
Normalização de trabalhos Acadêmicos

- Referências

Estabelece os elementos a serem incluídos nas referências: ordem de apresentação e 

transcrição da informação originada do documento.

O que são referências? 

Conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um documento, que permite 

sua identificação individual. Esses elementos podem ser 

Ex.: autor, título, local de publicação, publicador (editor), ano da pu

páginas, se é artigo, livro, trabalho de conclusão de curso etc.

Elementos essenciais – são informações indispensáveis à identificação do documento. São 

estritamente vinculados ao suporte documental e variam, portanto, conforme o tipo.

Elementos complementares

permitem melhor caracterizar os documentos

 

Exemplo de Autoridade 

Exemplo – Um autor 

Exemplo – Dois autores 

Exemplo – Três autores 
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Estabelece os elementos a serem incluídos nas referências: ordem de apresentação e 

transcrição da informação originada do documento. 

Conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um documento, que permite 

sua identificação individual. Esses elementos podem ser essenciais ou complementares.

Ex.: autor, título, local de publicação, publicador (editor), ano da pu

páginas, se é artigo, livro, trabalho de conclusão de curso etc. 

são 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. 

referências – 

Estabelece os elementos a serem incluídos nas referências: ordem de apresentação e 

Conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um documento, que permite 

essenciais ou complementares. 

Ex.: autor, título, local de publicação, publicador (editor), ano da publicação, número de 

são informações indispensáveis à identificação do documento. São 

estritamente vinculados ao suporte documental e variam, portanto, conforme o tipo. 

que, acrescentadas aos elementos essenciais, 

 

 

 



Exemplo – Mais de três autore

Exemplo – Autor desconhecido

Atenção! Colocar a primeira palavra do título em letra 

Exemplo: organizador, compilador, coordenador, etc.

Exemplo: Instituição, empresa, órgão governamental, associação, etc.

 

 

 

 

Mais de três autores 

Autor desconhecido  

olocar a primeira palavra do título em letra maiúscula 

Exemplo: organizador, compilador, coordenador, etc. 

Exemplo: Instituição, empresa, órgão governamental, associação, etc. 

 

 

 

 



Trabalhos do mesmo autor 

acréscimo de letras minúsculas após a data.

Atenção! Exemplo: na citação no texto do trabalho

[...] O que concorda com a primeira proposição que luz difere em cor também difere em 

refrangibilidade (ZIGGELAR, 1980a).

[...] com esse experimento, como Newton afirmou apenas se a distinção aristotélica entre 

cores verdadeiras e cores falsas for descar

Documento no todo 

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. 

publicação: Editora, data. 

Partes do documento - Capítulo de Livros

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor (do capítulo). Título do capítulo. In: 

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor (do livro). 

Local de publicação (cidade): Editora,

 

Atenção!  quando o autor do Capítulo é o mesmo da 

um espaço tracejado (sublinear)

Trabalhos do mesmo autor com a mesma data e títulos diferentes são distinguidos pelo 

acréscimo de letras minúsculas após a data. 

Exemplo: na citação no texto do trabalho 

[...] O que concorda com a primeira proposição que luz difere em cor também difere em 

(ZIGGELAR, 1980a).   

[...] com esse experimento, como Newton afirmou apenas se a distinção aristotélica entre 

cores verdadeiras e cores falsas for descartada (ZIGGELAR, 1980b) 

 

Exemplos de Referências 

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título: subtítulo. Edição. Local (cidade) de 

 

Capítulo de Livros 

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor (do capítulo). Título do capítulo. In: 

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor (do livro). Título: subtítulo. Número da edição. 

Local de publicação (cidade): Editora, data. Volume, capítulo, página inicial

ando o autor do Capítulo é o mesmo da obra, não é necessário repetir, 

um espaço tracejado (sublinear). 

com a mesma data e títulos diferentes são distinguidos pelo 

 

[...] O que concorda com a primeira proposição que luz difere em cor também difere em 

[...] com esse experimento, como Newton afirmou apenas se a distinção aristotélica entre 

: subtítulo. Edição. Local (cidade) de 

 

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor (do capítulo). Título do capítulo. In: 

subtítulo. Número da edição. 

data. Volume, capítulo, página inicial-final. 

 

obra, não é necessário repetir, colaca-se 



 

Referência de Monografias, Dissertações e Teses

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título: subtítulo. Ano de apresentação. Número 

de folhas (f) ou volumes. Tipo de documento

Universidade, Nome da Faculdade, cidade, ano da defesa.

Atenção! Tipo de documento: Tese, Dissertação Monografia, etc

Trabalhos apresentados em eventos

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título: subtítulo. In: NOME DO EVENTO, 

número (se houver), ano, local de realização. 

publicação (cidade): editora, data. Páginas inicial

Atenção! Título da publicação anais, atas, proceedings (em negrito)

 

 

Referência de Monografias, Dissertações e Teses 

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título: subtítulo. Ano de apresentação. Número 

Tipo de documento (Categoria de concentração) 

Universidade, Nome da Faculdade, cidade, ano da defesa. 

Tipo de documento: Tese, Dissertação Monografia, etc 

Trabalhos apresentados em eventos 

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título: subtítulo. In: NOME DO EVENTO, 

número (se houver), ano, local de realização. Título da publicação... Subtítulo. Local de 

publicação (cidade): editora, data. Páginas inicial-final do trabalho. 

publicação anais, atas, proceedings (em negrito) 

 

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título: subtítulo. Ano de apresentação. Número 

(Categoria de concentração) – Nome da 

 

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título: subtítulo. In: NOME DO EVENTO, 

... Subtítulo. Local de 

 



PERIÓDICOS - Artigo 

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título artigo.Título do periódico, Local de 

publicação (cidade), número do volume, número do fascículo, páginas inicial

ano. 

Atenção: Abreviar as iniciais do nome é opcional

 

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS NA INTERNET

Obs. Colocar os elementos obrigatórios de acordo com o tipo de material.

* Usar as nomenclaturas:  Disponível em: < >    Acesso em:

ARTIGO DE PERÓDICOS disponíveis na 

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título do artigo. Título do periódico, Local, 

volume, fascículo, páginas, data. Disponível em: <endereço eletrônico>. Data de acesso.

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título artigo.Título do periódico, Local de 

publicação (cidade), número do volume, número do fascículo, páginas inicial

Abreviar as iniciais do nome é opcional 

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS NA INTERNET 

Obs. Colocar os elementos obrigatórios de acordo com o tipo de material.

* Usar as nomenclaturas:  Disponível em: < >    Acesso em: 

ARTIGO DE PERÓDICOS disponíveis na internet) 

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título do artigo. Título do periódico, Local, 

volume, fascículo, páginas, data. Disponível em: <endereço eletrônico>. Data de acesso.

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título artigo.Título do periódico, Local de 

publicação (cidade), número do volume, número do fascículo, páginas inicial-final, mês e 

 

Obs. Colocar os elementos obrigatórios de acordo com o tipo de material. 

 

 

 

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título do artigo. Título do periódico, Local, 

volume, fascículo, páginas, data. Disponível em: <endereço eletrônico>. Data de acesso. 

 



 

ATENÇÃO! 

� Os elementos essenciais e complementares da referência devem ser apresentados 

em sequência 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, o 

destaque será sempre no título do livro, ou da revista NUNCA no título do capítulo ou 

artigo; 

� Espaço tracejado (sublinear - equivale a seis espaços) para substituir o nome do autor 

quando já tiver sido citado anteriormente, o mesmo para capítulo de livros, quando o 

autor do capítulo for o mesmo do livro; 

� Os nomes dos autores devem ser separados por ponto e vírgula, seguido de espaço e 

se optar para abreviar o primeiro nome do autor, seguir o mesmo padrão para todas 

as referências. 

� Título e subtítulo devem ser reproduzidos tal como figuram no documento, 

separados por dois pontos; 

� Edição - utiliza abreviaturas dos numerais ordinais e da palavra Ed. adotada na língua 

do documento (ex. 3th Ed.), (3.ed.), (2. ed. rev. Atual.), a edição deve ser colocada a 

partir da segunda edição, se for a primeira edição não precisa colocar. 

ATENÇÃO: Este guia é apenas uma apresentação das principais dúvidas. A norma original 

ABNT NBR 6023:2002 está disponível na página do SBU para consulta. 

http://abntcolecao.com.br/unicamp/ 

 


