


ELABORAÇÃO DO TRABALHO CIENTÍFICO

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

➢ NBR 6027/2012 – Sumário

➢ NBR 6024/2012 – Numeração progressiva das seções 

de um documento escrito

➢ NBR 14724/2011 – Trabalhos acadêmicos

➢ NBR 6028/2003 – Resumo

➢ NBR 6023/2018 – Referências

➢ NBR 10520/2002 – Citações

➢ NBR 6022/2018– Artigo em publicação periódica  

científica impressa



– Informação e documentação –

Trabalhos acadêmicos - Apresentação

Objetivo: especificar princípios gerais para a elaboração

de trabalhos acadêmicos (teses, dissertações e outros),

visando a apresentação à instituição (banca, comissão

examinadora, especialistas designados e/ ou outros).



TRABALHOS ACADÊMICOS

• Curso de graduação, especialização 
e/ou aperfeiçoamento.

TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 

CURSO/MONOGRAFIA

• Visando a obtenção do título de 
mestre.

DISSERTAÇÃO

• Visando a obtenção do título de 
doutor.

TESE



ESTRUTURA  - ELEMENTO
___________________________________________________________
PARTE EXTERNA     Capa (obrigatório)

Lombada (opcional)
___________________________________________________________________
PARTE INTERNA      Folha de rosto (obrigatório)

Errata (opcional)
Folha de aprovação (obrigatório) / para teses e dissertações
Dedicatória (opcional) 
Agradecimentos (opcional)

Pré-textuais                  Epígrafe (opcional)
Resumo na língua vernácula (obrigatório)
Resumo em língua estrangeira (obrigatório)
Lista de ilustrações (opcional) 
Lista de  tabelas (opcional) 
Lista de abreviaturas e siglas (opcional)
Lista de símbolos (opcional) 
Sumário (obrigatório)                           

___________________________________________________________________                                                          
Introdução

Textuais                       Desenvolvimento
Conclusão                                                

__________________________________________________________
Referências (obrigatório)
Glossário (opcional)

Pós-textuais                Apêndice (opcional)
Anexo (opcional)
Índice (opcional)



➢PARTE EXTERNA:

▪ Capa

▪ Lombada (NBR 12225:2004)

ESTRUTURA DO TRABALHO ACADÊMICO



Deve constar as seguintes informações: 

a) Nome da instituição (opcional); 

b) Nome do autor; 

c) Título e subtítulo (se houver); 

d) Número do volume (se houver mais de um);

e) Local (cidade) da instituição onde deve ser 

apresentado;

f) Ano de depósito (da entrega).

CAPA



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

MARIA JOSÉ OLIVEIRA DE ALMEIDA

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE:
a experiência do curso de Odontologia (1997 – 2000)

Feira de Santana
2003



a) nome(s) do(s) autor(es); 

b) título; subtítulo (se houver);

c) elementos alfanuméricos de identificação de 

volume, fascículo e data (se houver);

d) logomarca da instituição

LOMBADA (opcional)



Exemplo:
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LUIS RICARDO ANDRADE DA SILVA

Acesso livre à informação na área de Geociências: o caso da Biblioteca Digital 

Acesso Livre da CPRM

OBRA DEITADA

OBRA EM PÉ

•Impresso de forma 

longitudinal do alto 

para o pé da lombada:



➢PARTE INTERNA:

▪ Elementos pré-textuais - antecedem o texto com 

informações que ajudam na identificação e utilização do 

trabalho. 

▪ Elementos textuais - parte do trabalho em que é exposta a  

matéria.

▪ Elementos pós-textuais - parte complementar do trabalho.

ESTRUTURA DO TRABALHO ACADÊMICO



• Contém elementos essenciais à identificação do trabalho

Anverso:

a) nome do autor;

b) título do trabalho;

c) subtítulo (se houver);

d) número do volume (se houver mais de um);

e) natureza: tipo do trabalho e objetivo (aprovação em disciplina,

grau pretendido e outros); nome da instituição a que é

submetido; área de concentração;

f) nome do orientador e do coorientador (se houver);

g) local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado;

h) ano de depósito (da entrega).

FOLHA DE ROSTO



MARIA JOSÉ OLIVEIRA DE ALMEIDA

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE: 

a experiência do curso de Odontologia (1997 – 2000)

Dissertação apresentada ao Departamento de Saúde
da Universidade Estadual de Feira de Santana como
requisito para obtenção do grau de Mestre em
Saúde Coletiva.

Orientadora: Profa. Dra. Maura Maria Guimarães de
Almeida

Feira de Santana
2003



VERSO DA FOLHA DE ROSTO

Inserir ficha catalográfica (elaborada por um bibliotecário)



Contém os seguintes elementos: 

a) Autor; 

b) Título e subtítulo (se houver); 

c) Natureza (tipo do trabalho, objetivo, nome da 

instituição a que é submetido, área de concentração);  

d) Data de aprovação; 

e) Nome, titulação, assinatura dos  componentes da 

banca examinadora e instituições a que pertencem.    

FOLHA DE APROVAÇÃO



MARIA JOSÉ OLIVEIRA SANTANA

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA UNIVERSIDADE  FEDERAL DE SERGIPE:  
a experiência do curso de Odontologia (1997 – 2000)

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em Saúde Coletiva da Universidade
Estadual de Feira de Santana, área de concentração em Saúde Pública como requisito
para obtenção do grau de mestre.

Feira de Santana, Bahia, 12 de março de 2003 

Membros da Banca  Examinadora:

__________________________________________
Orientadora: Profa  Dra. Maura Maria Guimarães de Almeida 

Universidade Estadual de Feira de Santana  

_____________________________________
Orientador: Prof Dr. 

Universidade Estadual de Feira de Santana  

____________________________________
Orientadora: Profa Dr

Universidade Estadual de Feira de Santana  



Dedicatória

• Elemento no qual o 

autor presta 

homenagem ou 

dedica a alguém o 

seu trabalho.

Agradecimentos

• Dirigido àqueles que 

contribuíram de 

maneira relevante à 

elaboração do trabalho.

Epígrafe

• Citação, seguida da 

autoria, relacionada 

com o assunto no 

corpo do trabalho. 

• Pode aparecer na 

folha de abertura das 

seções primárias.



❑NA LÍNGUA VERNÁCULA - apresentação concisa dos pontos

relevantes de um texto. Deve dar uma visão rápida e clara do

conteúdo e das conclusões do trabalho, seguido de palavras que

representem o conteúdo (palavras-chave e/ou descritores). Não

deve ultrapassar a 500 palavras (Ver NBR 6028/2003).

❑EM LÍNGUA ESTRANGEIRA - versão do resumo em idioma de

divulgação internacional, seguido das palavras-chave, no respectivo

idioma.

RESUMO (NBR 6028:2003)



No texto:

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Ex: Quadro 1 – Valores pesquisados...............................................5 

Quadros, plantas, fotografias, gráficos, desenhos,

fluxogramas, organogramas e outras.

Quando necessário, recomenda-se a elaboração de lista própria para

cada tipo de ilustração, onde cada item é apresentado na ordem que

aparece no texto, acompanhado do respectivo número da folha ou

página.

Qualquer que seja o tipo, sua identificação aparece na parte superior

precedida da palavra designativa, seguida de seu número de ordem de

ocorrência no texto, em algarismo arábico, travessão e do respectivo

título. Na parte inferior da ilustração indicar a fonte, legenda explicativa

e notas. Devem ser inseridas próximo ao trecho a que se refere.



Elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, cada

item designado por seu nome específico, acompanhado do

respectivo número da folha ou página.

Ex: Tabela 1 – População .................................................20

PARA A ELABORAÇÃO DE TABELAS, DEVE-SE SEGUIR AS NORMAS DO IBGE:

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Normas  de 

apresentação tabular. 3. ed. Rio de Janeiro,1993. Disponível em: 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf. Acesso em: 23 

jul. 2019.

LISTA DE TABELAS

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf


Relação em ordem alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no

texto, acompanhadas da respectivas palavras ou expressões

correspondentes, grafadas por extenso.

Ex:  ABNT      Associação Brasileira de Normas Técnicas

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Quando aparece pela primeira vez no texto, deve-se colocar o nome

por extenso, acrescentando em seguida a abreviatura/sigla entre

parênteses. Nas demais aparições utilizar apenas a abreviatura/sigla

Ex:  Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

No texto:



Enumeração das divisões, seções e outras

partes de um documento, na mesma ordem e grafia em que a

matéria nele se sucede, acompanhado do respectivo número da

folha ou página (ver NBR-6027 e NBR-6024).

SUMÁRIO



• A palavra sumário deve ser centralizada e com a mesma

tipologia da fonte utilizada para as seções primárias;

• A subordinação dos itens do sumário deve ser destacada pela

mesma apresentação tipográfica utilizada no texto;

• O sumário deve iniciar no anverso de uma folha, e pode ser

concluído no verso, se necessário;

• Os elementos pré-textuais não devem constar no sumário,

• O sumário é o último elemento pré-textual;

REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO:



• Os indicativos das seções que compõem o sumário, se

houver, devem ser alinhados à esquerda, conforme a

ABNT NBR 6024;

• Os títulos e os subtítulos (se existirem), sucedem os

indicativos das seções. Recomenda-se que sejam

alinhados pela margem do título do indicativo mais

extenso, inclusive os elementos pós-textuais.

REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO (Cont.)



Numeração progressiva das seções de um 

documento escrito

Sistema de numeração progressiva de um documento, de

modo a expor em uma sequência lógica o inter-

relacionamento da matéria e permitir sua localização.

NBR 6024/2012



NBR 6024/2012: REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO

• São empregados algarismos arábicos na numeração;

• Deve-se limitar a numeração progressiva até a seção
quinaria;

• Não se utilizam ponto, hífen, travessão ou qualquer
sinal entre o indicativo da seção e seu título;

• Destacam-se gradativamente os títulos das seções,
utilizando os recursos de negrito, itálico ou grifo e
redondo, caixa alta ou versal e outro. O título das seções
(primárias, secundárias, etc.) deve ser colocado após sua
numeração e separado por um espaço. O texto deve
iniciar-se em outra linha;.



NBR 6024/2012: REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO

• Todas as seções devem conter um texto relacionado a
elas;

• Caso haja a necessidade de apresentar mais subdivisões,
estas devem ser indicadas por alíneas - designadas por
letras minúsculas em ordem alfabética.



Exemplo:

1 Seção primária: seção que corresponde ao capítulo

1.1 Seção secundária: O indicativo de uma seção secundária é constituído pelo

indicativo da seção primária a que pertence, seguido do número que lhe for

atribuído na seqüência do assunto e separado por ponto. Repete-se o

mesmo processo em relação às demais seções.

1.1.1         Seção terciária 

1.1.1.1      Seção quaternária

1.1.1.1.1   Seção quinária

NBR 6024/2012: Numeração Progressiva
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Formato - A4. Os elementos pré-textuais devem iniciar no anverso da

folha, exceto a ficha catalográfica no verso da folha de rosto.

Recomenda-se que os elementos textuais e pós-textuais sejam digitados

no anverso e verso das folhas.

Fonte 12 para texto e tamanho menor para citações longas (mais de 3

linhas) e notas de rodapé; cor preta (exceto ilustrações).

Margem - para o anverso: esquerda e superior de 3 cm, direita e inferior

2 cm. Para o verso: direita e superior de 3 cm, esquerda e inferior 2 cm.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

3  

3              2

2



Espaçamento - o texto deve ser digitado em espaço 1,5 entre as

linhas.

Exceto:
✓as citações longas;

✓as notas de rodapé;

✓as referências no texto;

✓as legendas de ilustração e tabela;

✓ficha catalográfica e;

✓natureza do trabalho da folha de rosto e da folha de aprovação,

✓Referências,

QUE DEVEM SER DIGITADOS EM ESPAÇO SIMPLES.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO



Os títulos das seções primárias devem começar no início da página

(anverso) e ser separados do texto que os sucede por um espaço de

1,5.

Os títulos das subseções devem ser separados do texto que os

precede ou que os sucede por um espaço de 1,5.

O indicativo numérico da seção precede seu título, alinhado à

esquerda, separado por um espaço de caractere.

Os títulos sem indicativo numérico – errata, agradecimentos, listas,

resumos, sumário, referências, glossário, apêndice, anexo, índice -

devem ser centralizados.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO



A folha de aprovação, a dedicatória e a epígrafe não são numeradas

e nem recebem títulos.

A natureza do trabalho deve ser alinhada do meio da mancha para a 

direita, na folha de rosto e de aprovação.

Paginação - todas as folhas do trabalhos a partir da folha de rosto

devem ser contadas seqüencialmente, mas não numeradas.

A numeração é colocada a partir da primeira folha da parte textual,

no canto superior direito.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO



NBR 10520/2002

CITAÇÃO: menção de uma informação extraída de outra fonte.

TIPOS:

▪ CITAÇÃO DIRETA / TEXTUAL/LITERAL: 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.

- Informação e documentação

-Citações em documentos

- Apresentação



No texto, as fontes das quais foram retiradas as citações

devem ser indicadas por um sistema de chamadas que

pode ser:

➢ NUMÉRICO

➢ AUTOR-DATA

Obs: O sistema adotado pelo autor deverá ser utilizado em

todo o trabalho.

SISTEMA DE CHAMADAS



SISTEMA AUTOR-DATA

A indicação da fonte citada é feita: pelo sobrenome do autor, data e

página, entre parênteses, no caso de citação direta.

Ex:

“Não se pode fazer educação barata - como não se pode fazer guerra barata.” 

(TEIXEIRA, 1968, p. 142).

Na lista de referências:

TEIXEIRA, Anísio. Educação não é privilégio. São Paulo: Nacional, 1968.



•Quando o autor estiver incorporado na redação do texto, menciona-se

entre parênteses apenas a data e a página

Segundo Menegali (2005, p. 87) “dispnéia é o mesmo que dificuldade

respiratória.”

Na lista de referências

MENEGALI, Lucinei. Semiologia do aparelho cardiovascular. In: SILVA,

Rosemeri Maurici da et al. Semiologia para o estudante de Medicina.

Tubarão, SC: Unisul, 2005. p. 87.



•Entrada pela primeira palavra do título em MAIÚSCULA, seguida de

reticências, quando a obra consultada não possuir autoria ou

responsabilidade declarada. Considera-se os artigos e monossílabos

como parte do título. O termo Anônimo ou a expressão Autor

desconhecido não podem ser utilizados.

“Em Nova Londrina (PR), as crianças são levadas ás lavouras a partir

dos 5 anos.” (NOS CANAVIAIS..., 1995, p. 12).

Na lista de referências

NOS CANAVIAIS, mutilação em vez de lazer e escola. O Globo, Rio

de Janeiro, 16 jul. 1995. O Pais, p. 12.

OBRA SEM AUTORIA



• Quando ocorrer coincidências entre autores com o

mesmo sobrenome acrescentam-se as primeiras letras

dos prenomes

(BARBOSA, C., 1958, p. 35)

(BARBOSA, O., 1959, p. 65)

• Quando ocorrer coincidências de sobrenomes de

autores e também das iniciais dos prenomes, coloca-se o

prenome completo

(SCHULTZ, Daniel, 1994, p. 73)

(SCHULTZ, Diana, 1994, p. 98)



•Quando vários documentos de um mesmo autor são

citados, com datas de publicações coincidentes, deve ser

acrescentadas letras minúsculas após a data, sem

espaçamento, tanto no texto quanto na lista de referências.

(CHALMERS, 1989a, p. 122)

(CHALMERS, 1989b, p. 78)

•Em citações livres de diversos documentos da mesma

autoria, publicados em anos diferentes e mencionados

simultaneamente, faz-se a indicação das fontes pela ordem

cronológica.

(DREYFUSS, 1989, 1991, 1995)



•Quando nas citações indiretas, vários autores são

mencionados simultaneamente, estes são separados entre si por

ponto e vírgula

(FONSECA, 1997; PAIVA, 1997; SILVA, 1997)

•Se o autor da obra é uma instituição, na citação, a indicação é

feita pelo nome completo da instituição

(COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS, 1992, p. 34)

Na lista de referências

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS. A União Européia. 

Luxemburgo: SPOCE, 1992.



RECOMENDAÇÕES GERAIS

1 - Deve-se utilizar o sistema AUTOR-DATA para as citações no

texto e o NUMÉRICO para notas explicativas.

Quando fizer uma CITAÇÃO de CITAÇÃO utiliza-se a expressão:

apud - citado por, conforme, segundo (SEMPRE DENTRO DO

PARÊNTESES).

Ex: No sistema autor-data:

Segundo Silva (apud ABREU, 1999, p. 3) diz ser [...].



2 - Indicar supressões, interpolações, comentários, ênfase ou

destaques no interior da citação da seguinte forma:

a) supressões: [...]

b) interpolações [ ]

c) ênfase ou destaque: grifo, negrito ou itálico

Obs: quando o grifo já existir no texto original, registrar logo após a

citação (grifo do autor);

Caso o grifo tenha sido colocado por quem citou, registrar logo após a

citação (grifo nosso);

Caso a citação seja traduzido pelo autor da pesquisa, registrar logo

após a chamada, a expressão (tradução nossa).



3 - Quando a citação ocupar até 3 linhas, pode estar inserida

no parágrafo do próprio texto, entre “aspas”

De acordo com Compagnon (1996, p. 37-38) “O que as aspas dizem é

que a palavra é dada a um outro, que o autor renúncia à enunciação

em benefício de outro [...].”

4 - Quando a citação ocupar mais de três linhas esta deverá

ser colocada em parágrafo distinto a 4 cm da margem

esquerda, com fonte menor que a do texto, sem itálico e

sem aspas. O espaço entre as linhas é simples

Ao discorrer sobre o ato de trazer a palavra do outro e inserir no texto

escrito, Compagnon (1996, p. 28) diz:

A citação é uma cirurgia estética em que eu sou ao mesmo

tempo, o esteta, o cirurgião e o paciente: pinço trechos

escolhidos que serão ornamentos, no sentido forte que a antiga

retórica e a arquitetura dão a essa palavra, enxerto-os no corpo

do meu texto.



5 - Quando na citação há algum trecho do texto original entre

aspas, estas devem ser substituídas por aspas simples

Segundo Sá (1995, p. 27) “[...] por meio da mesma ‘arte de conversação’

que abrange tão extensa e significativa parte da nossa existência [...]”.

6 - Dados obtidos por informação verbal (palestras, debates,

comunicações etc.), devem ser indicados entres parênteses,

a expressão informação verbal, mencionando os dados em

nota de rodapé

No texto:

O novo medicamento estará disponível até o final deste semestre

(informação verbal)¹

Na nota de rodapé:

¹ Notícia fornecida por Jonh A Smith no Congresso Internacional de Engenharia

Genética, em Londres, em outubro de 2001.



NOTAS

Notas explicativas - usadas para comentários, esclarecimentos

ou explanações, que não possam ser incluídas no texto.

A numeração das notas é única e consecutiva para cada

capítulo ou parte. Não se inicia a numeração a cada página.

Ex:

Os pais estão sempre confrontados diante das duas alternativas:

vinculação escolar ou vinculação profissional.²

________________

² Sobre essa opção dramática, ver Morice (1996, p. 269-290).



NBR - 6023/2018 

REFERÊNCIAS - conjunto padronizado de elementos descritivos,
retirados de um documento, que permite sua identificação.

• LOCALIZAÇÃO: No rodapé; no final de cada capítulo, partes e
seções do texto; em listas de referências; antecedendo resumos,
resenhas.

• ALINHAMENTO: à esquerda.

• RECURSO TIPOGRÁFICO: usado para destaque do título:
negrito, itálico, grifo.

• ESPAÇAMENTO: simples, entre as linhas da mesma referência,
espaço simples; e um espaço simples entre referências distintas.

- Informação e documentação 

- Referências - Elaboração



NBR 6023:2018

REFERÊNCIAS - conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de
um documento, que permite sua identificação individual.

• ELEMENTOS DA REFERÊNCIA

Elementos essenciais e complementares são retirados do próprio documento.

Na inexistência dos dados, utilizam-se outras fontes de informação,

indicando-os entre colchetes [ ].

✓ Elementos essenciais - são as informações indispensáveis à identificação do
documento.

✓ Elementos complementares - são as informações, acrescentadas aos
elementos essenciais, permitem melhor caracterizar os documentos.

Ao optar pelo uso de elementos complementares, estes devem ser incluídos

em todas as referências do mesmo tipo de documento.

- Informação e documentação 

- Referências - Elaboração
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• LOCALIZAÇÃO: A referência pode aparecer: no rodapé; no fim de
cada texto, capítulo, parte ou seção; em listas de referências;
antecedendo resumos, resenhas, recensões e erratas.

• ALINHAMENTO: à esquerda.

• RECURSO TIPOGRÁFICO: usado para destaque do título: negrito,
itálico ou sublinhado. Deve ser uniforme em todas as referências.

• ESPAÇAMENTO: entre as linhas da mesma referência, espaço
simples; entre referências distintas, um espaço simples.

• MEIO ELETRÔNICO: acrescenta-se o DOI (se houver).

DOI (Digital Object Identifier) é o Identificador de Objeto Digital, padrão 

para identificação de documentos em redes de computadores, como a 

Internet.



MONOGRAFIA - livro e/ou folheto (manual, guia, catálogo, enciclopédia, 

dicionário, entre outros) e trabalho acadêmico (tese, dissertação e trabalho de 

conclusão de curso).

MONOGRAFIA NO TODO (suporte papel)

SOBRENOME, Nome do autor. Título: subtítulo. Edição. Local: Editora, data de 

publicação. Páginas., ilustração. (Série ou coleção, número). Título original:

DEWEY, Jonh. Democracia e educação: introdução à filosofia da educação. 

Tradução de Godofredo Rangel e Anísio Teixeira. 3. ed. São Paulo: Nacional, 

1959. 416p. (Atualidades pedagógicas, v. 21). Título original: Democracy and 

education.

MONOGRAFIA NO TODO EM MEIO ELETRÔNICO (acrescenta-se o DOI, se 

houver)

GODINHO, Thais. Vida organizada: como definir prioridades e transformar seus 

sonhos em objetivos. São Paulo: Gente, 2014. E-book. 

MÜLLER, Suzana P. M. A pesquisa na formação do bibliotecário. Disponível 

em: http://www.biblioteconomia.cjb.net. Acesso em: 9 ago. 2002.
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NBR 6023:2018 - MODELOS DE REFERÊNCIAS

DICIONÁRIO / ENCICLOPÉDIA

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua 

portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 1838 p.

➢ SEM AUTORIA DEFINIDA - a entrada é pelo título com a primeira palavra 

em letras maíusculas. Quando o título é iniciado por artigo, deve ter 

grafados em letras maíusculas o artigo e a palavra subsequente.  

MICHAELIS: dicionário prático: inglês-português, português-inglês. 18. ed. São 

Paulo: Melhoramentos, 1998.

ENCYCLOPEDIA of foods: a guide to healthy nutrition. San Diego, CA: 

Academic Press, 2002.



TRABALHOS ACADÊMICOS (teses, dissertações e TCCs)

MORGADO, M. L. C. Reimplante dentário. 1990. 51 f. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Especialização) - Faculdade de Odontologia, Universidade Camilo Castelo 

Branco, São Paulo, 1990.    

ALVES, Daniela Silva dos Santos. Prospecção de enzimas de interesse     

industrial de Phellinus rimosus e Aurificaria luteoumbrina       

(Hymenochaetales, Basidiomycota) do semiárido baiano. 2008. 96 f.  

Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) - Universidade Estadual de Feira de    

Santana, Feira de Santana, 2008.

OLIVEIRA, Carlos Eduardo Cardoso de. Dimensão regional da universidade   

pública: estratégias de expansão do ensino de graduação na Universidade  

Estadual de Feira de Santana (UEFS). Orientador: Edivaldo Machado Boaventura. 

2014. 325 f. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Regional e Urbano) -

Universidade Salvador (UNIFACS), Salvador, 2014.
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PARTE DE MONOGRAFIA - seção, capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma 

obra com autoria e/ou título próprios. (Suporte papel).

➢Elementos essenciais: autor e título da parte, seguidos da expressão In: ou 

Separata de:, referência completa da monografia no todo e a descrição física 

da parte.

LAPS, Rudi Ricardo et al. Aves. In: RAMBAL DI, Denise Marcal; OLIVEIRA, Daniela América 

Suárez de (org.). Fragmentação de ecossistemas: causas, efeitos sobre a biodiversidade 

e recomendação de políticas públicas. 2. ed. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente, 2005. 

p. 154-181. 

LOBO, A. M. Moléculas da vida. Separata de: DIAS, A. R.; RAMOS, J. J. M. (ed.). Química e 

sociedade: a presença da química na actividade humana. Lisboa: Escobar, 1990. p. 49-62.

MANFROI, V. Vinho branco. In: VENTURINI FILHO, W. G. (coord.) Bebidas alcoólicas: 

ciência e tecnologia. São Paulo: Blucher, 2010. v. 1, cap. 7, p.143-163. 

MORETTIN, Pedro A.; BUSSAB, Wilton de O. Noções de simulação. In: MORETTIN, Pedro 

A.; BUSSAB, Wilton de O. Estatística básica. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. cap. 9, p. 

231-252.
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PARTE DE MONOGRAFIA EM MEIO ELETRÔNICO - capítulo, volume, 

fragmentos de uma obra com autor(es) e/ou títulos próprios. (acrescenta-se o DOI, se 

houver). 

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (Brasil). Estômago. In: INSTITUTO 

NACIONAL DO CÂNCER (Brasil). Tipos de câncer. [Brasília, DF]: Instituto 

Nacional do Câncer, 2010. Disponível em: 

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/estomago/def

inicao. Acesso em: 18 mar. 2010.

MORFOLOGIA dos artrópodes. In: ENCICLOPÉDIA multimídia dos seres vivos. 

[S. l.]: Planeta DeAgostini, c1998. CD-ROM 9.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Tratados e organizações 

ambientais em matéria de meio ambiente. In: SÃO PAULO (Estado). 

Entendendo o meio ambiente. São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente, 1999. 

v. 1. Disponível em: http://www.bdt.org.br/sma/entendendo/atual.htm. Acesso em: 

8 mar. 1999.
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VERBETE

VERBETE. In: AUTOR. Título: subtítulo. Local: Editora, ano. paginação 

inicial e final.

EDUCAÇÃO. In: LUFT, Celso Pedro. Dicionário eletrônico Luft: 

dicionário da língua portuguesa, dicionário de regência verbal, dicionário 

de regência nominal. São Paulo: Ática Multimídia, 1998. 1 CD-ROM.

SAUDADE. In: DICIONÁRIO de LIBRAS ilustrado. São Paulo: Imprensa 

Oficial, 2004. 1 CD-ROM.

POLÍTICA. In: DICIONÁRIO da língua portuguesa. Lisboa: Priberam 

Informática, 1998. Disponível em: http://www.priberam.pt/dlDLPO. Acesso 
em: 8 mar. 1999.
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PUBLICAÇÃO PERIÓDICA 

➢ COLEÇÃO DE PUBLICAÇÃO PERIÓDICA

Elementos essenciais

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939- . 

ISSN 0034-723X.

Elementos complementares

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939- . 

ISSN 0034-723X. Trimestral. Absorveu Boletim Geográfico, do IBGE. 

Índice acumulado, 1939-1983.

BOLETIM GEOGRÁFICO. Rio de Janeiro: IBGE, 1943-1978. ISSN 

00066028. Trimestral.
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COLEÇÃO DE PUBLICAÇÃO PERIÓDICA EM MEIO ELETRÔNICO

(acrescenta- se o DOI, se houver)

CADERNO BRASILEIRO DE ENSINO DE FÍSICA. Florianópolis: 

Universidade Federal de Santa Catarina, 2008- . ISSN 2175-7941. 

DOI 10.5007/2175-7941. Disponível em: 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/index. Acesso em: 20 maio 

2014.

PARTE DE COLEÇÃO DE PUBLICAÇÃO PERIÓDICA

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 

1939- .1982-1992. ISSN 0034-723X.
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FASCÍCULO, VOLUME, SUPLEMENTO, NÚMERO ESPECIAL E 

OUTROS

SITIENTIBUS: revista da Universidade Estadual de Feira de Santana. 

Feira de Santana: UEFS, n. 30, jan./jun. 2004. 186p.

DINHEIRO: revista semanal de negócios. São Paulo: Três, n.148, 28 jun. 

2000. 98 p.

AS 500 maiores empresas do Brasil. Conjuntura Econômica. Rio de 

Janeiro: Ed. FGV, v. 38, n. 9, set. 1984. Edição Especial.

MÃO-DE-OBRA e previdência. Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios. Rio de Janeiro: IBGE, v. 7, 1983. Suplemento.
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ARTIGO, SEÇÃO E/OU MATÉRIA DE PUBLICAÇÃO PERIÓDICA 

MANSILLA, H. C. F. La controversia entre universalismo y particularismo em la

filosofia de la cultura. Revista Latinoamericana de Filosofia, Buenos Aires, v. 24, 

n. 2, primavera, 1988.

MENDONÇA, Lenny; SUTTON, Robert. Como obter sucesso na era do código 

aberto. Entrevistado: Mitchekk Baker. HSM Management, São Paulo, ano 12, v. 5, 

n. 70, p. 102-106, set./out. 2008.

ROCKE, Hans; ROSS, Johanna C. Online catalogs for and by librarians. 

Technical Services Quarterly, Greeley, v. 2, n. 3/4, p.1-9, Spring/Summer 1985.     

TARGINO, Maria das Graças. Quem é o profissional da informação? 

Transinformação, Campinas, v. 12, n. 2, p. 61-69, jul./dez. 2000.

TEICH, D. H. A solução veio dos emergentes. Exame, São Paulo, ano 43, n. 9, 

ed. 943, p. 66-67, 20 maio 2009.
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ARTIGO, SEÇÃO E/OU MATÉRIA DE PUBLICAÇÃO PERIÓDICA EM 

MEIO ELETRÔNICO (acrescenta-se o DOI, se houver)

VIEIRA, Cássio Leite; LOPES, Marcelo. A queda do cometa. Neo Interativa, Rio 

de Janeiro, n. 2, inverno 1994. 1 CD-ROM. 

SOUSA, Ailton Elisiário de. Penhora e avaliação. Dataveni@, São Paulo, ano 4, 

n. 33, jul. 2000. Disponível em:http://www.datavenia.inf.br/frame.artg.html. Acesso 

em: 31 jul. 2000.

DANTAS, José alves et al. Regulação da auditoria em sistemas bancários: 

análise do cenário internacional e fatores determinantes. Revista Contabilidade 

& Finanças, São Paulo, v. 25, n. 64, p. 7-18, jan./abr. 2014. DOI: 

http://dx.doi.org/1.1590/S1519-70772014000100002. Disponível em:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttex&pid=S1519-

70772014000100002&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 20 maio 2014.

NBR 6023:2018 - MODELOS DE REFERÊNCIAS



ARTIGO E/ OU MATÉRIA DE JORNAL

Quando não existir seção, caderno ou parte, a paginação do artigo precede a 

data. Se houver, a paginação vem no final.

BUENO, Wilson. Uma história índia. O Estado do Paraná, Curitiba, p. 2, 30 jul. 

2000.

CRÉDITO à agropecuária será de R$ 156 bilhões até 2015. Jornal do 

Commercio, Rio de Janeiro, ano 97, n. 156, p. A3, 20 maio 2014.      

MOURA, Marjorie. Investidor de shopping teme calote: depois de esperarem 10 

anos em vão pela conclusão das obras em São Caetano, compradores decidem 

reclamar na Justiça. A Tarde, Salvador, 16 nov. 2005. Economia, p. 17.       

ARTIGO E/ OU MATÉRIA DE JORNAL EM MEIO ELETRÔNICO (acrescenta-se o 

DOI, se houver)

DUARTE, Sérgio Nogueira. Língua viva. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 6 ago. 

2000. Disponível em: http://jb.com.br/lingua.html. Acesso em: 6 ago. 2000.
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EVENTO - Obras resultantes de eventos (atas, anais, proceedings, entre 

outros) têm sua entrada pelo nome do evento (seminários, congressos, 

simpósios, entre outros), seguido do seu número de ocorrência (se houver) em 

algarismo arábico (seguido de ponto), ano e local de realização. 

EVENTO NO TODO EM MONOGRAFIA

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHEMICAL CHANGES DURING FOOD 

PROCESSING, 2., 1984, Valencia. Proceedings [...]. Valencia: Instituto de 

Agroquímica y Tecnología de Alimentos, 1984.

CONGRESSO INTERNACIONAL DO INES, 8.; SEMINÁRIO NACIONAL DO INES, 

14., 2009, Rio de janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Educação 

de Surdos, 2009. 160 p. Tema: Múltiplos Atores e Saberes na Educação de Surdos. 

Inclui bibliografia.
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EVENTO NO TODO EM PUBLICAÇÃO PERIÓDICA

CONGRESSO DO CENTRO-OESTE DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE 

PEQUENOS ANIMAIS, 3.; FEIRA DO CENTRO-OESTE DO MERCADO PET, 

3., 2006, [Brasília, DF]. [Trabalhos científicos e casos clínicos]. Ciência Animal 

Brasileira. Goiânia: UFG, nov. 2006. Suplemento 1.

CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 41.; ENCONTRO SOBRE 

PLANTAS MEDICINAIS, AROMÁTICAS  CONDIMENTARES, 1., 2001, Brasília,

DF. Apresentação, artigos, palestras, instruções [...]. Horticultura Brasileira.

Brasília, DF: Sociedade de Olericultura do Brasil, v. 19, n. 2, 2001. Suplemento.

Tema: Dos orgânicos aos transgênicos.

EVENTO NO TODO EM MEIO ELETRÔNICO (acrescenta-se o DOI, se houver)

SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 22., 2018, Feira de Santana. Anais 

[...]. Feira de Santana: UEFS, 2018. ISSN 2595-0339. DOI   

http://dx.doi.org/10.13102/semic.v0i22. Sigla do evento: SEMIC.     

Disponível em: http://periodicos.uefs.br/index.php/semic/issue/view/131. 

Acesso em: 4 de maio 2019.
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PARTE DE EVENTO EM MONOGRAFIA

ABRAHÃO, Fernando A. Três séculos da história: o acesso ao centro de 

memória e os trabalhos nele desenvolvidos. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE 

ARQUIVOS UNIVERSITÁRIOS, 2., 1992, Campinas. Atas [...] Campinas: 

UNICAMP, 1992. p. 11-14.

PARTE DE EVENTO EM PUBLICAÇÃO PERIÓDICA

GONÇALVES, R. P. M. et al. Aspectos hematológicos de cães parasitados por 

Babesia canis na cidade de Niterói, RJ entre os anos de 1994 a 2005: parte 1:

eritrograma. Ciência Animal Brasileira, Goiânia, p. 271-273, nov. 2006. Supl. 1. 

Trabalho apresentado no 3º Congresso do Centro-Oeste de Clínicos Veterinários 

de Pequenos Animais, 2006, [Brasília, DF].
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PARTE DE EVENTO EM MEIO ELETRÔNICO (acrescenta-se o DOI, se houver)

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-ROM.

GONTIJO, Eduardo.  Os limites da educação a distância. In: SEMINÁRIO NORTE 

E NORDESTE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2., 2000, Fortaleza. Anais 

eletrônicos [...]. Fortaleza: UFC, 2000. Disponível em: 

http://www.propesq.ufc.br/resumos/htm. Acesso em: 22 mar. 2000.

PALETTA, F. A. C. et al. Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Biblioteca  

do Conjunto das Químicas/ USP: digitalização retrospectiva: estudo de caso. In: 

SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSTÁRIAS, 16.; SEMINÁRIO    

INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS DIGITAIS, 2., 2010, Rio de Janeiro. Anais 

[...]. Rio de Janeiro: UFRJ; São Paulo: CRUESP, 2010. 1 pen drive.
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DOCUMENTO JURÍDICO – legislação, jurisprudência e atos administrativos

normativos.

LEGISLAÇÃO (Constituição, Decreto, Decreto-lei, Emenda Constitucional, Emenda à Lei

Orgânica, Lei Complementar, Lei Delegada, Lei Orgânica e Medida Provisória, entre

outros).

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do 

Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988: atualizada até a Emenda 

Constitucional nº 20, de 15-12-1998. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do 

Brasil. Organizado por Cláudio Brandão de Oliveira. Rio de Janeiro: Roma 

Victor, 2002. 320 p.

BRASIL. Lei nº 9.160, de 19 de fevereiro de 1988. Altera e atualiza  e consolida a    

legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Diário Oficial da

Republica Federativa do Brasil: seção 1, Brasília, DF, n. 36, p. 3-9, 20 fev. 

1988.
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LEGISLAÇÃO EM MEIO ELETRÔNICO

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível

em: http://www.planalto.gov..br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso 

em: 1 jan. 2017.

CURITIBA. Lei nº 12.092, de 21 de dezembro de 2006. Estima a receita e fixa  

a despesa do município de Curitiba para o exercício financeiro de 2007. Curitiba:

Câmara Municipal, [2007]. Disponível em: 

http://dominio.cmc.pr.gov.br/contlei.nsf/98454e416897038b052568fc004fc180/e5d

f879ac6353e7f032572800061df72. Acesso em: 22 mar. 2007.

BRASIL. Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a 

organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma

Administrativa, e dá outras providências. In: VADE mecum. Porto Alegre: Verbo 

Jurídico, 2007. 1 CD-ROM, p.1-90.

NBR 6023:2018 - MODELOS DE REFERÊNCIAS



JURISPRUDÊNCIA - súmula, acórdão, sentença, decisão interlocutória, despacho, entre 

outros. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Deferimento de pedido de extradição. 

Extradição nº 410. Estados Unidos da América e José Antonio Fernandez. Relator: 

Ministro Rafael Mayer. Brasília, 21 de março de 1986. Revista Trimestral de 

Jurisprudência, Brasília, DF, v. 109, p. 870-879, set. 1986.

BRASIL. Supremo Tribunal de Justíça. Súmula nº 333. Cabe mandado de 

segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia 

mista ou empresa pública. Diário da Justíca: seção 1, Brasília, DF, ano 82, n. 32, 

p. 246, 14 fev. 2007.

JURISPRUDÊNCIA EM MEIO ELETRÔNICO

BRASIL. Supremo Tribunal de Justíça. Súmula nº 333. Cabe mandado de 

segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia 

mista ou empresa pública. Brasília, DF: Superior Tribunal de Justiça, [2007]. 

Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT4TEMA0. Acesso 

em: 19 ago. 2011.   
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ATOS ADMINISTRATIVOS NORMATIVOS - ato normativo, aviso, circular, contrato, 

decreto, deliberação, despacho, edital, estatuto, instrução normativa, ofício, ordem de 

serviço, parecer, parecer normativo, parecer técnico, portaria, regimento, regulamento, 

resolução, entre outros.

RIO DE JANEIRO (Estado). Corregedoria Geral de justiça. Aviso nº 309, de 28 de 

junho de 2005. [Dispõe sobre a suspensão do expediente na 6. Vara de Órfãos e

Sucessões da Comarca da Capital nos dias 01, 08, 15, 22 e 29 de julho de 2005]. 

Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro: parte 3: seção 2: Poder Judiciário, Rio 

de Janeiro, ano 31, n. 19, p. 71, 30 jun. 2005.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Diretoria Colegiada. Circular nº 3.348, de 3 de maio 

de 2007. Altera o Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais 

(RMCCI). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 144, n. 85, p. 32, 4 maio 

2007. 

BRASIL. Ministério da Educação. Ofício circular 017/MEC. Brasília, DF: Ministério da 

Educação, 26 jan. 2006. Assunto: FUNDEB.
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ATOS ADMINISTRATIVOS NORMATIVOS EM MEIO ELETRÔNICO

BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria de Acompanhamento Econômico. 

Parecer técnico nº 06370/2006/RJ. Rio de janeiro: Ministério da Fazenda, 13 

set. 2006. Disponível em: 

http://www.cade.gov.br/Plenrio/Sessao_386/Pareceres/ParecerSeae-AC-2006-

08012.008423-Intertional_Busines_Machine.PDF. Acesso em: 4 out. 2010.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. Conselho Universitário.  

Resolução CONSU nº 044/2017, de 7 de dezembro de 2017. Dispõe sobre a  

proibição de trotes estudantis no âmbito da Universidade Estadual de Feira de  

Santana. Feira de Santana: Conselho Universitário, 2017. Disponível em: 

http://www.uefs.br/modules/documentos/index.php?curent_dir=3191. Acesso em: 

6 maio 2019.
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DOCUMENTO DE ACESSO EXCLUSIVO EM MEIO ELETRÔNICO - bases de 

dados, listas de discussão, programas de computador, redes sociais, mensagens eletrônicas, 

entre outros.

OLIVEIRA, José P. M. Repositório digital da UFRGS é destaque em ranking  

internacional. Maceió, 19 ago. 2011. Twitter: @biblioufal. Disponível em:

http://twitter.com/#!/biblioufal. Acesso em: 20 ago. 2011.

LAPAROTOMIA. In: WIKIPEDIA: the free encyclopedia. [San Francisco, CA:

Wikimedia Foundation, 2010]. Disponível em: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Laparotomia. Acesso em: 18 mar. 2010.

CID, Rodrigo. Deus: argumentos da impossibilidade e da incompatibilidade. In: 

CARVALHO, Mário Augusto Queiroz et al. Blog investigação filosófica. Rio de

janeiro, 23 abr. 2011. Disponível em: http://investigacao-

ilosofica.blogspot.com/search/label/Postagens. Acesso em: 23 ago. 2011.
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DOCUMENTO AUDIOVISUAL - Inclui imagens em movimento e registros sonoros nos 

suportes: disco de vinil, DVD, blu-ray, CD, fita magnética, vídeo, filme em película, entre 

outros.

Os elementos essenciais são: título, diretor e/ou produtor, local, empresa produtora ou 

distribuidora, data e especificação do suporte em unidades físicas. Quando necessário, 

acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor identificar o 

documento.

Os elementos diretor, produtor, local e empresa produtora ou distribuidora devem ser 

transcritos se constarem no documento.

CENTRAL do Brasil. Direção: Walter Salles Júnior. Produção: Martire de Clermont-

Tonnerre e Arthur Cohn. Intérpretes: Fernanda Montenegro, Marilia Pera, Vinicius 

de Oliveira, Sônia Lira, Othon Bastos, Matheus Nachtergaele et al. Roteiro: Marcos 

Bernstein, João Emanuel Carneiro e Walter Salles Júnior. [S. l.]: Le Studio Canal; 

Riofilme; MACT Productions, 1998. 5 rolos de filme (106 min), son., color., 35 mm.
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DOCUMENTO AUDIOVISUAL  EM MEIO ELETRÔNICO - Inclui imagens em 

movimento e registros sonoros nos suportes: disco de vinil, DVD, blu-ray, CD, fita magnética, 

vídeo, filme em película, entre outros.

JOHN Mayall & The Bluesbreakers and friends: Eric Clapton, Chris Barber, Mick 

Taylor: 70th birthday concert. [London]: Eagle Rock Entertainment, 2003. 1 disco 

blu-ray (ca. 159 min).

BLADE Runner. Direção: Ridley Scott. Produção: Michael Deeley. Intérpretes: 

Harrison Ford; Rutger Hauer; Sean Young; Edward James Olmos e outros. Roteiro: 

Hampton Fancher e David Peoples. Música: Vangelis. Los Angeles: Warner 

Brothers, c1991. 1 DVD (117 min), widescreen, color. Baseado na novela “Do 

androids dream of electric sheep?”, de Philip K. Dick.

UM MANIFESTO 2.0 do bibliotecário. Mash up por Laura Cohen. Tradução: Maria 

José Vicentini Jorente. [S. l.: s. n.], 2007. 1 vídeo (4 min). Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?vYj1p0A8DMrE. Acesso em: 12 maio 2010.
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A NBR 6023:2018 apresenta, também, modelos de referências para 

outros tipos de documentos, tais como:

• Correspondência (bilhete, carta, cartão, entre outros);

• Patente;

• Documentos civis e de cartórios (certidões, entre outros);

• Documento audiovisual (imagens em movimento e registros sonoros);

• Partitura;

• Documento iconográfico (pintura, gravura, ilustração, fotografia, desenho 

técnico, diapositivo, diafilme, transparência, cartaz, entre outros);

• Documento cartográfico (atlas, mapa, globo, fotografia aérea, entre outros);

• Documento tridimensional (esculturas, maquetes, fósseis, esqueletos, objetos 

de museu, animais empalhados, monumentos, entre outros).
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TIPOS DE ENTRADAS: autor pessoa física; autor pessoa jurídica (entidade);   

sem autoria (por título).

AUTOR PESSOA FÍSICA 

SILVA, José da. 

➢ Até 3 autores, todos devem ser indicados.

MARQUES, Cristina P.; MATTOS, Maria Isabel L. de; LA TRAILLE, Y.

➢ Quando houver quatro ou mais autores, convém indicar todos. Porém,

permite-se indicar apenas o primeiro, seguido da expressão et al.

TAYLOR, R.; LEVINE, D.; MARCELLIN-LITTLE, D; MILLIS, D.  

TRIGUEIRO, Dermerval et al.

Em caso de projetos de pesquisa científica, indicação de produção científica para órgãos

de financiamento, recomenda-se que todos os nomes sejam informados para certificar a

autoria.

NBR 6023:2018 - MODELOS DE REFERÊNCIAS



➢ Autores com nomes hispânicos, nomes compostos, com grau de
parentesco e com sobrenomes com prefixos devem ser indicados de acordo
com o seguinte:

Sobrenomes hispânicos

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel.

Grau de parentesco

COSTA NETO, Eraldo Medeiros.

OLIVEIRA JUNIOR, José Alcebíades de.

Sobrenomes compostos

SAINT-EXUPÉRY, Antoine de.         
ESPÍRITO SANTO, M. F.

Sobrenomes com prefixos

D'AMBROSIO, Ubiratan.                                         
LA TORRE, Massimo.
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➢ Obras com indicação explícita de responsabilidade pelo conjunto da obra,

em coletâneas de vários autores, faz-se a entrada pelo nome do

responsável, seguido da abreviação, em letras minúsculas e no singular

(mesmo sendo mais de um), do tipo de participação (organizador,

compilador, editor, coordenador, entre outros), entre parênteses.

ABREU, Marcelo de P. (org.).

MARCONDES, E.; LIMA, I. N. de (coord.).

LUJAN, Roger Patron (comp.).

OYUELA-CAYCEDO, Augusto; RAYMOND, J. Scott (ed.).

➢ Obra publicada sob pseudônimo, este deve ser adotado na referência.

DINIS, Júlio. As pupilas do senhor reitor. 15. ed. São Paulo: Ática, 1994. 263 p.
(Série bom livro).
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➢Outros tipos de responsabilidade (tradutor, revisor, orientador, ilustrador, 

entre outros) podem ser acrescentados após o título, conforme aparece no 

documento.

DANTE ALIGHIERI. A divina comédia. Tradução, prefácio e notas: Hernâni Donato. São 

Paulo: Círculo do Livro, [1983]. 344 p.

CARRUTH, Jane. A nova casa do Bebeto. Desenhos de Tony Hutchings. Tradução Ruth

Rocha. São Paulo: Círculo do Livro, 1993. 21 p. Tradução de: Moving house.

ALBERGARIA, Lino de. Cinco anos sem chover: história de Lino de Albergaria. Ilustrações

de Paulo Lyra. 12. ed. São Paulo: FTD, 1994. 63 p.

CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos. Tradução Vera da Costa

e Silva et al. 3. ed. rev. e aum. Rio de janeiro: José Olympio Editora, 1990.

OLIVEIRA, Carlos Eduardo Cardoso de. Dimensão regional da universidade pública: 

estratégias de expansão do ensino de graduação na Universidade Estadual de Feira de 

Santana (UEFS). Orientador: Edivaldo Machado Boaventura. 2014. 325 f. Tese (Doutorado

em Desenvolvimento Regional e Urbano) - UNIFACS Universidade Salvador, Salvador, 2014.
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➢ Obras psicografadas, o primeiro elemento deve ser o nome do espírito.

EMMANUEL (Espírito). Alma e coração. Psicografado por Francisco Cândido 

Xavier. São Paulo: Pensamento, 1976.

➢ Obras adaptadas devem ter o responsável pela adaptação como o primeiro 

elemento.

MAURO, Marco. A noite das camas trocadas. [Adaptado da obra de] Giovanni 

Boccaccio. São Paulo: Luzeiro, 1979.

➢ Em entrevistas, o primeiro elemento deve ser o entrevistado.

HAMEL, Gary. Eficiência não basta: as empresas precisam inovar na gestão. 

[Entrevista cedida a] Chris Stanley. HSM Management, São Paulo, n. 79, mar./abr. 

2010. Disponível em: http://www.revistahsm.com.br/coluna/gary-hamel-e-gestao-na-

era-da-criatividade/. Acesso em: 23 mar. 2017.

NBR 6023:2018 - MODELOS DE REFERÊNCIAS



AUTOR PESSOA JURÍDICA (órgãos governamentais, empresas, associações, 

entre outros). 

➢ Entrada pela forma conhecida ou como se destaca no documento, por

extenso ou abreviada (sendo padronizados os nomes para o mesmo

autor, quando aparecem de formas diferentes em documentos distintos).

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724: 

informação e

documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT. 2011.

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Planejamento estratégico 

1998/1999. Niterói,

1998.

PETROBRAS. Biocombustíveis: 50 perguntas e respostas sobre este novo 

mercado. Rio de Janeiro: PETROBRAS, 2007. 
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➢ Quando houver mais de um autor.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUA (Brasil); COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO 

DE SÃO PAULO. Guia nacional de coleta de preservação de amostras: água, 

sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos. Brasília, DF: ANA; São 

Paulo: CETESB, 2011. 327 p. Disponível em: 

http://www.cetesb.sp.gpv.br/userfiles/file/laboratorios/publicacoes/guia-nacional-

coleta-2012.pdf. Acesso em: 26 fev. 2015.

➢ Quando for uma instituição governamental da administração direta, seu 

nome deve ser precedido pelo nome do órgão superior ou pelo nome da 

jurisdição.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Diretrizes para a política 

ambiental do Estado de São Paulo. São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente, 

1993. 35 p.

BRASIL. Ministério da Justiça. Relatório de atividades. Brasília, DF: Ministério da 

Justiça, 1993. 28 p.
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➢ Quando estado e município forem homônimos, indicar, entre parênteses, a 

palavra Estado ou a palavra Município.

RIO DE JANEIRO (Município). Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

Bibliografia carioca 1977. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura, 1978.

VIÇOSA (MG). Lei nº 2558/2016. Dispõe sobre o direito ao aleitamento materno e 

dá outras providências. Viços, MG: Sistema de Leis Municipais, 2017. Disponível 

em: leismunicipais.com.br. Acesso em: 22 jun. 2017.

➢ Quando a instituição for homônima, deve-se acrescentar, no final e entre 

parênteses, a unidade geográfica que identifica a jurisdição.

BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil). Relatório da diretoria-geral: 1984. Rio de 

Janeiro: Biblioteca Nacional, 1985. 40 p.

BIBLIOTECA NACIONAL (Portugal). O 24 de julho de 1833 e a guerra civil de 

1829-1834. Lisboa: Biblioteca Nacional, 1983. 95 p.
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AUTORIA DESCONHECIDA - a entrada é pelo título, quando

iniciado por artigo acrescenta-se a palavra subsequente, formando

a entrada do título, grafados em letras maíusculas.

PEQUENA bilioteca do vinho. São Paulo: Lafonte, 2012.

DIAGNÓSTICO do setor editorial brasileiro. São Paulo: Câmara

Brasileira do Livro, 1993. 64 p.

AS 500 maiores empresas do Brasil. Conjuntura Econômica. Rio de

Janeiro: Ed. FGV, v. 38, n. 9, set. 1984. Edição especial.
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TÍTULO E SUBTÍTULO

PASTRO, Cláudio. Arte sacra: espaço sagrado hoje. São Paulo: Loyola. 1993. 

343 p.

OS GRANDES clássicos das poesias líricas. [S.l.]: Ex Libris, 1981. 60 f.

➢Títulos e subtítulos longos, podem-se suprimir as últimas palavras, desde 

que seja mantido o sentido. a supressão deve ser indicada por reticências 

entre colchetes.  

ARTE de furtar [...]. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992.

GONSALVES, Paulo Eiró (org.). A criança: perguntas e respostas: médicos, 

psicólogos,

professores, técnicos, dentistas [...]. Prefácio do Prof. Dr. Carlos da Silva Lacaz. 

São Paulo: Cultrix: Ed. da USP, 1971.    
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➢ Quando o título aparece em mais de uma língua, registra-se o primeiro. Podem-se 

registrar os demais, separando-os pelo sinal de igualdade.

SÃO PAULO MEDICAL JOURNAL = REVISTA PAULISTA DE MEDICINA. São Paulo: 

Associação Paulista de Medicina, 1941- . Bimensal. ISSN 0035-0362.

ELETROPAULO. A cidade da Light, 1899-1930 = The city of the Light Company, 1899-

1930. São Paulo: Eletropaulo, 1990.

➢ O título da publicação periódica pode ser transcrito na forma abreviada, desde que 

conste na publicação.

LEITÃO, D. M. A informação como insumo estratégico. Ci. Inf., Brasília, DF, v. 22, n. 2, p. 

118-123, maio/ ago. 1989.

➢ Quando não existir título, deve-se atribuir uma palavra ou frase que identifique o 

conteúdo do documento, entre colchetes.

SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AQUICULTURA, 1., 1978, Recife. [Trabalhos apresentados]. 
Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Ciências, 1980. 412 p.
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EDIÇÃO - se constar no documento, deve ser transcrita pelas abreviaturas do 

numeral ordinal e da palavra edição, ambas no idioma do documento.

SCHAUM, Daniel. Schaum's outline of theory and problems. 5th ed. New York: 

Schaum Publishing. 1956. 204 p.

PEDROSA, Israel. Da cor à cor inexistente. 6 ed. Rio de Janeiro: L. Cristiano, 1995. 

219 p.

➢ Indicam-se emendas e acréscimos à edição, de forma abreviada.

FRANÇA, Júnia Lessa et al. Manual para normalização de publicações técnico-

científicas. 3. ed. rev. e aum.. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1996.

➢ A versão de documentos eletrônicos deve ser considerada equivalente ao 

elemento Edição e transcrita como consta no documento.

ASTROLOGY source. Version 1.0A. Seattle: Multicom Publishing, c1994. 1 CD-ROM.
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LOCAL - o local de publicação (cidade) deve ser indicado como 

consta no documento. Na ausência do nome da cidade, pode ser 

indicado o estado ou o país, desde que conste no documento.

ALVES, Rubem. A grande arte de ser feliz. São Paulo: Planeta, 2014. 

160 p. 

➢ No caso de cidades homônimas, acrescenta-se a sigla do estado 

ou o nome do país, separados por vírgula.

Viçosa, AL

Viçosa, MG

Viçosa, RN

Toledo, PR

Toledo, España
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➢Quando houver mais de um local para uma só editora, indica-se o primeiro ou 

o mais destacado.

➢Quando o local não aparece no documento, mas pode ser identificado, indicá-

lo entre colchetes.

LAZZARINI NETO, Sylvio. Cria e recria. [São Paulo]: SDF Editores, 1994. 108 p.

➢Não sendo possível determinar o local da publicação, utiliza-se a expressão 

sine loco, abreviada, entre colchetes [S. l.]. O S de sine deve ser grafado em 

letra maíuscula quando for o primeiro elemento dos dados da publicação, ou 

seja, quando o [S. l.] vier após um ponto.

OS GRANDES clássicos das poesias líricas. [S.l.]: Ex Libris, 1981. 

ALEXANDRESCU, D. T. Melanoma costs: a dynamic mode comparing estimated 

overall costs of various clinical stages. Dermatology Online Journal, [s. l.], v. 15, 

n.11, p.1, Nov. 2009.

NBR 6023:2018 - MODELOS DE REFERÊNCIAS



EDITORA - o nome da editora ou instituição responsável pela publicação, deve

ser indicado como aparece no documento, suprimindo-se as palavras que

designam a natureza jurídica ou comercial.

Na publicação: Editora Atlas S. A.

DAGHLIAN, Jacob. Lógica e álgebra de Boole. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 

1995. 167 p., il.

➢ Para editora comercial homônima a uma instituição, deve-se indicar a 

palavra Editora ou a abreviatura, como consta no documento.

GUZZI, Drica. Web e participação: a democracia no século XXI. São Paulo: Editora 

Senac São Paulo, 2010. 

➢ Quando houver duas editoras com locais diferentes, indicam-se ambas, com  

seus respectivos locais (cidades). Se forem três ou mais, indica-se a 

primeira ou a de destaque.

Rio de Janeiro: Expressão e Cultura; São Paulo: EDUSP, 2017.
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➢Quando houver duas editoras com mesmo local, indicam-se ambas, separadas por 

dois pontos.

Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2007.

➢Quando a editora for também autor (pessoa jurídica), pode-se adotar, no campo

Editora, a forma abreviada (ou sigla) desde que esta conste no documento.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. Planejamento estratégico. Feira de

Santana: UEFS, 2007. 

➢A expressão sine nomine deve ser utilizada abreviada e entre colchetes [s. n.],

quando a editora não puder ser identificada.

FRANCO, I. Discursos. Brasília, DF: [s. n.], 1993. 107 p.

➢Quando o local e a editora não puderem ser identificados na publicação, devem-se

utilizar as expressões sine loco e sine nomine, abreviadas, entre colchetes e

separadas por dois pontos [S. l.: s. n.].

GONÇALVES, F. B. A história de Mirador. [S. l.: s. n.], 1993.

NBR 6023:2018 - MODELOS DE REFERÊNCIAS



DATA - Devem ser indicadas as datas da publicação, manufatura,

distribuição, execução, transmissão, gravação, acesso, entre outros.

➢ ANO

O ano de publicação deve ser indicado em algarismos arábicos.

JAMES, E. L. Cinquenta tons de cinza. Tradução: Adalgisa Campos da Silva. 

Rio de Janeiro: Intrínseca, 2012. (Trilogia Cinquenta tons de cinza, 1).

➢ Caso não seja localizado o ano de publicação, deve ser indicado um ano, 

seja do copirraite (precedido da letra c em minúsculo e sem espaço), da 

distribuição, da impressão, entre outros.

CIPOLLA, Sylvia. Eu e a escola, 2ª série. São Paulo: Paulinas, c1993. 63 p.
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➢ Se nenhum ano puder ser localizado no documento, deve ser indicado 

um ano (aproximado) entre colchetes.

[2011 ou 2012]         um ano ou outro

[2010?]                     ano provável

[2011]                       ano certo, não indicado no item

[entre 2000 e 2005]  usar intervalos menores de 20 anos  

[ca. 2015]                 ano aproximado

[199-]                        década certa 

[199-?]                      década provável

[19--]                         século certo

[19--?]                       século provável
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➢Nas referências de vários volumes de um documento, produzidos em um 

período, devem ser indicados os anos (o mais antigo e o mais recente da 

publicação), separados por hífen.

RUCH, Gastão. História geral da civilização: da Antigüidade ao XX século. Rio de 

Janeiro: F. Briguiet, 1926-1940. 4 v.

➢Para as coleções de periódicos em curso de publicação, deve ser 

indicado apenas o ano inicial, seguido de hífen e um espaço.

GLOBO RURAL. São Paulo: Rio Gráfica, 1985- . Mensal.

➢Em caso de publicação periódica encerrada, devem ser indicados os 

anos inicial e final do período de edição.

DESENVOLVIMENTO & CONJUNTURA. Rio de Janeiro: Confederação Nacional da 

Insdústria, 1957-1968. Mensal.
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➢MÊS

O mês (se houver) deve anteceder o ano e ser indicado de forma abreviada, 

no idioma original, conforme o Anexo A da NBR 6023:2018. Em português 

os meses que são abreviados possuem mais de quatro letras.

DINHEIRO: revista semanal de negócios. São Paulo: Três, n.148, 28 jun. 2000. 

98 p.

TEICH, D. H. A solução veio dos emergentes. Exame, São Paulo, ano 43, n. 9, 

ed. 943, p. 66-67, 20 maio 2009.

ALEXANDRESCU, D. T. Melanoma costs: a dynamic mode comparing estimated

overall costs of various clinical stages. Dermatology Online Journal, [s. l.], v. 15, 

n.11, p.1, Nov. 2009.
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➢ Se na publicação, em lugar dos meses, tiver as estações ou as divisões do  

ano em semestres, trimestres, entre outros, indicam-se os primeiros como    

aparecem no documento e abreviam-se os últimos.

MANSILLA, H. C. F. La controversia entre universalismo y particularismo em la 

filosofia de la cultura. Revista Latinoamericana de Filosofia, Buenos Aires, v. 24, 

n. 2, primavera,1988.

FIGUEIREDO, E. Canadá e Antilhas: línguas populares, oralidade e literatura. 

Gragoatá, Niterói, n.1. p. 127-136, 2. sem. 1996.

➢ Se constar na publicação mais de um mês ou estação, indicar o início e o 

fnal do período, separados por uma barra oblíqua.

TARGINO, Maria das Graças. Quem é o profissional da informação? 

Transinformação, Campinas, v. 12, n. 2, p. 61-69, jul./dez. 2000.

ROCKE, Hans; ROSS, Johanna C. Online catalogs for and by librarians. Technical 

Services Quarterly, Greeley, v. 2, n. 3/4, p.1-9, Spring/Summer 1985.
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➢DIA E HORA

O dia deve ser indicado em algarismos arábicos e anteceder o mês, separado por um 

espaço. Se necessário, indicar a hora de publicação e do acesso ao documento, após 

as respectivas datas.

RIBEIRO, Edilene. Entenda como a posição do sol pode interferir na compra do imóvel. 

Metro News, São Paulo, 20 jun. 2013. Imóveis & Afins, p. 1.

BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria de Acompanhamento Econômico. Parecer 

técnico nº 06370/2006/RJ. Rio de janeiro: Ministério da Fazenda, 13 set. 2006, 9:30. 

Disponível em: http://www.cade.gov.br/Plenrio/Sessao_386/Pareceres/ParecerSeae-AC-

2006-08012.008423-Intertional_Busines_Machine.PDF. Acesso em: 4 out. 2010, 14:45.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. Conselho Universitário. Resolução  

CONSU nº 044/2017, de 7 de dezembro de 2017. Dispõe sobre a proibição de trotes  

estudantis no âmbito da Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana:  

Conselho Universitário, 2017. Disponível em: 

http://www.uefs.br/modules/documentos/index.php?curent_dir=3191. Acesso em: 6 maio 

2019, 15:30. 
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DESCRIÇÃO FÍSICA

150 p.                                                                             p. 21-50

[52] p. 1 bula de remédio (2 p.)

75 f.                                                                                 5 v.

ix, 22 p                                                                             v. 2

208, xxi p.                                                                        E-book (248 p.)        

1 atlas (300 p.)                                                                1 mensagem eletrônica.          

5 álbuns (350 fotografias)                                               Facebook: bcjc.uefs

ILUSTRAÇÕES

250 p., il.

123 p., il. color.

240 p., fotografias color.

DIMENSÕES

125 p., 21 cm.                                                              

78 p., il., 15 x 25 cm.

1 mapa, color., 60 x 95 cm.
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SÉRIES E COLEÇÕES - Indicam-se, entre parênteses, os títulos das séries e 

coleções, separados, por vírgula, em algarismos arábicos (se houver). A

subsérie (se houver) é separda por um ponto.

SOBRENOME, Nome do autor. Título: subtítulo. Edição. Local: Editora, data de

publicação. Páginas., ilustração. (Série ou coleção, número).

(Coleção Almanaques do Barão de Itacaré)

(Princípios, 243)

(Visão do futuro, v.1)

(Texto para discussão, n. 31)

(Biblioteca luso-brasileira. Série brasileira)
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NOTAS - podem ser incluídas notas com informações complementares, ao 

final da referência, em língua portuguesa, sem destaque tipográfico.

LAURENTI, R. Mortalidade pré-natal. São Paulo: Centro Brasileiro de 

Classificação de Doenças, 1978. Mimeografado.

MARINS, J. L. C. Massa calcificada da naso-faringe. Radiologia Brasileira, São 

Paulo, n. 23, [1991?]. No prelo.

GONÇALVES, R. P. M. et al. Aspectos hematológicos de cães parasitados por 

Babesia canis na cidade de Niterói, RJ entre os anos de 1994 a 2005: parte 1: 

eritrograma. Ciência Animal Brasileira, Goiânia, p. 271-273, nov. 2006. Supl. 1. 

Trabalho apresentado no 3º Congresso do Centro-Oeste de Clínicos Veterinários 

de Pequenos Animais, 2006, [Brasília, DF].

MEY, Eliane Serrão Alves. Catalogação e descrição bibliográfica: contribuições 

a uma teoria. Brasília, DF: ABDF, 1987. Originalmente apresentada como 

dissertação de mestrado, Universidade de Brasília, 1986.
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➢Documentos traduzidos, o título original pode ser indicado, precedido da 

expressão Título original, seguido por dois pontos.

DEWEY, Jonh. Democracia e educação: introdução à filosofia da educação. 

Tradução de Godofredo Rangel e Anísio Teixeira. 3. ed. São Paulo: Nacional, 1959. 

416p. (Atualidades

pedagógicas, v. 21). Título original: Democracy and education.

CARRUTH, Jane. A nova casa do Bebeto. Desenhos de Tony Hutchings. 

Tradução Ruth

Rocha. São Paulo: Círculo do Livro, 1993. 21 p. Tradução de: Moving house.

➢Tradução feita com base em outra tradução, pode ser indicada, além do 

idioma do texto traduzido, o do texto original.

SAADI. O jardim das rosas [...]. Tradução de Aurélio Buarque de Holanda. Rio de 

Janeiro:  José Olympio, 1944. 124 p., il. (Coleção Rubaiyat). Versão francesa de 

Franz Toussaint do original árabe.

NBR 6023:2018 - MODELOS DE REFERÊNCIAS



ORDENAÇÃO DAS REFERÊNCIAS

➢As referências dos documentos citados em um trabalho devem ser

ordenadas de acordo com o sistema utilizado para citação no texto,

conforme a ABNT NBR 10520.

SISTEMAS: - Alfabético (ordem alfabética de entrada);

- Numérico (ordem de citação no texto).
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SISTEMA ALFABÉTICO

➢As referências devem ser reunidas no final do trabalho, do artigo ou do

capítulo, em ordem alfabética de seus elementos. Se houver numerais,

considerar a ordem crescente. As chamadas no texto (citações) devem

obedecer à forma da entrada na referência. 

SISTEMA NUMÉRICO

➢As referências devem ser numeradas de acordo com a ordem sequencial em 

que aparecem no texto pela primeira vez e colocadas em lista nesta mesma 

ordem.

Na lista de referências:

1 CRETELLA JÚNIOR, José. Do impeachment no direito brasileiro. [São Paulo]: R. 

dos  Tribunais, 1992. p. 107.

2 BOLETIM ESTATÍSTICO [DA] REDE FERROVIÁRIA FEDERAL. Rio de Janeiro, 

1965. p. 20.
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Informação e documentação -

Artigo em publicação periódica

técnica e/ou científica - Apresentação

•Apresenta os princípios gerais para elaboração e apresentação 

de elementos que constituem artigos em um periódico técnico 

e/ou científico.
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ESTRUTURA  - ELEMENTO
___________________________________________________________________

Pré-textuais                 Título no idioma do documento (obrigatório)

Título em outro idioma (opcional)

Nome(s) do(s) autor(es) (obrigatório)

Resumo no idioma do documento (obrigatório)

Resumo em outro idioma (opcional)

Datas de submissão e aprovação do artigo (obrigatório)

Identificação e disponibilidade (opcional)

____________________________________________________________                                                                 

Introdução (obrigatório)

Textuais                       Desenvolvimento (obrigatório)

Considerações finais (obrigatório)

__________________________________________________________

Pós-textuais                Referências (obrigatório)

Glossário (opcional)

Apêndice (opcional)

Anexo (opcional)

Agradecimentos (opcional)
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Título

•O título do artigo e o subtítulo (se houver) devem figurar na página de abertura

do artigo, diferenciados tipograficamente ou separados por dois-pontos (:) e no

idioma do texto. Opcionalmente, pode-se incluir o título em outro idioma, inserido

logo abaixo do título no idioma do texto.

Autor

•O nome do autor deve ser inserido de forma direta: prenome (abreviado ou não)

e sobrenome nome.

•Para mais de um autor, os nomes podem ser grafados na mesma linha,

separados por vírgula, ou entre linhas distintas.

•Deve-se contar o currículo sucinto de cada autor, com vinculação e seu

endereço de contato.

•Recomenda-se que os dados de vinculação e endereço constem em nota, com

sistema de chamada próprio, diferente do sistema adotado para citações no

texto.

Regras Gerais de Apresentação
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Resumo no idioma do texto

Elemento obrigatório, constituído de uma seqüência de frases

concisas e objetivas e não de uma simples enumeração de

tópicos, deve conter de 100 a 250 palavras, seguido, logo

abaixo, das palavras representativas do conteúdo do trabalho,

isto é, palavras-chave e/ou descritores, conforme a NBR 6028.

Regras Gerais de Apresentação
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Identificação e disponibilidade

Pode ser indicado o endereço eletrônico, DOI, suportes e 

outras informações relativas ao acesso do documento.

Regras Gerais de Apresentação
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Datas de submissão e aprovação

Devem ser indicadas as datas (dia, mês e ano) de submissão e

aprovação do artigo para publicação.



Regras Gerais de Apresentação

NBR 6022:2018 – Artigo – Publicação periódica

Agradecimentos

Texto sucinto aprovado pelo periódico em que será publicado.

Deve ser o último elemento pós-textual.



Regras Gerais de Apresentação
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Formato

Recomenda-se fonte em tamanho 12 e espaçamento simples,

padronizados para todo o artigo.

As citações com mais de três linhas, paginação, notas, legendas

e fontes das ilustrações e tabelas devem ser em tamanho

menor e uniforme.

O projeto gráfico fica a critério do editor.



Identificação e disponibilidade

Pode ser indicado o endereço eletrônico, DOI, suportes e 

outras informações relativas ao acesso do documento.

Regras Gerais de Apresentação
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Datas de submissão e aprovação

Devem ser indicadas as datas (dia, mês e ano) de submissão e

aprovação do artigo para publicação.



Os demais itens que compõe o artigo seguem as normas já 

indicadas para os demais trabalhos acadêmicos NBR 14.724

• NBR 6023/2018 – Referências

• NBR 6024/2012 - Numeração progressiva das seções de um 

documento escrito

• NBR 10520/2002 – Citações

• IBGE. Normas de apresentação tabular. 3. ed. Rio de Janeiro, 

1993.
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Serviço de Orientação – Normas da ABNT

•O SISBI-UEFS oferece a comunidade de usuários da UEFS o 

Serviço de Orientação quanto ao Uso das Normas Técnicas.

•Todos os usuários podem ter acesso às normas da ABNT pelo 

Sistema Integrado de Bibliotecas da UEFS (SISBI-UEFS), nos 

computadores ligados a rede UEFS, no site da ABNT Coleção: 

http://www.abntcolecao.com.br/uefs/

•Para visualizar as normas no site é preciso ter o Java atualizado 

e utilizar preferencialmente os navegadores Google Chrome ou

Mozilla Firefox. Os usuários com cadastro VPN ativo podem 

acessar o conteúdo do site da ABNT remotamente. 

•Na Seção da Referência da Biblioteca Central ficam disponíveis 

exemplares impressos das principais normas para consulta local.

http://www.abntcolecao.com.br/uefs/
http://www.abntcolecao.com.br/uefs/
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