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Introdução

Em um texto acadêmico, não é difícil identificar elementos textuais, ou categorias de informação,
tais como títulos, palavras-chave, citações, referências, etc, pois estes elementos são dispostos observando
determinados padrões, previamente estabelecidos. Neste sentido, a padronização pode ser descrita como
uma  estratégia  para  facilitar  a  identificação  e  compreensão  de  categorias  de  informação.  Em  outras
palavras,  a  forma pela  qual  determinado texto  se  apresenta,  informa sobre  ele.  Os padrões  adotados
fornecem modelos rapidamente identificáveis, permitindo sua apresentação de modo sintético.

Neste artigo apresentaremos um breve histórico da padronização no país e as normatizações reguladas
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), definindo parâmetros para a escrita científica no
Brasil. Além disso, apresentaremos também as principais regras gerais, aplicáveis na grande maioria dos
trabalhos  acadêmicos,  como  forma  de  sustentar  e  orientar  o  leitor  com  segurança  no  uso  e  correta
aplicação das normas aqui explicadas.

A padronização no Brasil

No Brasil, os parâmetros que determinam a padronização de textos acadêmicos são definidos através de
Normas Técnicas (NT), produzidas pela ABNT. A NT é o documento técnico que fixa padrões reguladores
visando garantir a qualidade de um determinado produto, a racionalização, a uniformidade dos meios de
expressão e a comunicação.

A  necessidade  de  haver  uma  entidade  que  uniformizasse  normas  e  procedimentos,  padronizando
processos,  culminou  com  a  criação  da  ABNT   em  1940.  Inicialmente  voltada  à  indústria,  foi  se
desenvolvendo ao longo do tempo em entidade normalizadora geral, referência nacional e internacional.  A
entidade cresceu e se projetou em âmbito internacional. Participou ativamente da fundação da International
Organization for Standardization (ISO) em 1947, sendo eleita para compor o primeiro Conselho daquela
instituição. Também participou da criação da Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas (COPANT) e
do Comitê Mercosul de Normalização (CMN), nos anos 1990. A Resolução número 7 do Conselho Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO), fez-se o reconhecimento da entidade
como único Foro Nacional de Normalização.

A ABNT está organizada em Comitês Brasileiros e Organismos de Normatização Setorial, sendo que estes
Comitês e Organismos são orientados para atender ao desenvolvimento da tecnologia e a participação
efetiva na normatização internacional e regional.

As normas de documentação, que servem como ferramentas de apoio e padronização na elaboração de
trabalhos  acadêmicos,  são  estabelecidas  pelo  ABNT/CB-14  -  Comitê  Brasileiro  de  Informação  e
Documentação.



Normas básicas

As  normas  a  seguir  são  as  mais  usadas  na  produção  e  apresentação  de  trabalhos  acadêmicos.
Contemplam os itens básicos que deverão constar em todos os textos solicitados na disciplina e também
durante  sua  jornada  acadêmica.  Os  itens  de  padronização  específicos  serão  apresentados  em  seus
respectivos  módulos.  Para  adquirir  as  Normas da  ABNT,  ou  para  consultar  a  validade  e/ou  eventuais
substituições destas, basta acessar o sítio da entidade na internet, no endereço www.abntcatalogo.com.br

1 REGRAS DE APRESENTAÇÃO

As instruções contidas neste tópico foram formuladas de acordo com a NBR 14724:2005 e orientam como
ajustar o documento no programa Microsoft Word.

1.1 Formato

Deve-se utilizar folha branca em tamanho A4 (210 X 297 mm), digitado na cor preta. As fontes que deverão
ser utilizadas são a Times New Roman ou Arial (escolhendo apenas uma), em tamanho 12 para parágrafo
normal e tamanho 10 para citações longas, notas de rodapé, legendas das ilustrações e tabelas.

O recuo de parágrafo é de 1,25 cm (também padrão do Word) a partir da margem esquerda e justificado.

1.2 Margens

As margens superior e esquerda devem ser de 3 cm e inferior e direita de 2 cm.

Figura 1 - Margens



Fonte: os organizadores

1.3 Espaçamento

Deve ser utilizado entre as linhas o espaço 1,5. O espaço simples, por sua vez, deverá ser usado nas
citações longas (ou seja, aquelas que tenham mais de três linhas), as notas de rodapé, as legendas das
ilustrações e/ou tabelas e a ficha catalográfica. As referências devem ser digitadas em espaço simples e
separadas entre si por dois espaços simples. Os títulos das seções (capítulos) devem ser separados do
texto que os sucedem por dois espaços de 1,5. Os títulos das subseções (divisões do capítulo) devem ser
separados do texto que os precedem e que os sucedem por dois espaços de 1,5.

1.4 Títulos não numerados

Os títulos: errata, agradecimentos, resumo, abstract, lista de ilustrações, de tabelas, de siglas, de símbolos,
sumário,  referências,  documentos  consultados,  apêndices  e  anexos  devem  ser  centralizados  sem
numeração, digitados em negrito e em letras maiúsculas.

1.5 Títulos numerados

O número do capítulo (seção) e subcapítulo (subseção) deve preceder o título, separado por um espaço
(equivalente a um caracter) e estar alinhado à margem esquerda. Não utilizar ponto, traço ou equivalente.



Os capítulos ou seções são divisões principais de um texto, iniciando sempre em folha própria e digitados
todos em caixa alta (maiúsculas) e negrito, na mesma fonte utilizada no corpo do trabalho e em tamanho 12,
alinhado à margem esquerda.

Os subcapítulos ou subseções, por sua vez, devem ser digitados com somente a primeira letra maiúscula
seguindo a regra da língua portuguesa e usar negrito para destacá-lo, alinhado à margem esquerda.

1.6 Numeração progressiva

A numeração  progressiva  evidencia  a  sistematização  do  conteúdo  do  trabalho,  e  deve  ser  utilizada
conforme normatiza  a  NBR 6024:2003.  Para  as  seções não  numeradas,  deve-se  seguir  o  formato  de
apresentação das seções primárias (negrito e maiúsculo), centralizando-as.

Importante:

Segundo esta Norma, deve-se limitar a numeração progressiva (subdivisão de seções) até a seção quinária,
ou seja, até cinco subseções.

Na leitura oral, os pontos não devem ser pronunciados. Em 1.5.1, lê-se um cinco um.

Todas as seções devem conter um texto relacionado a elas e não se deve utilizar “ponto, hífen, travessão ou
qualquer sinal após o indicativo de seção ou de seu título” (NBR 6024:2003).

1.7 Paginação

A paginação refere-se à numeração, sequencial e progressiva, do trabalho. A contagem das páginas tem
início já na folha de rosto, mas ela só deverá ser visível a partir da primeira folha textual propriamente dita,
ou seja, na Introdução.  A paginação deve ser feita em algarismos arábicos, e localizada no canto superior
direito da folha, a 2 cm da borda.

1.8 Alíneas

Alínea é “cada uma das subdivisões de um documento, indicada por uma letra minúscula e seguida de
parênteses” (NBR 6024, 2003).

Usam-se alíneas para enumerar os diversos assuntos de uma seção que não possuem título.



A disposição gráfica das alíneas:

a) deve ser com recuo de 1,25 cm;

b) com texto justificado;

c) o texto que a antecede deve terminar em dois pontos (:);

d) o texto começa em letra minúscula e termina em ponto e vírgula (;), exceto a última que termina em
ponto (.);

e) devem ser ordenadas por ordem alfabética;

f) a segunda e as próximas linhas do texto da alínea começam sob a primeira linha do texto da própria
alínea;

g)  quando  necessário,  pode-se  usar  sub-alíneas,  e  estas  iniciam  com  hífen  colocado  abaixo  da
primeira letra do texto da própria alínea e terminam em vírgula.

1.9 Ilustrações e tabelas

Consideram-se ilustrações: quadros, gráficos, mapas, desenhos, fotografias, plantas, fluxogramas e outros
(NBR 14724:2005).

Quaisquer  dessas  ilustrações  devem ter  seu  título  identificado  na  parte  inferior,  precedida  da  palavra
designativa, seguida de seu número de ordem.

A ilustração e seu título devem ser centralizados. A fonte da legenda e do título deve ser em tamanho 10,
sem negrito, apenas com a inicial maiúscula. O título não deve ultrapassar os limites da figura. Entre o final
do texto e o título da figura deve-se deixar um espaço de 1,5.

As tabelas apresentam informações tratadas estatisticamente, conforme as normas do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).1 Devem apresentar o título na parte superior, em tipologia tamanho 10. Na
parte inferior, deve conter a fonte de onde foi extraída, também alinhada à esquerda.

Quando o título contiver mais de uma linha, a segunda e as próximas devem iniciar abaixo da primeira letra
do próprio título.

Na apresentação das tabelas, as laterais não devem ser fechadas, restringindo-se o uso de linhas apenas
para a separação do topo, centro e rodapé.

1  Estas normas são definidas em IBGE. Normas de apresentação tabular. 3. Ed. Rio de Janeiro, 1993.



1.10 Citações

Segundo a NBR 10520:2002, citação é a “menção de uma informação extraída de uma outra fonte”.

A citação pode ser utilizada para esclarecer, ilustrar ou sustentar um determinado assunto,  ela garante
respeito ao autor da idéia e ao leitor. As citações podem estar localizadas no texto ou no rodapé, podem ser
curtas (até três linhas), longas (mais de três linhas), diretas (cópia fiel do autor consultado) ou indiretas
(texto baseado na idéia do autor consulado).

Veja o seguinte esquema, sobre como se estruturam as citações:

Figura 2 – Esquema das citações

Fonte: SILVA, R. C. Normas técnicas para apresentação de trabalhos acadêmicos. Brasília: Faculdades
SENAC, 2009, p. 42.

Toda citação deve vir acompanha da indicação de autoria, que pode estar inclusa no texto (na sentença,
frase) ou entre parênteses. O ponto final deve ficar após o fechamento dos parênteses, pois a indicação da
responsabilidade faz parte da sentença ou frase.

Exemplo:

Maximiano (2000, p. 358) afirma que os fatores de manutenção ou aspectos insatisfatórios, “diziam respeito
ao contexto do trabalho, ou seja, às condições dentro das quais o trabalho era realizado”.

Quando a autoria  não fizer  parte do texto,  deve aparecer entre  parênteses,  com as letras maiúsculas,
seguida do ano e paginação, quando for possível identificar.

Exemplo:

Os fatores de manutenção ou aspectos insatisfatórios, “diziam respeito ao contexto do trabalho, ou seja, às
condições dentro das quais o trabalho era realizado“ (MAXIMIANO, 2000, p. 358).



1.10.1 Citações curtas

As citações curtas (até três linhas) diretas são incluídas no texto destacadas entre “aspas”, precedidas ou
sucedidas da indicação de autoria. As indiretas também devem ter a indicação da fonte consultada.

Exemplo de citação direta curta:

“Esses três fatores determinam a motivação do indivíduo para produzir em quaisquer circunstâncias em que
se encontre” (CHIAVENATO, 2000, p. 310).

Ou

Para Chiavenato (2000, p. 310) “esses três fatores determinam a motivação do indivíduo para produzir em
quaisquer circunstâncias em que se encontre”.

1.10.2 Citações longas

As citações longas (mais de três linhas) devem ser transcritas em bloco separado do texto, com recuo
esquerdo  de  4  cm a  partir  da  margem,  justificado,  com  a  mesma  fonte  do  texto,  em tamanho  10  e
espaçamento simples.

Exemplo de citação longa direta:

A motivação está relacionada ao sistema de cognição de cada um, onde este sistema inclui os valores
pessoais, e é influenciado pelo ambiente físico e social.

Chiavenato (2000, p. 302) afirma:

A  motivação  representa  a  ação  de  forças  ativas  e  impulsionadoras:  as
necessidades  humanas.  As  pessoas  são  diferentes  entre  si  no  que  tange  à
motivação.  As necessidades humanas que motivam o comportamento  humano
produzem padrões de comportamento que variam de indivíduo para indivíduo.

Confirma-se,  mais  uma  vez  que  a  motivação  é  diferente  para  cada  indivíduo.  Devido  a  isto,  muitas
organizações preocupam-se em descobrir como motivar seus funcionários para, desta forma, melhorar os
serviços oferecidos.



1.10.3 Citação de citação

É a menção de um documento ao qual não se teve acesso, mas do qual se tomou Conhecimento por ter
sido citado em outro trabalho. Deve ser evitado esse tipo de citação, procurando-se sempre consultar o
documento original.

Exemplo:

Segundo Silva (1983 apud ABREU, 1999, p. 3) “..........................”.

Ou

“[...] o viés organicista da burocracia estatal e o antiliberalismo da cultura política de 1937, preservando de
modo encapuçado na Carta de 1946” (VIANNA,

1986, p. 172 apud SEGATTO, 1995, p. 214-215).

1.11 Paráfrase (citação indireta)

A paráfrase consiste na transcrição, em outras palavras, da ideia principal de um texto. Deve-se fazer uma
leitura do texto e então esclarecer com suas próprias palavras. Nesse caso, também devem ser citadas as
fontes consultadas e referenciá-las no final do trabalho.

Exemplo:

O trabalho dos profissionais da Informação é baseado no Conhecimento e no uso de fontes de Informações
sobre a  literatura científica,  refletindo características próprias da Ciência  e Tecnologia.  Algumas destas
características afetam e dificultam seu trabalho, dentre as quais se destacam: a explosão bibliográfica, a
busca da eliminação de barreiras ao acesso (tecnológica, suporte e geográfica, dentre outras), a aceleração
do avanço do conhecimento com conseqüente obsolescência mais rápida das publicações, a ampliação da
interdisciplinaridade, além da tendência à pesquisa em colaboração (MUELLER, 2000, p. 23-25).

1.12 Supressões, comentários e destaques

Em alguns casos o autor do trabalho poderá fazer supressões (omitir parte da citação), comentários (na
citação) ou destaques (negrito, sublinhado ou itálico). Ao usar uma citação que contenha alguma expressão
ou palavra destacada pelo autor usa-se, após a citação, a expressão “grifo do autor”, entre parênteses. 

Exemplo de supressão e grifo do autor:

“[...]  buscavam explicar  o  desempenho  do indivíduo nas organizações”  (FICHT,  2004,  p.  26,  grifo  do



autor).

Caso o autor do trabalho queira destacar uma palavra ou expressão em uma citação, acrescenta-se após a
mesma a expressão “grifo nosso”, entre parênteses.

Exemplo:

“Todas elas buscam  explicar o desempenho do indivíduo nas organizações” (FICHT, 2004, p. 26 grifo
nosso).

Ao  usar  uma citação  que  contenha alguma expressão  ou  palavra  entre  aspas (“...”)  no  trabalho  essa
expressão ou palavra aparecerá entre aspas simples (‘...’).

Exemplo:

Texto original:

Atualmente as organizações estão preocupadas em como motivar sua equipe, procuram entender porque
alguns “colaboradores” dão o máximo de si enquanto outros fazem o mínimo possível pela Instituição.

No trabalho:

Segundo Ficht (2004, p. 25) “atualmente as organizações estão preocupadas em como motivar sua equipe,
procuram entender porque alguns ‘colaboradores’ dão o máximo de si enquanto outros fazem o mínimo
possível pela Instituição”.

1.13 Notas

Devem ser separadas do texto por um espaço simples de entrelinha e um filete de 3 cm a partir da margem
esquerda.  As notas de rodapé podem ser  usadas de duas maneiras:  como notas explicativas ou para
referência.

São classificadas em:

a) Notas de referência: notas que indicam fontes consultadas ou remetem a outras partes da obra
onde o assunto foi abordado;

b) Notas de rodapé: indicações, observações ou aditamentos ao texto feitos pelo autor, tradutor ou
editor, podendo também aparecer na margem esquerda ou direita da mancha gráfica



c) Notas  explicativas:  notas  usadas  para  comentários,  esclarecimentos  ou  explanações,  que  não
possam ser incluídos no texto.

As notas podem aparecer no texto ou em notas de rodapé.

1.13.1 Notas de rodapé

Deve-se utilizar o sistema autor-data para as citações no texto e o numérico para notas explicativas. As
notas de rodapé podem ser notas de referência e notas explicativas, e devem ser alinhadas a partir da
segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente,
sem espaço entre elas e com fonte menor.

Exemplos:

_________________

1 Veja-se como exemplo desse tipo de abordagem o estudo de Netzer (1976).

2 Encontramos esse tipo de perspectiva na 2ª parte do verbete referido na nota anterior, em grande parte do
estudo de Rahner (1962).

1.13.2 Notas de referência

A numeração das notas de referência é feita por algarismos arábicos,  devendo ter numeração única e
consecutiva para cada capítulo ou parte. Não se inicia a numeração a cada página.

A primeira citação de uma obra, em nota de rodapé, deve ter sua referência completa.

Exemplo: No rodapé da página:

__________________

8 FARIA, José Eduardo (Org.). Direitos humanos, direitos sociais e justiça. São Paulo: Malheiros, 1994.

As subseqüentes citações da  mesma obra  podem ser  referenciadas  de forma abreviada,  utilizando as
seguintes expressões, abreviadas quando for o caso:



a) Idem – mesmo autor – Id.;

Exemplo:

__________________

8 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1989, p. 9.

9 Id., 2000, p. 19.

b) Ibidem – na mesma obra – Ibid.;

Exemplo:

__________________

3 DURKHEIM, 1925, p. 176.

4 Ibid., p. 190.

c) Opus citatum, opere citato – obra citada – op. cit.;

Exemplo:

__________________

8 ADORNO, 1996, p. 38.

9 GARLAND, 1990, p. 42-43.

10 ADORNO, op. cit., p. 40.

d) Passim – aqui e ali, em diversas passagens – passim;

Exemplo:



__________________

5 RIBEIRO, 1997, passim.

e) Loco citato – no lugar citado – loc. cit.;

Exemplo:

__________________

4 TOMASELLI; PORTER, 1992, p. 33-46.

5 TOMASELLI; PORTER, loc. cit.

f) Confira, confronte – Cf.;

Exemplo:

__________________

3 Cf. CALDEIRA, 1992.

g) Sequentia – seguinte ou que se segue – et seq.;

Exemplo:

__________________

7 FOUCAULT, 1994, p. 17 et seq.

A expressão apud – citado por, conforme, segundo – pode, também, ser usada no texto.

Exemplos: 



No texto:

Segundo Silva (1983 apud ABREU, 1999, p. 3) diz ser [...]

“[...] o viés organicista da burocracia estatal e o antiliberalismo da cultura política de 1937, preservado de
modo encapuçado na Carta de 1946.” (VIANNA, 1986, p. 172 apud SEGATTO, 1995, p. 214-215).

No modelo serial de Gough (1972 apud NARDI, 1993), o ato de ler envolve um processamento serial que
começa com uma fixação ocular sobre o texto, prosseguindo da esquerda para a direita de forma linear.

No rodapé da página:

__________________

1 EVANS, 1987 apud SAGE, 1992, p. 2-3.

IMPORTANTE: As expressões constantes nas alíneas a), b), c) e f) de 1.13.2 só podem ser usadas na
mesma página ou folha da citação a que se referem.

1.13.3 Notas explicativas

A numeração  das  notas  explicativas  é  feita  em algarismos  arábicos,  devendo  ter  numeração  única  e
consecutiva para cada capítulo ou parte. Não se inicia a numeração a cada página.

Exemplos: 

No texto:

O  comportamento  liminar  correspondente  à  adolescência  vem  se  constituindo  numa  das  conquistas
universais, como está, por exemplo, expresso no Estatuto da Criança e do Adolescente.1

No rodapé da página:

_________________



1 Se a tendência à universalização das representações sobre a periodização dos ciclos de vida desrespeita
a especificidade dos valores culturais de vários grupos, ela é condição para a constituição de adesões e
grupos de pressão integrados à moralização de tais formas de inserção de crianças e de jovens.

No texto:

Os  pais  estão  sempre  confrontados  diante  das  duas  alternativas:  vinculação  escolar  ou  vinculação
profissional.4

No rodapé da página:

_________________

4 Sobre essa opção dramática, ver também Morice (1996, p. 269-290).

1.14 Sistemas de chamada

A NBR  10520  (2002)  apresenta  dois  sistemas  de  chamadas  para  citações:  o  numérico  e  o  sistema
autor/data. 

No sistema numérico, a indicação da fonte é feita por uma numeração única e consecutiva, em algarismos
arábicos, remetendo à lista de referências ao final do trabalho, do capítulo ou da parte, na mesma ordem em
que aparecem no texto. Não se inicia a numeração das citações a cada página. 

A indicação da numeração pode ser feita entre parênteses, alinhada ao texto, ou situada pouco acima da
linha do texto em expoente à linha do mesmo, após a pontuação que fecha a citação (sobrescrito).

Exemplos:

Diz Rui Barbosa: “Tudo é viver, previvendo.” (15)

Diz Rui Barbosa: “Tudo é viver, previvendo.” 15

NOTA: o sistema numérico não deve ser utilizado quando há notas de rodapé.



No sistema autor/data, a indicação é feita pelo sobrenome do autor ou pelo nome da entidade responsável
até o primeiro sinal de pontuação (no caso de entidade), seguido da data de publicação do documento e da
página onde estiver a citação.

1.14.1 Autor pessoa

Obra com 01 autor

“Esses três fatores determinam a motivação do indivíduo para produzir em quaisquer circunstâncias em que
se encontre” (CHIAVENATO, 2000, p. 310).

Obra com 02 autores

“A teoria de Aldefer, como a de Maslow, é difícil de ser testada, o que torna difícil avaliar sua aplicação a
situações organizacionais, à prática da administração ou até mesmo à realização pessoal dos empregados”
(STONER; FREEMAN, 1994, p. 326).

Quando houver dois ou três autores, deve ser utilizado ponto e vírgula (;) para separá-los, quando estiverem
entre parênteses.

Obra com 3 autores

Segundo Andrade, Cardoso e Siqueira (1998, p. 54-57)...

Ou

(ANDRADE; CARDOSO; SIQUEIRA, 1998, p. 54-57)...

Obra com mais de 3 autores

Segundo Cordi et al (1994, p. 88)

Ou

(CORDI et al, 1994, p. 88)



Vários documentos do mesmo autor, publicados no mesmo ano

(RICHARDT, 2000a, p. 12) ou Richardt (2000a, p. 12)

(RICHARDT, 2000b, p. 15) ou Richardt (2000b, p. 15)

Vários documentos do mesmo autor

(RICHARDT, 1998, 1999, 2000)

Ou

Lopes (2000, 2001, 2003)

Dois autores com mesmo sobrenome

(SILVA, M., 1998, p. 23)

(SILVA, J., 1998, p. 35)

Ou

Silva, M., (1998, p. 23)

Silva, J., (1998, p. 35)

1.14.2 Autor entidade

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE, 2010, p. 65)

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, 2008, p. 76)



1.14.3 Autor evento

(CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA, 2006)

(ENCONTRO NACIONAL DE OCEANOLOGIA, 9. 2008)

1.14.4 Documentos sem autoria

Quando o documento não possuir autoria, a indicação da citação deve ser feita pela primeira palavra do
título seguido de reticências:

(ANTEPROJETO..., 1987, p. 550)

(HISTÓRIA..., 2003, p. 21)

Se o título iniciar por artigo este deve ser incluído na indicação da fonte:

(A CASA..., 1995, p. 4)

(A FLOR..., 2003, p. 15)

1.15 Referências

No que toca à organização da informação, as normas também servem para garantir  a completude e a
possibilidade de recuperação da informação. A NBR 6023:2002, da ABNT, indica quais informações devem
conter uma referência bibliográfica, com essas informações é possível conhecer a fonte exata que serviu de
base para a produção de determinado trabalho.

Referência é, pois,  o “conjunto padronizado de elementos descritivos,  retirados de um documento,  que
permite sua identificação individual” (NBR 6023:2002) e seu uso é obrigatório.

As  referências  devem  ser  alinhadas  à  margem  esquerda  do  texto,  de  maneira  que  se  identifiquem
individualmente com espaço simples e separadas umas das outras por dois espaços simples.

A fonte deve ser tamanho 12 e o tipo deve ser o mesmo utilizado no texto.



1.15.1 Elementos essenciais de uma referência

Toda e qualquer referência parte de uma estrutura básica, com elementos

essenciais para a identificação de uma obra:

AUTORIA. Título: subtítulo. Edição. Local: Editora, ano de publicação.

NOTA: Os recursos negrito,  itálico  ou sublinhado devem ser uniformes em todas as referências.   Este
recurso,  porém,  deve  ser  reservado  somente  ao  título  da  obra,  nunca  ao  subtítulo.  Deve  observar  o
destaque também para a obra geral, nunca ao artigo inserido nela. Isso não se aplica, porém, às obras sem
indicação de autoria, ou de responsabilidade, cujo elemento de entrada é o próprio título, já destacado pelo
uso de letras maiúsculas na primeira palavra, com exclusão de artigos (definidos e indefinidos) e palavras
monossilábicas. Veja os exemplos de destaque abaixo, nas três formas mais usuais:

Livro com subtítulo:

SELIGMANN-SILVA,  Márcio  (org).  História,  memória,  literatura:  o  testemunho na era das catástrofes.
Campinas: Editora da UNICAMP, 2003.

Artigo em livro:

CANGI, Adrián. Imagens do horror. Paixões tristes. In SELIGMANN-SILVA, Márcio (org). História, memória,
literatura: o testemunho na era das catástrofes. Campinas: Editora da UNICAMP, 2003.

Artigo em revista:

ALVES, Francisco das Neves. O enaltecimento da Farroupilha versus o esquecimento da Federalista: um
estudo de caso historiográfico. Biblos, Rio Grande, 17: 103-20, 2005.

As  referências  podem aparecer  em notas  de  rodapé,  no  fim  do  texto  ou  de  capítulo  e  em listas  de
referências ao final do trabalho, sempre em ordem alfabética. 



Apresentaremos a seguir os tipos de referências mais utilizadas. A lista completa poderá ser consultada na
Norma específica da ABNT (NBR 6023: 2002)

1.15.2 Tipos mais recorrentes de uma referência

1.15.2.1 Referências em obras impressas

Consideradas  no  todo,  como  livro,  folheto,  manual,  guia,  catálogo,  enciclopédia,  dicionário,  trabalhos
acadêmicos (trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses), etc.

Até 03 autores

SOBRENOME, Nome. Título. Edição. Cidade: Editora, ano. Páginas.

GORDON, Richard. A assustadora história da medicina. 5. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996. 223 p.

CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A. Metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 242
p.

MEGGINSON, Leon C.; MOSLEY, Donald C.; PIETR JR, Paul H. Administração: conceitos e aplicações. 4.
ed. São Paulo: Harbra,1998. 614 p.

Mais de três autores e com subtítulo

VEJA CANTOR,  Renan  et  al.  12  de  octubre  de  1492:  descubrimiento  o  invasión?  Colômbia:  Comité
Pedagogico de la Campaña Autodescubrimiento, 1988. 82 p.

Obra com editor, organizador, etc.

HOUAISS, Antonio (Ed.) Novo dicionário Folha Webster’s:  inglês/português, português/inglês. Co-editor:
Ismael Cardim. São Paulo: Folha da Manhã, 1996. Edição exclusiva para o assinante da Folha de S. Paulo.



Obra sem autoria

PERFIL da administração pública paulista. 6. ed. São Paulo: FUNDAP, 1994. 317 p.

Manual, roteiro, catálogo

IBICT. Manual de normas de editoração do IBICT. 2. ed. Brasília, DF: IBICT, 1993. 41 p.

BRASIL: roteiros turísticos. São Paulo: Folha da Manhã, 1995. 319 p. il.  (Roteiros turísticos Fiat).  Inclui
mapa.

MUSEU DA IMIGRACÃO (São Paulo, SP). Museu da Imigração – S. Paulo: catálogo. São Paulo, 1997. 16
p.

Trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses

LOPES, Adriano. Compartilhamento da informação e do conhecimento em bibliotecas especializadas. 2005.
118 f.  Monografia (Especialização em Gestão do Conhecimento nas Organizações) - Programa de Pós-
graduação em Tecnologia, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2005.

RAMOS, Neuza Aparecida.  A utilização de tecnologias de informação na biblioteca:  o caso da PUC-PR.
1996. 91 f. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 1996.

Periódicos (revistas) no todo

TÍTULO  DA REVISTA.  Cidade:  Editora,  Ano  de  início  da  publicação,  e  de  encerramento,  se  houver.
Periodicidade.

CLÍNICA VETERINÁRIA. São Paulo: Guará, 1996-. Bimestral.

CMRV-PR CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. Curitiba: CRMVPR, 2000. Trimestral.



Eventos no todo

ENCONTRO SUL-BRASILEIRO DE ESTUDANTES DE DIREITO,  6 2001,  Rio  Grande.  Programa...  Rio
Grande: FURG, 2001.

REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA, 20.,  1997, Poços de Caldas.  Química:
academia, indústria, sociedade: livro de resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, 1997.

Trabalho apresentado em evento

FERNANDES,  Carlos  et  al.  Avaliação  de  processos  de  automação  de  bibliotecas  universitárias.  In:
SEMINÁRIO  NACIONAL  DE  BIBLIOTECAS  UNIVERSITÁRIAS.  6.  1990,  Belém.  Anais...  Belém:
MEC/SESU-PNUB, 1990. v. 1, p. 14-16.

Parte de uma obra

Essa referência é utilizada apenas quando uma parte identificável da obra foi utilizada. Nesse caso deverá
ser apresentada a parte utilizada e o número da página inicial e final da parte. O elemento mais importante
dessa referência é a partícula In que será utilizada para indicar a obra da qual a parte foi retirada.

AUTORIA DA PARTE DA OBRA. Título da parte. In: AUTORIA DA OBRA. Título: subtítulo. Edição. Local:
Editora, ano. Página inicial-final da parte.

Exemplo:

LUDKE, M. Aprendendo o caminho da pesquisa. In: FAZENDA, I. (Org.).  Novos enfoques da pesquisa
educacional. São Paulo: Cortez, 1992. p. 35-50.



Legislação

Os elementos essenciais são: jurisdição, título, numeração, data e dados da publicação. Quando tratar-se
da  Constituição  e  de  suas  emendas,  acrescenta-se  a  palavra  Constituição,  seguida  do  ano  de  sua
promulgação, entre parênteses, entre a indicação da jurisdição e o título.

BRASIL.  Medida  Provisória  n.  1.569-9,  de  11  de  dezembro  de  1997.  Diário  Oficial  [da]  República
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 14 dez. 1997. Seção 1, p. 29514.

BRASIL. Decreto lei n. 5.452, de 1 de maio de1943.  Lex:  coletânea de legislação: edição federal,  São
Paulo, v. 7, 1943. Suplemento.

Jurisprudência

BRASIL.  Supremo  Tribunal  Federal.  Súmula  n.  14.  In:  _____.  Súmulas.  São  Paulo:  Associação  dos
Advogados do Brasil, 1994. p. 16.

BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Habeas-corpus n. 181.636-1, da 6ª Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, Brasília, DF, 6 dez. 1994. Lex: jurisprudência do STF e Tribunais Regionais
Federais, São Paulo, v. 10, n. 103, p. 236-240, mar. 1998.

Doutrina

BARROS,  Raimundo  Gomes  de.  Ministério  Público:  sua  legitimação  frente  ao  Código  do  Consumidor.
Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, São Paulo, v. 19, n. 139, p. 53-72, ago. 1995.

Parte de periódico, boletim

TÍTULO DA REVISTA. Cidade, volume, número, data da publicação.

ISTO É. São Paulo, Ed. Três, n. 1335, maio 1995.

EXAME. São Paulo: Abril, v. 34, n. 12, jun. 2000.



Artigo e/ou matéria de revista

SOBRENOME, Nome do autor; SOBRENOME, Nome do autor. Título do artigo. Nome da revista, cidade,
volume, número, páginas, data de publicação.

Artigo ou matéria de jornal

NAVES,  P.  Lagos andinos  dão banho de beleza.  Folha  de S.  Paulo,  São Paulo,  28 jun.  1999.  Folha
Turismo, Caderno 8, p. 13.

1.15.2.2 Referências de obras em meios eletrônicos

Neste tópico será demonstrado como referenciar livros, revistas e artigos de jornais disponíveis em meio
eletrônico.

Monografia no todo

KOOGAN, André; HOUAISS, Antonio (Ed.).  Enciclopédia e dicionário digital 98.  Direção geral de André
Breikmam. São Paulo: Delta : Estadão, 1998. 5 CD-ROM.

ALVES,  Castro.  Navio  Negreiro.  [S.l.]:  Virtual  Books,  2000.  Disponível  em:
<http://www.terra.com.br/virtualbooks/freebook/port/Lport2/navionegreiro.html> Acesso em: 10 jan. 2002.

Parte de monografia

MORFOLOGIA dos artrópodes. In: ENCICLOPÉDIA multimídia dos seres vivos. [S.l.]: Planeta DeAgostini,
c1998. CD-ROM 9.

POLÍTICA.  In:  DICIONÁRIO da  língua  portuguesa.  Lisboa:  Priberam Informática,  1998.  Disponível  em:
<http://priberam.pt/diDLPO>. Acesso em: 08 mar. 1999.

Artigo de revista



VIEIRA, Cássio Leite; LOPES, Marcelo. A queda do cometa. Neo Interativa, Rio de Janeiro, n. 2, inverno
1994. 1 CD-ROM.

LOPES JUNIOR, Aury Celso de Lima. A prisão de Pinochet e a extraterritorialidade da lei penal.  Boletim
Paulista de Direito. Disponível em: <http://www.jus.com.br/links/revista.html>. Acesso em: 28 fev. 1999.

Artigo de jornal

SILVA, Ives Gandra da. Pena de morte para o nascituro. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 set. 1998.
Disponível em: <http://www.providafamilia.org.br/pena_morte_nascituro.htm> Acesso em: 19 set. 1998.

Eventos no todo

CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPe, 4., 1996, Recife. Anais eletrônicos... Recife: UFPe,
1996. Disponível em: <http://www.propesq.ufpe.br/anais/anais.htm> Acesso em: 21 jan. 1997.

Trabalho apresentado em evento

GUNCHO, M. R. A educação à distância e a biblioteca universitária. In: SEMINÁRIO DE BIBLIOTECAS
UNIVERSITÁRIAS, 10., 1998, Fortaleza. Anais... Fortaleza, TecTreina, 1998. 1 CDROM.

SABROZA,  P.  C.  Globalização  e  saúde:  impacto  nos  perfis  epidemiológicos  das  populações.  In:
CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA, 4, 1998. Rio de Janeiro.  Anais eletrônicos... Rio de
Janeiro:  ABRASCO, 1998. Mesa redonda. Disponível  em: <http://www.abrasco.com.br/epirio98/>.  Acesso
em: 17 jan. 1999.

Documento jurídico

BRASIL.  Regulamento  dos  benefícios  da  Previdência  Social.  In:  SISLEX:  Sistema  de  Legislação,
Jurisprudência e Pareceres da Previdência e Assistência Social. [S.l.]: DATAPREV, 1999. 1 CD-ROM.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula n. 14. Não é admissível, por ato administrativo, restringir, em
razão  da  idade,  inscrição  em  concurso  para  cargo  público.  Disponível  em:
<http://www.truenetm.com.br/jurisnet/sumusSTF.html>.  Acesso em: 29 nov. 1998.



Slide de Power-point, transparências

SOBRENOME,  Nome.  Título. Data.  Número  de  slides  ou  transparências.  Disponível  em:  <endereço
completo>. Notas complementares.

SILVA, José. Normas para apresentação de trabalhos acadêmicos. 2006. Apresentação em Power-point.
Disponível em: <http://www.normasparatrabalhos.com/ppt>. Acesso em: 20 jan. 2007.

NOTA: as abreviações dos meses devem seguir a norma padrão da língua portuguesa, ou seja, grafam-se
as três primeiras letras do mês correspondente, sempre em minúsculo e seguido de ponto final (.):

Forma correta: jan. fev. mar. (...)

Forma errada: Jan. Fev. Mar. (...)

Forma errada: Outub. Setem. (...)

IMPORTANTE: Lembre-se de organizar as referências obedecendo a ordem alfabética. Eventualmente, o(s)
nome(s) do(s) autor(es) de várias obras referenciadas sucessivamente, na mesma página,  pode(m) ser
substituído(s), nas referências seguintes à primeira, por um traço sublinear (equivalente a seis espaços) e
ponto.

Exemplos: 

FREYRE,  Gilberto.  Casa  grande  &  senzala:  formação  da  família  brasileira  sob  regime  de  economia
patriarcal. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1943. 2 v.

______ .  Sobrados e mucambos:  decadência do patriarcado rural no Brasil.  São Paulo: Ed. Nacional,
1936.

Além do nome do autor,  o título de várias edições de um documento referenciado sucessivamente,  na
mesma página, também pode ser substituído por um traço sublinear nas referências seguintes à primeira.

Exemplos: 

FREYRE, Gilberto.  Sobrados e mucambos:  decadência do patriarcado rural no Brasil.  São Paulo:  Ed.
Nacional, 1936. 405 p.

______.______. 2. ed. São Paulo: Ed. Nacional, 1938. 410 p.
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