Apresentação de citações
ABNT NBR 10520
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ABNT NBR 10520:2002

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

• “[...] específica as características exigíveis para apresentação de citações em documentos.”1
• Documentos necessários a sua aplicação:
ü NBR 6023 – Referências – Elaboração;
ü NBR 10522 – Abreviação na descrição bibliográfica – Procedimento (cancelada);
ü Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2).
• Definições:2
ücitações: “Menção de uma informação extraída de outra fonte”:
§ citação direta: “Transcrição textual de parte da obra do autor consultado”;
§ citação indireta: “Texto baseado na obra do autor consultado”;
§ citação de citação: “Citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao
original”.
1

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e documentação: citações em documentos: apresentação.
Rio de Janeiro, 2002a. p. 1.
2
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002a, p. 1-2.

Citação direta

SISTEMA DE
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• É a cópia fiel de um fragmento de texto, conservando-se grafia, pontuação e até eventuais
incoerências e/ou erros de ortografia e concordância presentes na obra consultada.
NOTA 1: Quando houver incoerências e/ou erros no texto a ser citado, deve-se indicar ao leitor que
foi feita a transcrição literal do texto original, mantendo-se os erros. Para isso, a expressão
latina sic, que significa “assim, dessa forma”, deve ser inserida logo após a palavra que
apresenta o erro, entre colchetes e em itálico.
• Exemplos
Segundo Vygotsky (1998, p. 148), “as crianças não desenham o que vêem [sic], mas sim o
que conhecem”.
“[…] A fim de suprir as deficiências de saúde e nutrição, as escolares ou as do meio
sócio-cultural [sic] em que vivem as crianças, são propostos diversos programas de educação préescolar de cunho compensatório” (KRAMER, 2011, p. 24).
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Citação direta com até três linhas
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• Deve ser inserida no corpo do texto, entre aspas duplas (“…”), com indicação da fonte da qual foi
retirada.
• Exemplos

autoria inclusa na sentença
Autoria(ano, página)

Como afirma Witter (1996, p. 24), “[…] a sala de aula é um laboratório de pesquisa: o
professor não só deve levar suas pesquisas à sala de aula, mas também as dos orientandos e dos
bolsistas de iniciação científica”.
Etimologicamente, a palavra conhecimento vem do latim cognoscere e quer dizer vir a saber.
Em outras palavras, “[…] é a relação que se estabelece entre o sujeito que conhece e o objeto que é
conhecido” (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p. 5).
(AUTORIA, ano, página)
autoria não inclusa na sentença
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Aspas simples
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• As aspas simples (‘…’) são utilizadas para indicar uma expressão que conste entre aspas duplas
na citação original.

• Exemplo
Segundo Mattos (2016, p. 80), “[…] apesar dos avanços obtidos nos anos recentes, é
preciso sempre ter em mente que a sociedade brasileira não é uma ‘sociedade de classe média’ e
que é necessário ainda avançar muito mais […]”.
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Citação direta
com mais de três linhas
• Deve ser destacada do corpo do texto com recuo de 4 cm da
margem esquerda, com fonte tamanho 10, sem aspas e com
espaçamento simples (1,0) entre as linhas.
• A citação deverá ser separada do texto que a precede e a sucede
por uma linha em branco com espaçamento de 1,5.
• Exemplos
Como explica Lourenço (1997, p. 52), produção científica é:

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

57

3 NORMALIZAÇÃO
A necessidade de padronização e normalização sempre esteve presente no
cotidiano do ser humano: na comunicação, através da padronização de sons na
linguagem oral e de símbolos na linguagem escrita — letras, números; no
convívio social, por meio da criação de normas sociais que determinam padrões
de convivência — leis; de consumo, de relacionamento e outros; na criação de
padrões de valor — moeda; e medida — peso e comprimento — dentre outros
exemplos.
3.1 ABNT e normas técnicas
No Brasil, a criação de uma organização nacional de normalização estava
voltada ao mercado da construção civil. Em 1940, concretizou-se uma ideia que
vinha sendo debatida há alguns anos, foi consolidada a Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), reconhecida posteriormente, em 1979, como o único

Toda produção documental, independente do suporte desta —
papel ou meio magnético — sobre um determinado assunto de
interesse de uma comunidade científica específica, que
contribua para o desenvolvimento da ciência e para a abertura
de novos horizontes.

Nas instituições de ensino superior, a produção científica
representa marco importante entre as atividades desenvolvidas no
meio acadêmico.

Foro Nacional de Normalização.
A ABNT surgiu da necessidade de se elaborar normas técnicas brasileiras
para a tecnologia do concreto, com o intuito de padronizar as atividades dos
laboratórios de ensaio de materiais de construção no país (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, [2005]).
A ABNT define norma técnica como:

4 cm

Documento, estabelecido por consenso e aprovado por um organismo
reconhecido, que fornece, para um uso comum e repetitivo, regras,
diretrizes ou características para atividades ou seus resultados, visando
à obtenção de um grau ótimo de ordenação em um dado contexto
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2006a, p. 4,
grifo do autor).

O uso das normas se tornou um diferencial competitivo para grandes
empresas e, aos poucos, consolidava-se a criação de um mercado nacional, com
o intuito de padronizar as atividades dos laboratórios de ensaio de materiais de
construção no país. O uso das normas se tornou um diferencial competitivo para
grandes empresas.
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Citação indireta

SISTEMA DE
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• É a transcrição das ideias de um autor, usando outras palavras, conservando o sentido do texto
original.
• Deve ser acompanhada da indicação de autoria, do ano de publicação da obra consultada e,
opcionalmente, da(s) página(s) consultadas. Não consta entre aspas.
• Exemplos
As mudanças ocasionadas pelos recursos tecnológicos têm facilitado o acesso a essas
informações e isso, atrelado às características já citadas, acentua a importância das produções
acadêmicas para a comunicação da informação científica e tecnológica (GOMES; MENDONÇA;
SOUZA, 2000).
De acordo com Meadows (1999, p. 44), a origem dos periódicos/revistas científicos/as se
deu, dentre outras razões, pela necessidade de comunicação do que estava sendo estudado pelo
mundo.
7

Citação de citação
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• É a citação direta ou indireta de um autor a cuja obra não se teve acesso direto.3
• Deve-se utilizar a expressão apud — citado por, conforme, segundo — em itálico, para indicar a
citação de citação.
• Deve constar na lista de referências apenas o trabalho dos autores ao qual se teve acesso.
• Exemplo
No texto:
Assim, conforme Demo (1994, p. 49 apud BARROS; LEHFELD, 2007, p. 119), “um trabalho
científico parte de determinada hipótese para ter início e proporcionar a consciência do objetivo final,
perseguindo formas de elaboração e contribuição próprias, superando a reprodução”.
Na lista de referências:
BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de metodologia científica. 3. ed. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2007.
3

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002a, p. 2.
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Regras gerais
de apresentação de citações
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• Quanto à localização, as citações podem aparecer no texto ou em notas de rodapé.
• Quando necessário, o autor do trabalho poderá fazer supressões, ou seja, omitir parte da citação,
acrescentar comentários na citação ou apor destaques (negrito, sublinhado ou itálico) numa
informação da citação.

Supressões
• São permitidas quando não alteram o sentido do texto e indicadas usando-se reticências entre
colchetes […], podendo ocorrer no início, no meio ou no fim de uma citação direta.
• Exemplo
Essas mudanças estão relacionadas “[…] com o crescente aumento e complexidade da
comunidade científica […] pode ser também vista como um recurso que auxilia na rápida
recuperação de informações” (MEADOWS, 1999, p. 13).
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Interpolações, acréscimos ou comentários
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• Interpolações, acréscimos ou comentários em uma citação direta são indicados entre colchetes
[ ].

• Exemplo
Para Marconi e Lakatos (2003, p. 78), esse conhecimento se caracteriza “pelo esforço da
razão pura para questionar os problemas humanos e [por] poder discernir entre o certo e o errado,
unicamente recorrendo às luzes da própria razão humana.”

10

Ênfase ou destaque
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• A ênfase ou o destaque podem ocorrer em citações diretas utilizando-se dos grifos negrito, itálico
ou sublinhado.
• Deve-se indicar se o destaque já faz parte da obra consultada ou se foi dado pelo autor do
trabalho, conforme a indicação a seguir:
ü quando o destaque já fizer parte da obra consultada, utilizar a expressão grifo do autor, dentro
dos parênteses da indicação da fonte, após a indicação da página;
• Exemplo
ABNT define norma técnica como:
Documento, estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido, que fornece, para
um uso comum e repetitivo, regras, diretrizes ou características para atividades ou seus resultados,
visando à obtenção de um grau ótimo de ordenação em um dado contexto (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS, 2006, p. 4, grifo do autor).
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Ênfase ou destaque
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ü quando o(a) autor(a) do trabalho destacar algo em citações diretas, utilizar a expressão grifo
nosso, dentro dos parênteses da indicação da fonte, após a indicação da página;
• Exemplo
“A intervenção política deu-se primeiramente no continente africano e, na década de 1970,
dirigiu-se para a América Latina.” (CORTEZ, 2005, p. 72, grifo nosso).
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Citação de texto traduzido pelo(a) autor(a)
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• Quando a citação incluir texto traduzido pelo(a) autor(a), deve-se incluir a expressão tradução
nossa, dentro dos parênteses da indicação da fonte, após a indicação da página.
• Exemplo
“Ao fazê-lo pode estar envolto em culpa, perversão, ódio de si mesmo […] pode julgar-se
pecador e identificar-se com seu pecado.” (RAHNER, 1962, v. 4, p. 463, tradução nossa).

NOTA 2: Recomenda-se inserir a citação no idioma original em nota de rodapé.
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Dados obtidos por informação verbal
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• Em citação de dados obtidos por informação verbal (palestras, debates, comunicações etc.),
deve-se indicar, entre parênteses, a expressão informação verbal, mencionando-se os dados
disponíveis em nota de rodapé, não sendo incluídos na lista de referências.
• Exemplo
No texto:
Simulação realística é uma forma de utilização da tecnologia, mas não é ensino a distância
(informação verbal).1
No rodapé da página:
1

Informação fornecida por Ana Maria Malik no IV Seminário Internacional de Informação para a Saúde, realizado em Fortaleza, em maio de
2016.
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Trabalhos em fase de elaboração
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• Em citação de trabalhos que se encontram em fase de elaboração, indica-se essa informação
entre parênteses e informam-se os dados disponíveis em nota de rodapé, não precisando incluílos nas referências.
• Exemplo
No texto:
Em síntese, a quantidade de desempregados aumentou 98,5% e o total dos ocupados
diminuiu 2,1% na comparação entre o segundo trimestre de 2014 e o segundo trimestre de 2017
(em fase de elaboração).2
No rodapé da página:
2

Recessão e mercado do trabalho no Brasil, de autoria de Marcio Pochmann, que comporá um livro a ser editado pelo Instituto de
Desenvolvimento do Trabalho (IDT), 2018.
15

Sistemas de chamada
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• Há dois tipos de sistemas de chamada:
ü sistema autor-data;
ü sistema numérico.
• O sistema adotado deve ser seguido em todo o trabalho, permitindo sua correlação em lista de
referências ou em notas de rodapé.
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Sistema autor-data
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• Neste sistema, a indicação da fonte é feita:
ü pelo sobrenome de cada autor ou pelo nome de cada entidade responsável, inseridos dentro ou
fora dos parênteses, seguidos da data de publicação do documento entre parênteses e, no
caso de citação direta, da(s) página(s) da citação; separados entre si por vírgula, logo após ou
antes da citação;
• Exemplos
No texto:
A chamada “pandectísta havia sido a forma particular pela qual o direito romano fora
integrado no século XIX na Alemanha em particular.” (LOPES, 2000, p. 225).
“Comunidade tem que poder ser intercambiada em qualquer circunstância, sem quaisquer
restrições estatais, pelas moedas dos outros Estados-membros . ” ( C O MI S S Ã O D A S
COMUNIDADES EUROPEIAS, 1992, p. 34).
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Sistema autor-data
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Na lista de referências:
COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS. A União Européia. Luxemburgo: Serviço das
Publicações Oficiais das Comunidades Européias, 1992.
LOPES, J. R. L. O direito na história. São Paulo: Max Limonad, 2000.

ü pela primeira palavra do título seguida de reticências, no caso das obras sem indicação de
autoria ou responsabilidade, seguida da data de publicação do documento e, no caso de
citação direta, da(s) página(s) da citação, separados entre si por vírgula e entre parênteses;
NOTA 3: Se a primeira palavra do título for antecedida por artigo (definido ou indefinido), ou por
palavra monossilábica, estes devem ser incluídos na indicação da fonte.
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Sistema autor-data
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• Exemplos
No texto:
“As IES implementarão mecanismos democráticos, legítimos e transparentes de avaliação
sistemática das suas atividades, levando em conta seus objetivos institucionais e seus
compromissos para com a sociedade.” (ANTEPROJETO…, 1987, p. 55).
E eles disseram “globalização”, e soubemos que era assim que chamavam a ordem absurda
em que dinheiro é a única pátria à qual se serve e as fronteiras se diluem, não pela fraternidade,
mas pelo sangramento que engorda poderosos sem nacionalidade (A FLOR…, 1995, p. 4).
Na lista de referências:
ANTEPROJETO de lei. Estudos e Debates, Brasília, DF, n. 13, p. 51-60, jan. 1987.
A FLOR prometida. Folha de S. Paulo, São Paulo, p. 4, 2 abr. 1995.
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Sistema autor-data
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No texto:
“A atuação de uma alta pressão sobre o Estado inibe a subida dos ventos para a formação
de nuvens. Consequência disso é o baixo número de cidades que registram chuvas” (NA
METADE…, 2018, p. 1).
Na lista de referências:
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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Sistema autor-data
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NOTA 4: Se o título iniciar por numeral em algarismos, antecedido ou não por artigo (definido ou
indefinido), ou por palavra monossilábica, este é considerado como primeira palavra e
deve ser incluído na indicação da fonte.
• Exemplos
No texto:
“Cientistas afirmam que o uso excessivo de aparelhos eletrônicos em geral, pode ocasionar
em problemas graves de visão.” (EM 2050…, 2017, p. 1).
Na lista de referências:
EM 2050, metade da população mundial terá problemas de visão, por causa disso. DOL - Diário
Online, [S.l.], 16 jun. 2017. Disponível em: <http://www.diarioonline.com.br/tedoide/viral/noticia424664-em-2050-metade-da-populacao-mundial-tera-problemas-de-visao-por-causa-disso.html>.
21
Acesso em: 26 jun. 2018.

Apresentação de autoria nas citações:
até três autores
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• Quando uma obra tiver um, dois ou até três autores, indica-se o último sobrenome deles:
ü se os sobrenomes estiveram inclusos na sentença, ficam separados por vírgula e/ou pela
conjunção “e”, quando for o caso;
• Exemplos
Witter (1996) considera que a sala de aula é um laboratório de pesquisa.
Conforme Marconi e Lakatos (2003, p. 79), “A adesão das pessoas passa a ser um ato de fé,
pois a visão sistemática do mundo é interpretada como decorrente do ato de um criador divino […].”
Para Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 5), conhecimento “[…] é a relação que se estabelece
entre o sujeito que conhece e o objeto que é conhecido”.
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Apresentação de autoria nas citações:
até três autores
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ü se os sobrenomes não estiveram inclusos na sentença, são indicados após a citação,
separados por ponto e vírgula, quando for o caso, e entre parênteses.
• Exemplos
“[…] o professor não só deve levar suas pesquisas à sala de aula, mas também as dos
orientandos e dos bolsistas de iniciação científica” (WITTER, 1996, p. 24).
O conhecimento empírico “é o modo comum, corrente e espontâneo de conhecer, que se
adquire no trato direto com as coisas e os seres humanos […]” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 77).
Quando na relação de saber o objeto se constitui em ideias, princípios, verdades ou leis há
o conhecimento intelectual, limitado aos humanos (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007).
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Mais de três autores
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• Quando uma obra tiver mais de três autores, indica-se apenas o último sobrenome do primeiro
autor, seguido da expressão et al. (do latim et alii, que significa “e outros”);
• Exemplos
Cavalcanti et al. (2000), ao buscarem na literatura conceitos de terminologias distintas para
produção científica — produção intelectual, produção acadêmica, produção do conhecimento —,
constataram terem significação similar para objetivos semelhantes.
“Em suma, a produção científica é resultante de geradores ou produtores de informação ou
conhecimento que passa por um crivo avaliativo […]” (CAVALCANTI et al., 2000, p. 6).
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Autores com o mesmo sobrenome e
data de publicação
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• Quando houver coincidência de autores com o mesmo sobrenome e mesma data de publicação,
acrescentam-se as iniciais de seus prenomes. Se ainda persistir a coincidência, colocam-se os
prenomes por extenso.
• Exemplos
Após a sentença:

Inseridos na sentença:

(BARBOSA, C., 2005)

De acordo com C. Barbosa (2016, p. 1)…

(BARBOSA, O., 2005)

De acordo com O. Barbosa (2016)…

(BARBOSA, Cássio, 1965)

Cássio Barbosa (2016) salienta que…

(BARBOSA, Celso, 1965)

Conforme Celso Barbosa (2016, p. 31)…
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Diversos documentos
de um mesmo autor
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• Quando houver citações de vários documentos de um mesmo autor, deve ser considerado se:
ü são publicados no mesmo ano: acrescentam-se letras minúsculas em ordem alfabética após a
data. Esse acréscimo também constará na lista de referências;
• Exemplo
No texto:
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (2002a, p. 2) define suplemento como:
“Documento que se adiciona a outro para ampliá-lo ou aperfeiçoá-lo, sendo sua relação com aquele
apenas editorial e não física, podendo ser editado com periodicidade e/ou numeração própria.”
As notas de referência são: “Notas que indicam fontes consultadas ou remetem a outras
partes da obra onde o assunto foi abordado”. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2002b, p. 2).
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Diversos documentos
de um mesmo autor

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

• Exemplo
Na lista de referências:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e documentação:
citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002b.
______. NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002a.
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Diversos documentos
de um mesmo autor
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ü são publicados em anos diferentes: indicam-se o sobrenome do autor e as datas de publicação
dos documentos citados, separadas entre si por vírgula.
• Exemplo
No texto:
Nesta pesquisa, a revisão de literatura baseia-se nos estudos de Freire (1999, 2002a, 2002b,
2005, 2014).
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com base nas obras que fomentaram este trabalho
(FREIRE, 1999, 2002a, 2002b, 2005, 2014), e, em seguida, um estudo de caso com a comunidade
acadêmica.
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Vários autores citados
simultaneamente
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• Quando houver citações indiretas de diversos documentos de autores distintos, mencionados
simultaneamente, deve-se:
ü quando os sobrenomes estiveram inclusos na sentença, as citações são separadas entre si por
vírgula e/ou pela conjunção “e”, quando for o caso, em ordem alfabética;
• Exemplo
Almeida (2018), Cross (1984), Knox (1986) e Mezirow (1991) salientam a importância do
“acontecimento desencadeador” no início de um processo de aprendizagem.
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Vários autores citados
simultaneamente
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ü quando os sobrenomes não estiveram inclusos na sentença, são indicados após a citação,
separados por ponto e vírgula, em ordem alfabética e entre parênteses.
• Exemplo
Ela polariza e encaminha, sob a forma de “demanda coletiva”, as necessidades de todos
(FONSECA, 1997; PAIVA, 1997; SILVA, 1997).
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Autor entidade
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• As obras de responsabilidade de órgãos governamentais, empresas, associações ou similares
têm entrada, de modo geral, pelo seu próprio nome, por extenso.
• Exemplo
O IFCE é “uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e
multicampi, é especializada na oferta de: educação profissional e tecnológica, nas diferentes
modalidades de ensino […]” (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO CEARÁ, 2009, p. 5).
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Autor entidade

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
DO IFCE

• Quando a entidade tem uma denominação genérica, seu nome é precedido pelo nome do órgão
superior, ou pelo nome da jurisdição geográfica municipal, estadual ou federal à qual pertence.
• Exemplo
No texto:
“Um relatório de aula prática deve apresentar uma linguagem direta, simples, impessoal e
precisa” (CEARÁ, 2010, p. 12).

Na lista de referências:
CEARÁ. Secretaria da Educação. Manual de práticas laboratoriais: biologia-ensino médio.
Fortaleza, 2010. Disponível em: <https://goo.gl/hDHe65>. Acesso em: 13 mar. 2018.
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Sistema numérico
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• Neste sistema, a indicação da fonte é feita por uma numeração única e consecutiva em
algarismos arábicos, remetendo à lista de referências ao final do trabalho, na mesma ordem em
que aparecem no texto. Não se inicia a numeração das citações a cada página.
• Esse sistema não deve ser utilizado quando há notas de rodapé explicativas.
• A indicação da numeração pode ser feita acima da linha do texto em expoente à essa linha ou
entre parênteses, alinhada ao texto, após a pontuação que fecha a citação.
• Exemplos
No texto (numeração em expoente):
Há duas vertentes principais que envolvem a produção do conhecimento científico:
qualidade política e qualidade formal.1
Na dimensão epistemológica, Nonaka e Takeuchi baseiam seus estudos na distinção entre
33
conhecimento tácito e explícito.2
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O conhecimento científico “[...] abrange fatos concretos, positivos, e fenômenos perceptíveis
pelos sentidos, através do emprego de instrumentos, técnicas e produtos de observação”.3

No texto (numeração entre parênteses):
Há duas vertentes principais que envolvem a produção do conhecimento científico:
qualidade política e qualidade formal. (1)
Na dimensão epistemológica, Nonaka e Takeuchi baseiam seus estudos na distinção entre
conhecimento tácito e explícito. (2)
O conhecimento científico “[...] abrange fatos concretos, positivos, e fenômenos
perceptíveis pelos sentidos, através do emprego de instrumentos, técnicas e produtos de
observação”. (3)
34
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Na lista de referências:
1 DEMO, P. Metodologia científica em ciências sociais. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
2 NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. Criação do conhecimento na empresa: como as empresas
japonesas geram a dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
3 MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. São Paulo:
Atlas, 2003. Disponível em: <http://goo.gl/5wsfjq>. Acesso em: 13 mar. 2018. p. 79.
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Notas de rodapé
• Têm por finalidade prestar esclarecimentos ou fazer
considerações sobre certos aspectos que não devem ser
incluídos no texto para não interromper a sequência lógica
da leitura.
• Devem vir separadas do corpo do trabalho por um filete
de 5 cm a partir da margem esquerda.
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3.3.3 O processo de elaboração de normas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas
As normas da ABNT são elaboradas a partir da demanda apresentada pela
sociedade, por setores envolvidos ou por organismos regulamentadores. Essa
demanda é analisada por um ABNT/CB ou uma ABNT/ONS e, caso seja
identificada relevância na solicitação, é incluída no seu Plano de Normalização
Setorial (PNS) e encaminhada a uma Comissão de Estudo (ABNT/CE). Caso não
exista um ABNT/CB, uma ABNT/ONS ou uma ABNT/CE, é providenciada a
criação de uma Comissão de Estudo Especial (ABNT/CEE).
O Projeto de Norma Brasileira é elaborado pela ABNT/CE ou ABNT/CEE e
submetido a uma Consulta Nacional32 e qualquer interessado pode analisar e
emitir sua opinião a respeito do projeto. Após o período da Consulta Nacional, a
ABNT/CE analisa as considerações recebidas, aprova o Projeto ou o retorna a

• Devem constar na mesma página em que ocorre a
chamada numérica no texto, digitadas com espaçamento
simples (1,0) entre as linhas e alinhadas, a partir da
segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira letra da
primeira palavra, de forma a destacar o expoente, sem
espaço entre elas e com fonte tamanho 10.
Expoentes
destacados
pelo
alinhamento

fase de elaboração para reformulação. Após aprovado, o Projeto é homologado e
disponibilizado como Norma Brasileira, recebendo a sigla ABNT NBR e seu
número respectivo (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
[2005]).
Observa-se que a adoção de padrões normativos na elaboração dos
trabalhos acadêmicos garante mais qualidade, gera confiabilidade e facilita a
comunicação do conteúdo do trabalho. Há 12 normas33 em vigor no ABNT/CB –
014, que abordam toda a estrutura de um trabalho acadêmico (trabalhos de
conclusão de curso, artigos científicos, relatórios técnicos/científicos ou pôsteres
técnicos/científicos).
Observa-se que a adoção de padrões normativos na elaboração dos
trabalhos acadêmicos garante mais qualidade, gera confiabilidade e facilita a
comunicação do conteúdo do trabalho.

___________________________

Filete de 5 cm

32 Para analisar e votar nos Projetos de Normas Brasileiras é necessário apenas ter cadastro no
portal da ABNT (www.abnt.org.br). Na página Consulta Nacional
(www.abntonline.com.br/consultanacional), estão os projetos de norma organizados por
ABNT/CB ou ABNT/CEE.
33 Conferir o quadro com todas as normas vigentes sobre a normalização de trabalhos
acadêmicos com seus respectivos objetivos no Apêndice A.
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tamanho 10 e
espaçamento
simples (1,0)
entre as
linhas
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• As notas podem ser de dois tipos:
ü notas de referência (seção 11.1 do Manual de normalização de trabalhos acadêmicos do IFCE);
ü notas explicativas.

NOTA 5: Deve-se utilizar o sistema autor-data para as citações no texto e o sistema numérico para
notas explicativas.
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• “Notas usadas para comentários, esclarecimentos ou explanações, que não possam ser incluídos
no texto”.4
• A numeração é feita em algarismos arábicos, única e consecutiva para todo o trabalho.
• Exemplo
No texto:
O Projeto de Norma Brasileira é elaborado pela ABNT/CE ou ABNT/CEE e submetido a uma
Consulta Nacional e qualquer interessado pode analisar e emitir sua opinião a respeito do projeto.1
No rodapé da página:
1

4

Para analisar e votar nos Projetos de Normas Brasileiras, é necessário apenas ter cadastro no portal da ABNT (www.abnt.org.br) e acessar a
página Consulta Nacional (www.abntonline.com.br/consultanacional).

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002a, p. 2.
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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. Apresentação de citações: ABNT NBR 10520. Iguatu, CE, 2018.
Slides.
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