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1 NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE REFERÊNCIAS  

1.1 Regras gerais de apresentação 

As Referências são relacionadas em lista própria, incluindo todas as fontes utilizadas para 

elaboração do trabalho. Essa lista deve obedecer a uma ordem alfabética ou numérica (em 

notas de rodapé e nas referências no final da pesquisa), para todo tipo de material consultado e 

deve ser alinhado somente à esquerda do texto, com espaçamento simples, de forma a 

identificar cada documento, e em relação ao outro documento separado entre si por 

espaçamento simples e estará - NBR, 6023: 2018. 

 

1.1.1 Pontuação 

A pontuação segue padrões internacionais e deve ser uniforme para todas as referências, como 

a seguir: 

a) ponto (.): usa-se o ponto, seguido de espaço, após indicação dos seguintes elementos: 

abreviaturas de prenomes de autores (SWOKOWSKI, E. W.), número de edição (3. 

ed.), imprenta (local, editora e data.), número de páginas/folhas ou volumes; 

Exemplo: 

SWOKOWSKI, E. W.; FLORES, V. R. L. F.; MORENO, M. Q. Cálculo de geometria 
analítica. Tradução de Alfredo Alves de Faria. Revisão técnica Antonio Pertence Júnior. 2. 
ed. São Paulo: Makron Books, 1994. 2 v.  

b) ponto-e-vírgula (;): usa-se o ponto-e-vírgula, seguido de espaço, para separar autores 

entre si (SOARES, J.A.; LOPES, M. A.; ANDRADE, M. A. de.) e para separar partes 

de um artigo de periódico publicado em mais de um volume; 

c) vírgula (,): usa-se a vírgula, seguida de espaço, para separar sobrenome e nome do autor 

(SOARES, J. A.); para separar o nome do editor da data de publicação; na referência de 

artigo de periódico para separar o título do periódico do local de publicação, volume, 

número de fascículos e data (v. 3, n. 4, abr. 1998); também na separação de volume e 

página (v. 3, 364 p.); ou volume, capítulo e página (v. 3, cap. 1, p. 28-56); 

d) dois pontos (:): dois pontos, seguido de espaço, é usado para separar o título do subtítulo 

(Brasília: a cidade e o homem) e entre o local de publicação e editora (São Paulo: 

Atlas); 
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e) hífen (-): usa-se o hífen para ligar a folha inicial e final da parte referenciada (p. 10-38). 

Também é usado para indicação de data de publicação encerrada e em curso de 

publicação e na indicação de editor, quando este é um autor entidade, seguida do 

respectivo órgão subordinado (Lavras: PML - SME), e na indicação de instituição 

principal e subordinada em nota de série (SME - Documentos, 01); 

f) barra (/): liga-se por barra transversal os elementos do período coberto pelo fascículo 

referenciado, quando este constitui uma só unidade, sendo volume, número do 

fascículo, mês e ano (v. 9/10, n. 1/4, jan./dez. 1978/1979) e para indicar editores 

corresponsáveis por uma obra (Lavras: MEC/FADMINAS); 

g) colchetes ( [ ] ): indicam-se entre colchetes os elementos não extraídos da obra 

referenciada; é usado também para indicar ausência dos elementos. Ex: [S.l.] sine loco = 

sem local; [s.n.] sine nomine = sem nome; [2005?] data provável de publicação; 

h) reticências [...]: empregada quando se faz supressão de parte pouco importante do título. 

Na referência, por exemplo, de anais de congresso, simpósio e outros eventos sem título 

específico, indica-se o título apenas pela expressão Anais [...]., Resumos [...]., etc.; 

i) travessão (______.): indicado pela NBR 6023 para substituir o autor e/ou título repetido 

sucessivamente na lista de referências após a primeira ocorrência. O traço deve ser 

sublinear e equivalente a seis espaços, ou seis toques seguido por ponto; 

j) os marcadores (alínea ou subdivisão de um parágrafo a) b) c) etc.) devem ser usados à 

margem esquerda da folha, e todo o texto que o precede em minúsculo, com recuo de 1 

cm da borda, sem espaçamento entre parágrafos. 

Exemplo: 

 antologia platônica; 

 antologia cristã. 

 

1.2 Apresentação e descrição dos elementos 

1.2.1 Autor 

É o responsável pela criação do conteúdo intelectual ou artístico de um documento e constitui 

a entrada principal da Referência. Este pode ser pessoal (pessoa física) e entidade 

(instituições, organizações, empresas, comissões, eventos etc.). 
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1.2.2 Autor pessoal 

a) inicia-se a entrada pelo último sobrenome do autor em letra maiúscula (exceto para 

sobrenomes compostos) seguido dos prenomes, da mesma forma como constam do 

documento; 

Exemplos: 

MARCONI, Marina de Andrade.  

KLAUSMEIER, H. J. 

b) Consideram-se sobrenomes compostos, entre outros, sobrenomes ligados por hífen; 

Exemplo: 

DUQUE-ESTRADA, Osório. 

c) Quando o sobrenome for acompanhado de denominação de família: Neto, Filho, 

Sobrinho, Júnior, usa-se tal denominação junto ao sobrenome; 

Exemplos: 

VARGAS NETO, José. 

MARQUES JÚNIOR, Henrique.  

d) Em caso de sobrenomes compostos de um substantivo + adjetivo; 

Exemplos:  

CASTELO BRANCO, Camilo.  

ESPÍRITO SANTO, Humberto. 

e) Para documentos elaborados por até três autores, mencionam-se os nomes de todos na 

mesma ordem em que constam da publicação, separados por ponto e vírgula; 

Exemplo:  

WELLEK, René; WARREN, Austin; WILD, Oscar. 
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f) Quando houver mais de quatro autores, pode cita todos, mais permitisse indicar o 

primeiro autor seguido da expressão “et al.”. 

Exemplo: 

URANI, A. et al. Constituição de uma matriz de contabilidade social para o Brasil. 
Brasília, DF: IPEA, 1994. 

g) No caso de obra publicada sob pseudônimo, este deve ser adotado na referência desde 

que seja a forma adotada pelo autor. 

Exemplo: 

DINIZ, Júlio. As pupilas do senhor reitor. 15. ed. São Paulo: Ática, 1994. 263 p. (Série Bom 
Livro). 

 

1.2.2.1 Entrada principal 

É a descrição indicada pelo Código de Catalogação Anglo Americano (AACR2) para 

apresentação dos autores na Referência Bibliográfica. 

 

1.2.2.1.1 Nomes estrangeiros 

A entrada de nomes estrangeiros obedece a determinados critérios específicos da língua ou 

nacionalidade (Ver ANEXO M). 

 

1.2.2.1.2 Autores com títulos 

Os títulos universitários, profissionais, nobiliárquicos (títulos de nobreza) etc., são 

apresentados da seguinte forma: 

Exemplos: 

Sir Isaac Newton 

Entrada correta: NEWTON, Isaac, Sir. 



14 
 

 

Visconde Alfredo d'Escragnolle Taunay  

Entrada correta: TAUNAY, A. d'Escragnolle, Visconde. 

 

1.2.2.1.3 Responsabilidade intelectual 

Quando houver indicação de responsabilidade pelo conjunto da obra, em coletâneas de vários 

autores, a entrada deve ser feita pelo nome do responsável, seguida da abreviação, no 

singular, do tipo de participação (organizador, compilador, editor, coordenador etc.), entre 

parênteses. 

Exemplo: 

GÁLVES, José A. (coord.). Dicionário larousse inglês-português, português-inglês: bolso. 
2. ed. São Paulo: Larousse do Brasil, 2011. 304 p. 

 

1.2.2.1.4 Outros tipos de responsabilidades 

Quando necessários outros tipos de responsabilidades como tradução, ilustração, atualização, 

notas etc., são acrescentados após o título, conforme aparecem no documento. O título 

original, quando indicado na obra referenciada, pode ser acrescentado após a referência. 

Exemplos: 

GOMES, O. O direito de família. Atualização e notas de Humberto Theodoro Júnior. 11. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 1995. 652 p. 
 
SWOKOWSKI, E. W.; FLORES, V. R.; MORENO, M. Q. Cálculo e geometria analítica. 
Tradução Alfredo Alves de Faria. Revisão técnica Antônio Pertence Júnior. 2. ed. São Paulo: 
Makron Books, 1994.  

Obs: No caso de tradução feita com base em outra tradução, indica-se a língua do texto 

traduzido e, a seguir, a do texto original. 

Exemplo: 

SAADI. O jardim das rosas [...]. Tradução de Aurélio Buarque de Holanda. Rio de Janeiro: 
J. Olympio, 1944. 124 p. (Coleção Rubaiyat). Versão Francesa de: Franz Toussaint. Original 
árabe. 
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1.2.3 Autor entidade 

Obras de responsabilidades de entidade (órgãos governamentais, empresas, associações, 

congressos, seminários etc.) têm entrada pelo nome da entidade, por extenso em CAIXA 

ALTA. 

Exemplos: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 

FACULDADES INTEGRADAS ADVENTISTAS DE MINAS GERAIS. 

CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE. 

a) Unidades subordinadas administrativamente ao órgão superior fazem-se a entrada pelo 

órgão superior em caixa alta, seguido após ponto, da unidade identificação geográfica, 

quando necessário; 

Exemplo: 

FACULDADES INTEGRADAS ADVENTISTAS DE MINAS GERAIS. 

Biblioteca Central. 

b) Entidade com denominação genérica: seu nome é precedido pelo nome do órgão 

superior, ou pelo nome da jurisdição geográfica a qual pertence; 

Exemplos: 

BRASIL. Ministério da Educação. 

MINAS GERAIS (Estado). Secretaria da Fazenda. 

c) Entidade com denominação específica: quando a entidade é veiculada a um órgão maior 

tem denominação específica que a identifica, a entrada é feita diretamente por seu 

nome. Em caso de duplicidade de nomes, deve acrescentar a unidade geográfica que 

identifica a jurisdição a que pertence, entre parênteses. 

Exemplos: 

BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil). 
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BIBLIOTECA NACIONAL (Portugal). 

 

1.2.4 Autoria desconhecida 

Em caso de autoria desconhecida, a entrada é feita pelo título com a primeira palavra 

transcrita em caixa alta, sem negrito. 

Exemplo: 

ESTUDOS filosóficos: homenagem a Serafim da Silva Neto. [S.l.: s.n.], [1967]. 322 p. 

 

1.2.5 Título 

O destaque para os títulos das publicações pode ser através do recurso tipográfico (negrito, 

grifo ou itálico). Isso não se aplica às obras sem indicação de autoria, ou de responsabilidade, 

cujo elemento de entrada é o próprio título. 

Suprime-se o subtítulo quando este fornecer informação irrelevante à compreensão do título. 

Titulo principal de livros, teses, folhetos e similares: transcreve-se o título em negrito e 

acrescenta-se o subtítulo (sem negritar), separado por dois pontos.  

Obs. Para uniformidade dos trabalhos da FADMINAS usaremos o recurso tipográfico 

negrito, para destacar os títulos. 

 

1.2.6 Edição 

Indica-se a edição, a partir da segunda, quando mencionada no documento referenciado. 

Indica-se o número seguido de ponto e da palavra edição abreviada no idioma da publicação. 

Exemplos: 

2. ed. (português) 

5. ed. (Inglês) 

2. Anfl. (alemão) 
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Os acréscimos à edição como revista, aumentada, ampliada, atualizada, devem ser indicados 

de forma abreviada. 

Exemplos: 

2. ed. rev. (segunda edição revista) 

2. ed. rev. e aum. (segunda edição revista e aumentada) 

2. ed. rev. e atual. (segunda edição revista e atualizada) 

 

1.2.7 Local (cidade) 

O local apresentado na referência é a cidade onde a publicação foi editada. Este deve ser 

transcrito na língua da publicação, de forma completa e por extenso como, Rio de Janeiro (e 

não Rio), Belo Horizonte (e não BH), London (e não Londres). No caso de homônimos, 

acrescenta-se o nome do estado ou país. 

Exemplos: 

Viçosa, MG     San Juan, Chile 

Viçosa, AL      San Juan, Puerto Rico 

Havendo mais de um local de publicação, transcreve-se o primeiro ou o que estiver em 

destaque. Quando o local não aparece no documento, mas pode ser identificado, indica-se 

entre colchetes. Sendo impossível determinar o local, adota-se a abreviatura [S.l.] (sine loco) 

= sem local, entre colchetes. 

Exemplos: 

LAZZARINI NETO, S. Cria e recria. [São Paulo]: SDF Editores, 1994. 108 p. 

 
OS GRANDES clássicos da poesia lírica. [S. l.]: Ex Libris, 1981. 60 p. 

 

 

1.2.8 Editora  
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O nome da editora é transcrito após o local, precedido de dois pontos seguido de espaço. No 

caso de editores com nomes pessoais, indicam-se os prenomes por iniciais maiúsculas 

seguidos de ponto e sobrenome por extenso, suprimindo-se os elementos que designam a 

natureza jurídica ou comercial, tais como: “Company”, “Ltda”, “Sons”, “Livraria”, 

“Papelaria”, “Lithografia”, “Typografia” etc., desde que sejam dispensáveis as suas 

identificações. 

Exemplo 1: 

J. Wiley (não John Wiley & Sons) 

J. Olympio (não José Olympio Editora) 

Quando houver duas editoras, indicam-se ambas, com seus respectivos locais (cidades). Se as 

editoras forem três ou mais, indica-se a primeira ou a que estiver em destaque. Edição em 

colaboração deve ser indicada pelas siglas das entidades separadas por barra (/).  

Exemplo 2: 

MEC/FADMINAS 

Na ausência de editor, indica-se [s.n.] (sine nomine) = sem editora, entre colchetes. Quando 

estiverem ausentes o local e o editor indica-se [S.l.: s.n.], entre colchetes.    

Exemplo 3: 

EUPAPIUS, E. O fim do mundo. [S.l.: s.n.], 1999. 229 p. 

Quando a editora é a mesma instituição responsável pela autoria e já tiver sido mencionada, 

não é indicada.  

Exemplo 4: 

FACULDADES ADVENTISTAS DE MINAS GERAIS. Processo seletivo 1999/2000. 
Lavras, 2000. 64 p. 

 

 

1.2.9 Data 
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Transcreve-se o ano de publicação em algarismos arábicos, precedido por vírgula e espaço. 

Por se tratar de elemento essencial, a data de publicação deve sempre ser indicada. Não sendo 

possível determinar a data de publicação, distribuição ou copyright, indica-se uma data 

aproximada, entre colchetes: 

Exemplos: 

[1981 ou 1982] um ano ou outro 

[1983?] para data provável 

[1983] data certa, não indicada no item 

[Entre 1906 e 1912] use intervalos menores de 20 anos 

[ca. 1960] para data aproximada, (ca = cerca de) 

[198-] para década certa 

[198-?] década provável 

[18--] para século certo 

[18--?] para século provável 

Para periódicos em curso de publicação, indica-se a data inicial seguida do hífen (1978-), 

também são ligadas por hífen as datas extremas do periódico encerrado (1959-1985) e na 

referência de uma série de volumes de periódico. 

Exemplo: 

v. 15-20, 1993-1998. 

Faz-se a indicação de mês de forma abreviada no idioma original do documento, conforme 

lista de abreviaturas apresentadas no ANEXO N. Meses com quatro ou menos letras são 

transcritos por extenso. Quando, em lugar dos meses, a publicação apresentar as estações ou 

divisões do ano em trimestre, semestre etc., transcrevem-se os primeiros tais como figuram no 

documento e abreviam-se os últimos. 

Exemplos: 
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Summer 1998. 

2. trim. 1998. 

Quando mais de um trabalho do mesmo autor, publicado no mesmo ano, é apresentado numa 

lista bibliográfica, identifica-se por letras minúsculas após o ano, sem espaço.   

Exemplos: 

SOUSA, A. S. Ocorrência [...]. 1980a. 

SOUZA, A. S. Produção [...]. 1980b. 

 

1.2.10 Descrição física 

1.2.10.1 Número de páginas e volumes 

Quando o documento for constituído de apenas uma unidade física, ou seja, um volume, deve-

se indicar o número total de páginas ou folhas, seguido da abreviatura “p” ou “f”. 

Exemplos: 

SCHAFF, Adam. História e verdade. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 317 p. 

BARBOSA, Fernando Cordeiro. A articulação casa e trabalho: imigrantes “nordestinos” 
nas ocupações de empregada doméstica e empregado de edifício. 1998. 125 f. Dissertação 
(Mestrado em Antropologia) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1998. 

Obs. A folha (f) é composta de duas páginas: anverso e verso. Alguns trabalhos, como teses e 

dissertações, são impressos apenas no anverso e, neste caso, indica-se “f.” (ABNT, 2002). 

Quando se trata de referência de documento no todo, indica-se o total de páginas seguido da 

abreviatura “p.” (ex.: 260 p.); se o documento tem mais de um volume, indica-se o número 

destes seguido de abreviatura “v.” (ex.: 3 v.); na referência de um dos volumes da coleção, 

indica-se o número do volume precedido da abreviatura “v.” (ex.: v. 2). Quando indicado o 

volume de uma obra referenciada no todo, a indicação de número de páginas é opcional. Se o 

número de volumes bibliográficos diferir do número de volumes físicos, deve-se indicar 

primeiro o número de volumes bibliográficos, seguido do número de volumes físicos. 

Exemplo: 
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SILVA, D. P. Vocabulário jurídico. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. 5 v. em 3. 

Em referência de capítulos ou partes de monografias e artigos de periódicos indica-se o 

número da página inicial e final da parte, precedido da abreviatura “p.” (ex.: p. 34-40). 

Quando há volume, fascículos, estes precedem à indicação da página (ex.: v. 3, n. 2, p. 38-46, 

para artigo de periódico; v. 2, cap. 3, p. 69-75, para parte de monografia). 

Quando o documento não for paginado indica-se “Não paginado”. Quando a paginação for 

irregular indica-se “Paginação irregular”, sem qualquer destaque tipográfico. 

Exemplo: 

MARQUES, M. P.; LANZELOTTE, R. G. Banco de dados e hipermídia: construindo um 
metamodelo para o Projeto Portinari. Rio de Janeiro: PUC, 1993. Paginação irregular. 

 

1.2.10.2 Ilustrações 

É um elemento complementar. Quando necessário indica-se ilustração de qualquer natureza, 

inclusive tabelas e figuras, pela abreviatura il., após a indicação das páginas. Para ilustrações 

coloridas, usar “il. color”. 

 

1.2.10.3 Séries e coleções  

Indicam-se os títulos das séries, coleções e sua respectiva numeração (separados por vírgula), 

em algarismos arábicos, entre parêntese. 

Exemplos: 

(História em aberto); 

(Princípios, 243); 

(Visão do futuro, v. 1); 

(Texto para discussão, n. 31); 

(Biblioteca luso-brasileira. Série brasileira). 

1.2.10.4 Notas 
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Sempre que necessárias podem ser incluídas notas com informações complementares à 

identificação da obra, ao final da referência sem destaque tipográfico: 

a) Em documentos traduzidos, pode-se indicar o título no idioma original mencionado; 

Exemplo: 

Título original: Phisics 1 

b) Teses, dissertações e outros trabalhos acadêmicos: devem conter, indicados em nota, o 

tipo de documento, (monografia, dissertação, tese etc.), o grau, a vinculação acadêmica, 

local e a data da defesa, mencionada na folha de aprovação, se houver; 

Exemplo: 

DE BENEDICTO, Samuel Carvalho. A responsabilidade social nas empresas: uma relação 
estreita com a educação. 2002. 199 p. Monografia (Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em 
Educação) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2002. 

c) Separatas: estas devem ser transcritas como figuram na publicação; 

Exemplo: 

LION, M. F. Drogas cardiovasculares e gravidez. Separata de: Arquivos Brasileiros de 
Cardiologia, São Paulo, v. 37, n. 2, p.125-127, 1981. 

d) Notas especiais, inclusive aquelas que esclarecem sobre a forma do documento tais 

como mimeografado, apostila, folder, resenha, resumo, fac-símile, no prelo, não 

publicado, recensão, inclui índice, bibliografia, bula de remédio, CD-ROM etc., são 

apresentadas no final da descrição do documento, sem uso de parênteses. 

 

1.3 Ordenação das referências 

As referências dos documentos citados em um trabalho devem ser ordenadas de acordo com o 

sistema utilizado para citação no texto, conforme NBR 10520. Os sistemas mais utilizados 

são: alfabético (ordem alfabética de entrada) e numérico (ordem de citação no texto). Um 

único sistema deve ser adotado no transcorrer do texto. 

1.3.1 Sistema alfabético 



23 
 

 

Ao ser utilizado este sistema, as referências devem ser reunidas no final do trabalho, do artigo 

ou do capítulo, em uma única ordem alfabética. As chamadas no texto devem obedecer à 

forma adotada nas referências, com relação à escolha da entrada, mas não necessariamente 

quanto à grafia, conforme a NBR 10520. 

Exemplo: No texto. 

Para Gramsci (1978) uma concepção de mundo crítica e coerente pressupõe a plena 

consciência de nossa historicidade [...] 

Nesse universo, o poder decisório está centralizado nas mãos dos detentores do poder 

econômico e na dos tecnocratas dos organismos internacionais (DREIFUSS, 1996). 

[...] o nível de escolaridade e a qualificação real exigida pelo processo produtivo 

(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 1993). 

Exemplo da lista de referências no final do trabalho: 

REFERÊNCIAS  

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (Brasil). Educação básica e formação 
profissional.  Salvador, 1993. 
 
DREIFUSS, René. A era das perplexidades: mundialização, globalização e planetarização. 
Petrópolis: Vozes, 1996. 
 
GRAMSCI, Antonio. Concepção dialética da história. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1978. 

 

1.3.2 Sistema numérico 

Não confundir o sistema numérico com a “Numeração progressiva das seções” da NBR 6024. 

O sistema numérico deve seguir uma numeração única e consecutiva até o final do capítulo ou 

parte, em algarismos arábicos, remetendo, a lista de referências no final do trabalho. Não 

iniciar a numeração a cada página ou folha. 

O sistema numérico não pode ser usado ao mesmo tempo para “notas de referências e notas 

explicativas” (usar uma ou outra). 

Exemplo: 
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No texto: 

Em conjunto, o Brasil se apresenta em compacta1 massa territorial [...]1.  

[...] como na prática dos negócios, que são minuciosamente examinadas neste livro2. 

[...] acredito que deve ser deixado em anexo, e trazer o anexo para a parte mencionada em 

"Análise". Exemplo: conforme consta no APENDICE A". Além disso, será importante 

nominar cada participante sem utilizar os nomes verdadeiros (se a informação for 

confidencial, ou de alguma forma possa prejudicar o Entrevistado) como por exemplo, 

chamá-los de: segundo A, C, ou 1o., 2o. respondentes, tanto para facilitar a compreensão dos 

dados, assim como para manter o sigilo sobre as pessoas e dados coletados, que é uma 

exigência para as pesquisas acadêmicas (informação verbal)3.  

Notas de referência (citação de uma obra): 

 

________________________ 
1) PRADO JÚNIOR, Caio. História econômica do Brasil. 43. ed. São Paulo: Brasiliense, 1998. 364 p. 
2) MICKLETHWAIT, John; WOOLDRIDGE, Adrian. Os bruxos da administração: como se localizar na babel 
dos gurus empresariais. Rio de Janeiro: Campus, 1998. 
3) Entrevista fornecida por ELA, Fulana de. Entrevista I. [abr. 2018]. Entrevistador: Debora Mara Silva. Lavras, 
MG, 2018. 1 arquivo (texto; mp4 e outros) (20 min.). A entrevista completa encontra-se no Apêndice A desta 
monografia. 
 

Obs. As “notas de referência” não serão usadas nos trabalhos de conclusão de curso da 

FADMINAS. Poderão ser utilizadas em trabalhos de pesquisa, para reforço e complemento 

das disciplinas. Usar Notas de rodapé conforme 5.1.7 
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2 APRESENTAÇÃO DAS REFERÊNCIAS 

Nesta apresentação, exemplifica-se o formato das referências bibliográficas, referentes ao tipo 

de documentos em diferentes suportes físicos, sendo considerados no todo e em parte. As 

referências são alinhadas a esquerda, não justificando. Os elementos de referência de uma 

obra devem ser retirados sempre que possível, da folha de rosto. Documentos considerados no 

todo: incluem livros, folhetos e trabalhos acadêmicos. Espaçamento simples entre linhas e 

separada entre si por espaço duplo (Ver na seção 6.1). 

 

2.1 Livro 

SOBRENOME(S) DO(S) AUTOR(ES), Nome(s). Título: subtítulo. Edição. Local de publicação: 
Editora, data. Número de páginas ou volumes. (Série). Notas. 

 

2.1.1 Com um autor 

Exemplo: 

BELL, Derek F. Definição do negócio: ponto de partida do planejamento estratégico. São 
Paulo: Atlas, 1991. 315 p. 

 

2.1.2 Com até três autores 

Exemplo: 

WOMACK, James P.; JONES, Daniel T.; ROOS, Daniel. A máquina que mudou o mundo. 
Rio de Janeiro: Campus, 1992. 

 

2.1.3 Com mais de três autores 

Convém indicar todos. É permitido que indique apenas o primeiro, acompanhado da 
expressão et al. 
 
Exemplo: 

FRANÇA, J. L. et al. Manual para normalização de publicações técnico-científicas. 2. ed. 
rev. e aum. Belo Horizonte: UFMG, 1992. 
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2.1.4 Com responsabilidade intelectual (org., coord., ed.) 

 

 

Exemplo: 

FERRI, M. G. (coord.). Fisiologia vegetal. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: EPU, 1985. 362 p. 

 

2.1.5 Autor com grau de parentesco e com; nomes hispânicos, nomes compostos, com grau de 

parentesco e com sobrenomes com prefixos 

a) grau de parentesco: 

ARBEX JUNIOR, L. Nacionalismo: o desafio à nova ordem pós-socialista. São Paulo: 
Scipione, 1993. 104 p., il., 23 cm (História em aberto). 

ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e análise de balanços. São Paulo: Atlas, 2007. 

GRISARD FILHO, Waldyr. Guarda compartilhada. São Paulo: Revista dos Tribunais, c2011. 
288 p. 

b) sobrenomes hispânicos: 

SAHELICES GONZÁLEZ, Paulino. Ama y haz lo que quieras. Madrid: Rev. Agustiniana, 
2000. 537 p. 

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. O amor nos tempos do cólera. Rio de Janeiro: Record, 2008. 

c) sobrenomes compostos: 

SAINT-ARNAUD, Yves. A pessoa humana. São Paulo: Loyola, 1984. 154 p. 

 

2.1.6 Autor entidade (órgãos governamentais, empresas, associações, congressos, seminários 

etc.) 

Exemplo: 

SOBRENOME(S) DO(S) AUTOR(ES), Nome(s) (org.). Título: subtítulo. Edição. Local de publicação: 
Editora, data. Número de páginas ou volumes. (Série). Notas. 
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Catálogo de teses da Universidade de São Paulo, 
1992. São Paulo, 1993. 467 p. 

Vê ANEXO O. 

 

2.1.7 Sem autor (anônimo) 

 

 

Em caso de autoria desconhecida, a entrada é feita pelo título: a primeira palavra em caixa 

alta. 

Exemplo: 

DIAGNÓSTICO do setor editorial brasileiro. São Paulo: Câmara Brasileira do Livro, 1993. 
64 p. 

 

2.1.8 Folheto 

 

 

Exemplo: 

SILVA, Henrique. Elaboração de trabalho acadêmico. Belo Horizonte: UFMG, 2001. 8 p. 

 

2.2 Monografia, dissertação e tese 

SOBRENOME(S) DO(S) AUTOR(ES), Nome(s). Título: subtítulo. Data de publicação. 
Número total de páginas ou folhas. Tipo de documento (grau de concentração) – vinculação 
acadêmica, local, data da defesa. 

Exemplo: 

BENEDICTO, Samuel Carvalho de. Aprendizagem transformativa no espaço 
organizacional: uma análise da proposta andragógica da Petrobrás. 2004. 222 p. Dissertação 
(Mestrado em Administração) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2004. 

 

SOBRENOME(S) DO(S) AUTOR(ES), Nome(s). Título: subtítulo. Local, Editora, Ano. páginas. 

TÍTULO do documento, edição, local, editora e data de publicação. 
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2.3 Apostila 

Exemplo: 

RIBAS, Ana Maria. Elaboração de trabalho acadêmico. Lavras: FADMINAS, 1990. 
Apostila. 

 

2.4 Bula de remédio 

 

Exemplo: 

ESPRIN: comprimidos. Responsável técnico: Delosmar R. Bastos. São  José dos Campos: 
Johnson & Johnson, 1997. Bula de remédio. 

 

2.5 Documento no prelo 

 

 

São considerados no prelo os documentos já aceitos para publicação pelo Conselho Editorial 

ou Editora.  

Exemplo: 

SANTINI, E. J. Uso da temperatura da madeira alternativa de controle do processo de 
secagem. Revista Cerne, Lavras, v. 6, n. 1, 2001. No prelo. 

 

2.6 Documentos cartográficos 

Inclui atlas, mapa, globo, fotografia aérea entre outros. As referências devem obedecer aos 

padrões indicados para os documentos monográficos, acrescidos das informações técnicas 

sobre escalas, formatos e outras representações utilizadas (latitudes, longitudes, meridianos 

etc.) sempre que necessário para sua identificação. 

 

SOBRENOME(S) DO(S) AUTOR(ES), Nome(s). Título. Revista, Local, volume.1, 
Número.1, Ano. No prelo. 

TÍTULO da medicação. Responsável técnico: nome. Local: Laboratório, data de 
fabricação. Descrição física = Bula de remédio 
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2.6.1 Atlas 

 

Exemplo: 

ANTUNES, Celso. Atlas geográfico. São Paulo: Scipione, 2000. 32 p. 

 

2.6.2 Mapa 

 

Exemplo: 

INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO (São Paulo, SP). 
Regiões de governo do Estado de São Paulo. São Paulo, 1994. 1 
atlas. Escala 1:2.000. 
 
BRASIL e parte da América do Sul: mapa político, escolar, rodoviário, turístico e regional. 

São Paulo: Michalany, 1981. 1 mapa, color., 79 cm x 35 cm. 

 

2.6.3 Fotografia aérea 

 

Exemplo: 

INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO (São Paulo, SP). Projeto Lins Tupã: 
foto aérea. São Paulo, 1986. 1 fotografia aérea. Escala 1:35:000. Fx 28, n. 15. 
 
INSTITUTO MOREIRA SALLES. São Paulo de Vincenzo Pastore: 
fotografias: de 26 de abril a 3 de agosto de 1997, Casa de Cultura de 
Poços de Caldas, Poços de Caldas, MG. [S.l.], 1997. 1 folder. Apoio 
Ministério da Cultura: Lei Federal de Incentivo à Cultura. 

BRASIL e parte da América do Sul: mapa político, escolar, rodoviário, turístico e regional. 
São Paulo: Michalany, 1981. 1 mapa, color., 79 × 95 cm. Escala 1:600.000. 

 

2.6.4 Cartão postal 

AUTOR(ES). Título. Local, Editora, data de publicação, designação específica e Escala. 

FOTÓGRAFO (AUTOR). Título. Local, data. Descrição física (detalhes físicos). 

TÍTULO.  Local: editora, data. Descrição física. 

SOBRENOME(S) DO(S) AUTOR(ES), Nome(s).. Título, Local: Editora, data de publicação. 



30 
 

 

 

Exemplo: 

DUDAPESTE, Kungunda. Budapest: Ars Studio, [1999-]. Cartão Postal (color.). 

 

2.7 Enciclopédia 

 

Exemplo: 

ENCICLOPÉDIA Barsa. Rio de Janeiro: Encyclopaedia Britannica do Brasil, 1998. 20 v. 

 

2.8 Bíblia 

 

Exemplos: 

BÍBLIA. Português. Bíblia sagrada. Tradução de Antônio Pereira de Figueiredo. Rio de 
Janeiro: Encyclopaedia Britannica, 1980. Edição Ecumênica. 
 
BÍBLIA. Português. Bíblia de referência Thompson. Tradução de João Ferreira de Almeida. 
Edição rev. e corr. Compilado e redigido por Frank Charles Thompson. São Paulo: Vida, 
1992. 
 
BÍBLIA. Português. A Bíblia sagrada: antigo e novo testamento. Tradução de João Ferreira 
de Almeida. Edição rev. e atual. no Brasil. Brasília: Sociedade Bíblia do Brasil, 1969. 

 

2.9 Documentos traduzidos 

 

Obs. O título e o subtítulo (se for usado) devem ser reproduzidos tal como figuram no 

documento, separados por dois-pontos. 

Exemplo: 

AUTOR(ES), título, edição, local, editora e data de publicação. Na ausência do autor fazer 
a entrada pelo título em CAIXA ALTA. 

BÍBLIA. Língua. Título da obra. Tradução ou versão. Local: Editora, data de publicação. 
Total de páginas. Notas (se houver) 

AUTOR. Título. Tradução. Local: editora, data. Paginação. Tradução de: título original. 
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ZIÉGLER, Jean. Sociologia e contestação: ensaio sobre a sociedade mítica. Tradução de 
Hamílcar de Garcia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1972. 175 p. Tradução de: 
Sociologie et Contestation. 

 

2.10 Eventos como um todo 

Inclui o conjunto de documentos reunidos num produto final do próprio evento (atas, anais, 

resultados, resumos etc.). 

NOME DO EVENTO, numeração, ano, local de realização. Título [...] (anais, atas etc.): 
subtítulo. Local de publicação: Editora, data. Páginas ou volumes.  

Exemplo: 

CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 
1., 1980, Salvador. Anais [...]. Salvador: FABAB, 1980.  

 

2.11 Trabalho apresentado em evento (palestras) 

 

 

Exemplo: 

BRAYNER, A.R.A; MEDEIROS, C. B. Incorporação do tempo em SGBD orientado a 
objetos. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS, 9., 1994, São Paulo. Anais 
[...]. São Paulo: USP, 1994. p. 16-29. 
CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 3., 2005. 
Anais [...]. São Paulo: Páginas & Letras, 2006. v. 2. ISBN 85-86508-53-5.  

 

2.12 Patentes 

 

Exemplos:  

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE LAVRAS. Departamento de Ciências dos 
Alimentos (Lavras, MG). José Cal-Vidal; Raul Jorge Herman Castro-Gomes. Crio secador 

AUTOR. (Depositante, inventor, titular). Título da patente na língua original. Número da 
patente. Data do depósito e do registro. Data do período (inicial e final). 

AUTOR. Título do trabalho apresentado. Expressão In: NOME DO EVENTO, numeração 
do evento, ano, local de realização. (Anais [...].) Local: editora, data de publicação. Página 
inicial e final da parte referenciada. 
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para a produção de pás alimentícias de alta estabilidade. BR n. UM 6501583, 8 out. 1985, 18 
out. 1985.  
 
CASTRO, P. A. C. Panela com tampa peneira. CI A 47 J 34/08.BR n. PI 8706107. 12 NOV. 
1987. Revista de Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, v. 19, n. 971, p. 9, 1988.  

 

2.13 Documento jurídico 

Inclui legislação, jurisprudência (decisões judiciais) e doutrina (interpretação dos textos 

legais). Legislação (constituição, emendas, constitucionais, lei, decreto, resolução, portaria, 

circular etc.). 

JURISDIÇÃO ou INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL. 
Jurisdição (ou cabeçalho da entidade, no caso de se tratar de normas), título, numeração, 
data (dia, mês e ano) e dados da publicação. No caso de Constituições e suas emendas, 
entre o nome da jurisdição e o título, acrescenta-se a palavra Constituição, seguida do ano 
de promulgação, entre parênteses. 
NOTA - Obedecer padrões da NBR 6023 - de acordo com 7.9.1 a 7.9.3, acrescidas das 
informações relativas à descrição física do meio eletrônico (disquetes, CD-ROM, online 
etc.). Quando se tratar de obras consultadas online, proceder-se-á conforme 7.2.2. 

 

2.13.1 Lei 

Exemplo: 

BRASIL. Decreto-lei no 5.452, de 1 de maio de 1943. Lex: coletânea de legislação: edição 
federal, São Paulo, v. 7, 1943. Suplemento. 

 

2.13.2 Decreto 

Exemplo: 

SÃO PAULO (Estado). Decreto no 42.822, de 20 de janeiro de 1998. Lex: coletânea de 
legislação e jurisprudência, São Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 1998. 
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2.13.3 Portaria 

Exemplo: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Portaria n. 1872, de 16 de setembro de 
1982. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, v.120, n. 198, p. 8340-
8341, 24 set. 1982. Seção 2. 

 

2.13.4 Resolução 

Exemplo: 

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Resolução n. 2135, 26 de dezembro de 1994. Dispõe 
sobre renegociação de dívida relativa a crédito rural concedido a produtores de cacau. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, v. 132, n. 245, p. 624, 27 dez. 1994. 
Seção 1. 

 

2.13.5 Deliberação 

Exemplo: 

CONSELHO NACIONAL DE DESPORTOS. Deliberação n. 12/79. Fixa o período de 
recesso para o futebol profissional. Documento, Brasília, n. 230, p. 294, jan. 1980.  

 

2.13.6 Código 

Exemplo: 

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

 

 

2.14 Jurisprudência (decisões judiciais) 

Inclui: súmula, enunciado, acórdão, sentença e demais decisões judiciais. 
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JURISDIÇÃO. Órgão judiciário competente. Título (natureza da decisão ou ementa), 
número, partes envolvidas (se houver), relator, local, data. Dados da publicação. 

 

 

2.14.1Súmula 

BRASIL. Superior Tribunal da Justiça. Hábeas-corpus no 181.636-1, da 6ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Brasília, DF, 6 de dezembro de 1994. Lex: 
jurisprudência do STJ e Tribunais Regionais Federais, São Paulo, v. 10, n. 103, p. 236-240, 
mar.1998. 

 

2.14.2 Acórdão 

SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acórdão 101.872-1. 
Reprodução de fotografias sem a autorização do titular. Relator: José Osório, 2 de fevereiro 
de 1989. Revistas dos Tribunais, São Paulo, n. 643, p. 67, 1989. 

 

2.15 Convênio 

 

Exemplo: 

AMIRH (Lavras, MG). Termo de convênio de mútua cooperação técnico-científica que 
entre si, faz-se, de um lado a AMIHR e de outro, Faculdades Adventistas de Minas 
gerais, Lavras, 30 abr. 2007. 

 

2.16 Imagens em movimento (filme, fita de vídeo, DVD e outros). 

 

 

 

NOME DA 1ª INSTITUIÇÃO. Título. Local, data (dia, mês e ano). 

TÍTULO: subtítulo. Créditos (diretor, produtor, realizador, roteirista e outros). Local: 
produtora/distribuidora data. Números de unidades físicas, tempo em minuto, 
característica de som (legendada ou dublagem), cor, dimensões (em mm). Sistema de 
gravação (VHS, Betamax etc.). 
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2.16.1 Videocassete 

Exemplo: 

VOCÊ sabe escutar? Direção de Jesus S. F. Amaral. São Paulo; Encyclopaedia Británica 
Educacional Corporation, 1996. 1 fita de vídeo (15 min), VHS, son., (dubl.), color. 

 

2.16.2 Filme 

Exemplo: 

HISTÓRIAS da Humanidade. Produção e direção de Sérgio Baldassarini Júnior.  Londrina: 
Vídeo Aula Educacional, [2000]. 1 filme, son., color., VHS. 

 

2.16.3 Filme de longa metragem 

Exemplo: 

CENTRAL do Brasil. Direção: Walter Sales Júnior. Produção: Martire de Clement-Tonnerre 
e Arthur Cohn. Roteiro: Marcos Bernstein, João Emanuel Carneiro e Walter Salles Júnior. 
Intérpretes: Fernanda Montenegro; Marília  Pêra; Vínicius de Oliveira; Sônia Lira; Othon 
Bastos; Matheus Nachtergaele  e outros. [S.l.]: Lê Studio Canal; Riofilme; MACT 
Productions, 1998. 1 filme (106 min.), son., color., 35 mm.  

 

2.16.4 DVD 

Exemplo: 

BLADE Runer. Direção de Ridley Scott. Los Angeles: Warner Brothers,  c1991. 1 DVD (117 
min.), color. 

 

2.17 Documento sonoro no todo (fita cassete, entrevista gravada, CD, long play e outros). 

COMPOSITOR(ES) OU INTERPRETE(S). Título: subtítulo.  Outras indicações de 
responsabilidade (entrevistador, diretor artístico, produtor etc.) Local: gravadora (ou 
equivalente), data. Tipo de suporte e unidades físicas, duração e outros dados importantes. 
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2.17.1 Fita cassete 

Exemplo: 

FAGNER, R. Revelação. Rio de Janeiro: CBS, 1988. 1 fita cassete (60 min.), 3 ¾ pps, 
estéreo. 

OS PERIGOS do uso de tóxicos. Produção de Jorge Ramos de Andrade. São Paulo: CERAVI, 
1983. 1 fita de vídeo (30 min), VHS, son., color. 

 

2.17.2 Entrevista gravada, o primeiro elemento deve ser o entrevistado 

Exemplo: 

HAMEL, Gary. Eficiência não basta: as empresas precisam inovar na gestão. [ Entrevista 
cedida a] Chris Stanley. HSM Management, São Paulo, n. 79, mar./abr. 2010. Disponível em: 
http://www.revistahsm.com.br/coluna/gary-hamel-e-gestao-na-era-da-criatividade/.Acesso 
em: 23 mar. 2017.  
 
Vê seção 2.25 Entrevista publicada. 

2.17.3 Long play (um intérprete e vários compositores) 

Exemplo: 

ALCIONE. Ouro e cobre. Direção artística: Miguel Propschi. São Paulo: RCA Victor, 1988. 
1 disco sonoro (45 min.), 33 1/3 rpm, estéreo, 12 pol. 

2.17.4 CD (um intérprete e vários compositores) 

Exemplo: 

SIMONE. Face a face. [S. l.]: Emi-Odeon Brasil, 1977. 1 CD (ca. 40 min.). Remasterizado 
em digital. 

2.17.5 CD (vários intérpretes e compositores) 

Exemplo: 

MPB especial. [Rio de Janeiro]: Globo; Movieplay, 1995. 1 CD (50 min.). (Globo collection, 
2). 
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2.18 Documento sonoro em parte (partes e faixas de documentos sonoros) 

 

Exemplo: 

COSTA, S.; SILVA, A. Jura secreta. Intérprete: Simone. In: SIMONE. Face a face. [S.l.]: 
Emi-Odeon Brasil, 1977. 1 CD. Faixa 7. 

 

2.19 Publicação periódica considerada no todo 

 

Inclui a coleção como um todo, fascículo ou número de revista, número de jornal, caderno 

etc., na íntegra, e a matéria existente em um número, volume ou fascículo de periódico 

(artigos científicos de revistas, editoriais, matérias jornalísticas, seções, reportagens etc.). 

 

2.19.1 Em curso de publicação 

Exemplo: 

REVISTA CIENTÍFICA SYMPOSIUM. Lavras: FADMINAS, 2003 -. Semestral. ISSN 
1678-703X. 

 

2.19.2 Publicação encerrada 

Exemplo: 

AGROS. Lavras: ESAL, 1971-1975. Semestral. 

 

2.20 Partes de revista, boletim e outros 

Incluí volume, fascículo, números especiais e suplementos, entre outros sem título próprio. 

COMPOSITOR(ES). Intérprete(s) da parte ou da faixa de gravação. Título. Expressão In: 
referência do documento sonoro no todo. No final da referência deve se informar a faixa. 

TÍTULO DO PERIÓDICO. Local de publicação: Editor, ano do 1º volume seguido de hífen 
e data de encerramento da publicação (se houver). Periodicidade. ISSN. 
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TÍTULO DA PUBLICAÇÃO. Local de publicação (cidade): Editora, nº do volume e/ou 
ano, nº do fascículo, mês e ano. Total de páginas. Nota especial 

Exemplos: 

DINHEIRO. São Paulo: Ed. Três, n. 148, 28 jun. 2000. 98 p. 

 

CONJUNTURA ECONÔMICA. Rio de Janeiro: FGV, v. 38, n. 9, set. 1984. 135 p. Edição 
especial. 

 

2.21 Partes de publicações periódicas 

2.21.1 Artigo e ou matéria de revista, boletim etc. 

Inclui partes de publicações periódicas (volumes, fascículos, números especiais e 
suplementos, com título próprio). 

AUTOR(ES). Título do artigo. Título do periódico, Local de publicação, nº do fascículo, 
página inicial e final, mês e ano.  
NOTAS - Se o mês estiver abreviado usar o ponto (ago. ano) se escrito completo usar a 
vírgula no final (agosto, ano.). 

 

Exemplos: 

QUADROS, Salomão. Esqueletos inflacionários. Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro, v. 
58, n. 8, p.17-24, ago. 2004. 
 
MÃO-DE-OBRA e previdência. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, Rio de 
Janeiro, v. 7, 1983. Suplemento. 

 

2.21.2 Artigo e ou matéria de jornal 

Inclui comunicações, editorial, entrevistas, recensões, reportagens, resenhas e outros. 

AUTOR(ES). Título do artigo. Título do jornal, local, dia mês, ano. nº ou título do caderno, 
seção ou parte do jornal, página inicial e final. 

Exemplo: 

GALLO, Marcelo. Gestão em vendas e CRM. Gazeta Mercantil, São Paulo, 15 fev. 2006.  
Opinião, p. A-3, c. 1-3. 
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2.22 Publicações consideradas em parte 

Inclui capítulo, fragmento, trecho, prefácio, verbete de enciclopédia, dicionário etc. 

 

2.22.1 Parte de livro com autoria específica (parte de coletânea) 

 

Exemplo: 

KOLB, D.A. A gestão e o processo de aprendizagem. In: TARKEY, K. (org.). Como as 
organizações aprendem: relatos do sucesso das grandes empresas. São Paulo: Futura, 1997. 
p. 321-341. 

 

2.22.2 Parte de livro sem autoria específica 

AUTOR(ES) DA OBRA. Título do capítulo. Expressão In: (linha sublinear referente a 6 
espaços). Título da obra. Edição. Local: Editora, Data. Nº do capítulo, página inicial e final 
da parte referenciada. (Série). 

Exemplo: 

FABRETTI, Láudio Camargo. Noções Elementares de Direito. In: _____. Contabilidade 
tributária. São Paulo: Atlas, 2001. p. 91- 96. 

 

2.22.3 Trabalhos apresentados em eventos (congresso, simpósio, reunião etc.) 

AUTOR(ES). Título do trabalho: subtítulo. Expressão In: NOME DO EVENTO, nº, ano, 
local de realização. Título do documento [...] (anais, atas, tópico temático etc.). local de     
publicação: Editora, data. Página inicial final da parte referenciada. 

Exemplo: 

SILVA, J. N. M. Possibilidades de produção sustentada de madeira em floresta densa de terra 
firme da Amazônia brasileira. In: CONGRESSO FLORESTAL BRASILEIRO, 6., 1990, 
Campos do Jordão. Anais [...]. Campos do Jordão: SBS/SBEF, 1990. p. 39 - 45. 

AUTOR DA PARTE REFERENCIADA. Título da parte. Expressão In: AUTOR DA 
OBRA. Título da obra. Edição. Local: Editora, data. nº do volume (v.), nº do capítulo 
(cap.), página inicia (p.)l e final da parte referenciada. (Série). 
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2.22.4 Separata 

As separatas, reimpressão etc. devem ser referenciadas como documentos considerados em 

parte, devem-se citar os dados da separata e em seguida os dados da publicação principal 

utilizando a expressão Separata de: 

 

2.22.4.1 Separata de livro publicada pela mesma editora na mesma data da publicação 

original 

Exemplo: 

LOBO, A. M. Moléculas da vida. Separata de: DIAS, A. R.; RAMOS, J. M. (Ed.). Química e 
sociedade: a presença da química na atividade humana. Lisboa: Escolar, 1990. p. 49-62.  

 

2.22.4.2 Separata de publicação em congresso 

Exemplo: 

NAKASU, B. H.; NASSOLS, M. do C. M.; FELICIANO, A. J. Pêssego, BR-2, uma nova 
cultivar para conservar. Separata de: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 
6., 1981, Recife. Anais [...]. Recife: SBF, 1981. v. 4, p. 1166-1171. 

Obs. Nas separatas de periódicos, a expressão “Separata de:” deve preceder o título do 

periódico. 

 

2.23 Parte de enciclopédia e dicionário (verbete)  

PALAVRA ou EXPRESSÃO PESQUISADA. Expressão In: AUTOR Título. Local: 
Editora, data. Página. 

Exemplos: 

ABRAÃO. In: ENCICLOPÉDIA Histórico-Teológica. São Paulo: Sociedade Religiosa 
Edições Vida Nova, 1993. v.1, p. 8-9. 
 
DESÁGIO. In: SANDRONI, Paulo. Dicionário de administração de empresas. São Paulo: 
Best Seller, 2001. p. 126. 
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2.24 Parte da bíblia 

Título da parte. Língua. In: Título. Tradução ou versão. Local: Editora, data de publicação. 
Páginas inicial e final da parte. Notas (se houver). 

Exemplo: 

JÓ. Português. In: Bíblia sagrada. Tradução de Antônio Pereira de Figueredo. Rio de 

Janeiro: Encyclopedia Britânnica, 1980. p. 389-412. Edição Ecumênica. Bíblia. A. T. 

 

2.25 Entrevista publicada 

A entrada para entrevista é feita pelo nome do entrevistado. Quando o entrevistador tem maior 

destaque, a entrada deve ser feita por ele. Para entrevistas publicadas em periódicos, proceder 

como em documentos considerados em parte. 

NOME DO ENTREVISTADO. Título. Referência da publicação. Nota de entrevista. 

Exemplo: 

ANGELO, Eduardo Bom; WOLLHEIM, Bob. Atitude empreendedora, fazendo que se 
aprende. Vencer, São Paulo, ano vi, n. 65, p. 66-74, 2006. Entrevista concedida a Mauro 
Cezar Pereira. 

Obs. No caso de “pesquisa de campo” (entrevista) feita pelo(s) autor(es) do trabalho 
acadêmico, para confirmação de dados, colar a “entrevista” no ANEXO para confirmação 
da(s) parte(s) citada(s, em Fonte 10. 

 

2.26 Documentos eletrônicos 

 

 

A referência do documento eletrônico deve incluir os dados comumente usados para os 

documentos monográficos, acrescentando-se os específicos que possibilitem sua localização e 

recuperação. 

Autor(es), título, edição, local, editora e data de publicação. Acrescidas das 
informações relativas à descrição física do meio eletrônico. Quanto a obras consultadas 
online. Disponível em: endereço URL. Acesso em: dia mês. Ano, Tempo de duração. 
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Os documentos eletrônicos mais comuns são: monografias, base de dados, softwares 

(programas de computador), publicações periódicas, mensagens pessoais, documentos da web 

etc. 

Estes documentos podem ser apresentados on-line ou em diversos suportes como: CD-ROM, 

disquetes e fitas magnéticas etc. 

 

2.26.1 Cd-rom no todo 

Exemplo: 

FUJITA, M. L. S.; SOARES, S. B. C. Straud 2000: manual de serviços aos usuários. São 
Paulo: Dynawares Sistemas de Informática, 2000. 1 CD. 
 
ALVES, Castro. Navio negreiro. [S.l.]: Virtual Books, 2000. Disponível 
em: http://www.terra.com.br/virtualbooks/freebook/port/Lport2/ 
navionegreiro.htm. Acesso em: 10 jan. 2002, 16:30:30. 

 

2.26.2 Evento no todo (Cd-rom) 

Exemplo: 

SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, 11., 2000, 
Florianópolis. Anais [...].  Florianópolis: UFSC, 2000. 1 CD-ROM. 

 

2.26.3 Base de dados (Cd-rom) 

Exemplo: 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO; UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS; 
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO”. UNIBIBLI 
CD-ROM: catálogo coletivo de livros, teses e publicações seriadas. 4. ed. São Paulo, 1997. 
CD-ROM. 

Se consistir em on line: 

ÁCAROS no Estado de São Paulo. In: FUNDAÇÃO TROPICAL DE PESQUISAS E 
TECNOLOGIA “ANDRÉ TOSELLO”. Base de Dados Tropical. 1985. Disponível em: 
http://www.bdt.fat.org.br/acaro/sp/. 
Acesso em: 30 maio 2002. 
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2.26.4 Programa (Cd-rom) 

Exemplo: 

MICROSOFT  Project for Windows 95, version 4.1: project planning software. [S. l.]: 
Microsoft Corporation, 1995. Conjunto de programas. 1 CD-ROM. Arquivos em disquete. 

Exemplo: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Biblioteca Central. Normas para apresentação 
de trabalhos. Curitiba, 1998. Normas.doc., 5 disquetes, 3 ½ pol. Word for Windows 7.0. 

 

2.27 Documentos Disponíveis On-line 

As obras consultadas on-line são referenciadas conforme normas específicas para cada tipo de 

documento (monografia no todo e em parte, trabalho apresentado em evento, artigo de 

periódico, artigo de jornal, documento jurídico etc.), acrescidas de informação sobre o 

endereço eletrônico - URL, precedido da expressão “Disponível em:” e da data de acesso ao 

documento, precedida da expressão “Acesso em:”. As informações sobre o endereço 

eletrônico e data de acesso também são acrescidas aos documentos de acesso exclusivo em 

meio eletrônico (base de dados, lista de discussão, site, arquivos em disco rígido, disquetes, 

programas, mensagens eletrônicas entre outras). A divisão de endereço eletrônico, no fim da 

linha, deve ocorrer sempre após barra (/), segundo padrões internacionais. 

NOTA - “Não se recomenda referenciar material eletrônico de curta duração nas redes” 

(ABNT, NBR 6023, 2002, p. 4). 

 

2.27.1 Monografia On-line 

2.27.1.1 Livro no todo 

 

 

Exemplo: 

TAKAHASHI, T. (coord.) Sociedade da informação no Brasil. Brasília: Socinfo/MCT, 
2000. Disponível em: http//www.socinfo.org.br. Acesso em: 22 ago. 2000. 

SOBRENOME(S) DO(S) AUTOR(ES), Nome(s). Título: subtítulo. Edição. Local de 
publicação: Editora, data. Número de páginas ou volumes. (Série). Notas. Disponível em: 
endereço URL. Acesso em: dia mês. Ano. 
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2.27.1.2 Parte de livro 

 

 

Exemplo: 

TAKAHASHI, T. Mercado, trabalho e oportunidades. In: ______. Sociedade da informação 
no Brasil: livro verde. Brasília: Socinfo/MCT, 2000. cap. 2, p. 13-24. Disponível em: 
http://www.socinfo gov.br . Acesso em: 22 ago. 2000. 

 

2.27.1.3 Tese 

Exemplo: 

SILVA, E. M. Arbitrariedade do signo: a língua brasileira de sinais (LIBRAS). 1997.144 p. 
Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada e Estudo de Língua) – Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1997. Disponível em: http://www. 
terra.com.br/ virtualbooks/ freebook/pot/did/teses.htm. Acesso em: 28 nov. 2000. 

 

2.27.2 Congresso, seminário e outros eventos, palestras on-line (no todo) 

Exemplo: 

CONGRESSO ABIPTI, 2000, Fortaleza. Gestão de institutos de pesquisa tecnológica. 
Fortaleza: Nutec, 2000. Disponível em: http://www. bipti. org.br. Acesso em: 01 dez. 2000. 
MENDES, Gilmar Mendes. 25 anos da Constituição Federal: perspectivas. In: SEMINÁRIO 
DE DIREITO MILITAR, 11., 2013, Brasília. XI Seminário […] Brasília: CEJUM, 2013. 
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=db_In3Wz_fU. Acesso em: 5 jun. 2014. 

 

2.27.2.1 Parte de congresso, seminário etc. 

Exemplo: 

GIESBRECHT, H. O. Avaliação de desempenho de institutos de pesquisa tecnológica: a 
experiência de projeto excelência na pesquisa tecnológica [...] In: CONGRESSO ABIPTI, 
2000, Fortaleza. Gestão de institutos de pesquisa tecnológica. Fortaleza: Nutec, 2000. 
Disponível em: http:// www.abipti.org.br. Acesso em: 01 dez. 2000. 

SOBRENOME(S) DO(S) AUTOR(ES), Nome(s). Título: subtítulo. In: ______. Título. 
Edição. Local de publicação: Editora, data. Número de páginas ou volumes. (Série). Se 
disponível online acrescente, Disponível em:  endereço URL. Acesso em: dia mês. Ano. 
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2.27.3 Base de dados on-line 

Exemplo: base de dados 

INSTITUTE FOR SCIENTIFIC INFORMATION. The Web of Science citation databases. 
São Paulo, 2000. Disponível em:  http://webfscience. fapesp.br/. Acesso em: 28 nov. 2000. 

 

2.27.4 Documento jurídico on-line 

Jurisprudência online  

 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula no 14. Não é admissível, por ato administrativo, 
restringir, em razão de idade, inscrição em concurso para cargo público. Disponível em: 
http://www.truenetm.com.br/jurisnet/sumusSTF.html. Acesso em: 29 nov. 1998. 
 
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei n° 
12.773, de 28 de dezembro de 2012. Altera a Lei nº 11.415, de 15 de dezembro de 2006, que 
dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Ministério Público da União, fixa os valores de 
sua remuneração e dá outras providências. Diário Oficial da União de 31.12.2012 e 
retificado em 3.1.2013. Brasília, dez. 2012. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12773.htm. Acesso em: 10 jun. 
2014. 
 
BRASIL. Superior Tribunal Militar. Súmula nº 5. In: ______. Regimento interno e súmulas. 
6.ed. cons. e atual. Brasília, 2013. p. 246. ISBN 85-7256-002-5. Disponível em:  
http://www.stm.jus.br/legislacoes . Acesso em: 10 jun. 2014. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade nº 3510/DF – 
Distrito Federal. Relator: Ministro Ayres Britto. Pesquisa de Jurisprudência, Acórdãos, 29 
maio 2008. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp. Acesso em: 10 jun. 
2014. 
 
BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto 
no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da 
Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 
11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá 
outras providências. Diário Oficial da União, Atos do Poder Legislativo, Brasília, DF, 18 
nov. 2011. Seção 1, p. 1-4. Disponível em: 

JURISDIÇÃO. Órgão judiciário competente. Título (natureza da decisão ou ementa), 
número, partes envolvidas (se houver), relator, local, data. Dados da publicação. 
Disponível em: endereço URL. Acesso em: dia mês. Ano. 
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http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/11/2011&jornal=1000&pa
gina=1&totalArquivos=12. Acesso em: 10 jun. 2014. 

 

2.27.4.1 Súmula em periódico eletrônico 

Exemplo: 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 4ª Região. Súmula no 59. A UFIR, com índice de 
correção monetária de débitos e créditos tributários, passou a viger a partir de janeiro de 1992. 
DJ (Seção 2) de 18/11/98, p. 519. Boletim de Jurisprudência. Disponível em: 
http://www.trf4.gov.br/. Acesso em: 01 dez. 2000. 

 

2.27.4.2 Súmula em homepage 

Exemplo: 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula n.º 14. Não é admissível por ato administrativo 
restringir, em razão de idade, inscrição em concurso para cargo público. Disponível em: 
http://trunetm.com.br/jurisnet/. Acesso em: 20 nov. 2000. 

 

2.27.4.3 Resolução 

Exemplo: 

CONSELHO COORDENADOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. Resolução n.º 1, de 03 abr. 2000. 
Estabelece normas para organização e funcionamento de cursos de especialização (pós-
graduação lato sensu) na Universidade. Disponível em: http://www.propesq.ufpe.br/edtine/ 
01200CEPE.htm. Acesso em: 01 dez. 2000. 
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2.27.5 Parte de periódico disponível on-line 

2.27.5.1 Artigo de revista 

 

 

Exemplo: 

BAGGIO, R. A sociedade da informação e a infoexclusão. Ciência da Informação, Brasília, 
n. 29, fev. 2000. Disponível em: http://www. ibict.br/cionline. Acesso em: 28 nov. 2000. 

 

2.27.5.2 Artigo de jornal 

 

 

Exemplo: 

CICARELLI, E. Pesquisador holandês visitou a Universidade Federal. Lavras News, Lavras, 
30 nov. 2000. Disponível em: http://www.Lavras . com.br/index.htm. Acesso em: 30 nov. 
2000. 
 
D'AGOSTINO, Rosanne. TF autoriza Procuradoria a analisar informações bancárias 
relacionadas a Aécio no exterior. Brasília, DF, 20 nov. 2018. Disponível em: 
https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/11/20/stf-autoriza-novas-diligencias-em-inquerito-
sobre-aecio-neves.ghtml. Acesso em: 20 nov. 2018. 

 

2.27.6 Homepage 

 

 

Exemplo: 

FACULDADES ADVENTISTAS DE MINAS GERAIS. Centro de Informática. 
Desenvolvido por Gérson Rodrigues dos Santos, 2004. Apresenta informações sobre as 
Faculdades Adventistas de Minas Gerais. Disponível em: http://www.fadminas.org.br. Acesso 
em: 03 nov. 2004. 

 

AUTOR(ES) (se houver), Título. Título do jornal, Local de Publicação, data de 
publicação, seção, caderno ou parte do jornal e a paginação correspondente. Disponível 
em: endereço URL. Acesso em: dia mês. Ano. 

AUTOR(ES) (se houver), Título. Título do jornal, Local de Publicação, data de publicação, seção, 
caderno ou parte do jornal e a paginação correspondente. Disponível em:endereço URL. Acesso em: dia 

 

INSTITUIÇÃO. Empresa desenvolvedora, Web design, ano. Apresentação. Disponível 
em:endereço URL. Acesso em: dia mês. Ano. 
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2.27.7 E-mail e Blog 

Exemplo: 

SILVA, F. J. Biblioteca virtual [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por  
fcisco@mailbr.com.br em 20 abr. 2000. 

Exemplo: blog no todo 

SILVA, Borges. A vida é nosso bem mais importante? Blog de saúde. Disponível em: 

https://blog.de.saude.com/referencia-de-sites-e-artigos-online/. Acesso em: 25 set. 2018. 
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