Elaboração de referências
ABNT NBR 6023
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• “[...] estabelece os elementos a serem incluídos em referências. [...] fixa a ordem dos elementos
das referências e estabelece convenções para transcrição e apresentação da informação
originada do documento e/ou outras fontes de informação”.1
• Documentos necessários a sua aplicação:
ü NBR 6032 – Abreviação de títulos de periódicos e publicações seriadas – Procedimento;
ü NBR 10520 – Citações em documentos – Apresentação;
ü NBR 10522 – Abreviação na descrição bibliográfica – Procedimento (cancelada);
ü Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2).
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro,
2002a. p. 1.
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• Definição:
ü referência é o “conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um documento, que
permite sua identificação individual”.2
• Constitui-se na relação de todas as obras citadas no trabalho e utilizadas na pesquisa,
organizada em números arábicos (na ordem de citação) ou em ordem alfabética de entrada
(autores pessoais, entidades ou títulos).
• Localização das referências:
ü no rodapé da página;
ü no fim do texto;
ü em lista de referências;
ü antecedendo resumos, resenhas, recensões e erratas.
2

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002a, p. 2.
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• A referência é constituída de:
ü elementos essenciais: “são as informações indispensáveis à identificação do documento”.3 Os
elementos essenciais estão estritamente vinculados ao suporte documental e variam, portanto,
conforme o tipo;
ü elementos complementares: “são as informações que, acrescentadas aos elementos
essenciais, permitem melhor caracterizar os documentos”.4

3
4

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002a, p. 2.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002a, p. 2.

Regras gerais para apresentação de
referências
• Nos trabalhos acadêmicos, a lista de referências encontra-se
após os elementos textuais sob o título REFERÊNCIAS, em
letras maiúsculas, em negrito, fonte Arial ou Times New Roman,
tamanho 12, sem indicativo numérico, espaçamento de 1,5 entre
as linhas e centralizado;
• outras publicações consultadas, opcionalmente, poderão ser
relacionadas, após as referências, sob o título OBRAS
CONSULTADAS;
• as referências devem ser digitadas após uma linha em branco
com espaçamento de 1,5 do título, em fonte tamanho 12;
• são alinhadas à margem esquerda do texto, com espaçamento
simples (1,0) entre as linhas e separadas entre si por uma linha
em branco com espaçamento simples (1,0), conforme a ABNT
NBR 14724:2011;
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Regras gerais para apresentação de
referências
• quando aparecerem em notas de rodapé e/ou no sistema
numérico, devem ser alinhadas a partir da segunda linha da
mesma referência, abaixo da primeira letra da primeira palavra,
de forma a destacar o expoente ou número;
• a pontuação segue padrões internacionais e deve ser uniforme
para todas as referências;
• os elementos essenciais e complementares das referências
devem ser apresentados em sequência padronizada e retirados
do próprio documento. Quando isso não for possível, utilizam-se
outras fontes de informação, indicando-se os dados assim
obtidos entre colchetes;
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Regras gerais para apresentação de
referências
• quando se tratar de obras consultadas on-line, deve-se indicar o
endereço eletrônico, apresentado entre os sinais <>, precedido
pela expressão “Disponível em:” e pela data de acesso ao
documento, precedida pela expressão “Acesso em:”,
opcionalmente acrescida dos dados referentes a hora, minutos e
segundos;
• recomenda-se a utilização do negrito como recurso tipográfico
utilizado para destacar o elemento título em todas as referências
de um mesmo documento. Isso não se aplica 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 e, se houver, no artigo inicial
(definido ou indefinido) ou em palavra monossilábica que
antecedam a primeira palavra do título;
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Abreviaturas utilizadas nas
referências
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Palavra
atualizado

Abreviatura
Palavra
atual.
et alii

Abreviatura
Palavra
et al.
polegada

aumentada
bimestre

aum.
bim.

fac-similar
folha

fac-sim.
f.

polegada por segundo pps
preto & branco
p&b

capítulo

cap.

hora

h

quadrimestre

quadrim.

centímetro
cerca de

cm
ca.

ilustrado, ilustração il.
metro
m

revisada
segundo

rev.
s

colorido
compilador

color.
comp.

milímetro
minuto

mm
min

semestre
sine loco

sem.
s. l.

coordenador
copyright

coord.
c

monofônico
número

mono.
n.

sine nomine
sonoro

s. n.
son.

edição, editor ed.

organizador (es)

tomo

t.

editora

página

org.
p.

trimestre

trim.

parte

pt.

volume

v.

Ed.

estereofônico estereo.

Abreviatura
pol

Transcrição dos elementos
• A referência pode ser formada pelos seguintes elementos:
ü autoria (pessoal, entidade);
ü título e subtítulo;
ü edição;
ü local de publicação;
ü editora;
ü data;
ü descrição física;
ü série e coleções;
ü notas.
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Autoria
ü autor pessoal:

ü autor entidade:

§ até três autores;

§ entidade com denominação genérica;

§ mais de três autores;

§ entidade com jurisdição homônima;

§ autor com nome espanhol;

§ entidade com denominação específica.

§ sobrenome que indica parentesco;
§ sobrenome constituído por substantivo
mais adjetivo;
§ sobrenomes ligados por hífen;
§ obra publicada sob pseudônimo;
§ obras de espíritos;
§ indicação de responsabilidade;
§ autoria desconhecida;
§ outros tipos de responsabilidade.

Autoria
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• Indica a forma de entrada dos nomes de pessoas físicas, jurídicas e outros:
ü autor pessoal: indica(m)-se o(s) autor(res), de modo geral, pelo último sobrenome, em
maiúsculas, seguido do(s) prenome(s) e outros sobrenomes, abreviado(s) ou não. Os nomes
devem ser separados por ponto e vírgula seguido de espaço:
§ até três autores: quando uma obra tiver um, dois ou até três autores, todos devem ser
indicados.
• Exemplos
WITTER, Geraldina Porto. O ambiente acadêmico como fonte de produção científica. Informação e
Informação, Londrina, v. 1, n. 1, p. 22-26, jan./jun. 1996. Disponível em: <http://goo.gl/FGF6rp>.
Acesso em: 18 mar. 2018.
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. São Paulo:
Atlas, 2003. Disponível em: <http://goo.gl/5wsfjq>. Acesso em: 18 mar. 2018.
CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. da. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2007.
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§ mais de três autores: indica-se apenas o primeiro, seguido da expressão et al. (do latim et
alii, que significa “e outros”).
• Exemplo
CAVALCANTI, I. G. et al. Análise comparativa da produção científica entre as áreas sociais e
tecnológicas. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSTARIAS, 11., 2000,
Florianópolis. Anais eletrônicos... Florianópolis: UFSC, 2000. Disponível em:
<http://goo.gl/3MtDuW>. Acesso em: 18 mar. 2018.

NOTA 1: Em casos específicos (projeto de pesquisa científica, indicação de produção científica em
relatórios para órgãos de financiamento etc.), nos quais a menção dos nomes for
indispensável para certificar a autoria, é facultado indicar todos os nomes.

Autoria
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§ autor com nome espanhol: para autores de nome espanhol com dois sobrenomes, faz-se a
entrada pelo primeiro destes.

• Exemplos

VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel. Os mares do Sul. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 1998.
RUIZ ZAFÓN, C. O palácio da meia-noite. Rio de Janeiro: Suma, 2013.
ORTEGA Y GASSET, José. A desumanização da arte. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 93 p.
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§ sobrenome que indica parentesco: a entrada do nome do autor deverá ser pelo último
sobrenome acompanhado do grau de parentesco.
• Exemplos
SILVA JÚNIOR, D.; IGLIORI, D. C.; LOBO, F. C. Uso de instrumentos econômicos para a proteção de
vegetação nativa no estado de Goiás: uma análise exploratória. Boletim Goiano de Geografia,
Goiânia, v. 27, n. 1, p. 63-81, 2007. Disponível em:
<https://www.revistas.ufg.br/bgg/article/view/3575/3362>. Acesso em: 18 mar. 2018.
MELO NETO, João Cabral de. Morte e vida severina. São Paulo: Objetiva, 2007.
FERRARI FILHO, Fernando; PAULA, Luiz Fernando de. Padrões de crescimento e
desenvolvimentismo: uma perspectiva keynesiano-estruturalista. Nova Economia, v. 27, n. 1, 2017.
COSTA SOBRINHO, Pedro Vicente. Outras circunstâncias. João Pessoa: UFPB, 2002.

Autoria
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§ sobrenome constituído por substantivo mais adjetivo:
• Exemplos
CASTELO BRANCO, Camilo. Amor de salvação. São Paulo: FTD, 1993. 163 p. (Grandes leituras).
PONTE PRETA, Stanislaw. As cariocas. Rio de Janeiro: Agir, 2006.

§ sobrenomes ligados por hífen:
• Exemplos
SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. O pequeno príncipe. 41. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1992. 95 p.

Autoria
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§ obra publicada sob pseudônimo: a entrada é feita pelo pseudônimo, desde que seja a
forma adotada pelo autor.

• Exemplos
DINIS, Júlio. As pupilas do Senhor Reitor. [S.l.]: Livros sem Papel, 2014.
TAHAN, Malba. O homem que calculava. 83. ed. Rio de Janeiro: Record, 2013.

NOTA 2: Júlio Dinis é pseudônimo do escritor português Joaquim Guilherme Gomes Coelho e Malba
Tahan é pseudônimo do escritor brasileiro Júlio Cesar de Mello e Sousa.
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§ obras de espíritos: segundo o AACR2, uma obra apresentada como tendo sido recebida de
um espírito, isto é, psicografada, deve ter entrada pelo nome do espírito, acrescentando-se a
palavra Espírito entre parênteses. O nome do médium deve ser indicado após o título.

• Exemplos
LUIZ, André (Espírito). Nos domínios da mediunidade. Psicografado por Francisco Cândido Xavier.
29. ed. Rio de Janeiro: Federação Espírita Brasileira, 2002. 285 p.
LUCIUS (Espírito). O poder da escolha. Psicografado por Zibia Gasparetto. São Paulo: Vida &
Consciência, 2014.

Autoria
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§ indicação de responsabilidade: quando houver indicação explícita de responsabilidade pelo
conjunto da obra, em coletânea de vários autores, a entrada deve ser feita pelo nome do
responsável, seguida da abreviatura, no singular, do tipo de participação (organizador,
compilador, editor, coordenador etc.) entre parênteses.
• Exemplos
HAYASHI, M. C. P. I.; LETA, J. (Org.). Bibliometria e cientometria: reflexões teóricas e interfaces.
São Carlos: Pedro & João, 2013.
AUTOR, David H. (Ed.). Studies of labor market intermediation. Chicago: University of Chicago,
2009.
LEME, Ana Carolina Reis Paes; RODRIGUES, Bruno Alves; CHAVES JÚNIOR, José Eduardo de
Resende (Coord.). Tecnologias disruptivas e a exploração do trabalho humano: a intermediação
de mão de obra a partir das plataformas eletrônicas e seus efeitos jurídicos e sociais. São Paulo: LTr,
2017.
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§ autoria desconhecida: a entrada é feita pelo título, com a primeira palavra em letras
maiúsculas. Se essa primeira palavra for antecedida por artigo (definido ou indefinido), ou por
palavra monossilábica, estes devem, também, estar com letras maiúsculas. O termo anônimo
não deve ser usado em substituição ao nome do autor desconhecido.
• Exemplos
LIGAÇÕES rodoviárias e hidroviárias: 2016. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. Disponível em:
<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv100602.pdf>. Acesso em: 19 mar. 2018.
A GEOGRAFIA da cana-de-açúcar. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. 170 p., il. color. Disponível em:
<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101436.pdf>. Acesso em: 19 mar. 2018.
NA METADE do mês de março, chuvas estão 77% abaixo da média histórica. O Povo online,
Fortaleza, 16 mar. 2018, Ceará, Notícias. Disponível em:
<https://www.opovo.com.br/noticias/ceara/ipaumirim/2018/03/na-metade-do-mes-de-marco-chuvasestao-77-abaixo-da-media-historica.html>. Acesso em: 19 mar. 2018.
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§ outros tipos de responsabilidade (tradutor, revisor, ilustrador, entre outros): podem ser
acrescentados após o título, conforme aparecem no documento. Quando existirem mais de
três nomes exercendo o mesmo tipo de responsabilidade, indica-se apenas o primeiro,
seguido da expressão et al. (do latim et alii, que significa “e outros”).
• Exemplos
CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos. Tradução de Vera da Costa e
Silva et al. 3. ed. rev. aum. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1990.
FERGUSON, Kitty. Stephen Hawking: aventuras de uma vida. Tradução de Pedro Barros; revisão
técnica de Rubens E. G. Machado. São Paulo: Benvirá, 2012.
MACHADO, M. C. (Org.). Antologia de histórias. Ilustrações de Mario Bag. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2011.
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ü autor entidade: as obras de responsabilidade de entidade (órgãos governamentais, empresas,
associações, congressos, seminários etc.) têm entrada, de modo geral, pelo seu próprio nome
por extenso.
• Exemplos
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 30302: informação e
documentação: sistema de gestão de documentos de arquivo: diretrizes para implementação. Rio de
Janeiro, 2017. 17 p.
CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 27., 2017, Fortaleza.
Anais… Fortaleza: FEBAB, 2017.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ. Estatuto. Fortaleza,
2009. Disponível em: <https://goo.gl/owZEvU>. Acesso em: 19 mar. 2018.

Autoria
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§ entidade com denominação genérica: o nome da entidade deve ser precedido pelo nome
do órgão superior ou pelo nome da jurisdição geográfica à qual pertence.

• Exemplos
BRASIL. Ministério da Educação. Base nacional comum curricular: educação é a base. Brasília,
DF, 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/bncc20dez-site.pdf>. Acesso em: 19 mar. 2018.
FORTALEZA. Secretaria Municipal da Educação. Coordenadoria de Educação Infantil. Diretrizes
pedagógicas da educação infantil. Fortaleza, 2017. Disponível em: <https://goo.gl/AtXikG>.
Acesso em: 19 mar. 2018.
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§ entidade com jurisdição homônima: indicar, entre parênteses, se é o Estado ou o Município,
nos casos de São Paulo e Rio de Janeiro, e a unidade da federação, nos casos das demais
cidades com nomes homônimos.
• Exemplos
SÃO PAULO (Estado). Constituição (1989). Constituição do Estado de São Paulo promulgada
em 5 de outubro de 1989. 4. ed. São Paulo: Edipro, 2014. 157 p.
REDENÇÃO (Ceará). Lei nº 1587/2015, de 26 de junho de 2015. Dispõe sobre as diretrizes
orçamentárias para exercício de 2016, e dá outras providências. Redenção, CE, 2015. Disponível
em: <https://goo.gl/UaodiT>. Acesso em: 19 mar. 2018.
REDENÇÃO (Pará). Lei municipal nº 698/2015, de 6 de novembro de 2015. Institui, no âmbito do
município, a terceira semana do mês de outubro de cada ano denominada de “A Semana Rosa”
dedicada à prevenção do câncer de mama, e dá outras providências. Redenção, PA, 2015.
Disponível em: <https://goo.gl/HrYppd>. Acesso em: 19 mar. 2018.

Autoria

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

§ entidade com denominação específica: quando a entidade, vinculada a um órgão maior,
tem uma denominação específica que a identifica, a entrada é feita diretamente pelo seu
nome. Em caso de duplicidade de nomes, deve-se acrescentar no final a unidade geográfica
que identifica a jurisdição entre parênteses.

• Exemplos
BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil). Gabinete de obras máximas & singulares. Rio de Janeiro, 2016.
251 p., il., 32 cm.
BIBLIOTECA NACIONAL (Portugal). Espólio de António Ginestal Machado: 1874-1940 : inventário.
Lisboa, 2010.

Título e subtítulo

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

ü O título e o subtítulo (se houver) devem ser reproduzidos tais como figuram no documento,
separados por dois-pontos. Recomenda-se colocar somente o título em negrito.
• Exemplos
LIOTTA, Eliana. A dieta Smart Food: os 30 alimentos que estimulam a longevidade. Rio de Janeiro:
Bicicleta Amarela, 2017.
SILVEIRA, C. R. da; AGOSTINI, N. A bíos no discurso do logos: pessoa/participante hígida em
projetos de pesquisa em saúde no Brasil. Conjectura: Filos. Educ., Caxias do Sul, v. 22, n. 3, p. 536560, set./dez. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/uvJwFy>. Acesso em: 19 mar. 2018.

Título e subtítulo

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

§ títulos e subtítulos demasiadamente longos: pode-se suprimir as últimas palavras, desde
que não seja alterado o sentido. A supressão deve ser indicada por reticências.

• Exemplos
ARTE de furtar… Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992.
GONSALVES, Paulo Eiró (Org.). A criança: perguntas e respostas: médicos, psicólogos,
professores, técnicos, dentistas… São Paulo: Cultrix: USP, 1971.

Título

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

§ título em mais de uma língua: quando o título aparecer em mais de uma língua, registra-se
o primeiro. Opcionalmente, registra-se o segundo ou que estiver em destaque, separando-o
do primeiro pelo sinal de igualdade.
• Exemplo
SÃO PAULO MEDICAL JOURNAL = REVISTA PAULISTA DE MEDICINA. São Paulo: Associação
Paulista de Medicina, 1941- . Bimensal. ISSN 0035-0362.
§ título genérico em periódico: quando o periódico possui título genérico, incorpora-se o
nome da entidade autora ou editora que se vincula ao título por uma preposição entre
colchetes.
• Exemplo
BOLETIM ESTATÍSTICO [da] Rede Ferroviária Federal. Rio de Janeiro, 1965- . Trimestral.

Título

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

§ abreviatura de título de periódico: os títulos dos periódicos podem constar abreviados
conforme a abreviatura oficial indicada nas publicações deles.
• Exemplos
TARAPANOF, Kira Maria Antonia. Monitoramento do agronegócio brasileiro sustentável em relação
ao mercado global. Ci. Inf., Brasília, DF, v. 45, n. 3, p.15-30, set./dez. 2016. Disponível em:
<http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/4044/3563>. Acesso em: 19 mar. 2018.
WAINER, Jacques; MELGUIZO, Tatiana. Políticas de inclusão no ensino superior: avaliação do
desempenho dos alunos baseado no Enade de 2012 a 2014. Educ. Pesqui., São Paulo, v. 44, p. 115, 2018. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/ep/article/view/143493/138174>. Acesso em:
19 mar. 2018.
§ documento sem título: Quando não existir título, deve-se atribuir uma palavra ou frase que
identifique o conteúdo do documento ou inserir a expressão Sem título entre colchetes.
• Exemplo
SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AQUICULTURA, 1., 1978, Recife. [Trabalhos apresentados]. Rio de
Janeiro: Academia Brasileira de Ciências, 1980.

Edição

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

ü Quando houver uma indicação de edição, esta deve ser transcrita utilizando-se abreviaturas dos
numerais ordinais e da palavra edição, ambas na forma adotada na língua do documento.
• Exemplos
YU, Myong-jong. The discovery of Korea: history, nature, cultural heritages, art, tradition, cities. 6th
ed. Seoul: Discovery Media, 2011.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil: parte geral. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 232 p.
ü Considerar a versão do documento eletrônico como equivalente à edição e transcrevê-la como
tal.
• Exemplo
ASTROLOGY source. Version 1.0A. Seattle: Multicom Publishing, c1994. 1 CD-ROM.

Edição

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

§ emendas e acréscimos à edição: indicam-se emendas e acréscimos à edição de forma
abreviada.

• Exemplo
STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, Jose Luis Bolzan de. Ciência política e teoria do estado. 8. ed. rev.
e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014.

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

Local de publicação
ü O nome da cidade de publicação deve ser indicado tal como figura no documento.
• Exemplo
KAHLMEYER-MERTENS, Roberto S. 10 lições sobre Gadamer. Petrópolis: Vozes, 2017.

§ cidades homônimas: no caso de homônimos de cidades, acrescenta-se a sigla do estado ou
o nome do país, separados por vírgula.
• Exemplos
Iguatu, CE
Buenos Aires, PE
Iguatu, PR
Buenos Aires, Argentina
Cedro, CE
Cedro, PE

Alexandria, RN
Alexandria, Egito

Viçosa, AL
Viçosa, MG
Viçosa, RN

Coimbra, MG
Coimbra, Portugal

Local de publicação

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

§ mais de um local para uma só editora: quando houver mais de um local para uma só
editora, indica-se o primeiro ou o mais destacado.

• Exemplo
SWOKOWSKI, E. W.; FLORES, V. R. L. F.; MORENO, M. Q. Cálculo de geometria analítica. 2. ed.
São Paulo: Makron Books do Brasil, 1994. 2 v.

NOTA 3: Na obra, constam as seguintes locais: São Paulo, Rio de Janeiro, Lisboa, Bogotá, Buenos
Aires, Guatemala, México, New York, San Juan e Santiago.

Local de publicação

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

§ documento sem indicação do local de publicação: quando a cidade não aparece no
documento, mas pode ser identificada, indica-se entre colchetes.
• Exemplo
DORIA, Celso Melchiades. Cálculo avançado. [Rio de Janeiro]: Ciência Moderna, 2017.
Não sendo possível determinar o local, utiliza-se a expressão sine loco, abreviada, entre
colchetes e em itálico: [S.l.].
• Exemplo
KRIEGER, Gustavo; NOVAES, Luís Antônio; FARIA, Tales. Todos os sócios do presidente. 3. ed.
[S.l.]: Scrita, 1992. 195 p.

Editora

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

ü O nome da editora deve ser indicado tal como figura no documento, abreviando-se os prenomes
e suprimindo-se palavras que designam a natureza jurídica ou comercial, desde que não sejam
indispensáveis para identificação.

• Exemplos
VERAS, Maria Christina Lins do Rego. Jacarandás em flor. Rio de Janeiro: J. Olympio, 2010.
NOTA 4: Na publicação consta José Olympio Editora.
CASTRO, Maria da Glória Cardia de. Menina mãe. Ilustrações de Taline Schubach. 3. ed. São
Paulo: Editora do Brasil, 2012.

Editora

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

§ duas editoras em uma mesma cidade: indicam-se as duas, separadas por dois-pontos.
• Exemplo
MACAMBIRA JÚNIOR, L. J.; ANDRADE, F. R. B. (Org.). Estado e políticas sociais: fundamentos e
experiências. Fortaleza: Instituto de Desenvolvimento do Trabalho: Universidade Estadual do Ceará,
2014. Disponível em: <https://goo.gl/FLXf6i>. Acesso em: 19 mar. 2018.
§ duas editoras em cidades diferentes: indicam-se as duas, com seus respectivos locais,
separadas por ponto e vírgula.
• Exemplo
ALFONSO-GOLDFARB, A. M.; MAIA, C. A. (Coord.). História da ciência: o mapa do conhecimento.
Rio de Janeiro: Expressão e Cultura; São Paulo: EDUSP, 1995. 968 p. (América 500 anos, 2).

Editora

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

§ três ou mais editoras: indica-se a primeira ou a que estiver em destaque.

• Exemplo
MACAMBIRA JÚNIOR, L. J.; ANDRADE, F. R. B. (Org.). Trabalho e formação profissional:
juventudes em transição. Fortaleza: Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, 2013. Disponível em:
<https://goo.gl/Q95uuG>. Acesso em: 19 mar. 2018.

NOTA 5: Na obra constam como editoras: Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, Universidade
Estadual do Ceará e Banco do Nordeste do Brasil.

Editora

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

§ documento sem indicação de editora: quando a editora não puder ser identificada, deve-se
indicar a expressão sine nomine, abreviada, entre colchetes e em itálico: [s.n.].
• Exemplo
FRANCO, I. Discursos: de outubro de 1992 a agosto de 1993. Brasília, DF: [s.n.], 1993. 107 p.
§ documento sem indicação do local de publicação e da editora: quando o local e a editora
não puderem ser identificados na publicação, utilizam-se ambas as expressões, abreviadas,
entre colchetes e em itálico: [S.l.: s.n.].
• Exemplo
GONÇALVES, F. B. A história de Mirador. [S.l.: s.n.], 1993.

Editora

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

§ editora responsável pela autoria: quando a editora é a mesma instituição ou pessoa
responsável pela autoria e já tiver sido mencionada, não é indicada. Após a indicação do local,
é inserida a data de publicação.

• Exemplo
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. Na luta pela Reforma
Agrária: Incra 45 anos. Brasília, DF, 2015. Disponível em: <https://goo.gl/QSauPf>. Acesso em: 19
mar. 2018.

Data

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

ü A data de publicação deve ser indicada em algarismos arábicos.
• Exemplo
CANALE, S. T. Campbell: cirurgia ortopédica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.
ü Por se tratar de elemento essencial para a referência, sempre deve ser indicada uma data, seja
da publicação, da impressão, do copyright ou outra.
• Exemplo
ZABADAL, Jorge Rodolfo Silva. Fenômenos de transporte: fundamentos e métodos. São Paulo:
Cengage Learning, c2017.

Data

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

§ documento sem data de publicação: caso nenhuma data possa ser identificada, registra-se
uma data aproximada entre colchetes, conforme indicado a seguir:
[2018]
data certa, porém não indicada no documento
[2018?]
data provável
[2016 ou 2017]
um ano ou outro
[entre 1993 e 2000] use intervalos menores de 20 anos
[ca. 2005]
data aproximada
[199-]
década certa
[199-?]
década provável
[20--]
século certo
[20--?]
século provável
• Exemplos
MORI, A. Amoricos: (memórias d'uma triple). Rio de Janeiro: Modernas, [19--]. 120 p.
PAIZAN, Mara Lucia Macedo. Em busca do ser total: uma maneira de delinear a existência e se
auto-motivar. Catanduva: Morgan, [2002?].

Data

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

§ datas em publicação periódica: indicam-se as datas inicial e final do período da edição,
quando se tratar de publicação encerrada.
• Exemplo
DESENVOLVIMENTO & CONJUNTURA. Rio de Janeiro: Confederação Nacional da Indústria, 19571968. Mensal.
§ Para as coleções de periódicos em curso de publicação, indica-se apenas a data inicial
seguida de hífen e um espaço.
• Exemplo
REVISTA ELETRÔNICA DE EDUCAÇÃO. São Carlos, SP: Universidade Federal de São Carlos,
2007- . Quadrimestral. ISSN 1982-7199.

Data

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

§ Os meses devem ser indicados de forma abreviada, no idioma original da publicação:
Português
Espanhol
Inglês
palavra
abreviatura palavra abreviatura palavra abreviatura
janeiro
jan.
enero
enero
January
Jan.
fevereiro
fev.
febrero
feb.
February
Feb.
março
mar.
marzo
marzo
March
Mar.
abril
abr.
abril
abr.
April
Apr.
maio
maio
mayo
mayo
May
May
junho
jun.
junio
jun.
June
June
julho
jul.
julio
jul.
July
July
agosto
ago.
agosto
agosto
August
Aug.
setembro
set.
septiembre sept.
September Sept.
outubro
out.
octubre
oct.
October
Oct.
novembro
nov.
noviembre nov.
November Nov.
dezembro
dez.
diciembre
dic.
December Dec.

Data

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

§ Se a publicação indicar, no lugar dos meses, as estações do ano ou as divisões do ano em
trimestres, semestres ou outros, transcrevem-se as estações tais como figuram no
documento e abreviam-se as divisões.

• Exemplos
DÍAZ LEGASPE, Justina. Oraciones normativas y sensibilidad a la evaluación. Rev. latinoam. filos.,
Buenos Aires, v. 43, n. 1, p. 29-47, otoño 2017.
DUARTE, Janaína Lopes do Nascimento. Notas sobre o projeto ético-político profissional:
fundamentos, construção e desafios. Em pauta, Rio de Janeiro, v. 15, n. 39, p. 176-200, 1. sem.
2017.

Descrição física

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

ü É a indicação do número de páginas, volumes ou folhas, respeitando a forma encontrada na
publicação (algarismos romanos ou arábicos).
• Exemplos
PIAGET, Jean. Para onde vai a educação. 7. ed. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1980. 500 p.
NOTA 6: Nos trabalhos acadêmicos, quando impressos apenas no anverso, indica-se a quantidade
de folhas (f.). Quando impressos no anverso e verso, indica-se a quantidade de páginas (p.).
• Exemplo
FARIAS, Thiago de Brito. Respostas psicoafetivas de idosos fisicamente ativos durante o
exercício físico em diferentes ambientes. 2016. 63 f. Dissertação (Mestrado em Educação
Física) — Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016.
Disponível em: <https://goo.gl/qMToqd>. Acesso em: 19 mar. 2018.

Descrição física

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

§ publicação em mais de um volume: indica-se a quantidade de volumes, seguida da
abreviatura v.
• Exemplo
TOURINHO FILHO, F. C. Processo penal. 16. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 1994. 4 v.

§ Se o número de volumes bibliográficos diferir do número de volumes físicos, indica-se
primeiro o número de volumes bibliográficos, seguido do número de volumes físicos.
• Exemplo
SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996. 5 v. em 3.

Descrição física

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

§ descrição de parte de publicação: quando se referencia parte de publicação, mencionamse os números das folhas ou das páginas inicial e final, precedidos pela abreviatura f., para
folhas, e p., para páginas, ou indica-se o número do volume, precedido pela abreviatura v., ou
outra forma de individualizar a parte referenciada.
• Exemplo
OLIVEIRA, Isabel Fernandes de. Os desafios e limites para a atuação do psicólogo no Suas. In:
CRUZ, Lílian Rodrigues da; GUARESCHI, Neuza (Org.). O psicólogo e as políticas públicas de
assistência social. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. cap. 2.
NOTA 7: Se a autoria da parte for a mesma da publicação completa, pode-se substituir a indicação
de autoria da obra completa por um traço sublinear (equivalente a seis espaços) e um ponto.
• Exemplo
MAGLIANO FILHO, Raymundo. O que falta para o Brasil dar certo. In: ______. Um caminho para o
Brasil: a reciprocidade entre sociedade civil e instituições. São Paulo: Contexto, 2017. p. 59-61.

Descrição física

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

§ publicação não paginada ou com numeração irregular: indica-se esta característica em nota.
• Exemplos
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.
SISTEMA de ensino Tamandaré: sargentos do Exército e da Aeronáutica. [Rio de Janeiro]: Colégio
Curso Tamandaré, 1993. Não paginado.
§ indicação de ilustrações: as ilustrações, de qualquer natureza, podem ser indicadas pela
abreviatura il. Para ilustrações coloridas, usar il., color.
• Exemplos
PINSKY, Jaime (Org.). O Brasil no contexto: 1987-2017. São Paulo: Contexto, 2017. 223 p., il.
HOLZ, Michael. Estratigrafia de sequências: histórico, princípios e aplicações. Rio de Janeiro:
Interciência, 2012. 272 p., il., color.

Descrição física

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

§ indicação de dimensões: podem ser indicadas as dimensões de altura do documento em
centímetros e, em caso de formatos excepcionais, também a largura. Em ambos os casos,
aproximam-se as frações ao centímetro seguinte, com exceção de documentos
tridimensionais, cujas medidas são dadas com exatidão.
• Exemplos
DURAN, J. J. Iluminação para vídeo e cinema. São Paulo: [s.n.], 1993. 126 p., 21 cm.
CURY, Augusto. O mestre da sensibilidade. Rio de Janeiro: Sextante, 2012. 144 p., 14 cm x 21 cm.
TAÇA de vidro à maneira de Veneza, com a imagem de Nossa Senhora e o menino no fuste também
decorado com detalhes azuis. [17--?]. 1 taça, 10,7 cm de diâmetro x 24,5 cm de altura.

Série e coleções

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

ü Após todas as indicações sobre os aspectos físicos, podem ser incluídas as notas relativas a
séries e/ou coleções. Seus títulos devem constar entre parênteses, separados por vírgula da
numeração em algarismos arábicos, se houver.
• Exemplos
PHILIPPI JR., Arlindo (Ed.). Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um
desenvolvimento sustentável. Barueri: Manole, 2005. 842 p. (Coleção ambiental, 2).
ALMEIDA, Rosângela Doin de; PASSINI, Elza Yasuko. O espaço geográfico: ensino e
representação. São Paulo: Contexto, 2009. (Repensando o ensino).
SILVA, Giselda Brito (Org.). Estudos do integralismo no Brasil. 2. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS,
2016. (Série mundo contemporâneo, v. 3).

Notas

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

ü Sempre que necessárias à identificação da obra, devem ser incluídas notas com informações
complementares, ao final da referência e sem destaque tipográfico:
§ documentos traduzidos: pode-se indicar o título original, quando mencionado, precedido
pela expressão Título original, seguida por dois-pontos.
• Exemplo
GROSSMAN, Lev. Os magos. Tradução de Otávio Albuquerque. Barueri: Manole, 2011. Título
original: The magicians.
§ tradução com base em outra tradução: indica-se, além da língua do texto traduzido, a do
texto original.
• Exemplo
SAADI. O jardim das rosas… Tradução de Aurélio Buarque de Holanda. Rio de Janeiro: J. Olympio,
1944. 124 p., il. (Coleção Rubaiyat). Versão francesa de Franz Toussaint do original árabe.

Notas

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

§ outras notas: podem ser incluídas, desde que sejam consideradas importantes para a
identificação da fonte de pesquisa.
• Exemplos
LION, M. F.; ANDRADE, J. Drogas cardiovasculares e gravidez. Separata de: Arquivos Brasileiros
de Cardiologia, São Paulo, v. 37, n. 2, p. 125-127, 1981.
LAURENTI, R. Mortalidade pré-natal. São Paulo: Centro Brasileiro de Classificação de Doenças,
1978. Mimeografado.
MORETTO, Amilton José et al. (Org.). As transformações no mundo do trabalho e o Sistema
Público de Emprego como instrumento de inclusão social. Fortaleza: Instituto de
Desenvolvimento do Trabalho, 2018. No prelo.
HOLANDA, S. B. Caminhos e fronteiras. 3. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 301 p., il.
Inclui índice. ISBN 85-7164-411-X.
PELOSI, T. O caminho das cordas. Rio de Janeiro: Amais, 1993. 158 p., il. Bibliografia p. 115-158.

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

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 ABNT NBR
10520:2002.
• Os sistemas mais utilizados são:
ü alfabético (ordem alfabética de
entrada; sistema de citação
autor-data) e
ü numérico (ordem de citação no
texto; sistema de citação
numérico).
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1 CUNHA, L. G. C. Normalização de originais. Ciência da Informação, Rio de
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[da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 2005.
Seção 1, p. 1-8.
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Petrópolis: Vozes, 1978.
CAMPETTI SOBRINHO, G. Normalização técnica e o acesso à informação.
2000. 135 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) — Universidade
de Brasília, Brasília, DF, 2000.
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Rio de Janeiro, 2011a.
4 GOMES, S. L. R.; MENDONÇA, M. A. R.; SOUZA, C. M. Literatura cinzenta.
In: CAMPELLO, B. S.; CENDÓN, B. V.; KREMER, J. M. (Org.). Fontes de
informação para pesquisadores e profissionais. Belo Horizonte: UFMG,
2000. cap. 6, p. 97-103.
5 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. História da
normalização brasileira. São Paulo, 2011b. Disponível em:
<http://www.abnt.org.br/images/pdf/historia-abnt.pdf>. Acesso em: 21 fev.
2018.

CAVALCANTI, I. G. et al. Análise comparativa da produção científica entre as
áreas sociais e tecnológicas. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS
UNIVERSTARIAS, 11., 2000, Florianópolis. Anais eletrônicos... Florianópolis:
UFSC, 2000. p. 1-21. Disponível em:
<http://snbu.bvs.br/snbu2000/docs/pt/doc/t131.doc>. Acesso em: 22 fev. 2018.

6 BRASIL. Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005. Institui o Programa Nacional
de Inclusão de Jovens-PROJOVEM; cria o Conselho Nacional da juventudeCNJ e a Secretaria Nacional da Juventude; altera as leis nºs 10.683, de 28 de
maio de 2003, e 10.429, de 24 de abril de 2002; e dá outras providências.
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo,
Brasília, DF, 2005. Seção 1, p. 1-8.

CUNHA, L. G. C. Normalização de originais. Ciência da Informação, Rio de
Janeiro, v. 2, n. 1, p. 59-63, 1973. Disponível em:
<http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/24>. Acesso em: 22 fev. 2018.

7 CAMPETTI SOBRINHO, G. Normalização técnica e o acesso à informação.
2000. 135 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) —
Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2000.

GOMES, S. L. R.; MENDONÇA, M. A. R.; SOUZA, C. M. Literatura cinzenta. In:
CAMPELLO, B. S.; CENDÓN, B. V.; KREMER, J. M. (Org.). Fontes de
informação para pesquisadores e profissionais. Belo Horizonte: UFMG,
2000. cap. 6, p. 97-103.

8 SILVESTRE, A. L. Análise de dados e estatística descritiva. [S.l.]: Escolar,
2007.

RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo:
Atlas, 2011.
SILVESTRE, A. L. Análise de dados e estatística descritiva. [S.l.]: Escolar,
2007.

9 CAVALCANTI, I. G. et al. Análise comparativa da produção científica entre as
áreas sociais e tecnológicas. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS
UNIVERSTARIAS, 11., 2000, Florianópolis. Anais eletrônicos...
Florianópolis: UFSC, 2000. p. 1-21. Disponível em:
<http://snbu.bvs.br/snbu2000/docs/pt/doc/t131.doc>. Acesso em: 22 fev. 2018.

Sistema alfabético

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

ü Se for utilizado o sistema alfabético, as referências devem ser reunidas no final do trabalho, em
uma única ordem alfabética.
ü As chamadas no texto devem obedecer à forma adotada na referência, com relação à escolha
da entrada, mas não necessariamente quanto à grafia.
• Exemplos
No texto:
Tundisi e Matsumura-Tundisi (2011, p. 15) alertam “[…] a crise da água é uma ameaça
permanente à humanidade e à sobrevivência da biosfera como um todo”.
O reuso da água é uma alternativa para se sobreviver à escassez hídrica (MANCUSO;
SANTOS, 2003). O processo de dessalinização também reúne estudos e debates como uma
importante tecnologia para garantia do abastecimento de água para a população.
“[…] O governo cearense decidiu instalar, no litoral de Fortaleza, uma unidade de
dessalinização da água do mar, para complementar o atendimento [do abastecimento de água] à
população” (FORTALEZENSES…, 2018, p. 2, grifo do autor).

Sistema alfabético

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

• Exemplos
Na lista de referências:
FORTALEZENSES vão começar a consumir água do mar até 2020, diz secretário da SRH. Diário do
Nordeste, Fortaleza, 21 mar. 2018. Negócios. Disponível em: <https://goo.gl/YqfL5E>. Acesso em:
21 mar. 2018.
MANCUSO, P. C. S.; SANTOS, H. F. dos (Ed.). Reuso de água. Barueri: Manole, 2003.
TUNDISI, J. G.; MATSUMURA-TUNDISI, T. Recursos hídricos no século XXI. 2. ed. ampl. e atual.
São Paulo: Oficina de Textos, 2011.

Sistema alfabético

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

§ 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 um ponto.
• Exemplos
CERISARA, Ana Beatriz. Educar e cuidar: por onde anda a educação infantil? Perspectiva,
Florianópolis, v. 17, n. especial, p.11-21, jul./dez. 1999c.
______. O referencial curricular nacional para a educação infantil no contexto das reformas. Educ.
Soc., Campinas, v. 23, n. 80, p. 326-345, set. 2002a. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/es/v23n80/12935>. Acesso em: 22 mar. 2018.
______. Professoras de educação infantil: entre o feminino e o profissional. 2. ed. São Paulo:
Cortez, 2002b.
______. Profissionais da educação infantil em jogo. In: REUNIÃO CIENTÍFICA REGIONAL DA
ANPED SUL, 2., 1999, Curitiba. Anais… Curitiba: UFPR, 1999b.

Sistema alfabético

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

§ O título de várias edições de um documento referenciado sucessivamente, na mesma página,
também pode ser substituído, nas referências seguintes à primeira, por um traço sublinear
(equivalente a seis espaços) e um ponto.
• Exemplos
FREIRE, Paulo. Ação cultural para a liberdade: e outros escritos. 12. ed. São Paulo: Paz e Terra,
2007.
______. ______. 14. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011.
______. ______. 15. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2015.

Sistema numérico

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

ü Ao utilizar o sistema numérico no texto, a lista de referências deve seguir a mesma ordem
numérica crescente.
ü O sistema numérico não pode ser usado concomitantemente para notas de referência e notas
explicativas.
• Exemplos
No texto:
Tundisi e Matsumura-Tundisi1 alertam “[…] a crise da água é uma ameaça permanente à
humanidade e à sobrevivência da biosfera como um todo”.
O reuso da água é uma alternativa para se sobreviver à escassez hídrica.2 O processo de
dessalinização também reúne estudos e debates como uma importante tecnologia para garantia do
abastecimento de água para a população.
“[…] O governo cearense decidiu instalar, no litoral de Fortaleza, uma unidade de
dessalinização da água do mar, para complementar o atendimento [do abastecimento de água] à
população”.3

Sistema numérico

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

• Exemplos
Na lista de referências:
1 TUNDISI, J. G.; MATSUMURA-TUNDISI, T. Recursos hídricos no século XXI. 2. ed. ampl. e
atual. São Paulo: Oficina de Textos, 2011. p. 15.
2 MANCUSO, P. C. S.; SANTOS, H. F. dos (Ed.). Reuso de água. Barueri: Manole, 2003.
3 FORTALEZENSES vão começar a consumir água do mar até 2020, diz secretário da SRH. Diário
do Nordeste, Fortaleza, 21 mar. 2018. Negócios, p. 2. Disponível em: <https://goo.gl/YqfL5E>.
Acesso em: 21 mar. 2018.

Modelos de referências
(seção 12.6 do Manual do IFCE)
• Monografias;
• Publicações periódicas;
• Eventos;
• Patentes;
• Documentos jurídicos;
• Imagens em movimento;
• Documentos iconográficos;

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

Monografias

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

• Livro e/ou folheto (manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário etc.) e trabalhos acadêmicos
(TCC, TCCE, dissertação, tese, entre outros).
ü Monografia no todo
§ Os elementos essenciais são: autor(es) (se houver), título, edição (se houver, a partir da 2ª),
local, editora e data de publicação.
• Exemplos
FREIRE, Paulo. Ação cultural para a liberdade: e outros escritos. 12. ed. São Paulo: Paz e Terra,
2007.
LUCK, Heloisa. Liderança em gestão escolar. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 165 p., 18 cm.
(Cadernos de gestão, v. 4). Bibliografia: p. 149-155. ISBN 978-85-3263-62-01.
HOUAISS, Antônio (Org.). Dicionário Houaiss conciso. Rio de Janeiro: Moderna, 2011.
ENCICLOPÉDIA dos municípios brasileiros. Rio de Janeiro: IBGE, 1957. 36 v., il.

Trabalhos acadêmicos

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

§ Os elementos essenciais são: autor, título, ano de depósito, nota do tipo de documento (tese,
dissertação, trabalho de conclusão de curso etc.), grau, vinculação acadêmica, local e data
da defesa.
• Exemplos
ALMEIDA, E. F. Programa de Estímulo à Cooperação na Escola (PRECE): olhares de dentro e de
fora. 2018. 10 f. Trabalho apresentado como requisito parcial para aprovação na Disciplina Educação,
Cultura e Memória, Curso Mestrado Profissional em Biblioteconomia, Universidade Federal do Cariri,
Juazeiro do Norte, 2018.
MELO, Eder Jackson de. Análise físico-química das águas de condensação dos aparelhos de
ar condicionado instalados no IFCE - Campus Iguatu. 2018. 45 f. Trabalho de Conclusão de
Curso (Licenciatura em Química) — Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará,
Iguatu, CE, 2018.

Documentos em meio eletrônico*

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

§ As referências devem obedecer aos padrões indicados para o tipo de documento, acrescidas
das informações relativas à descrição física do meio eletrônico (disquetes, CD-ROM, DVDROM, on-line etc.).
§ Quando se tratar de obras consultadas on-line, deve-se indicar o endereço eletrônico,
apresentado entre os sinais <>, precedido pela expressão “Disponível em:” e pela data de
acesso ao documento, precedida pela expressão “Acesso em:”, opcionalmente acrescida dos
dados referentes a hora, minutos e segundos.
• Exemplos
KOOGAN, André; HOUAISS, Antônio (Ed.) Enciclopédia e dicionário digital 98. São Paulo: Delta,
1998. 5 CD-ROM.
SPUDEIT, Daniela et al. (Org.). Formação e atuação política na Biblioteconomia. São Paulo:
ABECIN, 2018. Disponível em: <http://abecin.org.br/data/documents/E-Book_Spudeit_et_al.pdf>.
Acesso em: 15 mar. 2018, 09:32:52.
*Regras válidas para todos os tipos de documentos.

NOTA 8 – Endereço eletrônico
extenso

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

§ Quando o endereço eletrônico for muito extenso, ultrapassando 2 linhas, recomenda-se a
utilização de um encurtador de URL para redução do link.
• Exemplo
Referência com link original:
KUPFER, David. Trajetórias de reestruturação da indústria brasileira após a abertura e a
estabilização. 1998. 197 f. Tese (Doutor em Economia) — Instituto de Economia, Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1998. Disponível em:
<https://www.researchgate.net/profile/David_Kupfer/publication/288485801_TRAJETORIAS_DE_RE
ESTRUTURACAO_DA_INDUSTRIA_BRASILEIRA_APOS_A_ABERTURA_E_A_ESTABILIZACAO/li
nks/5681496708ae051f9aec3a69/TRAJETORIAS-DE-REESTRUTURACAO-DA-INDUSTRIABRASILEIRA-APOS-A-ABERTURA-E-A-ESTABILIZACAO.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2018.
Referência com link reduzido em um encurtador de URL:
KUPFER, David. Trajetórias de reestruturação da indústria brasileira após a abertura e a
estabilização. 1998. 197 f. Tese (Doutor em Economia) — Instituto de Economia, Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1998. Disponível em: <https://goo.gl/xe4g4z>. Acesso em:
7 dez. 2017.

Parte de monografia

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

§ Inclui seção, capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma obra, com autor(es) e/ou
título próprios.
§ Os elementos essenciais são: autor(es), título da parte, seguidos da expressão “In:”, em
itálico, e da referência completa da monografia no todo.
§ No final da referência, deve-se informar a paginação ou outra forma de individualizar a parte
referenciada.
• Exemplos
VERGUEIRO, Waldomiro. Seleção de documentos eletrônicos. In: ______. Seleção de materiais de
informação: princípios e técnicas. 3. ed. Brasília, DF: Briquet de Lemos, 2010. cap. 5.
FONSECA, Vanessa Patriota da. Terceirizar atividade-fim é alugar trabalhador. In: CAMPOS, André
Gambier (Org.). Terceirização do trabalho no Brasil: novas e distintas perspectivas para o debate.
Brasília, DF: Ipea, 2018. cap. 5, p. 95-111. Disponível em: <encurtador.net/gmIX0>. Acesso em: 1 jul.
2018.

Publicações periódicas

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

• Inclui a coleção como um todo, fascículo ou número de revista, número de jornal, caderno etc. na
íntegra e a matéria, volume ou fascículo de periódico (artigos científicos de revistas, editoriais,
matérias jornalísticas, seções, reportagens etc.).
ü Artigo e/ou matéria de revista
§ Inclui partes de publicações periódicas (volumes, fascículos, números especiais e suplementos,
com título próprio), comunicações, editorial, entrevistas, recensões, reportagens, resenhas e
outros.
§ Os elementos essenciais são: autor(es) (se houver), título da parte, artigo ou matéria, título da
publicação, local de publicação, numeração correspondente ao ano e/ou volume, número e/ou
edição, paginação inicial e final, data ou período de publicação e particularidades que
identificam a parte (se houver).

Artigo de revista

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

• Exemplos
AS 500 maiores empresas do Brasil. Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro, v. 38, n. 9, set. 1984.
Edição especial.
VIEIRA, R. Quando o sol vira dinheiro. Exame, São Paulo, ano 52, n. 5, ed. 1157, p. 22-26, 21 mar.
2018.
ABI-EÇAB, Alice. A função social do esporte na construção identitária dos sujeitos. Serv. Soc. Rev.,
Londrina, v. 19, n. 2, p. 45-62, jan./jul. 2017.
VIEIRA, Cássio Leite; LOPES, Marcelo. A queda do cometa. Neo Interativa, Rio de Janeiro, n. 2,
inverno 1994. 1 CD-ROM.
MEIRELES, Antonio Jeovah de Andrade; SILVA, José Arimatea da; SOUZA, Wallason Farias de.
Área de Proteção Ambiental (APA) da Barra Grande em Icapuí-CE: caminhos para a sustentabilidade.
Conex. Ci. e Tecnol., Fortaleza, v. 11, n. 5, p. 90-100, dez. 2017. Disponível em:
<http://conexoes.ifce.edu.br/index.php/conexoes/article/view/1352/1065>. Acesso em: 14 mar. 2018.

Artigo de jornal

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

§ Inclui comunicações, editorial, entrevistas, recensões, reportagens, resenhas e outros.
§ Os elementos essenciais são: autor(es) (se houver), título do artigo ou matéria, título do jornal,
local de publicação, data de publicação, seção, caderno ou parte e a paginação correspondente.
Quando não houver seção, caderno ou parte, a paginação do artigo ou matéria precede a data.
• Exemplos
BEZERRA, R. Mortes no trânsito da Capital têm queda pelo 3º ano seguido. Diário do Nordeste,
Fortaleza, 15 mar. 2018. Cidade, p. 3.
PAIVA, Anabela. Trincheira musical: músico dá lições de cidadania em forma de samba para crianças
e adolescentes. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p. 2, 12 jan. 2002.
SETOR agrícola é o maior consumidor de água no Brasil. G1, [S.l.], 16 mar. 2018. Agro: A indústriariqueza do Brasil. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/agronegocios/agro-a-industriariqueza-do-brasil/noticia/setor-agricola-e-o-maior-consumidor-de-agua-no-brasil.ghtml>. Acesso em:
23 mar. 2018.

Trabalho apresentado em evento

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

• Inclui o conjunto dos documentos resultantes de evento (atas, anais, relatórios, entre outras
denominações). Os eventos podem ser seminários, simpósios, congressos, conferências etc.
ü Os elementos essenciais são: autor(es), título do trabalho apresentado, seguido da expressão
In:, em itálico, nome do evento, numeração do evento (se houver), ano e local (cidade) de
realização, título do documento (anais, atas, tópico temático etc.), local, editora, data de
publicação e página inicial e final da parte referenciada.
• Exemplos
BARROS, J. D. Igualdade e diferença: uma discussão conceitual ao contraponto das Desigualdades.
In: REUNIÃO NACIONAL DA ANPED, 23., 2017, São Luís. Anais eletrônicos… São Luís: ANPEd,
2017. p. 1-18. Disponível em: <http://anais.anped.org.br/p/38reuniao/trabalhos>. Acesso em: 16 mar.
2018.
MARTIN NETO, L.; BAYER, C.; MIELNICZUK, J. Alterações qualitativas da matéria orgânica e os
fatores determinantes da sua estabilidade num solo podzólico vermelho-escuro em diferentes
sistemas de manejo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 26., 1997, Rio de
Janeiro. Resumos… Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 1997. p. 443.

Documentos jurídicos

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

ü Legislação: compreende a Constituição, as emendas constitucionais e os textos legais
infraconstitucionais (lei complementar e ordinária, medida provisória, decreto em todas as suas
formas, resolução do Senado Federal) e normas emanadas das entidades públicas e privadas
(ato normativo, portaria, resolução, ordem de serviço, instrução normativa, comunicado, aviso,
circular, decisão administrativa, entre outros).
ü Jurisprudência (decisões judiciais): compreende as súmulas, os enunciados, os acórdãos e
demais decisões judiciais.
ü Doutrina (interpretação dos textos legais): discussão técnica sobre questões legais
(monografias, artigos de periódicos, papers etc.) referenciada conforme o tipo de publicação.

Legislação

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

§ Os elementos essenciais são: jurisdição (ou cabeçalho da entidade, no caso de se tratar de
normas), título, numeração, data 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.
• Exemplos
BRASIL. Medida provisória nº 822, de 1º de março de 2018. Diário Oficial [da] República
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 2 mar. 2018. Seção 1, p. 4.
CEARÁ. Constituição (1989). Constituição do estado do Ceará: 1989. Fortaleza: INESP, 2016.
BRASIL. Decreto nº 9.306, de 15 de março de 2018. Dispõe sobre o Sistema Nacional de Juventude,
instituído pela Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013. Diário Oficial [da] República Federativa do
Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 16 mar. 2018. Seção 1, p. 1.
FORTALEZA. Lei nº 10.371 de 24 de junho de 2015. Aprova o Plano Municipal de Educação 20152025, alinhado ao Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, e revoga a
Lei nº 9 441, de 30 de dezembro de 2008. Diário Oficial do Município, Poder Executivo, Fortaleza,
24 jun. 2015. Ano LXI, n. 15.549. Disponível em: <encurtador.net/lFGZ3>. Acesso em: 17 mar. 2018.

Jurisprudência

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

§ Os elementos essenciais são: jurisdição, órgão judiciário competente, título (natureza da
decisão ou emenda) e número, partes envolvidas (se houver), relator, local, data e dados da
publicação.
• Exemplos
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (5. Região). Súmula nº 66. Diário Eletrônico da Justiça do
Trabalho, Brasília, DF, n. 2430, p. 2, 8 mar. 2018.
CEARÁ. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Apelação nº 0486142-14.2011.8.06.0001. Apelante:
Rosa Júlia Plá Coelho e outra. Apelado: Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica Ltda.
Relatora: Juíza Marlúcia de Araújo Bezerra. Diário da Justiça Eletrônico - TJCE, Fortaleza, ano
VIII, ed. 1866, p. 100, 16 mar. 2018.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Processual Penal. Habeas Corpus nº 153.247. Paciente:
Bruno de Souza Ferreira. Impetrante: Lucas Aparecido Alves Nunes. Relatora: Ministra Rosa Weber.
Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 52, p. 1, 16 mar. 2018.

Doutrina

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

§ Estrutura de monografia, artigo de revista e de jornal.
• Exemplos
PELISSER, Fernanda Caroline. O controle judicial da discricionariedade administrativa no estado
democrático de direito. Revista CEJ, Brasília, DF, ano XXI, n. 73, p. 7-19, set./dez. 2017. Disponível
em: <http://www.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/view/2332/2214>. Acesso em: 17 mar. 2018.
MOSSIN, Heráclito Antônio; MOSSIN, Júlio Cesar O. G. Delação premiada: aspectos jurídicos. São
Paulo: JHMIZUNO, 2015.

Imagens em movimento

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

• Inclui filmes, fitas de vídeo, videodiscos (DVD), blue-rays, entre outros.
ü Os elementos essenciais são: título, diretor, produtor, local, produtora, data e especificação do
suporte em unidades físicas.

• Exemplos
OS PERIGOS do uso de tóxicos. Produção de Jorge Ramos de Andrade. São Paulo: CERAVI, 1983.
1 videocassete.
CENTRAL do Brasil. Direção: Walter Sales Júnior. Produção: Martire de Clermont-Tonnerre e Arthur
Cohn. Intérpretes: Fernanda Montenegro; Marília Pera; Vinícius de Oliveira; Sônia Ura; Othon Bastos;
Matheus Nachtergaele e outros. Roteiro: Marcos Berstein, João Emanuel Carneiro e Walter Sales
Júnior. [S.l.]: Le Studio Canal, 1998. 1 bobina cinematográfica (106 min), son., color., 35 mm.

Documentos iconográficos

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

• Inclui pintura, ilustração, gravura, fotografia, desenho técnico, diapositivo, diafilme, material
estereográfico, transparência, cartaz, entre outros.
ü Os elementos essenciais são: autor, título (quando não existir, deve-se atribuir uma
denominação ou a indicação Sem título, entre colchetes), data e especificação do suporte.
• Exemplos
KOBAYASHI, K. Doença dos xavantes. 1980. 1 fotografia, color., 16 cm x 58 cm.
MATTOS, M. D. Paisagem-Quatro Barras. 1987. 1 original de arte, óleo sobre tela, 40 cm x 50 cm.
Coleção particular.
FRAIPONT, E. Amilcar II. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 nov. 1998. Caderno 2, Visuais. p. D2.
1 fotografia, p&b. Foto apresentada no Projeto ABRA/Coca-cola.
ESTAÇÃO da Cia Paulista com locomotiva elétrica e linhas de bitola larga. 1 fotografia, p&b. In:
LOPES, Eduardo Luiz Velga. Memória fotográfica de Araraquara. Araraquara: Prefeitura do
Município de Araraquara, 1999. 1 CD-ROM.
STOCKDALE, René. When’s recess? [2002?]. 1 fotografia, color. Disponível em:
<http://www.webshots.com/g/d2002/1-nw/20255.html>. Acesso em: 13 jan. 2002.

Documentos cartográficos
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• Inclui atlas, mapas, globo, fotografias aéreas, entre outros.
ü Os elementos essenciais são: autor(es), título, local, editora, data de publicação, designação
específica e escala.
• Exemplos
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Mapa político [do Brasil] 2016. Rio
de Janeiro, 2016. 1 mapa, color. Escala 1:5.000.000.
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 DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ. Centros de educação
infantil [do Ceará] 2017. Fortaleza, 2017. 1 mapa, color. Escala 1:2.500.000. Disponível em:
<http://www2.ipece.ce.gov.br/atlas/capitulo3/34/pdf/Centros_Educacao_Infantil_2017.pdf>. Acesso
em: 18 mar. 2018.

Documentos sonoros
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• Inclui discos, CDs, cassetes, rolos, entre outros.
ü Documento sonoro no todo
§ Os elementos essenciais são: compositor(es) ou intérprete(s), título, local, gravadora (ou
equivalente), data e especificação do suporte.
• Exemplos
BELCHIOR. Alucinação. São Paulo: PolyGram, 1976. 1 LP.
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.
FAGNER, R. Revelação. Rio de Janeiro: CBS, 1988. 1 cassete sonoro (60 min), 3 ¾ pps, estéreo.
JORGE; MATEUS. Terra sem CEP. Rio de Janeiro: Som Livre, 2018. 1 CD (37 min 14 s).

Documentos sonoros
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ü Parte de documento sonoro
§ Inclui partes e faixas de documentos sonoros.
§ Os elementos essenciais são: compositor(es), intérprete(s) da parte (ou faixa de gravação),
título, seguidos da expressão “In:”, em itálico, e da referência do documento sonoro no todo.
No final da referência deve-se informar a faixa ou outra forma de individualizar a parte
referenciada.
• Exemplos
ALVES, Michel; MARQUES, Rodrigo; REIS, Victor. Anjo moderno. Intérpretes: Jorge e Mateus. In:
JORGE; MATEUS. Terra sem CEP. Rio de Janeiro: Som Livre, 2018. 1 CD. Faixa 2.
SATER, Almir; SIMÕES, Paulo. Maneira simples. Intérprete: Almir Sater. In: SATER, Almir. 7 sinais.
São Paulo: Velas, 2007. 1 CD. Faixa 2.
GINO, A. Toque macio. Intérprete: Alcione. In: ALCIONE. Ouro e cobre. Direção Artística: Miguel
Propschi. São Paulo: RCA Victor, p1988. 1 disco sonoro (45 min), 33 1/3 rpm, estéreo, 12 pol. Lado A,
faixa 1 (4 min 3 s).

Documentos de acesso exclusivo em
meio eletrônico
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• Inclui e-mails, bases de dados, listas de discussão, sites, arquivos em disco rígido, programas de
computador e conjunto de programas, entre outros.
§ Os elementos essenciais são: autor(es), título do serviço ou produto, versão (se houver) e
descrição física do meio eletrônico.
• Exemplos
MICROSOFT Project for Windows 95. Version 4.1. [S.l.]: Microsoft Corporation, 1995. 1 CD-ROM.
BIONLINE Discussion List. Mist maintain by the Bases de Dados Tropical. BDT in Brasil. Disponível
em: <lisserv@bdt.org.br>. Acesso em: 25 nov. 1998.
ALMEIDA, M. P. S. Fichas para MARC [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por
<mtmendes@uol.com.br> em 12 jan. 2002.
NOTA 9: Mensagens trocadas por e-mail têm caráter informal, interpessoal e efêmero e
desaparecem rapidamente, não sendo recomendável seu uso como fonte científica ou
técnica de pesquisa.

Documentos diversos
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ü Slide
§ Os elementos essenciais são: autor, título (quando não existir, deve-se atribuir uma
denominação ou a indicação Sem título, entre colchetes), data e especificação do suporte.
• Exemplo
COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR. Portal de
Periódicos Capes. [Brasília, DF], 2015. Slides. Disponível em: <encurtador.net/cgMRS>. Acesso
em: 23 mar. 2018.
ü Entrevista
§ Os elementos essenciais são: entrevistado, título da entrevista, subtítulo (se houver),
identificação do(s) entrevistador(es), dados da fonte na qual foi publicada a entrevista e nota
informando a quem foi concedia a entrevista.
FREIRE, Paulo. Paulo Freire: a miséria e a questão agrária. Entrevistadores: Mário Sérgio Cortella e
Paulo de Tarso Venceslau. Teoria & Debate, São Paulo, n. 17, v. 1, p. 28-40, 1992. Entrevista
concedida à Teoria & Debate. Disponível em: <https://teoriaedebate.org.br/1992/01/06/paulo-freire/>.
Acesso em: 20 mar. 2018.
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ü Resenha e recensão
§ Os elementos essenciais são: referência da obra da qual foi elaborada a resenha ou
recensão, seguida da expressão “Resenha de:” ou “Recensão de”:, conforme o tipo, autor da
resenha/recensão, título da resenha/recensão e dados da fonte na qual foi publicada a
resenha/recensão.
• Exemplos
ALMEIDA, Rogério Miranda de. Nietzsche e o paradoxo. São Paulo: Loyola, 2005. Resenha de:
MENDONÇA, Samuel; ARANTES, Patrícia Nunes. Nietzsche e o paradoxo. Filosofia e Educação,
Campinas, v. 3, n. 2, 2012. Disponível em:
<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rfe/article/view/8635464/3257>. Acesso em: 20 mar.
2018.
GONÇALVES, Gisela. Introdução à teoria das relações públicas. Porto, Portugal: Porto Editora, 2010.
95 p. Recensão de: LEANDRO, Alexandra. Recensão crítica ao livro “Introdução à Teoria das
Relações Públicas”, de Gisela Gonçalves. Exedra, Coimbra, Portugal, n. 4, 2010.
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ü Bula de remédio
§ Os elementos essenciais são: título (nome do medicamento), apresentação do medicamento,
responsável técnico, local, laboratório responsável pelo registro, data de aprovação da bula e
nota de designação específica.
• Exemplos
AMOXICILINA: pó para suspensão oral. Farmacêutico responsável Dr. Ronoel Caza de Dio.
Hortolândia: EMS, 2014. Bula de remédio.
BI-PROFENID: comprimidos de 2 camadas. Farmacêutica responsável: Silvia Regina Brollo. São
Paulo: Sanofi, 2016. Bula de remédio. Disponível em: <https://goo.gl/GzKfvm>. Acesso em: 20 mar.
2018.
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• ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e
documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002a.
• ______. NBR 10522: abreviação na descrição bibliográfica. Rio de Janeiro, 1988.
• ______. NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002b.
• CÓDIGO de catalogação anglo-americano. 2. ed. rev. São Paulo: FEBAB, 2004. Disponível em:
https://biblioteconomiasemcensura.files.wordpress.com/2013/05/aacr2_completo1.pdf. Acesso
em: 6 maio 2018.
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• Nas citações:
ü autoria inclusa na sentença:
Sousa (2018)
ü autoria entre parênteses:
(SOUSA, 2018)

• Na referência:
SOUSA, Rosana de Vasconcelos. Elaboração de referências: ABNT NBR 6023. Iguatu, CE, 2018.
Slides.
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