Sistema de Bibliotecas

Modelos de Referências
De acordo com a NBR 6023/Ago 2002
INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO - REFERÊNCIAS - ELABORAÇÃO

Referência Bibliográfica: conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um
documento que permite sua identificação individual.
Elementos Essenciais: são as informações indispensáveis à identificação do documento.
São estritamente vinculados ao suporte documental e variam, portanto, conforme o tipo.
Elementos Complementares: são informações que acrescentadas aos elementos
essenciais, permitem melhor caracterizar os documentos. Indicação de outros tipos de
responsabilidade, ilustrador, tradutor, revisor, adaptador, compilador etc.

OBSERVE
-

Onde utilizar letras maiúsculas e minúsculas;

-

Alinhar somente a margem esquerda e de forma a se identificar individualmente cada
documento, em espaço simples e separados entre si por espaço duplo;

-

Os elementos essenciais e complementares da referência devem ser apresentados em
seqüência padronizada;

-

O recurso tipográfico (negrito, grifo ou itálico) utilizado para destacar o elemento do título
deve ser uniforme em todas as referências de um mesmo documento;

-

Travessão com 6 espaços para substituir o nome do autor quando já tiver sido citado
anteriormente ou quando o autor do capítulo for o mesmo da obra como um todo;

-

As abreviaturas devem seguir a norma NBR-10522;

-

Os nomes dos autores devem ser separados por ponto e virgula, seguido de espaço e
se optar para abreviar o primeiro nome do autor, seguir o mesmo padrão para todas as
referências;

-

Autoria desconhecida, a entrada é feita pelo título;

-

Quando necessário, abreviam-se os títulos dos periódicos conforme a NBR-6032;

-

Quando houver indicação explícita da responsabilidade pelo conjunto da obra em
coletâneas de vários autores a entrada deve ser feita pelo nome do responsável,
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seguida de abreviação, no singular do tipo de participação (organizador, compilador
etc.) entre parênteses;
-

Responsabilidade entidades (órgãos governamentais, empresas, associação) tem
entrada pelo seu próprio nome por extenso;

-

Título e o subtítulo devem ser reproduzidos tal como figuram no documento, separados
por dois pontos;

-

Edição – utilizar abreviaturas dos numerais ordinais e da palavra ed. adotada na língua
do documento (5th ed.) (6. ed.).

OBSERVAÇÃO: orientações mais detalhadas ou específicas (documentos jurídicos,
eventos, iconográficos, sonoro, musical etc.) poderão ser obtidas em diversos documentos
disponíveis nas Bibliotecas dos Câmpus.

1. MONOGRAFIAS (livros, folhetos, relatórios etc.) - (no todo)
SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo se houver. Edição. Local: Editora. data de
publicação. página. volume. série.
a) Obras com até três autores:
RAMALHO JÚNIOR, F.; FERRARO, N. G.; SOARES, P. A. T. Os fundamentos da física.
São Paulo: Moderna, 1995. 3 v.
b) Obras com mais de três autores: quando houver mais de três autores indica-se
apenas o primeiro acrescentando-se a expressão et al.
TURRA, C. M. G. et al. Planejamento de ensino e avaliação. 11. ed. Porto Alegre: Sagra,
1996. 301 p.
c)

Autor entidade: as obras de responsabilidade de entidade (órgãos governamentais,
empresas, associações etc.) têm entrada pelo seu próprio nome, por extenso.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e
documentação - apresentação de citações em documentos. Rio de Janeiro, 2001.
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2. PARTES DE MONOGRAFIAS (livros, folhetos, relatórios etc.)
a) Parte de monografia onde o autor do todo é o mesmo que da parte:
SOBRENOME, Nome. Título. In: ______. Título (do todo). Edição. Local: Editora,
data. volume ou página (inicial e final da parte referenciada).
HEGENBERG, L. Generalizações nomológicas e acidentais. In: ______. Etapas da
investigação científica. São Paulo: EPU, EDUSP, 1976. p. 2, cap. 2, item 2.3, p. 42-48.
Nota: Quando o autor da parte for o mesmo da obra, empregar o travessão de seis espaços
após o "In:" representando a repetição do autor.
b) Parte de monografia com autoria própria:
SOBRENOME, Nome (da parte). Título (da parte). In: SOBRENOME, Nome (do todo).
Título (do todo). Edição, Local: Editora, data. volume ou página (inicial e final da parte
referenciada).
ABRAMO, P. Pesquisa em ciências sociais. In: HIRANO, S. (org). Pesquisa social: projeto
e planejamento. São Paulo: T. A. Queiroz, 1979. parte 1, cap. 2, p.21-88.

3. TRABALHOS APRESENTADOS EM CONGRESSOS, REUNIÕES ETC.
SOBRENOME, Nome (Autor do Trabalho). Título: subtítulo. In: NOME DO CONGRESSO,
número, ano, local de realização. Título da Publicação. Local de publicação (cidade):
Editora, data. Página inicial-final do trabalho.
TRAINA JÚNIOR, C. GEO: um sistema de gerenciamento de base de dados orientado a
objetos; estado atual de desenvolvimento e implementação. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE
BANCO DE DADOS, 6., 1991, Manaus. Anais... Manaus: Imprensa Universitária da FUA,
1991. p. 193-207.

4. TESES E DISSERTAÇÕES
SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. Local (cidade), data. Número de páginas ou
volumes. Categoria (Grau e Área de concentração) - Nome do Curso/Faculdade,
Universidade.
SILVA, M. B. P. da. Um estudo da relação entre resultados do concurso vestibular e
desempenho acadêmico em psicologia. Curitiba, 1989. 120 f. Dissertação (Mestrado em
Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Federal do Paraná.
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5. PERIÓDICOS
a) citado no todo:
TITULO DA PUBLICAÇÃO. Local da publicação: Editora, Ano inicial-Final. Periodicidade.
VEJA. São Paulo: Abril Cultural, 1950- . Semanal.
b) artigo de periódico:
SOBRENOME, Nome. Título (artigo). Título do Periódico, Local da publicação, volume,
número, página inicial-final, mês ano, particularidades que identifiquem a parte (se houver).
BLÜMER, A. S. et al. Situação do aleitamento materno no Brasil. Pediatria Atual, São
Paulo, v. 11, n. 7, p. 53-61, jul. 1998. Suplemento.

6. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
a) Internet:
SOBRENOME, Nome. Título. Disponível em: <endereço eletrônico>. Acesso em: data de
acesso ao documento, acrescida opcionalmente dos dados referentes a hora, minutos e
segundos.
SABATINI, R. Aplicações na internet em medicina e saúde. Disponível em:
<http://www.informaticamedica.org.br/informed/intern1.html>. Acesso em: 27 set. 2004,
20:06:30.
b) CD-Rom:
AUTOR. Título. Local: Editora, data. Tipo de suporte.
INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IBICT. Bases
de dados em Ciência e Tecnologia. Brasília, n. 1, 1996. CD-ROM.

