GUIA SOBRE
REFERENCIAS/CITAÇÕES
BIBLIOGRÁFICAS

As Referências devem ser escritas
conforme a ABNT NBR 6023 de agosto
de 2003, que preconizam:
 a) o sobrenome do autor, seguido das
iniciais do(s) prenomes;
 b) o título da obra em negrito e demais
informações em parágrafo justificado,
sem recuo nas linhas inferiores.














A pontuação deve ser única para todas as referências,
isto é, os elementos e sub elementos devem ser
separados por pontuação conforme indicação nos
exemplos.
O destaque tipográfico deve ser consistente:
- maiúsculas para sobrenome do autor e iniciais dos
prenomes
SILVA, M.A.
- maiúsculas para entidades coletivas, nome de evento,
primeira palavra do título quando iniciam a referência
CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO
PESTICIDE residues detected in 61 % of ali U.S.
produce
REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE
ZOOTECNIA
REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL.
Faculdade de Agronomia.

Usar negrito para título de publicações
referenciadas no todo e título de periódico.
O subtítulo não deve ser negritado.
 Exemplo:
 QUADROS, S.A.F. de; LOBATO, J. F. P.
Efeitos da lotação animal na produção de
leite de vacas de corte primíparas e no
desenvolvimento de seus bezerros.
Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa,
v.26, n. 1, p.27-33, 1997.


REFERÊNCIAS
Relação de obras citadas pelo autor em
livros, artigos de periódicos, teses,
relatórios técnicos, etc. utilizadas na
elaboração do texto.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
Relação de documentos consultados e não
citados no texto.
texto. Geralmente relaciona Bases
de Dados, informatizadas ou impressas, que
permitem recuperação por autor, data, assunto,
etc., e outros tipos de publicações.

1. DICAS

-Digitar as Referências em espaço simples deixando um
espaço duplo entre uma e outra, para melhor
visualização.
-Dar um espaço após o uso das pontuações, para
separação dos elementos.
-Alinhar no primeiro caracter à esquerda todas as linhas
de cada referência.
-Separar os autores por ponto e vírgula ( ; ).

2. APRESENTAÇÃO DOS
ELEMENTOS DE REFERÊNCIA
2.1 Autoria
Autor é o responsável intelectual pela criação do conteúdo intelectual ou
artístico de um documento. Ele pode ser:
2.1.1 Autor pessoal
Inicia-se a entrada pelo último sobrenome, em letras maiúsculas, seguido
pelo(s) prenome(s) abreviado(s) ou não. Emprega-se vírgula entre o
sobrenome(s) e o(s) prenome(s).
Ex: RIBEIRO, D. Maíra. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.
2.1.1.1 Até 3 autores
Documento elaborado por até 3 autores, faz-se a referência de todos,
separados com ponto e vírgula (;).
Ex: VEIGA, R. A. A.; CATÂNEO, A.; BRASIL, M. A. A. Elaboração de um
sistema integrado de computação para quantificação da biomassa florestal.
Científica, São Paulo, v. 17, n. 2, p. 231-236, 1989.

2. APRESENTAÇÃO DOS
ELEMENTOS DE REFERÊNCIA

2.1.1.2 Mais de 3 autores
Documento elaborado por mais de 3 autores, indica-se apenas o
primeiro, acrescentando a expressão et al.
COOK-GUMPERZ, J. et al. A construção social da alfabetização.
Tradução de D. Batista; Revisão Técnica de R. M. H. Silveira. Porto
Alegre: Artes Médicas, 1991.
BARBEDO, C. J.; NAKAGAWA, J.; BARBEDO, A. S. C.; ZANIN, A. C.
W. Qualidade fisiológica de sementes de pepino cv. Pérola, em função da
idade e do tempo de repouso pós-colheita de frutos. Pesquisa
Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 32, p. 905-13, 1997.
NOTA: Quando a menção de todos os nomes for indispensável para
certificar a autoria, é facultado indicar todos, separados por ponto e
vírgula (;).

2. APRESENTAÇÃO DOS
ELEMENTOS DE REFERÊNCIA
2.1.2 Sobrenome(s) que indicam parentesco(s)
Sobrenomes que indicam parentesco (Júnior, Filho, Neto,
Sobrinho) não são considerados como entrada, devem aparecer
após o sobrenome do autor.
PELCZAR,J.M.Jr. Microbiologia: conceitos e aplicações. 2. ed.
Tradução de S.F. Yamada; T.V. Nakamura; B.P. Dias Filho. São
Paulo: Makron Books, 1996. 2 v.
VENTURINI FILHO, W. G. Tecnologia de cerveja. Jaboticabal:
Funep, 2000. 83 p.
BALLARD, A. L.; SLOAN, E.D.Jr. Structural transitions in
methane+ethane gas hydrates-part II: modeling beyond incipient
conditions. Chemical Engineering Science, Amsterdan, v. 55, n. 26,
p. 5773-5782, 2000.
Nota: Conservar o grau de parentesco conforme o uso no idioma do
documento.
Em Português: FERREIRA NETO,S.L.; SOARES FILHO,C.F.
Em Inglês: SLOAN, E.D.Jr.; SMITH, C.S.Jr.

2. APRESENTAÇÃO DOS
ELEMENTOS DE REFERÊNCIA

Sobrenome ligados por hífen
ROQUETE-PINTO, E. Rondônia. 6. ed. São Paulo: Ed.
Nacional, 1975. Brasiliana, 39).
JIMÉNEZ-LÓPEZ, V. Oral rehabilitation with implantsupported prosthesis. Chicago: Quintessence, 1999. 350 p.
SAINT-EXUPÉURY, A. O pequeno príncipe. 41. ed. Rio
de Janeiro: Agir, 1992. 95 p.

2. APRESENTAÇÃO DOS
ELEMENTOS DE REFERÊNCIA
2.1.5 Autor entidade

Obras de responsabilidade de entidade coletivas, indica-se:

Entidades independentes: entra-se diretamente pelo nome
completo da entidade, escrito em letras maiúsculas.
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Anuário estatístico
2001. São Paulo, 2001. 205 p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR
6023: informação e documentação, referências, elaboração.
Rio de Janeiro, 2000. 22 p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA CONSTRUÇÃO
INDUSTRIALIZADA. Manual técnico de caixilhos-janelas.
São Paulo: Pini, 1991. 213 p.

2. APRESENTAÇÃO DOS
ELEMENTOS DE REFERÊNCIA
2.2.2 Periódico
Periódico no todo: indica-se o nome completo do título do periódico, sem
abreviatura em maiúscula.
REVISTA DE ENGENHARIA E CIÊNCIAS APLICADAS. São Paulo: Ed.
UNESP, 1993-. Anual. ISSN 0104-6314.

Artigo de periódico
AUTOR do artigo. Título do artigo. Título do periódico, (abreviado ou não),
cidade de publicação, v. seguido do número do volume, n. seguido do número
do fascículo, p. seguido dos números da página inicial e final, separados entre
si por hífen, mês abreviado(se houver). Ano.

ASSIS, M. N. B.; NAHAS, M. V. Aspectos motivacionais em
programas de mudança de comportamento alimentar. Rev. Nutr.,
Campinas, v.12, n.1, p. 33-41, 1999.
HOOD, D. W. The utility of complete genome sequences in the study
of pathogenic bacteria. Parasitology, Cambridge, v.118, suppl, p.
S3-S9, 1999.

2. APRESENTAÇÃO DOS
ELEMENTOS DE REFERÊNCIA
2.3 Edição
Indica-se edição, a partir da segunda, quando mencionada na obra, em
algarismo(s) arábico(s) seguido de ponto e abreviatura da palavra edição no
idioma da publicação.
2. ed.
2. aufl.
2nd ed.
3rd ed.
4th ed.
Nota: indicam-se emendas e acréscimos à edição de forma abreviada.
rev. – revisada; aum. – aumentada;
Ex.: 3. ed. rev. e aum.(terceira edição revisada e aumentada)
MAGOSSI, L.R.; BONACELLA, P.H. Poluição das águas. 14. ed.
São Paulo: Moderna, 1990.
ATKINS, P.W. Quanta. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1991.
GRECO FILHO, V. Tóxicos: prevenção-repressão, comentários à Lei n. 6.368,
de 21.10.1976. 5. ed. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 1987.

2. APRESENTAÇÃO DOS
ELEMENTOS DE REFERÊNCIA
2.4 Local de publicação
O nome do local(cidade) deve ser indicado tal como aparece na publicação
referenciada

4.4.1 Locais homônimos
No caso de locais homônimos acrescenta-se a unidade federativa de
forma abreviada ou o nome do país.
Viçosa, MG
Viçosa, RJ
Viçosa, AL
4.4.2 Mais de um local
Quando houver mais de um local para uma só editora, indica-se o primeiro ou
o mais destacado.
4.4.3 Local subentendido
Quando o local não aparece no documento, mas pode ser identificado,
indica-se entre colchetes.
LESSA, O. O índio cor de rosa: evocação de Noel Nutels. [Rio de
Janeiro]:
Codecri,
1978.
4.4.4
Sem local
Utilizar a expressão sine loco, de forma abreviada entre colchetes [S.l.],
quando não localizar o local de publicação.
HOMEM, H. Neste e noutros natais. 2. ed. [S.l.]: Edições Salmo & Cordel,
1986.

2. APRESENTAÇÃO DOS
ELEMENTOS DE REFERÊNCIA
2.6.2 Referências em vários volumes

Indicam-se as datas do primeiro e do último volume
utilizados, separadas por hífen.
LEHNINGER, A. L. Bioquímica. 2. ed. Tradução de J.R.
Magalhães. São Paulo: Edgard Blücher, 1976 - 1977. 4 v.
. Em monografias em curso de publicação indica-se a
data inicial seguida de hífen.
TROTSKI, L. Stalin. Tradução de V. Azevedo. São Paulo:
CHED, 1980 –
. Em monografias de publicação encerrada indica-se a
data inicial e a data do último volume publicado,
separadas por hífen.
MARQUES, B. Os grandes teólogos do século vinte.
São Paulo: Paulinas, 1979 – 1981. 3 v.

Artigos em periódicos e anais de
congressos:


KAPLAN, M.A.C.; FIGUEIREDO, M.R.;
GOTTIEB, O.R. Produtos Naturais da
Amazônia: São renováveis e valem mais
que ouro. Ciência Hoje, v.18, n.108, p.
65-67, 1995.



Segunda ocorrência do mesmo autor



GOFFMAN,E. Encourters: two studie in
the sociology of interaction. Indianápolis:
Bobbs-Merrill Educational Publishing.
1961.
___________. A representação do eu na
vida cotidiana. Petrópolis: Vozes. 1983.

2. APRESENTAÇÃO DOS
ELEMENTOS DE REFERÊNCIA

Dissertações, teses e/ou outros trabalhos acadêmicos
AUTOR. Título. data de depósito. Número de volumes ou
folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em...)
(ou) Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em...)
(ou) Dissertação (Mestrado em...) (ou) Tese (Doutorado
em...) - Faculdade de... (ou) Instituto de..., Universidade por
extenso, Cidade da defesa, data da defesa mencionada na
folha de aprovação, se houver.
SILVA JÚNIOR, C. A. A escola pública como local de
trabalho. 1990. 136 f. Tese (Livre – Docência) –
Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual
Paulista, Marília.

Para tese, dissertação,
monografia.


SANTANA, H. B. Desenvolvimento de
uma Metodologia para a Determinação
da Solubilidade de Óleos Essenciais
em Dióxido de Carbono. Campinas,
1995. 15p. Exame de Qualificação (Mestre
em Engenharia de Alimentos) - Faculdade
de Engenharia de Alimentos, Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP).

Trabalhos de Conclusão de Curso


QUEBEC, Viviane. A fenomenologia de
Husserl segundo a perspectiva da
Teoria do Conhecimento: 2001. 62 f.
Trabalho de Conclusão de Curso
(Bacharel em Filosofia) – Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas, UERJ, Rio
de Janeiro, 2001.

*Dissertação


MACHADO, Wiliam César Alves.
Reflexão sobre a prática profissional
do enfermeiro. 1988. 234 f. Dissertação
(Mestrado em Enfermagem) – Escola de
Enfermagem Alfredo Pinto, UNIRIO, Rio
de Janeiro, 1988.

Teses


MACHADO, Wiliam César Alves
Machado. Eros e Thanatos nas
Experiências dos Enfermeiros. Rio de
Janeiro: 1996. 169 f. Tese (Doutorado) –
Escola de Enfermagem Anna Nery,
Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, 1996.

Ao referenciar Resumo ou Abstract seguir formato padrão de
Referência de Periódico, indicando em notas: Resumo ou
Abstract, de acordo com a língua do título do artigo.

RESUMO
OU
ABSTRACT

MENDELSOHN, R., KOREL, B. I. Death in
chronics diseases. Gastroenterology, v. 98, n. 5,
pt.2, pA192, 1990. Abstract.
Publicado em bibliografias ou abstracts
JOHNSON, D. A.; BAUDOIN, A. B. A. M. Mode
of infection and factors affecting disease
incidence of loose smut of crabgrass.
Biological Control, Orlando, v. 10, n. 2, p.
92-97, 1997. In: Weed Abstracts,
Wallingford, v. 47, n. 9, p. 535, 1998. Abstract
3715.

Livro (considerado no todo):






SCHENK, E. O Apicultor Brasileiro: guia
completo da apicultura no Brasil. 6. ed. Germano
Gundlach &CIA. : Porto Alegre, 1925 p.166 – 169.
McHUGH, M.; KRUKONIS, V. 1986. Supercritical
Fluid Extraction: principles and practice.
Butterworths, Boston.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS DA
ALIMENTAÇÃO. Compêndio da Legislação de
Alimentação: consolidação das normas e
padrões de alimentos. 5. rev. São Paulo, 1992. v.1.

Capítulo de livro



SGARBIERI, V.C. Composição e
Valor Nutritivo do Feijão (Phaseolus
vulgaris, L.) In: BULISANI, E. A. (Ed.)
Feijão: fatores de produção e
qualidade. Campinas: Fundação
Cargill, 1987. Cap.5,

Trabalho mimeografado



CRUZ, Isabel Cristina Fonseca da.
Pesquisar se aprende pesquisando.
Niterói, NEPAE/UFF, 2001. Mimeografado

Artigo de jornal
CRUZ, Isabel Cristina Fonseca da.
Racismo. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro,
20 fev. 1995. Seção de Cartas. p. 5.
 MACHADO, Wiliam César Alves. Vitimas
da seca. O Globo, Rio de Janeiro, Carta
dos Leitores, 21 jun. 2001. p.6.


matéria não assinada de jornal



MERCOSUL é prioridade na nova política
externa brasileira, Jornal do Brasil, Rio
de Janeiro, p. 3, 25 abr. 2003.

Trabalho apresentado em evento







Eventos referenciados no todo
Formato:
NOME DO EVENTO, número (em arábico,
exceto o primeiro), ano, cidade de realização.
Título. Cidade de publicação: Publicador (se
não for o próprio evento), ano de publicação.
Indicação de páginas, folhas ou volumes. Notas.
Exemplo:
CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO
SOLO, 24.,1997, Rio de Janeiro. Resumos...
Rio de Janeiro: SBCS, 1997. 494 p.

Trabalho apresentado em evento






Formato:
AUTOR(es). Título do trabalho. In: NOME DO
EVENTO, número (em arábico, exceto o
primeiro), ano, cidade de realização. Título.
Cidade de publicação: publicador (se não for o
próprio evento), ano de publicação. Indicação
de páginas consultadas.
Exemplo:
GIONGO, V. et al. Complexo de alumínio, em
sistemas de culturas no sistema plantio direto.
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA
DO SOLO, 24., 1997, Rio de Janeiro. Resumos
... Rio de Janeiro: SBCS, 1997. p. 408.

Trabalho em meio eletrônico




MACHADO, Wiliam César Alves. DEFICIENTES X
SERVIÇOS DE SAÚDE: Uma sintonia necessária
– Perfil da Realidade. Revista Eletrônica de
Enfermagem (online), Goiânia, v.3, n.1, jan./jun.
2001. Disponível em:
<http://www.fen.ufg.br/revista4/defi.html> . Acesso
em 17 mar. 2003.
CRUZ, Isabel Cristina Fonseca da. Consulta de
Enfermagem ao Cliente Hipertenso. Rio de
Janeiro.Editora da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, 1989. Disponível em: <
http://www.uff.br/nepae >. Acesso em: 30 mai. 2001.

Trabalho em meio eletrônico



CRUZ, Isabel Cristina Fonseca da.
Consulta de Enfermagem ao Cliente
Hipertenso. Rio de Janeiro. Editora da
Universidade Federal do Rio de Janeiro,
1989. CD-ROM. Produzido por
NEPAE/NESEN Multimídia.

Fitas de vídeo








Formato:
AUTOR(ES). Título. Número da edição (exceto
a primeira) Cidade de publicação Publicador,
ano. Tipo de material (Duração em minutos).
Sistema de gravação. Sistema de cor. Notas.
Exemplos:
HIDROPONIA prática: como produzir alface sem
terra. Curitiba: Agrodata Vídeo, [199-]. 1 fita de
vídeo-cassete (21min). VHS. NTSC, son., color.
HORTA o ano todo. Produção de CESAR, L.A.C
Curitiba : Agrodata Vídeo, [199-]. 1fita de vídeocassete (40min). VHS.NTSC, son., color.

Documentos/informações
obtidas via CD-ROM






Exemplos:
3.1 Monografia em CD-ROM
FUNDAÇÃO CARGILL. Biblioteca Virtual de
Publicações Técnicas. São Paulo: Cargill,
1998. v.1. 1 CD-ROM. Produzido por Prosoma
Informática.
LORENZI, H., SOUZA, H. M. Plantas
ornamentais no Brasil: arbustivas, herbáceas
e trepadeiras. Nova Odessa: Plantarum, 1996. 1
CD-ROM










Informação verbal (discussões em seminários,
anotações de aula, discursos, comunicação
informal em geral)
Formato:
AUTOR DO DEPOIMENTO. Assunto ou título.
Local do depoimento(cidade),
instituição, data em que a informação foi
proferida. Nota indicando o tipo de depoimento.
Exemplo:
LAWTON, Geoff. Curso Internacional de
Permacultura para os Trópicos. Manaus,
Escola Agrotécnica Federal de Manaus, 12 dez.
1998. Anotações do curso.





SOMENTE são relacionados nas referências
bibliográficas apenas as fontes ou autores
citados anteriormente no corpo do texto.
As obras consultadas que possibilitaram o
estudo do autor sobre o assunto, mas, que
não foram citadas no corpo do texto, não
devem constar das referências. Podem,
contudo, fazer parte de uma seção
denominada bibliografia consultada ou
leitura recomendada.

Citação livre, indireta ou paráfrase
 São aquelas que reproduzem idéias e
informações do documento, sem
transcrever as palavras do autor.


Citação direta ou textual
 É a transcrição literal de textos de outros
autores. É reproduzida entre aspas. É
obrigatória a indicação da página de onde
foi retirada a citação.
 Exemplo:
 "Existem no mercado alguns produtos
químicos recomendados para o controle
de pragas de plantas ornamentais."
(HEINECK, 1995, p.75)








Citação de citação
No texto deve-se citar o sobrenome do autor do
documento não consultado no original, seguido
da expressão apud ou citado por, o sobrenome
do autor do documento efetivamente consultado
e ano.
Exemplo:
"Nota-se que até aos 40 dias, aproximadamente
um terço do Ca, Mg e S é absorvido, sendo que
o N e K é absorvido em 50% neste mesmo
período." (LORENAZ & BARTZ apud
FERNANDES et al., 1981, p.147)

Regras gerais para citações




Autor, ano
a) o sobrenome do autor, seguido do ano
separado por vírgula;
b) a localização da citação do autor deve ser
realizada no texto, no mesmo parágrafo que
foi referenciado seguido das palavras
“segundo/conforme Fulano (19XX), . . .” ou
quando ao final “. . . (FULANO, 19XX).”.





autor-data, também conhecida como
americana.
Exemplo: (WERNECK, 1999, p. 32), ou,
conforme Werneck (1999, p. 32).
Observe que fora do parênteses aparece
com letra minúscula, e dentro do
parênteses, com letra maiúscula.

Regras gerais para citações
c) quando a obra tem até três (=<3)
autores, mencionam-se todos, p. ex.:
(KAPLAN, FIGUEIREDO & GOTTIEB,
1998)
 d) quando são mais que três (>3), usa-se
o primeiro seguido da expressão et al., p.
ex.: (MARQUES et al., 1998);







Quando as citações forem de mais de três
linhas, devem ser feitas em parágrafo, a 4
centímetros da margem esquerda, com letra 11,
sem aspas.
Segundo Lecoq (2000, p. 177),
O universo conspira a favor de todos aqueles
que sinceramente amam a vida e a natureza. É
por meio do amor que alcançarás tua unidade
interna e externa, tua liberdade. O futuro será
construído com suas ações de hoje. Senti
alegria dentro de ti e teu futuro será alegre.
Senti o amor universal, espontâneo e
incondicional em ti e ele será parte de teu
futuro.

CUIDADOS NECESSÁRIOS


O texto deverá ser escrito no impessoal ou a
primeira pessoa do plural, mas jamais
alternadamente, ou seja, uma vez escolhida
a forma de apresentação do texto, a mesma
deverá ser utilizada até o final. Exemplo:
Pesquisou-se..., concluiu-se..., análises do
assunto mostraram..., ou, pesquisamos...,
concluímos que..., nossa análise mostrou
que... A sugestão é que seja utilizada a
forma impessoal, porque é a mais usual nos
congressos científicos.



Tabelas e figuras deverão ser inseridas
sempre antecedidas ou acompanhadas de
comentários, pois elas servem para
ilustrar e não para substituir o texto. Além
disso, no próprio texto, ela deve ser
expressamente mencionada. Exemplo: a
Figura 5 apresenta...; os dados podem ser
visualizados abaixo (Tabela 3).

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023:
informação e documentação: referências - elaboração. Rio de Janeiro,
2002.
CRUZ, A . C.; PEROTA, M.L.L.R.; MENDES , M.T.R. Elaboração de
referências:
(NBR 6023/2002). 2. ed. Rio de Janeiro: Interciência; Niterói:
Intertexto, 2002.
GRUPO DE TRABALHO NORMALIZAÇÃO DOCUMENTÁRIA DA
REDE DE BIBLIOTECAS DA UNESP. Normalização documentária
para a produção científica da UNESP. São Paulo: Coordenadoria
Geral de Bibliotecas - UNESP, 2003. Disponível em:
http://www.cgb.unesp.br. Acesso em: 15 abr. 2003.

