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CITAÇÕES  
 
 
De acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

NBR 10520, ago 2002: 
 
 

Para os efeitos desta Norma, aplicam-se as seguintes definições: 
3.1 citação: Menção de uma informação extraída de outra fonte. 
3.2 citação de citação: citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao 
original. 
3.3 citação direta: Transcrição textual de parte da obra do autor consultado. 
3.4 citação indireta: Texto baseado na obra do autor consultado. 

     
 
Citam-se os documentos originais utilizados, indicando as respectivas fontes na lista 

de referências no final do trabalho. São feitas de acordo com as normas da ABNT, NBR 6023 
de agosto de 2002, as p. 20 e 21:  

 
 
9 Ordenação das referências 
As referências dos documentos citados em um trabalho devem ser ordenadas de acordo com o 
sistema utilizado no texto, conforme NBR 10520. 
Os sistemas mais utilizados são: alfabético (ordem alfabética de entrada) e numérico (ordem 
de citação no texto). 

 
9.1 Sistema alfabético: 
[...]. Exemplos: 
Para Gramsci (1978) uma concepção de mundo crítico e coerente pressupõe a plena 
consciência de nossa historicidade, da fase de desenvolvimento por ela representada [...] 
Nesse universo, o poder decisório está centralizado nas mãos dos detentores do poder 
econômico e na dos tecnocratas dos organismos internacionais. (DREIFUSS, 1996). 
Os empresários industriais, mais até que os educadores são, precisamente, aqueles que hoje 
identificam tendências na relação entre as transformações pelas quais vêm passando o 
processo de trabalho, o nível de escolaridade e a qualificação real exigida pelo processo 
produtivo (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 1993). 
 
Na lista de referências: 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (Brasil). Educação básica e  formação 
profissional. Salvador, 1993. 
 

DREIFUSS, René. A era das perplexidades: mundialização, globalização e planetarização. 
Petrópolis: Vozes, 1996. 
 

GRAMSCI, Antonio. Concepção dialética da História. 2.ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1978. 
 
 
9.2 Sistema numérico 
No texto: 
[...] de acordo com as novas tendências de jurisprudência brasileira,1 é facultado ao magistrado 
decidir sobre a matéria... 
[...] todos os índices coletados para a região escolhida foram analisados minuciosamente2... 
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Na lista de referências: 
1 CRETELLA JÚNIOR, J. Do impeachment no direito brasileiro. [São Paulo]: Revista dos 
Tribunais, 1992. p.107. 
 

2 BOLETIM ESTATÍSTICO [da] Rede Ferroviária Federal. Rio de Janeiro, 1965. p.20. 
 
 
 
1 ASPECTOS FORMAIS DAS CITAÇÕES 
 
� Citações com menos de três linhas são incorporadas ao texto, vindo entre aspas e 

ordenadas pelos sistemas indicados acima. 
� As citações diretas que ultrapassarem três linhas devem vir em um parágrafo especial, 

dispensando-se as aspas, separadas do parágrafo anterior e posterior por uma linha a 
mais, fonte do tipo Arial, estilo normal, tamanho 11 e com recuo da margem esquerda 
igual ao dos parágrafos (1,25cm) e espaçamento simples. 

� Para citação de citação, utiliza-se o termo em latim apud, cujo significado é junto a ou 
em ou a expressão citado por. Se tratar de citação de citação direta, usar aspas simples. 
Deve ser evitada e só usar quando for indispensável e não tiver possibilidade de acesso 
ao original. 

� Nas citações de artigos de lei não se insere a fonte na nota de rodapé, pois já se menciona 
a Lei ou Código pertinente, logo após a menção do artigo. 

� Para dar ênfase a um trecho de citação, indicar a alteração, utilizando a expressão: 
grifou-se, entre parênteses, ao final da redação. Porém, se o destaque já constar no 
original, ao final menciona-se: grifo do autor. 

� Conforme a seguir, devem ser indicadas: 
a) supressões: [...] 
b) interpolações, acréscimos ou comentário: [    ] 
c) ênfase ou destaque: negrito; 
d) em língua estrangeira: itálico; 
e) títulos de capítulos, título de contratos ou de poemas vêm entre aspas. 

 
 
 
2 SISTEMA DE CHAMADA 
 
2.1 Sistema autor-data 
 
a) O autor não é incluído na frase que o cita:  

� O sobrenome do autor é seguido pelo ano de publicação, entre parênteses, separados por 
vírgula:  

“Dois conceitos fundamentais, em teoria do conhecimento, são os de sujeito e 
objeto.” (MATTAR, 2008: 35)  

� Dois autores são separados por ponto e vírgula: 
Há abreviaturas com a primeira sílaba ou com as primeiras letras [...]. 

(CAMARINHA; BRAYNER, 1992).  
 
b) O autor é incluído na frase que o cita:  

� A data de publicação é incluída após o sobrenome do autor:  
No seu romance e em seus contos, Rosa (1970) defende uma visão mística do 

homem.  
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� Dois autores têm seus nomes ligados por conjunção (e):  
  Camarinha e Brayner (1992) recomendam [...]  

 
c) Se houver indicação de página, ela é colocada após a data de publicação. A palavra página 

é abreviada (p.) ou por dois pontos (modo utilizado na instituição) 
O autor inicia o romance dizendo: "Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram briga de 

homem não. Deus esteja". (ROSA, 1970: l).  
Eco (1992: 17), distingue entre ocorrência e tipo de um signo.  

 
d) Publicações de um mesmo autor, saídas num mesmo ano, são indicadas pelo acréscimo de 

letra minúscula ao ano:  
Costa Lima (1992a); Costa Lima (l992b)  

 
 
2.1 Sistema numérico 
 
a) O sistema numérico não pode ser usado comitantemente para notas de referência e notas 

explicativas. 
 
b) Emprego de mais de uma referência para a mesma citação: os números são separados por 

vírgula; se elas são consecutivas e mais que duas, o primeiro e o último número são unidos 
por hífen: 

Há vários autores (1, 5) que tratam da relação entre literatura e psicanálise (3-7).  
Há vários autores1-5 que tratam da relação entre literatura e psicanálise.3-7  

 
b) O número remissivo pode aparecer após o nome do autor ou no final da citação:  

Oliveira15 afirma que existe conteúdo ideológico na obra de Guimarães Rosa.  
"Segundo Camarinha e Brayner, 'no plural das abreviaturas, acrescenta-se um –s: 

Exmos., Srs., Drs.; mas nas referências bibliográficas específicas as abreviaturas vão no 
singular: 30 p., p. 20-30, n. 7 e 8, v. 2 e 3 [...]”’13  

 
c) Quando a obra tiver mais de três autores, indica-se o primeiro seguido da expressão et al: 

França et al.7 recomendam o posicionamento anterior do sumário de um livro ou 
folheto.  

 
 
 
3 NOTAS DE RODAPÉ 

 
 Têm a finalidade de prestar esclarecimentos ou inserir no trabalho considerações 
complementares, cujas inclusões no texto interromperiam a seqüência lógica da leitura. São 
de dois tipos: bibliográficas ou de referências (informam ao leitor a fonte da citação feita) e 
explicativas (fazem um comentário marginal ao texto). A numeração das notas se faz por 
algarismos arábicos, devendo ser única e consecutiva. As notas de rodapé devem ser 
separadas do texto por um traço contínuo, de cerca de um terço da linha, fonte estilo normal, 
tamanho nove, espaço simples entre linhas.  
 Deve-se utilizar o sistema autor-data para as citações no texto e o numérico para notas 
explicativas. As notas de rodapé devem ser alinhadas, a partir da segunda linha da mesma 
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nota, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente e sem 
espaço entre elas e com fonte menor.  

3.1 Notas de referência 

� A primeira citação de uma obra, em nota de rodapé, deve ter sua referência completa. 
� Para as subseqüentes citações da mesma obra, utilizam-se as expressões abaixo, 

abreviadas quando for o caso: 
a) Idem – mesmo autor – Id.; 
b) Ibidem – na mesma obra – Ibid.; 
c) Opus citatum, opere citado – obra citada – op. cit.; 
d) Confira, confronte – Cf.; 
e) Passim – aqui e ali, em diversas passagens – passim; 
f) Loco citado – no lugar citado – loc. cit.; 
g) Sequentia – seguinte ou que se segue – et seq.; 
Obs.: as expressões constantes nas alíneas a), b), c) e d) só podem ser usadas na mesma 
página da citação a que se referem. 

� Nas páginas seguintes, para as subseqüentes citações da mesma obra, pode-se fazer a 
referência reduzida a seus elementos essenciais, com uma das seguintes formas: 
− Seqüência: autor (sobrenome em maiúsculas), data da publicação e  página.     

Ex.:   LAKATOS, 1991, p. 136.         (adotada na instituição) 
− Seqüência: autor (sobrenome em maiúsculas e nome abreviado), data da publicação e 

página.  
Ex.: LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica, p. 136. 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 
 

De acordo com a NBR-6023, referência bibliográfica é um conjunto padronizado de 
elementos descritivos, retirados de um documento, que permite sua identificação individual. 
Por documento, deve-se entender qualquer suporte que contenha informação registrada, 
formando uma unidade, que possa servir para consulta, estudo ou prova. Inclui impressos, 
manuscritos, registros audiovisuais e sonoros, imagens, entre outros.  

A ABNT permite que a relação das referências seja feita no rodapé de cada página, no 
fim de texto ou capítulo, ou em lista de referências, ao final do texto. Em trabalhos 
monográficos o normal é que apareçam no fim de cada capítulo, com indicação de página, e 
ao final do texto, sem a página consultada. Em artigo de periódicos, vêm no final do artigo. 
Quando feita no rodapé, primeiramente a referência bibliográfica é completa, após fica 
reduzida a seus elementos essenciais: autor, data, página. A referência antecede o texto de 
resenhas e resumos.  

Referências bibliográficas, inclui os documentos efetivamente consultados, e 
Bibliografia, consiste num levantamento bibliográfico geral, incluindo qualquer tipo de 
documento. Se os livros consultados, mas não citados forem em grande número, o 
pesquisador poderá indicá-los como Bibliografia consultada. (FRANÇA et al., 2001). 

A relação das referências em lista própria depende da maneira como foram citadas no 
texto. Se as citações forem numeradas à medida que surgirem no texto, a ordenação será pelo 
sistema numérico, obedecendo à ordem de citação; se as citações forem feitas com base na 
indicação do autor e data de publicação, a ordenação será pelo sistema alfabético.  

As regras de apresentação das referências incluem uma seqüência padronizada dos 
elementos essenciais e complementares, que devem ser alinhados apenas à esquerda, 
separados por pontuação, de acordo com um padrão internacional. O título de cada referência 
deve ser destacado por grifo, negrito ou itálico. A opção escolhida deve ser mantida em todas 
as referências de um mesmo documento.  
 

 
1 INICIANDO UMA REFERÊNCIA  
 

A forma de iniciar uma referência é chamada de "entrada". As formas usuais de 
entrada variam de acordo com a autoria pessoal ou entidade coletiva.  
a) Autor pessoal: a entrada é feita pelo sobrenome do autor: 

� Sobrenome simples:  
 MATTAR, João 
 HENRIQUES, Antonio; MEDEIROS, João Bosco. 
� Sobrenome composto:  
 BIGG-WITHER, Thomas P.  
 BOILEAU-DESPRÉAUX, Nicolas. 
� Sobrenome com indicação de parentesco:  
 ARRIGUCCI JR., Davi.   
 FAUSTO NETO, Antônio.  
� Sobrenomes compostos:  
 CASTELO BRANCO, Lúcia.  
 MONTEIRO LOBATO, José Bento.  
� Quando há mais de três autores, usa-se a expressão "et al." (et alii = e outros):  
 FRANCA, Júnia Lessa et al. 
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A ABNT relata que, em casos específicos, como 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.  

Quando houver indicação explícita de responsabilidade pelo conjunto da obra, em 
coletâneas de vários autores, a entrada deve ser feita pelo nome do responsável, seguida de 
abreviação, no singular, do tipo de participação (organizador, compilador, coordenador, etc.), 
entre parênteses. Ex.: COSTA LIMA, Luiz (Org.).  
 
b) Autor entidade 

� As obras de responsabilidade de entidade (órgãos governamentais, empresas, 
associações, congressos, seminários etc.) têm entrada pelo seu próprio nome, por 
extenso. 

  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: apresentação 
de citações em documentos: procedimento. Rio de Janeiro, 1988.  

 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Catálogo de teses da Universidade de São Paulo, 
1992. São Paulo, 1993. 467 p.  

 
CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 10., 
1979, Curitiba. Anais ... Curitiba: Associação Bibliotecária do Paraná, 1979. 3v.  

 
� Quando a entidade tem uma denominação genérica, seu nome é precedido pelo nome do 

órgão superior, ou pelo nome da jurisdição geográfica à qual pertence:  
 

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Diretrizes para a política 
ambiental do Estado de São Paulo. São Paulo, 1993. 35 p.  

 
BRASIL. Ministério da Justiça. Relatório de atividades. Brasília, DF, 1993. 28 p.   

 
� 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.  

 
BIBLIOTECA NACIONAL. (Brasil). Relatório da diretoria-geral. 1984. Rio de 
Janeiro, 1985. 40 p.  

 
BIBLIOTECA NACIONAL. (Portugal). O 24 de julho de 1833 e a guerra civil de 
1829-1834. Lisboa, 1983. 95 p.  

 
 

2 COMO ORGANIZAR UMA REFERÊNCIA 
 
2.1 Monografia no todo 
 

Inclui livro, folheto. trabalho acadêmico (teses, dissertações, entre outros), manual, 
guia, catálogo, enciclopédia, dicionário, etc.  
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� Os elementos essenciais são: autores, título (se houver), edição, local, editora e data de 
publicação.  

� Os elementos complementares são: indicações de outros tipos de responsabilidade 
(ilustrador. tradutor, revisor, adaptador, compilador, etc.); informações sobre 
características físicas do suporte material, páginas e/ou volumes. ilustrações. dimensões, 
série editorial ou coleção, notas e ISBN (International Standard Book Number), entre 
outros.  

 
a) Livros e folhetos  

SEQÜÊNCIA: AUTOR. Título: subtítulo. Edição. Local de publicação (cidade): Editora, 
data. Número de páginas ou volumes. (Nome e número da série).  
 

ALMEIDA, Maria José P.M. de; SILVA, Henrique César da (Org.). Linguagens, 
leituras e ensino da ciência. Campinas: Mercado das Letras, Associação de leitura do 
Brasil, 1998.206 p.  
 
BUYSSENS, Eric. Semiologia e comunicação lingüística. Trad. Izidoro Blikstein. 
3.ed. São Paulo: Cultrix, [s.d.]. 217 p.  
 

b) Dissertacões e teses  
SEQÜÊNCIA: AUTOR. Título: subtítulo. Ano de apresentação. Número de folhas ou 
volumes. Tipo de monografia (grau e área de concentração) - Nome da instituição, cidade, 
ano da defesa. (Se o ano de defesa for diferente, deve-se indicá-la.)  

 
COELHO, Haydée Ribeiro. Exumação da memória. 1989. 212 f. Tese (Doutorado 
em Teoria da Literatura e Literatura Comparada) - Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da USP, São Paulo.  
 
SANTOS. Luiz Cezar Silva dos. Sempre coca-cola: isso é que é sabor de 
modernidade. 2000. 243 f. Dissertação (Mestrado em Teoria da Literatura) - Faculdade 
de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.  
 
CASTRO, Maria de Fátima Ribeiro de. Manual brasileiro de acreditação 
hospitalar. 2001. 60 f. Monografia (Especialização em Auditoria Hospitalar) - 
Universidade Unimed, Belo Horizonte.  

 
c) Congressos, conferências  

SEQÜÊNCIA: NOME DO EVENTO, n., ano. Local de realização (cidade). Título ... 
subtítulo da publicação. Local de publicação (cidade): Editora, data de publicação. Número 
de páginas ou volumes.  

 
Anais de Congresso  

SIMPOSIO BRASILEIRO DE REDES DE COMPUTADORES. 13., 1995. Belo 
Horizonte. Anais ... Belo Horizonte: UFMG, 1995. 655 p.  

 
Proceedings de Encontro 

IUFOST INTERNATIONAL SYMPOSUIM OF CHEMICAL CHANGES DYRING 
FOOD PROCESSING, 1984. Valência, Proceedings... Valencia: Instituto de 
Agroquímica y Tecnologia de Alimentos, 1984.  
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Resumos de Encontro  

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

 
 
d) Referência legislativa  

SEQÜÊNCIA: NOME DO PAÍS, ESTADO OU MUNICÍPIO. Lei n., data (dia, mês, ano).  
Ementa. Dados; da publicação que transcreveu a lei ou decreto. Quando necessário, ao 
final da referência acrescentam-se notas relativas a outros dados necessários para 
identificar o documento.  

 
Constituição Federal  

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF: Senado, 1988.  

 
Decreto  

SÃO PAULO (Estado). Decreto n. 42.822, de 20 de janeiro de 1998. Dispõe sobre a 
desativação de unidades administrativas de órgãos da administração direta e das 
autarquias do Estado e dá providências correlatas. Lex - Coletânea de Legislação e 
Jurisprudência, São Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 1998.  

 
Lei  

BRASIL. Lei n. 8080, de 19 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, da organização e funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União, 20 de setembro de 
1990.  

 
Portaria  

BRASIL. Portaria n. 2297, de 30 de agosto de 1999. Designa o servidor José da Silva, 
inscrição n. 0035, ocupante do cargo de Professor Adjunto, nível 4, para exercer a 
função de Chefe do Departamento de Pesquisas da Faculdade de Letras, com mandato 
de dois anos. Diário Oficial da União, 29 de setembro de 1999.  

 
 
2.2 Monografia em parte  

 
Capítulos de livros, partes isoladas, trabalhos individuais apresentados em congressos, 

verbetes de enciclopédia e dicionário.  
 
a) Capítulos de livros  

SEQÜÊNCIA: AUTOR DO CAPÍTULO. Título do capítulo. In: AUTOR DO LIVRO. 
Título: subtítulo do livro. Número da edição. Local de publicação (cidade): Editora, data. 
Volume, número do capítulo (se houver), página inicial-final da parte.  

  
OLIVEIRA, Luiz Cláudio Vieira de. Uma literatura em busca de um autor. In: 
PAULINO, Graça; WALTY, Ivete (Org.). Teoria da literatura na escola: atualização 
para professores de I e II graus. Belo Horizonte: Lê, 1994. p. 115-120.  
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FONTANILE, Jacques. Ref1ets, transparences et nuages: les figures du visible. ln: 
OLIVEJRA, Ana Claudia; FECHINE, Yvana (Ed.). Semiótica da arte: teorizações, 
análises e ensino. São Paulo: Hacker, Centro de Pesquisas Sociossemióticas, 1998. p. 
21-44.  
 
 

A NBR 6023, de agosto de 2002, deixa duas possibilidades para a indicação de capítulos 
de livros, como se vê abaixo:  

 
SANTOS, F. R. dos. A colonização da terra do Tucujus. In: _____. História do 
Amapá: 1º grau. 2. ed. Macapá: Valcan, 1994. cap. 3.  
 
ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era modema. In: LEVI. G.; 
SCHMIDT,  J. (Org.). História dos jovens 2. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
p. 7-16.  
 
SANTOS, F. R. dos. A colonização da terra do Tucujus. In: _____ . História do 
Amapá: 1º grau. 2. ed. Macapá: Valcan, 1994. cap. 3, p. 15-24.  
 
ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI, G .. 
SCHMIDT,  J. (Org.). História dos jovens 2: a época contemporânea. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1996. p. 7-16.  

 
 
b) Trabalhos apresentados em congresso  

SEQÜÊNCIA: AUTOR DO TRABALHO. Título: subtítulo. In: TÍTULO DO EVENTO, 
n.,  ano,  local de realização. Título da publicação ... subtítulo. Local da publicação 
(cidade): Editora, data. Página inicial e final da parte referenciada.  

 
     Resumo de trabalho  

MINÉ, Elza. Maria Eduarda na TV (Eça de Queirós). In: CONGRESSO SEMINÁRIO 
NACIONAL MULHER & LITERATURA, 9., 2001, Belo Horizonte. Programa & 
Resumos ... Belo Horizonte: Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Alteridade, 
2001.  p. 62.  

 
     Trabalho publicado  

BRAYNER, A. R. A.; MEDEIROS, C. B. Incorporação do tempo em Anais de 
Congresso em SGBD orientado a objetos. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO 
DE DADOS, 9., 1994. São Paulo. Anais ... São Paulo: USP, 1994. p. 26-29.  

 
 
2.3 Publicação periódica como um todo (volume, fascículo, caderno ou outras)  
 

Inclui a coleção como um todo, fascículo ou número de revista, volume de uma série, 
número de jornal, caderno, etc. na íntegra, e a matéria existente em um número, volume ou 
fascículo de periódico (artigos científicos de revistas, editoriais, matérias jornalísticas. seções; 
reportagens, etc..  
Obs.: não se fará menção, aqui, à referência a toda a coleção de um título de um periódico.  
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SEQÜÊNCIA: TÍTULO DA PUBLICAÇÃO. Título da parte (se houver). Local de 
publicação (cidade): editora, numeração do volume, numeração do fascículo, ano. Número 
total de páginas. Informação sobre o tipo de publicação.  
 
Número especial de revista  

CONJUNTURA ECONOMICA. As 500 maiores empresas do Brasil. Rio de Janeiro: 
FGV, v. 38, n. 9, set. 1984. 135 p. Edição especial.  

 
   Suplemento de periódico  

PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS. Mão-de-obra e 
previdência. Rio de Janeiro: IBGE, v. 7, 1983. Suplemento.  

 
   Fascículo de revista  

DINHEIRO: revista semanal de negócios. São Paulo: Três, n. 148, 28 jun. 2000. 98 p.  
 
a) Artigo de publicações periódicas 

SEQÜÊNCIA: AUTOR. Título do artigo. Título do periódico, Local de publicação 
(cidade), n.o do volume, n.o do fascículo, páginas inicial-final, mês-ano.  

 
     Artigo de periódicos (revistas)  

 OLIVEIRA, Luiz Claudio Vieira de. Tradução e memória. Cadernos de lingüística e 
teoria da  literatura: ensaios de semiótica. Belo Horizonte. v. 7. n. 16, p. 135-149, 
dez. 1986.  

 
b) Artigo de jornal 

SEQÜÊNCIA: AUTOR. Título do artigo. Título do jornal, local, dia, mês, ano. n. ou 
título do caderno, seção ou suplemento, páginas inicial-final.  

 
ALMEIDA. Carlos Fernando Fortes. Guimarães Rosa: o vaqueiro eletrônico. Jornal 
do Brasil. Rio de Janeiro. 01 ago. 1959. Suplemento Dominical, p. 6.  

 
 
3 REFERÊNCIAS ELETRÔNICAS  
 

A ABNT recomenda que, após a referência normal de uma monografia, ou de parte 
dela, sejam acrescentadas informações relativas à descrição física do meio ou suporte.  

Para obras consultadas on line, acrescenta-se o endereço eletrônico, apresentado entre 
os sinais < >, precedido da expressão "Disponível em:" e a data de acesso ao documento, 
precedida da expressão "Acesso em:".  

Para publicações periódicas segue-se o mesmo processo. A ABNT ressalva o seguinte: 
pode ser necessário substituir as informações relativas à divisão do periódico (volume, 
fascículo, período de tempo abrangido pelo fascículo ou outras partes) por outra forma de 
divisão, característica do meio eletrônico.  
Exemplos:  
 
Enciclopédia  
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KOOGAN, A; HOUAISS, A (Ed.). Enciclopédia e dicionário digital 98. Direção geral de 
André Koogan Breikmam. São Paulo: Delta: Estadão, 1998. 5 CD-ROM. Produzida por 
Videolar Multimídia.  
 
Verbete de Dicionário  
POLÍTICA. In: DICIONÁRIO da língua portuguesa. Lisboa: Priberam Informática, 1998. 
Disponível em: <http://www.priberam.pt/d1DLPO>. Acesso em: 8 mar. 1999.  
 
Parte de Monografia  
SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Tratados e organizações ambientais em 
matéria de meio ambiente. In: _____.  Entendendo o meio ambiente. São Paulo, 1999, v. 1. 
Disponível em: <http://www.bdt.org. br/smalentendendo/atual.htm> . Acesso em: 8 mar. 
1999.  
 
Artigo de Revista  
SILVA, M. M. L. Crimes da era digital. Net, Rio de Janeiro, novo 1998. Seção Ponto de 
Vista. Disponível em: <http://www.brasilnet.com.br/contextslbrasilrevistas.htm> . Acesso em: 
28 nov. 1998.  
 
RIBEIRO, P. S. G. Adoção à brasileira: uma análise sócio-jurídica. Datavenia, São Paulo, 
ano 3, n. 18, ago. 1998. Disponível em: <http:/www.datavenia.inf.br/frameartirr.html> . 
Acesso em: 10 set. 1998.  
 
Matéria de Revista não assinada  
WINDOWS 98: o melhor caminho para atualização. PC World, São Paulo, n. 75, set. 1998. 
Disponível em: <http://www.idg.com.br/abre.htm>. Acesso em: 10 set. 1998.  
 
Matéria de Jornal assinada  
SILVA, I. G. Pena de morte para o nascituro. O Estado de São Paulo, São Paulo, 19 set. 
1998. Disponível em: <http://www.providafamilia.org/pena_morte_nascituro.htm>. Acesso 
em: 19 set. 1998. 
 
Artigo de Jornal científico  
KELLY, R. Electronic publishing at APS: its not jus online journalism. APS News Online, 
Los Angeles, nov. 1996. Disponível em: <http://www. aps.org/apsnews/1196/11965.html>. 
Acesso em: 25 nov. 1998.  
 
Matéria de Jornal não assinada  
ARRANJO tributário. Diário do Nordeste On-line, Fortaleza, 27 nov. 1998. Disponivel em: 
<http://www.diariodonordeste.com.br>. Acesso em: 28 nov. 1998.  
 
Congresso Científico  
CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPe, 4., 1996, Recife. Anais 
eletrônicos... Recife: UFPe, 1996. Disponível em: 
<http://wyvw.propesq.ufpe.br/anais/anais.htm>. Acesso em: 21 jan. 1997.  
 
Trabalho de Congresso  
SILVA, R. N.; OLIVEIRA, R. Os limites pedagógicos do paradigma da qualidade total na 
educação. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPe, 4., 1996, Recife. 
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Anais eletrônicos ... Recife: UFPe, 1996. Disponível em: 
<http://www.propesq.ufpe.br/anais/anais/educ/cd04.htm>. Acesso em: 21 jan. 1997. 
 
Trabalho de Seminário  
GUNCHO, M.R. A educação à distância e a biblioteca universitária. In: SEMINÁRIO DE 
BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS. 10., 1998, Fortaleza. Anais ... Fortaleza: Tec Treina, 
1998. 1 CD.  
 
Trabalho de Congresso  
SABROZA, P. C. Globalização e saúde: impacto nos perfis epidemiológicos das populações. 
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMI0LOGIA, 4., 1998, Rio de Janeiro. Anais 
eletrônicos ... Rio de Janeiro: ABRASCO, 1998. Mesa-redonda. Disponível em: 
<http://www.abrasco.com.br/epirio98/>. Acesso em: 17 jan. 1999.  
 
KRZYZANOWSKI, R. F. Valor agregado no mundo da informação: um meio de criar novos 
espaços competitivos a partir da tecnologia da informação e melhor satisfazer às necessidades 
dos clientes/usuários. In: CONGRESSO REGIONAL DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIAS 
DA SAÚDE, 3., 1996,  Rio de Janeiro. Interligações da tecnologia da informação: um elo 
futuro. Disponível em: 
<http://www.bireme.br/cgibin/crics3/texto?titulo+VALOR+AGREGADO+NO+MUNDO> 
Acesso em: 26 jan. 1999.  
 
 
2.4 DOCUMENTO DE ACESSO EXCLUSIVO EM MEIO ELETRÔNICO  
 

Inclui bases de dados, listas de discussão, BBS (site), arquivos em disco rígido, 
disquetes, programas e conjuntos de programas, mensagens eletrônicas, entre outros.  

Os elementos essenciais são: autor, denominação ou título e subtítulo (se houver), do 
serviço ou produto, indicações de responsabilidade, endereço eletrônico e data de acesso.  

Nota: No caso de arquivos eletrônicos, acrescentar a respectiva extensão à 
denominação atribuída ao arquivo.  
 
Banco de dados  
BIRDS from Amapá: banco de dados. Disponível em: 
<http://www.bdt.org/bdt/avifauna/aves>. Acesso em: 25 nov, 1998.  
 
ÁCAROS no Estado de São Paulo (Enseius concordis): banco de dados preparado por Carlos 
H. W. Flechtmann. In: FUNDAÇÃO TROPICAL DE PESQUISAS E TECNOLOGIA 
"ANDRÉ  TOSELLO". Bases de Dados Tropical: no ar desde 1985. Disponível em: 
<http://'www.bdt.org/bdt/acarosp>. Acesso em: 28 nov. 1998.  
 
Lista de Discussão  
BIOLlNE Discussion List. List maintened by the Bases de Dados Tropical, BDT in Brasil. 
Disponível em: <lisserv@bdt.org.br>. Acesso em: 25 nov. 1998.  
 
Homepage Institucional  
CIVITAS. Coordenação de Simão Pedro P. Marinho. Desenvolvido pela Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais, 1995-1998. Apresenta textos sobre urbanismo e 
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desenvolvimento de cidades. Disponível em: <http://www.2:csnet.com.brloamis/civitas.> 
Acesso em: 27 nov. 1998.  
 
Arquivo em disquete  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Biblioteca Central. Normas.doc. Normas para 
apresentação de trabalhos. Curitiba, 7 mar. 1998. 5 disquetes, 31/2 pol. Word for Windows 
7.0.  
 
Base de dados  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Biblioteca de Ciência e Tecnologia. Mapas. 
Curitiba, 1997. Base de dados em Microlsis, versão 3.7.  
 
Programa (Software)  
MICROSOFT Project for Windows 95, version 4.1: project planning software. [S.l.]: 
Microsoft Corporation, 1995. Conjunto de programas. 1 CD-ROM.  
 
Brinquedo Interativo CD-ROM  
ALLIE'S play house. Palo Alto, CA: MPC/ Opcode lnteractive, 1993. 1 CD-ROM. Windows 
3.1.  
 
Software Educativo CD-ROM  
PAU no gato! Por quê? Rio de Janeiro: Sony Music Book Case Multimidia Educational, 
[1990]. 1 CD-ROM. Windows 3.1  
 
E-mail  
ACCIOLY, F. Publicação eletrônica [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 
<mtmendes@uoI.com.br> em 26 jan. 2000.  
 
NOTA: As mensagens que circulam por intermédio do correio eletrônico dever referenciadas 
somente quando não se dispuser de nenhuma outra fonte para abordar o as em discussão. 
Mensagens trocadas por email têm caráter informal, interpessoal e efêmero e desaparecem 
rapidamente, não sendo recomendável seu uso como fonte científica ou técnica de pesquisa.  
 
 
2.5 REFERÊNCIAS COM NOTAS ESPECIAIS  
 

França et al. (1998), mencionam referências com notas especiais, das quais indica-se 
as comuns dentre as que enumeram:  
 
a)  Relatórios: 

CAMPOS, M. H. R. A universidade não será mais a mesma. Belo Horizonte: Conselho 
de Extensão da UFMG. 1984. 18 p. Relatório.  

 
b)  Entrevistas individuais, com entrada pelo nome do entrevistado:  

NAVA, Pedra. Pedra Nava: inédito Juiz de Fora: Esdeva. 1984. Entrevista concedida 
Ricardo Barbosa.  
 

LLANSOL, Maria Gabriela. Sintra; Portugal, 25 nov. 1996. 1 fita cassete (60 min.). 
Entrevista concedida a Rebecca Cortez de Paula Carneiro.  
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Entrevistas coletivas, com entrada pelo nome do entrevistador:  
CASTELLO BRANCO, Lúcia. Encontro com escritoras portuguesas. Boletim do Centro 
de Estudos Portugueses. Belo Horizonte, v. 13, n. 16, p. 103-114, jul./dez. 1993. 
Entrevista  

 
c) Trabalhos aceitos para publicação: faz-se a referência normal e acrescenta-se ao final: 

prelo.  
COELHO, Haydée Ribeiro. A recepção critica de Maira. Vertentes, São João del-Rey, n. 
12, p. 72-78, jul./dez. 1998. No prelo.  

 
d) Resumos:  

MIYAZAK1, Tieko Yamaguchi. Condição feminina em Sebastião Salgado. In: 
ENCONTRO INTERNAClONAL "A REPRESENTAÇÃO DA IMAGEM FEMININA", 
1., Londrina, 2001. Programação e resumos ... Londrina: UEL, 2001. p. 92. Resumo.  

 
e) Escritos mimeografados  

ALVES, Luiz Carlos. O modernismo de 22. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da 
UFMG, 1972. 20 p. Mimeografado.  

 
f) Trabalhos escolares e notas de aula:  

SOUZA, Eneida Maria de. Reelaboração do provérbio em Mário de Andrade. Belo 
Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, 1969. 10 f. Notas de aula.  

 
 
Informações adicionais: abreviatura do nome dos meses:  
 
Português:  
jan. - fev. - mar. - abr. - maio - jun. - jul. - ago. - set. - out. - novo - dez.  
 
Espanhol:  
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 
diciembre  
ene. - feb. - mar. - abr. - mayo - jun. - jul. - ago. - set. - oct. - novo - dic.  
 
Italiano:  
gennnaio, febraio, marzo, apri1e, maggio, giugno, giuglio, agosto, settembre, ottobre, 
novembre, dicembre, decembre.  
gen. - feb. - mar. - apr. - mago - giug. - giugl. - ago. - set. - ott. – nov. - dic. dec.  
 
Francês:  
janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, setembre, octobre, novembre, decembre 
jan. - fév. - mars - avr. - mai - juin - juil. - aoút - sept. - oct. - novo - dec.  
 
Inglês:  
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, 
December  
Jan. - Feb. - Mar. - Apr. - May - June - July - Aug. - Sept. - Oct. - Nov. - Dec.  
 
Alemão:  
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Januar, Februar, Marz, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, 
Dezember  
Jan. - Feb. - Marz - Apr. - Mai - Juni - Juli - Aug. - Sept. - Okt. -Nov. - Dez.  
 
 
2.6 REGRAS GERAIS PARA A APRESENTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA  
 
▪ As referências bibliográficas são alinhadas à margem esquerda do documento. Usa-se 

espaço simples entre linhas e espaço duplo entre referências; 
▪ Os elementos de uma referência devem ser separados por dois espaços. No entanto, por 

comodidade datilográfica, pode-se usar apenas um espaço após o sinal de pontuação; 
▪ Indicam-se entre colchetes os elementos que não figuram na obra referenciada:  

• [S.l.] sem local: quando não se sabe o local da publicação; 
• [s.d.] sem data: quando esta não pode ser localizada na publicação; 
• [s.n.] sem nome: quando o nome da editora não aparece; 
• [s.n.t.] sem notas tipográficas: na ausência de local, data e editora; 

▪ Só se indica a edição a partir da segunda edição: 2. ed. (português e espanhol); 2nd ed. 
(inglês); 2. Aufl. (alemão); 2e. ed. (francês);  

▪ Se a edição for revista e aumentada (ampliada), indica-se abreviadamente: 2. ed. rev.  
aum.; 

▪ Quando houver várias editoras, pode-se indicar apenas a mais importante; 
▪ Se aparecerem vários locais de publicação, indica-se o primeiro deles; 
▪ Os nomes são transcritos tal como figuram no trabalho referenciado. P. ex.: BILAC, 

Olavo (e não BILAC, Olavo Braz Martins dos Guimarães).  
▪ Quando a obra tem até três autores, mencionam-se todos na entrada, na ordem em que 

aparecem na publicação. P. ex.: OLIVEIRA, Luiz; RIBEIRO, Rafael; SANTOS, Sônia. 
▪ Se há mais de três autores, mencionam-se até os três primeiros seguidos da expressão "et 

al". P. ex.: 
VIEIRA, Natália et al.  
VIEIRA, Natália; OLIVEIRA, Elisa et al.  
VIEIRA, Natália; OLIVEIRA, Elisa; RIBEIRO, Rafael et al..  

▪ Obras constituídas de vários trabalhos ou contribuições de vários autores entram pelo 
responsável intelectual (organizador, coordenador, ele.) se em destaque na publicação, 
seguido da abreviação da palavra que caracteriza o tip0 de responsabilidade, entre 
parênteses. P. ex.:  
MENDES, Laura Belchior; OLIVEIRA, Luiz Claudio Vieira de (Org.). A astúcia das 
palavras. Belo Horizonte: UFMG. 1998. 158p.  

▪ Para projetos de pesquisa e relatórios. deve-se citar o nome de todos os autores;  
▪ Se o sobrenome do autor terminar por indicação de parentesco (Filho, Neto, Sobrinho, 

Júnior), a entrada se faz pelo sobrenome anterior; 
▪ Se a publicação indicar, em lugar dos meses, as estações do ano ou as divisões do ano em 

trimestres ou semestres, etc., transcrevem-se as primeiras tal como figuram na publicação 
e abreviam-se as últimas. P. ex.: Summer 1987;  2. trim. 1987;  2. sem. 1998. 

▪ Quando a publicação só tem um volume, indica-se o número de páginas, seguido da 
abreviatura "p.". P. ex.: 260 p.  

▪ Quando a publicação tem mais de um volume, indica-se o número destes seguido da 
abreviatura "v.". P. ex.: 3 v. 

▪  Os números das páginas, inicial e final, de parte de publicações avulsas e de artigos de 
periódicos, são precedidos da abreviatura "p.". P.ex.:  p.7-112. 
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▪ Quando a publicação não for paginada, ou paginada irregularmente, registra-se da 
seguinte forma: "não paginada" ou "paginação irregular"; 

▪ Indicam-se as ilustrações de qualquer natureza pela abreviatura "il.";  
▪ A referência à tradução vem após o título. P.ex.:  

COMPAGNON, Antoine. O demônio da teoria. Tradução de Cleonice Paes Barreto 
Mourão. Belo Horizonte: UFMG, 1999.  

▪ A ordenação da lista pode ser alfabética, sistemática (por assunto) ou cronológica. As 
referências devem ser numeradas consecutivamente, em ordem crescente. 

▪  O nome do autor de várias obras referenciadas sucessivamente pode ser substituído, nas 
referências seguintes à primeira, por um travessão. P. ex.:  

 

COVIZZI, Lenira Marques. Prefácios travestidos. O Estado de São Paulo, São Paulo, 14 
jun. 1969. Suplemento Literário, p. 2.  

 
______. O insólito em Guimarães Rosa e Borges. São Paulo: Ática, 1978. 156 p. 
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