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1 CONCEITOS 

 

 

 

1.1 Autor 

Pessoa(s) física(s) responsável(is) pela criação do conteúdo intelectual ou 

artístico de um documento. 

 

1.2 Autor entidade 

Instituição(ões), organização(ões), empresa(s), comitê(s), comissão(es), entre 

outros, responsável(is) por publicações em que não se distingue autoria especial. 

 

1.3 Documento 

Qualquer suporte que contenha informação registrada, formando uma unidade, 

que possa servir para consulta, estudo ou prova. Inclui impressos, manuscritos, registros 

audiovisuais e sonoros, imagens, entre outros. 

 

1.4 Monografia 

Documento, constituído de uma só parte ou de um número preestabelecido de 

partes que se complementam. 

 

1.5 Publicação seriada1 

Publicação em qualquer tipo de suporte, editada em unidades físicas 

sucessivas, com designações numéricas e/ou cronológicas, e destinada a ser continuada 

                                           
1 Não confundir com “coleção” ou “série editorial”, que são recursos criados pelos editores ou pelas 
instituições responsáveis, para reunir conjuntos específicos de obras que recebem o mesmo tratamento 
gráfico-editorial (formato, características visuais e tipográficas, entre outras) e/ou que mantêm 
correspondências temática entre si. Exemplos: Coleções Primeiros Passos, Os Pensadores etc. 
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indefinidamente. As publicações seriadas incluem periódicos, jornais, publicações anuais 

(relatórios, anuários etc.), revistas, atas, comunicações de sociedades, entre outros. 

 

1.6 Referência 

Conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um documento 

que permite sua identificação individual. 

 

1.7 Elementos da referência 

A referência é constituída de elementos essenciais e, quando necessário, 

acrescida de elementos complementares. 

a) Elementos essenciais: São informações indispensáveis à identificação do 

documento. Os elementos essenciais estão estritamente vinculados ao suporte documental 

a variam, portanto, conforme o tipo. 

b) Elementos complementares: São as informações que, acrescentadas aos 

elementos essenciais, permitem melhor caracterizar os documentos.  

Os elementos essenciais e complementares são retirados do próprio documento. 

Quando isso não for possível, utilizam-se outras fontes de informação, indicando-se os 

dados assim obtidos entre colchetes. 

 

1.8 Localização: 

A referência pode aparecer: 

a) no rodapé; 

b) no fim de texto ou de capítulo; 

c) em listas de referências; 

d) antecedendo resumos, resenhas e recensões. 
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2 REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO 

 

 

 

1. Os elementos essenciais e complementares da referência devem ser 

apresentados em seqüência padronizada. 

2. As referências são alinhadas somente à margem esquerda e de forma a se 

identificar individualmente cada documento. 

3. A pontuação segue padrões internacionais e deve ser uniforme para todas as 

referências. As abreviaturas devem ser conforme a NBR 10522. 

4. O recurso tipográfico (negrito, grifo ou itálico) utilizado para destacar o 

elemento título deve ser uniforme em todas as referências de um mesmo documento. 
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3 TRANSCRIÇÃO DOS ELEMENTOS 
 
 
 
 
 
3. 1 Autor pessoal 

a) Indica(m)-se o(s) autor(es) pelo último sobrenome, em maiúsculas, seguido 

do(s) prenome(s) e outros sobrenomes, abreviado(s) ou não. Os nomes devem ser 

separados por ponto-e-vírgula, seguido de espaço. 

 

ALVES, Roque de Brito. Ciência criminal. Rio de Janeiro: Forense, 1995. 

 

DAMIÃO, Regina Toledo; HENRIQUES, Antonio. Curso de Direito jurídico. São Paulo: 

Atlas, 1995. 

 

PASSOS, L. M. M.; FONSECA, A.; CHAVES, M. Alegria de saber: matemática, 

segunda série, 2, primeiro grau: livro do professor. São Paulo: Scipione, 1995. 

 

 

b) Quando existirem mais de três autores, indica-se apenas o primeiro, 

acrescentando-se a expressão “et al”. 

 

URANI, A. et al. Constituição de uma matriz de contabilidade social para o Brasil. 

Brasília, DF: IPEA, 1994. 

 

 



 7

c) Quando houver indicação explícita de responsabilidade pelo conjunto da 

obra, em coletâneas de vários autores, a entrada deve ser feita pelo nome do responsável, 

seguida de abreviação, no singular, do tipo de participação (organizador, compilador, 

editor, coordenador etc.), entre parênteses.  

 

FERREIRA, L. P. (Org.). O fonoaudiólogo e a escola. São Paulo: Summus, 1991. 

 

MARCONDES, E.; LIMA, I. N. de (Coord.). Dietas em pediatria  clínica. 4. ed. São 

Paulo: Sarvier, 1993. 

 

 

d) Em caso de autoria desconhecida, a entrada é feita pelo título. O termo 

anônimo não deve ser usado em substituição ao nome do autor desconhecido. 

 

DIAGNÓSTICO do setor editorial brasileiro. São Paulo: Câmara Brasileira do Livro, 

1993.  

 

 

e) Quando necessário, acrescentam-se outros tipos de responsabilidade logo 

após o título, conforme aparecem no documento. 

 

DESCARTES, René. Discurso do método. Tradução de Enrico Corvisieri. São Paulo: 

Nova Cultural, 1999. 

 

GOMES, O. O direito da família. Atualização e notas de Humberto Theodoro Júnior. 11. 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. 

 

 

f) Acréscimos (como Filho, Neto, Júnior, Sobrinho etc.) fazem parte do 

sobrenome. 

 

LAZZARINI NETO, S. Cria e recria. [São Paulo]: SDF Editores, 1994. 108 p.  
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3. 2 Autor entidade 

a) As obras de responsabilidade de entidades (órgãos governamentais, 

empresas, associações, congressos, seminários etc.) têm entrada pelo seu próprio nome, por 

extenso. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: apresentação de 

citações em documentos: procedimento. Rio de Janeiro, 1988. 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Catálogo para teses da Universidade de São 

Paulo, 1992. São Paulo, 1993. 467 p.  

 

CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 10., 

1979, Curitiba. Anais... Curitiba: Associação Bibliotecária do Paraná, 1979. 3 v.  
 

 

b) Quando a entidade tem uma denominação genérica, seu nome é precedido 

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

 

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

ambiental do Estado de São Paulo. São Paulo, 1993. 35 p. 
 

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

 

c) Quando a entidade, vinculada a um órgão maior, tem uma denominação 

específica que a identifique, a entrada é feita diretamente pelo seu nome.  

 

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

1984. 40 p. 
 

 

3.3 Título e subtítulo 

O título e o subtítulo devem ser reproduzidos tal como figuram no documento, 

separados por dois pontos. 
 

PASTRO, C. A arte sacra: espaço sagrado hoje. São Paulo: Loyola, 1993. 343 p. 
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3.4 Edição 

a) Quando houver uma indicação de edição, esta deve ser transcrita, utilizando-

se abreviaturas dos numerais ordinais e da palavra “edição”, ambas na forma adotada na 

língua do documento.  

 

PEDROSA, I. Da cor à cor inexistente. 6. ed. Rio de Janeiro: L. Cristiano, 1995. 219 p.  

 

 

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

 

FRANCA, J. L. et al. Manual para normalização de publicações técnico-científicas. 3. 

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

 

 

3.5 Local 

a) O nome do local (cidade) de publicação deve ser indicado tal como figura no 

documento. 

 

ZANI, R. Beleza, saúde e bem-estar. São Paulo: Saraiva, 1995. 173 p. 

 

 

b) No caso de homônimos de cidades, acrescenta-se o nome do estado, do país 

etc. 

 

Viçosa, AL 

Viçosa, MG 

Viçosa, RJ 

 

 

c) Quando houver mais de um local para uma só editora, indica-se o primeiro 

ou o mais destacado.  
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SWOKOWSKI, E. W.; FLORES, V. R. L. F.; MORENO, M. Q. Cálculo de geometria 

analítica. Tradução de Alfredo Alves de Faria. 2. ed. São Paulo: Makron Books do Brasil, 

1994. 2 v.  

 
Nota – Na obra São Paulo – Rio de Janeiro – Lisboa – Bogotá – Buenos Aires – Guatemala – México – New 
York – San Juan – Santigo etc. 

 

d) Quando a cidade não aparece no documento, mas pode ser identificada, 

indica-se entre colchetes. 

 

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

 

 

e) Não sendo possível determinar o local, utiliza-se a expressão Sine loco, 

abreviada, entre colchetes [S.l.]. 

 

KRIEGER, G.; NOVAES, L. A.; FARIA, T. Todos os sócios do presidente. 3. ed. [S.l.]: 

Scritta, 1992. 195 p. 

 

 

3.6 Editora 

a) O nome da editora deve ser indicado tal com figura no documento, 

abreviando-se os prenomes e suprimindo-se palavras que designam a natureza jurídica ou 

comercial, desde que sejam dispensáveis para identificação. 

 

DAGHLIAN, J. Lógica e álgebra de Boole. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1995. 167 p. 

 
Nota – Na publicação: Editora Atlas 

 

LIMA, M. Tem encontro com Deus: teologia para leigos. Rio de Janeiro: J. Olympio, 

1985. 

 
Nota – Na publicação Livraria José Olympio Editora. 

 

 



 11

b) Quando houver mais de uma editora, indica-se a que aparecer com maior 

destaque na página de rosto. Se os nomes das editoras estiverem com igual destaque, 

indica-se a primeira. As demais podem ser também registradas com os respectivos lugares. 

 

ALFONSO-GOLDFARD, Ana Maria; MAIA, Carlos A. (Coord.) História da ciência: o 

mapa do conhecimento. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura; São Paulo: EDUSP, 1995. 

968 p. (América 500 anos, 2). 

 

FIGUEIREDO, N. M. Metodologias para a promoção do uso da informação: técnicas 

aplicadas particularmente em bibliotecas universitárias e especializadas. São Paulo: Nobel, 

1990. 

 
Nota – Na publicação Nobel e APB. 

 

 

c) Quando a editora não é identificada, deve-se indicar a expressão sine 

nomine, abreviada, entre colchetes [s.n.]. 

 

FRANCO, I. Discursos: de outubro de 1992 a agosto de 1993. Brasília, DF: [s.n.], 1993. 

107 p. 

 

 

d) Quando o local e o editor não puderem ser identificados na publicação, 

utilizam-se ambas as expressões, abreviadas e entre colchetes [S.l.: s.n.]. 

 

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

 

 

e) Quando a editora é a mesma instituição responsável pela autoria e já tiver 

sido mencionada, não é indicada. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. Catálogo de graduação 1994-1995. Viçosa, 

MG, 1994. 385 p. 
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3.7 Data 

a) A data de publicação deve ser indicada em algarismos arábicos. 

 

LEITE, C. B. O século do desempenho. São Paulo: LTr, 1994. 160 p. 

 

 

b) Por se tratar de elemento essencial  para a referência, sempre deve ser 

indicada uma data, seja da publicação, da impressão, do copirraite ou outra. 

 

 

c) Se nenhuma data de publicação, distribuição, copirraite, impressão etc. puder 

ser determinada, registra-se uma data aproximada entre colchetes, conforme indicado: 

 

[1971 ou 1972] – um ano ou outro 

[1969?] – data provável 

[1973] – data certa, não indicada no item 

[entre 1906 e 1912] – use intervalos menores de 20 anos 

[ca. 1960] – data aproximada 

[197-] – década certa 

[197-?] – década provável 

[18--] – século certo 

[18--?] – século provável 

 

FLORENZANO, E. Dicionário de idéias semelhantes. Rio de Janeiro: Ediouro, [1993]. 

383 p. 

 

 

d) Caso existam duas datas, ambas podem ser indicadas, desde que seja 

mencionada a relação entre elas. 

 

CHAVE bíblica. Brasília, DF: Sociedade Bíblica do Brasil, 1970 (impressão em 1994). 

511 p. 
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e) Os meses devem ser indicados de forma abreviada, no idioma original da 

publicação. Não se abreviam palavras de quatro ou menos letras. 

 

ALCARDE, J. C.; RODELLA, A. A. O equivalente em carbonato de cálcio dos corretivos 

da acidez dos solos. Scientia Agrícola, Piracicaba, v. 53, n. 2/3, p. 201-210, maio/dez. 

1996. 

 

 

3.8 Descrição física 

a) Pode-se registrar o número da última página, folha ou coluna de cada 

seqüência, respeitando-se a forma utilizada (letras, algarismos romanos e arábicos). 

 

JAKUBOVIC, J.; LELLIS, M. Matemática na medida certa, 8. série: livro do professor. 

2. ed. São Paulo: Scipione, 1994. 208, xxi p. 

 

 

b) Quando o volume for constituído de apenas uma unidade física, ou seja, um 

volume, indica-se o número total de páginas ou folhas seguido da abreviatura “p” ou “f”2. 

 

PIAGET, J. Para onde vai a educação. 7. ed. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1980. 500 p. 

 

TABAK, F. A lei como instrumento de mudança social. Fortaleza: Fundação Waldemar 

Alcântara, 1993. 17 f. 

 

 

c) Quando o documento for publicado em mais de uma unidade física, ou seja, 

mais de um volume, deve-se indicar a quantidade de volumes, seguida da abreviação “v”. 

 

TOURINHO FILHO, F. C. Processo penal. 16. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 1994. 

4 v. 

 

                                           
2 A folha é composta de duas páginas: anverso e verso. Alguns trabalhos, como teses e dissertações, são 
impressos apenas no anverso e, neste caso, indica-se f.  
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d) Quando se referenciam partes de publicações, deve-se mencionar os números 

das páginas inicial e final, precedidos da abreviação “p”, ou indica-se o número do volume, 

precedido da abreviatura “v”. 

 

REGO, L. L. B. O desenvolvimento cognitivo  e a prontidão para a alfabetização. In:  

 

CARRARO, T. N. (Org.). Aprender pensando. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 1991. p. 31-40. 

 

 

e) Quando a publicação não for paginada ou a numeração de páginas for 

irregular, deve-se indicar esta característica. 

 

MARQUES, M. P.; LANZELOTTE, R. G. Banco de dados e hipermídia: construindo um 

metamodelo para o Projeto Portinari. Rio de Janeiro: PUC, Departamento de Informática, 

1993. Paginação irregular. 

 

SISTEMA de ensino Tamandaré: sargentos do Exército e da Aeronáutica. [Rio de Janeiro]: 

Colégio Curso Tamandaré, 1993. Não paginado. 

 

 

3.9 Séries e coleções 

Após todas as indicações sobre os aspectos físicos, podem ser incluídas as 

notas relativas a séries e/ou coleções. Indicam-se os títulos das séries e coleções e sua 

numeração tal como figuram no documento, entre parênteses. 

 

ARBEX JUNIOR, J. Nacionalismo: o desafio à nova ordem pós-socialista. São Paulo: 

Scipione, 1993. 104 p. (História em aberto) 
 

 

3.10 Notas 

Podem ser incluídas notas, desde que sejam importantes para a identificação e 

localização de fontes de pesquisa. 
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LAURENTI, R. Mortalidade pré-natal. São Paulo: Centro Brasileiro de Classificação de 

Doenças, 1978. Mimeografado. 

 

MALAGRANO, W. et al. Estudos preliminares sobre os efeitos de baixas 

concentrações de detergentes amiônicos na formação do bisso em Branchidontas 

solisianus. 1985. Trabalho apresentado ao 13º Congresso Brasileiro de Engenharia 

Sanitária e Ambiental, Maceió, 1985. Não publicado. 

 

 

3.11 Ordenação das referências 

As referências dos documentos citados em um trabalho devem ser ordenadas de 

acordo com o sistema utilizado para citação no texto. Os mais utilizados em trabalhos 

técnicos e científicos são: numérico (ordem de citação no texto) e alfabético (sistema 

autor-data). Algumas obras, de cunho histórico ou geográfico podem apresentar a 

ordenação das referências por datas (cronológico) ou por locais (geográfico). 

 

a) Sistema numérico: se for usado o sistema numérico no texto, as referências 

devem seguir a mesma ordem numérica crescente. 

 

1. CRETELLA JÚNIOR, J. 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. 

 
NOTA – No texto, as chamadas das referências são indicadas por algarismos: 

 

...de acordo com as novas tendências da jurisprudência brasileira1, é facultado ao 

magistrado decidir sobre a matéria.... 

 

 

b) Sistema alfabético: Se for utilizado o sistema alfabético, as referências 

devem ser reunidas no final do capítulo, do artigo ou do trabalho, em uma única ordem 

alfabética. As chamadas no texto devem obedecer à forma adotada na referência. 
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BOLETIM ESTATÍSTICO [da] Rede Ferroviária Federal. Rio de Janeiro, 1965. p. 20. 

 

CRETELLA JÚNIOR, J. Do impeachment no direito brasileiro. [São Paulo]: R. dos 

Tribunais, 1992. p. 107. 

 
NOTA – No texto, as chamadas das referências são indicadas como segue: 

 

...de acordo com as novas tendências da jurisprudência brasileira (Cretella 

Júnior, 1992, p. 107), é facultado ao magistrado decidir sobre a matéria.... 

 

 

c) Autor repetido: Eventualmente, o(s) nome(s) do(s) autor(es) de várias obras 

referenciadas sucessivamente pode(m) ser substituído(s), nas referências seguintes à 

primeira, por um traço e ponto (equivalente a seis espaços). 

 

FREYRE, G. Casa grande & senzala: formação da família brasileira sob regime de 

economia patriarcal. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1943. 2 v.  

 

______. Sobrados e mocambos: decadência do patriarcado rural no Brasil. São Paulo: Ed. 

Nacional, 1936. 
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4 MODELOS DE REFERÊNCIAS 
 
 

 
 
 

4.1 Monografia no todo  

 

Inclui livro, folheto, trabalho acadêmico (teses, dissertações, entre outros), 

manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário etc. 

Os elementos essenciais são: autor(es), título, subtítulo (se houver), edição, 

local, editora e data de publicação. 

 

 

4.1.1 Livro 

BASTOS, C.; KELLER, V. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia científica. 

9. ed. Petrópolis: Vozes,  1997. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. 

3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994. 

 

GOMES, L. G. F. Novela e sociedade no Brasil. Niterói: EdUFF, 1998. 137 p.  

 

 

4.1.2 Livros com mais de três autores 

Referencia-se o primeiro nome e acrescenta-se a expressão “et al”. 

 

DAMASCENO, Alberto et al. A educação como ato político partidário. São Paulo: 

Cortez, 1988. 
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4.1.3 Dissertações 

Dissertações, teses e/ou outros trabalhos acadêmicos devem ser indicados em 

nota o tipo de documento (monografia, dissertação, tese etc.), o grau, a vinculação 

acadêmica, local e a data da defesa, mencionada na folha de aprovação (se houver). 

 

REGIS FILHO, Gilsée Ivan. Síndrome de maladaptação ao trabalho em turnos - uma 

abordagem ergonômica. 1998. 91 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia da Produção) - 

Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis. 

 

ARAUJO, U. A. Máscaras inteiriças Tukúna: possibilidades de estudo de artefatos de 

museu para o conhecimento do universo indígena. 1985. 102 f. Dissertação (Mestrado em 

Ciências Sociais) – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, São Paulo. 

19863. 

 

4.1.4 Teses 

BRÜRING, Raulino Jacó. Corrupção: causas e tratamento.  1997. 147 f. Tese (Doutorado 

em Direito) - Centro de Ciências Jurídicas, Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis. 

 

BARCELOS, M. F. P. Ensaio tecnológico, bioquímico e sensorial de soja e guandu 

enlatados no estádio verde e maturação de colheita. 1998. 160 f. Tese (Doutorado em 

Nutrição) – Faculdade de Engenharia de Alimentos, Universidade Estadual de Campinas, 

Campinas. 

 

 

4.1.5 Parte ou capítulo de livro, volume, coletânea... 

Os elementos essenciais são: autor(es), título, subtítulo (se houver) da parte, 

seguidos da expressão “In:”, e da referência completa da monografia no todo. No final da 

                                           
3 Data da defesa. 
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referência, deve-se informar a paginação ou outra forma de individualizar a parte 

referenciada.  

 

a) Capítulo de livro 

SANTOS, F. R. dos. A colonização da terra do Tucujús. In: ______. História do Amapá, 

1º grau. 2. ed. Macapá: Valcan, 1994. cap. 3, p. 15-24. 

 

MENDES SOBRINHO, José Augusto de Carvalho; FROTA, Paulo Rômulo de Oliveira. O 

senso comum na atuação do professor de ciências. In: ______. Ensino de ciências: texto e 

contextos. Florianópolis: Marte, 1998. p. 99-116.  

 

SOARES, Fernandes; BURLAMAQUI, Carlos Kopke. Dados estatísticos, microrregiões. 

In: ______. Pesquisas brasileiras, 1º e 2º Graus. São Paulo: Formar, 1972. v. 3.  

 

b) Parte de coletânea 

ROMANO, G. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI, G.; SCHMIDT, J. (Org.) 

História dos jovens 2: a época contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 

7-16. 

 

ORLANDO FILHO, José; LEME, Edson José de A. Utilização agrícola dos resíduos da 

agroindústria canavieira. In: SIMPÓSIO SOBRE FERTILIZANTES NA AGRICULTURA 

BRASILEIRA, n. 2, 1984, Brasília. Anais... Brasília: EMBRAPA, 1984. p. 451-475. 

 

 

4.2 Monografia em meio eletrônico 

 

Os elementos essenciais para referenciar monografias ou partes de monografias 

em meio legível por computador são: autor(es), título/subtítulo (da parte ou da obra como 

um todo), dados da edição e dados da publicação (local, editor, data). Em seguida, devem-

se acrescentar as informações relativas à descrição física do meio ou suporte.  

Quando se tratar de obras consultadas online, são essenciais as informações 

sobre o endereço eletrônico entre os sinais < >, precedido da expressão “Disponível em:” e 

a data de acesso ao documento, precedida da expressão “Acesso em:”. 
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4.2.1 Enciclopédia em CD-ROM 

KOOGAN, A.; HOUAISS, A. (Ed.). Enciclopédia e dicionário digital 98. Direção geral 

de André Koogan Breikmam. São Paulo: Delta: Estadão, 1998. 5 CD-ROM. Produzida por 

Videolar Multimídia. 

 

 

4.2.2 Verbete de Dicionário 

POLÍTICA. In: DICIONÁRIO da língua portuguesa. Lisboa: Priberam Informática, 1998. 

Disponível em: <http://www.proberam.pt/dlDLPO>. Acesso em: 8 mar. 1999. 

 

 

4.2.3 Parte de Monografia 

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

em matéria de meio ambiente. In: ______. Entendendo o meio ambiente. São Paulo, 

1999. v. 1. Disponível em: <http://bdt.org/sma/entendendo/atual.htm>. Acesso em: 8 mar. 

1999. 

 

 

4.3 Publicação periódica 

 

Inclui a coleção como um todo, fascículo ou número de revista, volume de uma 

série, número de jornal, caderno, etc. na íntegra, e a matéria existente em um número, 

volume ou fascículo de periódico (artigos científicos de revistas, editoriais, matérias 

jornalísticas, secções, reportagens etc.). 

 

4.3.1 Publicação periódica como um todo 

 

a) Coleção de Revista 

Os elementos essenciais são: título, local de publicação, editora, data de início 

da coleção e data de encerramento da publicação, se houver. 

 

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939- . Trimestral. 
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b) Partes de uma publicação periódica (volume, fascículo, caderno ou 

outras) 

Os elementos essenciais são: título da publicação, título da parte (se houver), 

local de publicação, editora, numeração do ano e/ou volume, numeração do fascículo, as 

informações de periódicos e datas de sua publicação e as particularidades que identificam a 

parte. Quando necessário, ao final da referência, acrescentam-se notas relativas a outros 

dados necessários para identificar a publicação. 

 

- Número Especial de Revista 

CONJUNTURA ECONÔMICA. As 500 maiores empresas do Brasil. Rio de Janeiro: 

FGV. v. 38, n. 9, set. 1984. 135 p. Edição especial. 

 

- Fascículo de Revista 

DINHEIRO: revista semanal de negócios. São Paulo: Ed. Três, n. 148, 28 jun. 2000. 98 p. 

 

 

4.3.2 Artigo e/ou matéria de periódico 

Os elementos essenciais são: autor(es) (se houver), título do artigo ou matéria, 

subtítulo (se houver), título da publicação, local da publicação, numeração correspondente 

ao volume e/ou ano, fascículo ou número, paginação inicial e final do artigo ou matéria, as 

informações de periódico e data de publicação. 

 

a) Artigo de Revista Institucional 

COSTA, V. R. À margem da lei: o Programa Comunidade Solidária. Em pauta-Revista da 

Faculdade de Serviço Social da UERJ, Rio de Janeiro, n. 12, p. 131-148, 1998. 

 

 

b) Artigo de Revista 

GURGEL, C. Reforma do Estado e segurança pública. Política e Administração, Rio de 

Janeiro, v. 3, n. 2, p. 15-21, set. 1997. 

 

TOURINHO NETO, F. C. Dano ambiental. Consulex-Revista Jurídica. Brasília, DF, ano 

1, n. 1, p. 18-23, fev. 1997. 
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c) Artigo e/ou matéria de jornal 

- Os elementos essenciais são: autor(es) (se houver), título do jornal, local de 

publicação, data de publicação, seção, caderno ou parte do jornal e a paginação 

correspondente. 

 

NAVES, P. Lagos andinos são banho de beleza. Folha de S. Paulo, São Paulo, 28 jun. 

1999. Folha Turismo, Caderno 8, p. 13. 

 

- Quando não houver seção, caderno ou parte, a paginação do artigo ou matéria 

precede a data. 

LEAL, L. N. MP fiscaliza com autonomia total. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p. 3, 25 

abr. 1999. 

 

 

4.3.3 Artigo, matéria, reportagem publicados em periódicos, jornais e outros, em 

meio eletrônico 

 

a) Artigo de Revista 

SILVA, M. M. L. Crimes da era digital. .Net, Rio de Janeiro, nov. 1998. Seção Ponto de 

Vista. Disponível em: <http:///www.brazilnet.com.br/contexts/brasilrevistas.htm>. Acesso 

em: 28 nov. 1998. 

 

RIBEIRO, P. S. G. Adoção à brasileira: uma análise sócio-jurídica. Datavenia, São Paulo, 

ano 3, n. 18, ago. 1998. Disponível em: <http://www.datavenia.inf.br/frameart.html>. 

Acesso em: 10 set. 1998. 

 

 

b) Matéria de Revista Não Assinada 

WINDOWS 98: o melhor caminho para atualização. PC World, São Paulo, n. 75, set. 

1998. Disponível em: <http://www.idg.com.br/abre.htm>. Acesso em: 10 set. 1998. 
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c) Matéria de Jornal Assinada 

SILVA, I. G. Pena de morte para o nascituro. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 set. 

1998. Disponível em: <http://www.providafamilia.org/pena_morte_nascituro.htm>. 

Acesso em: 19 set. 1998. 

 

 

d) Matéria de Jornal Não Assinada 

ARRANJO tributário. Diário do Nordeste Online, Fortaleza, 27 nov. 1998. Disponível 

em: <http://www.diariodonordeste.com.br>. Acesso em: 28 nov. 1998. 

 

 

4.3.4 Documento de evento 

Inclui trabalhos apresentados em eventos (parte do evento) ou o conjunto dos 

documentos, reunidos num produto final do próprio evento (atas, anais, resultados, entre 

outras denominações). 

 

a) Evento como um todo 

Os elementos essenciais são: nome do evento, numeração (se houver), ano e 

local de realização. Em seguida, deve-se mencionar o título, subtítulo (se houver) do 

documento (anais, atas, tópico temático etc.), seguido dos dados de local de publicação, 

editora e data da publicação. 

 

SIMPÓSIO BRASILEIRO DE REDES DE COMPUTADORES, 13., 1995, Belo 

Horizonte. Anais... Belo Horizonte: UFMG, 1995. 655 p. 

 

 

b) Trabalho Publicado em Anais de Congresso 

Os elementos essenciais são: autor(es), título do trabalho apresentado, subtítulo 

(se houver), seguido da expressão “In:”, título do evento, numeração do evento (se 

houver), ano e local de realização, título do documento (anais, atas etc.), local, editora, data 

de publicação e página inicial e final da parte referenciada. 
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BRAYNER, A. R. A.; MEDEIROS, C. B. Incorporação do tempo em SGBD orientado a 

objetos. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS, 9., 1994, São Paulo: 

Anais... São Paulo: USP, 1994. p. 16-29. 

 

 

4.3.5 Documento jurídico 

Os elementos essenciais são: jurisdição (ou cabeçalho da entidade no caso de 

se tratar de normas), título, numeração e data, ementa e dados da publicação. Quando 

necessário, ao final da referência acrescentam-se notas relativas a outros dados necessários 

para identificar o documento. 

 

a) Constituição federal 

BRASIL. Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília, DF: Senado, 1988. 

 

b) Decreto 

SÃO PAULO (Estado). Decreto n. 42.822, de 20 de janeiro de 1998. Dispõe sobre a 

desativação de unidades administrativas de órgãos da administração direta e das autarquias 

do Estado e dá providências correlatas. Lex-Coletânea de Legislação e Jurisprudência, São 

Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 1998. 

 

c) Código 

BRASIL. Código civil: Organização dos textos, notas remissivas e índices por Juarez de 

Oliveira. 46. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. 

 

 

4.3.6 Documento de acesso exclusivo em meio eletrônico 

Os elementos essenciais são: autor, denominação ou título e subtítulo (se 

houver), do serviço ou produto, indicações de responsabilidade, endereço eletrônico e data 

de acesso. 

 
NOTA – No caso de arquivos eletrônicos, acrescentar a respectiva extensão à denominação atribuída ao 

arquivo. 
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a) Lista de discussão 

BIOLINE Discussion List. List maintained by the Bases de Dados Tropical, BDT in Brasil. 

Disponível em: <lisserv@bdt.org.br>. Acesso em: 25 nov. 1998. 

 

 

b) Homepage Institucional 

CIVITAS. Coordenação de Simão Pedro P. Marinho. Desenvolvido pela Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais, 1995-1998. Apresenta texto sobre urbanismo e 

desenvolvimento de cidades. Disponível em: <http://www.gcsnet.com.br/galeria>. Acesso 

em: 27 nov. 1998. 

 

GALERIA virtual de arte do Vale do Paraíba. São José dos Campos, Fundação Cultural 

Cassiano Ricardo, 1998. Apresenta reproduções virtuais de obras de artistas plásticos do 

Vale do Paraíba. Disponível em: <http://www.virtualvale.com.br/galeria>. Acesso em: 27 

nov. 1998. 

 

 

c) Arquivo em disquete 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Biblioteca Central. Normas.doc: normas 

para apresentação de trabalhos. Curitiba, 7 mar. 1998. 5 disquetes, 3 ½ pol. Word for 

Windows 7.0. 
 

 

d) Programa (Software) 

MICROSOFT Project for Windows 95, version 4.1: project planning software. [S.l.]: 

Microsoft Corporation, 1995. Conjunto de programas. 1 CD-ROM. 

 

e) E-mail4 

ACCIOLY, F. Publicação eletrônica [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 

<mtmendes@uol.com.br> em 26 jan. 2000. 

 

                                           
4 As notas que circulam por intermédio de correio eletrônico devem ser referenciadas somente quando não se 
dispuser de nenhuma outra fonte para abordar o assunto em discussão. Mensagens trocadas por e-mail têm 
caráter informal, interpessoal e efêmero e desaparecem rapidamente, não sendo recomendável seu uso como 
fonte científica ou técnica de pesquisa. 
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f) Texto Com autor 

ESPAÑOL, Esther Puyal. Contingencias de la participacion. Desenvolvido pelos alunos 

do curso de Administração da Universidade Central. Apresenta textos produzidos por 

alunos de Administração. Disponível em: <www.cederul.unizar.es/noticias>. Acesso em: 

12  jul. 1999.  

 

g) Texto sem autor 

ADMINISTRANDO a vida digital. Desenvolvido pelos alunos do curso de Administração 

da Universidade Central. Apresenta textos produzidos por alunos de Administração. 

Disponível em: <www.cederul.unizar.es/digital>. Acesso em: 12  jul. 1999. 
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