal de ensino
Caixa baixa (Exemplo: alunos da rede municipal de ensino estiveram na atividade).

Regiões geográficas ou consagradas
Iniciais em caixa alta quando oficiais ou consagradas (Exemplo: Vale do Paraíba, Triângulo Mineiro, Nova Alta Paulista, Alta Sorocabana, 
Pontal do Paranapanema).

Reis e soberanos
Primeira letra em caixa alta, exceto se integrar substantivo próprio (Exemplo: Praça Rei Juan Carlos; O rei da Espanha , a rainha Vitória).
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Relações públicas/relações-públicas
Escrever em caixa baixa. Sem hífen designa a atividade (Exemplo: Aquela empresa faz um bom trabalho de relações públicas). Com 
hífen, designa o profissional e é substantivo comum-de-dois (O relações-públicas, a relações-públicas).

República
Inicial em caixa alta quando designar instituição política (Exemplo: presidente da República; a Quinta República Francesa). Quando 
designar forma de governo, escreva em caixa baixa (república se opõe a monarquia).

Réveillon
Inicial em caixa alta e pode também usar Ano Novo.

Revolução
Só escreva a inicial em caixa alta quando se referir à um fato de grande importância histórica e for mencionado por inteiro (Exemplo: 
A Revolução Francesa comemorou 200 anos; foi a revolução mais importante do século).

Ruas, avenidas, logradouros
Caixa alta. (Exemplo: Rua da Consolação, Avenida Brasil, Praça da República, Parque do Carmo.
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São/santo
Use sempre em caixa baixa, exceto em início de período ou em nome próprio (Exemplo: santo Agostinho; o Estado de São Paulo).

Seções internas
Colocar entre aspas (Exemplo: veja mais informações no espaço “Mural” do site).

Senado Federal
Escreva sempre a inicial das palavras com caixa alta, mesmo em segunda menção (Exemplo: o presidente do Senado).

Senador
Caixa baixa, exceto quando integrar substantivo próprio (Exemplo: o senador Teotônio Vilela; Centro Cultural Senador Teotônio Vilela).

Senhor/senhora
Use apenas em transcrição de entrevista. Podem ser usadas as abreviações sr. e sra. (Exemplo: o que a sra. pretende fazer para evitar 
o problema?).

Sic
Expressão usada entre parênteses, principalmente na transcrição de um documento, para indicar que é assim mesmo, por estranho 
ou errado que possa ser ou parecer. 
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Siglas
Usar a palavra por extenso antes da sigla [Incubadora Tecnológica de Presidente Prudente (Intepp)] – em alguns casos, se não tiver 
espaço, como na Revista Saiba Mais e se a sigla for bem conhecida, pode dar preferência pela sua utilização sem significado (Ex: 
MEC). Até três letras – tudo em caixa alta (ONU, CIA); mais de três, quando é possível ler por extenso, apenas a primeira letra em caixa 
alta (Pibic, Unoeste, Unesp); quando for acima de três letras, mas for possível ler separado, manter tudo em caixa alta (ABMES, IBGE); 
há algumas exceções consagradas (CNPq, UnB). Se precisar formar plural, acrescente o “s em caixa baixa (TVs, CDs, CD-ROMs).

Símbolos e cifrão
Deixar separados do valor (R$ 100). A mesma coisa para quilômetros e quilos (Exemplo: 1 kg e 100 km).

Sir
Designa o título de cavaleiro ou baronete no Reino Unido. Comece em caixa baixa. Não use antes do sobrenome, mas sim do prenome.

Sol
Escreva em caixa baixa quando se referir à ideia de luz ou dia. Use a inicial em caixa alta quando se referir ao corpo celeste, em es-
pecial quando também forem citados outros astros (Exemplo: O sol nasceu às 6h10; O cientista estuda as órbitas de Netuno, Plutão 
e Vênus em torno do Sol).
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Tel.
Abreviatura de telefone, que pode ser usada apenas quando seguida do número. Não use fone.

Telefone
Usar sempre com o código de área entre parênteses. Ex: (18) 3229-1185. Não publicar telefone residencial ou celular.

Televisão
Escreva os nomes das emissoras com as iniciais em caixa alta sem aspas: Rede Globo, Rede Bandeirantes. Nomes de programas 
levam aspas (“Roda Viva”, “Jornal Nacional”).

Temperatura
Use a escala Celsius ou °C (sem espaço entre algarismo e símbolo). Prefira 33°C (sem espaço).

Termo dos cursos de graduação
Preferir utilizar termo ao invés de ano para os cursos da Unoeste, pois são semestrais. Usar sempre 2º termo, 3º termo, e não a forma 
extensa como segundo termo, terceiro termo, por exemplo.

Título acadêmico
Use sem sentido preciso, escrevendo em caixa baixa e, sempre que possível, citando o nome da instituição acadêmica que o conferiu 
(Exemplo: Fulano de tal, mestre em Agronomia pela Universidade de São Paulo).
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Título de nobreza
Escreva em caixa baixa (Exemplo: o duque de Bragança).

Título de obras
Escreva nomes de obras e espetáculos (discos, livros, filmes, pinturas, esculturas, peças de teatro, óperas programas de TV etc.) entre 
aspas e em caixa alta no início de cada palavra (exceto artigos, pesquisas, preposições, conjunções e partículas átonas). A primeira 
palavra do título também é grafada em caixa alta qualquer que seja sua classe gramatical (“O Lago dos Cisnes”, “O Homem que Con-
fundiu sua Mulher com um Chapéu”, “Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos”). Grafe sem aspas apenas os títulos destas obras 
de caráter religioso (Bíblia, Corão ou Alcorão e Torá).

Tradução
Nomes de entidades e eventos devem ser traduzidos (Exemplo: Museu de Arte Moderna de Nova York, Prefeitura de Paris, Universidade 
Harvard, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Feira de Arte de Colônia, Festival de Cannes).

Trajetos
Por padronização usar hífen (Exemplo: rodovia Mogi-Bertioga, ponte Rio-Niterói, voo Belém-Brasília).

Transcrição
Transcrição literal de trecho de livro, artigo, conferência ou frase de autor ou personalidade deve ser feita sempre entre aspas. O jorna-
lista deve nomear o autor e a fonte da qual o trecho foi transcrito. Declarações devem ter seus eventuais erros de português corrigidos, 
mas de resto têm de ser fiéis ao original.
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Tratamento de pessoa
Doutor – não use doutor ou Dr. como forma de tratamento, apenas como identificação (John Dee, doutor em antropologia pela Univer-
sidade de Idaho). No caso de médico, a forma de tratamento segue a de outras profissões (O médico João da Silva).

Tripé da universidade
Escrever as iniciais em caixa caixa alta quando se referir ao tripé da universidade Ensino, Pesquisa e Extensão. Quando de forma 
isolada, manter em caixa baixa, como utilizamos para designar as áreas do conhecimento (Exemplo: A universidade desenvolveu uma 
série de atividades de ensino; Inúmeras atividades de extensão foram realizadas; A pesquisa na Unoeste é uma prática constante).

Tratamento do leitor
Jornal, site e demais ambientes de notícia são sempre lidos individualmente. Em texto, portanto, refira-se ao leitor sempre no singular.

Travessão
Sinal gráfico que serve para destacar alguns termos da oração, fazendo às vezes o papel da vírgula (A Grã-Bretanha compreende três 
países – Inglaterra, Escócia e País de Gales). Usar (– ) separado das palavras anterior e posterior a esse sinal gráfico.

Tri
Abreviatura de trilhão só para referir-se a quantias em dinheiro em títulos, sobretítulos e legendas.
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União
Inicial em caixa alta quando designar o conceito político (Exemplo: Orçamento da União).

Unidades de medidas
É adotada a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que segue o modelo internacional. Quando as unidades de 
medida são escritas por extenso, devem ser grafadas em caixa baixa (metro, watt, joule, volt, quilometragem etc.). Já para os símbo-
los há dois critérios (se o nome da unidade é uma homenagem a um cientista, deve-se usar caixa alta, watt, por exemplo, tem como 
símbolo W; se ele é decorrente de convenção, usa-se caixa baixa, m, por exemplo, para metro).

Universidade
Escrever a inicial em caixa alta quando for o nome de uma instituição e em caixa baixa quando citada em segunda menção de forma 
isolada, quando for o nome da instituição escrever as iniciais em caixa alta (Universidade do Oeste Paulista – Unoeste. A universidade 
tem como missão...). Deve-se sempre traduzir os nomes das universidades estrangeiras, tomando cuidado com suas particularidades 
(Harvard University é Universidade Harvard. Já em New York University é Universidade de Nova York).

Unoeste
Escreva sempre com a primeira letra em caixa alta. Em segunda menção pode utilizar em caixa baixa (universidade). 
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Van/von
Escreva essas partículas de nomes próprios em caixa baixa quando o nome for citado por inteiro (Vicent van Gogh). Quando for men-
cionado apenas o sobrenome, use a inicial em caixa alta (O quadro de Van Gogh). O mesmo vale para partículas semelhantes de outras 
língua, como o (de) do francês e (da, de, di) do italiano (Charles de Galle, o discurso de De Galle). 

Veículos de comunicação
Nomes de emissoras de TV, agências de notícias e jornais devem ser grafados em caixa alta e baixa, sem grifo, negrito ou aspas (Rede 
Globo, Associated Press).

Versus (x)
Escrever em caixa baixa (Educação Física x Medicina).

VT
Admite-se a abreviatura para videoteipe.
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