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APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
ABNT – NBR 14724
Normas Publicadas em 2011

Esta Norma especifica os princípios gerais para a elaboração de trabalhos
acadêmicos, quer sejam monografia, dissertações, teses e outros, visando sua
apresentação à instituição (banca, comissão examinadora de professores, especialistas
designados e/ou outros). Trata-se da segunda edição da NBR 14724, que cancela e
substitui a edição anterior (ABNT NBR 14724:2011).
As referências são orientadas através de norma própria, a ABNT-NBR
6023:2002; porém, foram alteradas ou complementadas em alguns elementos, pela
ABNT-NBR 14724:2011, por ser mais recente.
Os trabalhos devem ser apresentados de modo legível, através de documento
digitado com fonte em tamanho 12, recomendando-se “Arial” ou “Times New Roman”,
espaço de entrelinhas de 1,5 cm, exceto as referências bibliográficas que devem ter
espaço 1cm (simples), ocupando apenas o anverso da página, com espaço duplo entre
referências.
O formato do papel deve ser A4 (21 x 29,7 cm), que permita a impressão e
leitura, digitado na cor preta com exceção das figuras. As margens devem permitir
encadernação e reprodução corretas, o recuo de primeira linha do parágrafo deve ser de
1,25 cm (1 tab), a partir da margem esquerda, com configuração de margem esquerda:
3,0 cm; direita: 2,0 cm; superior: 3,0 cm e inferior: 2,0 cm.
Tipos itálicos são usados para nomes científicos e expressões estrangeiras. As
expressões estrangeiras podem também ser digitadas entre aspas. (Exemplos: "site" ou
site).
Quanto à numeração das páginas do documento (paginação), as páginas devem
ser contadas sequencialmente a partir da folha de rosto. A numeração das folhas
preliminares (a partir da folha de rosto até a última folha antes do texto) é opcional.
Utilizar algarismos romanos representados por letras minúsculas (i, ii, iii, iv,...) a partir
da folha seguinte a folha de rosto (página ii). A folha de rosto não deve ser numerada.
A numeração, em algarismos arábicos, no canto superior direito, sem traços,
pontos ou parênteses deve iniciar a partir da primeira folha da parte textual. Havendo
anexos e apêndices, suas folhas devem ser numeradas de maneira contínua e sua

paginação deve ser sequencial a do texto principal. Para tanto, pode-se separar o
documento por seções, assim a formatação da numeração de páginas pode ser diferente
em cada seção.

A elaboração da monografia deve seguir as orientações de citações abaixo:

As citações inseridas no documento monográfico e suas regras

Esta norma especifica as características exigíveis para apresentação de citações
em documentos. Como definição, citação é a menção, no corpo do texto, de uma
informação extraída de outra fonte.
Existem três tipos de citações: Direta ou transcrição
Indireta
Citação de citação
 Citação direta ou transcrição: transcrição textual de parte da obra do autor
consultado, devendo-se indicar o ano e a página.
 Até três linhas – texto entre aspas;
"Deve-se indicar sempre, com método e precisão, toda documentação que serve de
base para a pesquisa, assim como ideias e sugestões alheias inseridas no trabalho"
(CERVO; BERVIAN, 1978, p. 97).
 Mais de três linhas – recuo de página de 4 cm margem esquerda, com letras
menor do que a do texto, tamanho 10 e sem aspas.
Os óleos essenciais e seus constituintes têm uma longa história de utilização
mundial pelas indústrias alimentícias e de fragrâncias, e, mais recentemente,
no campo da aromaterapia e controle de pragas agrícolas. No entanto, esse
uso para o controle de pragas ainda apresenta algumas limitações como a
disponibilidade de matéria-prima e também a necessidade de padronização
química, controle de qualidade e dificuldades para registrar os produtos
oriundos de plantas, fatos que constituem obstáculos à comercialização de
novos produtos (KNAAK; FIUZA, 2010, p. 128).

Quando se tratar de uma citação de informação verbal (palestras, debates,
comunicações, etc...), indicar, entre parênteses, a expressão informação verbal,

mencionando-se os dados disponíveis, em nota de rodapé, com letras menor do que a do
texto, tamanho 10.

Exemplo no texto: O novo medicamento estará disponível até o final deste semestre
(informação verbal)1. No rodapé da página:
__________________
1

Noticia fornecida por John A. Smith no Congresso Internacional de Engenharia Genética, em Londres,
em outubro de 2001.

 Citação Indireta: texto baseado na obra do autor consultado, e consiste na
transcrição não textual da(s) ideia(s) do autor consultado. Indicar apenas o ano, não
havendo necessidade de indicação da página.
Exemplo no texto: Martins (2000) estudando a sobrevivência de Mycobacterium
tuberculosis em amostras de escarros incubados a diferentes temperaturas, obteve uma
maior recuperação de células viáveis da bactéria em temperatura de 27 a 30 ºC.


Citação de Citação: transcrição direta ou indireta de um texto em que não se

teve acesso ao original, ou seja, retirada de fonte citada pelo autor da obra consultada.
Pode ser citada em nota de rodapé, mas deve ser incluída na lista final de
referências bibliográficas. Deve-se indicar o autor da citação, seguido da data da obra
original, a expressão latina "apud" (que significa citado por, conforme, segundo), o
nome do autor consultado, a data da obra consultada, sendo obrigatória a indicação da
página de onde foi extraída a informação.
Esse tipo de citação só deve ser utilizado nos casos em que realmente o
documento original não pode ser recuperado (documento muito antigo, dados
insuficientes para a localização do material, etc.).
Em todo caso, na listagem bibliográfica, devem-se incluir os dados completos
das obras consultadas.
Exemplo no texto: Para Santos et al.1 (1998 apud GONZÁLEZ, 2005, p. 45-46) ou
(SANTOS, 1998 citado por GONZÁLEZ, 2005, p. 45-46) técnicas de molecular, a
partir de biomarcadores para a detecção precoce de células neoplásicas, do câncer de
estomago, estabelecimento uma medida preventiva mais eficiente.
No rodapé da página:
_____________________
1

SANTOS, 1998 apud GONZALÉZ, 2005, p. 45-56.

CHAMADA DE AUTORES NO TEXTO
 Sistema autor-data ou sistema de chamada
As citações devem ser indicadas no texto por um sistema de chamada: numérico ou
autor-data.
A indicação da fonte nas citações pode ser feita pelo sobrenome de cada autor ou
entidade responsável seguido da data de publicação do documento e das páginas de
citação (se a citação for direta), separados por vírgula e entre parênteses.

1) Obra escrita por um autor
- Segundo Bettiol (2004), o leite fresco pode ter efeito direto contra Sphaerotheca
fuliginea devido às suas propriedades germicidas.
- O leite fresco pode ter efeito direto contra Sphaerotheca fuliginea devido às suas
propriedades germicidas (BETTIOL, 2004).

2) Obra escrita por dois autores
- Segundo Santos e Viana (2000), o parto humanizado apresenta consequências
positivas para o mãe e neonato ...

- Os sintomas da tuberculose podem se manifestar... facilmente visualizados ...
(SANTOS; VIANA, 2000).
“Nos pulmões, os sintomas da tuberculose... facilmente visualizados” (SANTOS;
VIANA, 2000, p. 3).

3) Obra escrita por três autores
- Silva, Pascholati e Bedendo (2005) relatam que a eficiência do produto também
depende da espécie envolvida ... manipulação do extrato.
- A eficiência do produto também depende da espécie envolvida ... manipulação do
extrato (SILVA; PASCHOLATI; BEDENDO, 2005).

4) Obra escrita por mais de três autores

Indica-se apenas o primeiro, acrescentando-se a expressão et al. (não é em
itálico).
- De acordo com Silva et al. (2010), o uso de plantas medicinais é uma alternativa
sustentável, que estimula a busca por novas medidas de prevenção e tratamento de
doenças.
- Plantas medicinais constituem uma alternativa sustentável, que estimula a busca por ...
(SILVA et al., 2010).

5) Obras sem indicação de autoria ou responsabilidade (Autor desconhecido)
Quando não existir autor, a entrada é feita pela primeira palavra do título seguida
de reticências, seguida da data de publicação do documento e da(s) página(s) da citação,
no caso de citação direta, separados por vírgula e entre parênteses.
Exemplo no texto:
- De acordo com o Ministério da Saúde... (2001, p. 32) o número de doenças
cardiovasculares ....
“As doenças cardiovasculares tem sido elevadas nos últimos anos...” (BRASIL..., 2001,
p. 32).

6) Várias obras de um mesmo autor citadas simultaneamente
Nas citações indiretas de documentos de mesma autoria, publicados em anos
diferentes e mencionados simultaneamente, as datas são separadas por vírgulas.
- Leite (1977, 1984, 2001) ou (LEITE, 1977, 1984, 2001)

Em citações de vários documentos de um mesmo autor publicados no mesmo
ano, faz-se a distinção com letras minúsculas, após a data e sem espaçamento.
- Leite (2001a, 2001b) ou (LEITE, 2001a, 2001b).

7) Vários autores de obras diferentes citados simultaneamente (ordem alfabética)
As citações indiretas de diversos documentos de vários autores, mencionados
simultaneamente, devem ser separadas em ordem alfabética.
- Araújo (2002), Santos e Viana (2001) e Viana et al. ( 2002) afirmaram ...
- A micologia médica estuda os fungos patógenos de importância médica, agentes
causais de doenças em humanos (ARAÚJO, 2002; SANTOS; VIANA, 2001; VIANA et
al., 2002).

8) Autores com mesmo sobrenome (ordem alfabética dos prenomes)
- Oliveira, M. M. (2009) e Oliveira, V. C. (2001) descreveram nova mutação no vírus da
dengue.
- Os sorotipos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4 do vírus da dengue, podem
causar tanto a forma clássica da doença quanto formas mais graves (OLIVEIRA, M. M.,
2009; OLIVEIRA, V. C, 2001).

- Ou ainda, quando os sobrenomes dos autores forem coincidentes, acrescentam-se as
iniciais dos prenomes, e se ainda houver coincidência, indica-se os pronomes por
extenso.
Exemplos: (BARBOSA, C., 1958) (BARBOSA, Cássio, 1965) ou (BARBOSA, O.,
1959) (BARBOSA, Celso, 1968).

9) Entidades consideradas como autor
- Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2006)...
- O Brasil é o maior produtor de ... (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA
E ESTATÍSTICA, 2006).
 Após a primeira citação no texto pode colocar a sigla da entidade
Segundo o IBGE (2006) ... ou (IBGE, 2006)
 Na referência:
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Sistema IBGE de
Recuperação Automática. Banco de dados agregados. Brasília: Instituto Brasileiro. de
Geografia e Estatística, 2001. Disponível em:
<http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp>. Acesso em: 14 abr. 2016.

10) Congressos, conferências e seminários (evento no todo)
- Os trabalhos apresentados no Congresso Brasileiro de Fitopatologia (2003).
- O manejo de doenças de plantas é imprescindível nos dias atuais (CONGRESSO
BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA, 2003).

11) Informações obtidas em canais informais (informação pessoal, conferências,
palestras, aula, artigo em fase de elaboração ou publicação, etc.) devem ser
mencionadas em nota de rodapé e não incluídas na lista de referências.
- Acidovorax avenae subsp. citrulli ocorre em Pernambuco (informação verbal)1.
- Este fato provavelmente não aconteceria em frutos de melão ou meio de cultura ... (em
fase de elaboração)2.

Nota no rodapé da página
____________________
1

Informações fornecidas pelo Dr. R. Sales da Escola Superior de Agricultura de Mossoró, em outubro de

2002.
2

Sobrevivência de Acidovorax citrulli em restos de cultura, de autoria de OLIVEIRA, A. et al. a ser

publicado pela Fitopatologia Brasileira (2011).

No caso de DOCUMENTO ELETRÔNICO deve ser colocada a data do documento e
não a data da consulta.

APRESENTAÇÃO GRÁFICA
 Numerais (via de regra algarismos arábicos)
- Extenso – de zero a nove
dezenas e centenas redondas
- Acima de milhar: 23,6 milhões
23 milhões e 600 mil
- Ponto separando classes: 1.750 livros
Não utilizar em ano (2006) ou página (2175)
Frações: dois terços, um quarto, 2/12, 4/25...
 Porcentagem
% junto ao algarismo sem espaço – 5%, 70%

- Ordinais
Extenso – primeiro ao décimo, 11°, 12°, ...20°...59° etc
- Quantias
Extenso - um a dez

nove reais, 11 reais, oito milhões, 48 milhões
 Horários
0h às 23h - 12h 21min 32s
 Datas
Os meses devem ser indicados de forma abreviada, no idioma original da publicação.
Em português, coloca-se as três primeiras letras minúsculas seguidas de ponto, exceto o
mês de maio.
12 abr. 2010
23 maio 2010
Abreviaturas, siglas e símbolos
Seguir as normas de Organismos de padronização nacional ou Internacional ou Órgãos
científicos de cada área.

Referências Bibliográficas
ABNT – NBR 6023
Normas Publicadas em 2011
Referência significa “conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de
um documento, que permite sua identificação individual” (ABNT-NBR 14724, 2011, p.
3).
Internacional – International Organization Standartization – ISO
Nacional – Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT

1) Regras Gerais
- Alinhadas somente pela esquerda do texto e identificam individualmente cada
documento, em espaço simples e separadas entre si por espaço duplo. Em notas de
rodapé, serão alinhadas, a partir da segunda linha da mesma referência, abaixo da
primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente e sem espaço entre
elas.
- Título do documento destacado em negrito, grifo ou itálico, uniforme em todas as
referências;
- A pontuação deve ser uniforme para todas as referências e as abreviaturas devem
ser conforme a NBR 10522.

As referências bibliográficas podem aparecer das seguintes formas:
a) em notas de rodapé;
b) em listas bibliográficas ao final do trabalho;
c) em lista de referência;
d) encabeçando resumos ou recensões.

A lista de referências, na estrutura de um documento científico, é a primeira
parte dos elementos pós-textuais, constituindo-se em informação obrigatória (ABNTNBR 14724, 2011).
Antes de iniciar a lista de referências deve-se digitar o título (REFERÊNCIAS),
em negrito, letras maiúsculas, tamanho 12, e centralizado por não possuir indicativo
numérico. Após o título deve-se deixar um espaço em branco de 1,5 cm e iniciar a lista
de referências (ABNT-NBR 14724, 2011).
As referências são digitadas em espaço simples entre as linhas (1,0), e deixando
um espaço simples em branco entre as referências (ABNT-NBR 14724, 2011, p. 10).
As referências são alinhadas à margem esquerda e devem ser organizadas por
ordem alfabética, a partir do último sobrenome do autor, sendo reunidas em uma única
lista, ao final do trabalho (ABNT-NBR 6023, 2002, p. 20).
2) Elementos de referência
- Elementos essenciais: são as informações indispensáveis à identificação do
documento. Estão estritamente vinculados ao suporte documental e variam,
portanto, conforme o tipo.
Ex.: autor, título, edição, local, editora, e data de publicação.
“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” (ABNT-NBR 6023, 2002, p. 2-3).

- Elementos complementares: são as informações que, acrescentadas aos elementos
essenciais, permitem melhor caracterizar os documentos. Ex.: subtítulo, editor,
compilador, tradutor, descrição física (volume, número de páginas, ilustrações e
dimensões), notas específicas (traduções, separatas, etc.)

3) Indicação de autoria pessoa física
Os prenomes ou outros sobrenomes, em todos os casos citados a seguir, podem ser
abreviados ou não.
 Um autor: MENEZES, M. ou MENEZES, Maria
 Dois ou três autores: RAVA, J. R.; ROMEIRO, R. S.

Quando existirem mais de três autores, indica-se apenas o primeiro, acrescentando-se a
expressão et al.
 Mais de três autores: SILVEIRA, E. B. et al.
Vários autores – indicação da responsabilidade da obra
OLIVEIRA, L. L.; NASCIMENTO, L. J. (Eds.). / (Coords.).
 Parentesco (sobrinho, Neto, Filho, Júnior):
VASCONCELOS SOBRINHO, J. / SILVA JÚNIOR, E. B.
 Hífen ou apóstrofo: DUQUE-ESTRADA, O.


Língua espanhola, penúltimo sobrenome: DIAS PLAZA, J. / CASA, J. de las /

LAS HERAS, M. A.

4) Indicação de autoria pessoa jurídica
Autor entidade (órgãos governamentais, empresas, associações, congressos etc.).
Tem entrada, de modo geral, pelo seu próprio nome, por extenso.
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520:
Informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de
Janeiro, 2002.
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Catálogo de teses da Universidade de
São Paulo, 1992. São Paulo, 1993.

- 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.
 BRASIL. Ministério da Justiça. Relatório de atividades. Brasília, 1993.

5) Modelos de referências bibliográficas

Deve-se utilizar o negrito para destacar o título, exceto nos casos de artigos
científicos e jornais, onde destaca-se com negrito o nome da revista ou jornal. Porém,
isto não se aplica às obras sem indicação de autoria que inicia com o próprio título,
neste caso o destaque é através do uso de letras maiúsculas na primeira palavra, com
exclusão de artigos e palavras monossilábicas (ABNT-NBR 6023, 2002).
Vale destacar que, com exceção do último sobrenome, os demais nomes e
sobrenomes podem ser abreviados. Caso o autor opte por abreviar, deve-se fazer desta
forma em todas as referências.
O mesmo vale para o nome das revistas científicas: para abreviatura dos títulos
de

periódicos

nacionais

e

latino-americanos,

consultar

o

site:

http://portal.revistas.bvs.br; os títulos dos demais periódicos devem ser referidos
abreviados

de

acordo

com

o

Index

Medicus:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=journals.
A regra geral para elaboração de referências orienta-se pela seguinte estrutura,
com sua ordem de informações necessárias e pontuação determinada, para o caso dos
elementos essenciais:

DOCUMENTOS CONVENCIONAIS
 LIVRO COMPLETO

KIMATI, H. (Ed.). Guia de fungicidas agrícolas: recomendações por cultura. 2. ed.
Jaboticabal: Grupo Paulista de Fitopatologia, 1997. v. 1, 224 p.

 LIVROS COM DOIS OU TRÊS AUTORES:

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 5 ed.
São Paulo: Atlas, 2003.
 CAPÍTULO DE LIVRO COM AUTORIA PRÓPRIA
MARINGONI, A. C. Doenças das crucíferas (brócolis, couve, acelga, couve-flor,
rabanete, repolho e rúcula). In: KIMATI, H. (Ed.). Manual de fitopatologia. Doenças
das plantas cultivadas. 3. ed. São Paulo: Agronômica Ceres, 1997. v. 2, p. 315-324.
 CAPÍTULO DE LIVRO SEM AUTORIA ESPECIAL (mesmo autor da obra,
substituir o nome por travessão)
______. (seis espaços e ponto)
REIS, E. M.; CASA, R. T. Cereais de inverno. In: ______. Controle de doenças de
plantas: grandes culturas. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 1997. v. 1, cap.5, p.
231-287.
 TESE, DISSERTAÇÃO, TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
(ESPECIALIZAÇÃO, GRADUAÇÃO)
A paginação deve ser indicada pela letra “f”, pois o trabalho é impresso apenas
no anverso da folha.

SILVEIRA, E. B. Variabilidade de Acidovorax avenae subsp. citrulli e
epidemiologia da mancha-aquosa do melão. 2002, 104 f. Tese (Doutorado em
Fitopatologia) – Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2002.
 FOLHETOS:

IBICT. Manual de normas de editoração do IBICT. 2. ed. Brasília, DF: IBICT, 1993.
41p.

 DICIONÁRIO:
HOUAISS,

A

(Ed.).

Novo

dicionário

Folha

webster’s:

inglês/português,

português/inglês. Co-editor Ismael Cardim. São Paulo: Folha da Manhã, 1996. Edição
exclusiva para o assinante da Folha de S. Paulo.

 MANUAL:

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Coordenadoria de Planejamento
Ambiental. Estudo de Impacto ambiental (EIA), Relatório de Impacto Ambiental
(RIMA): manual de orientação. São Paula, 1989 (Série Manuais).
 PUBLICAÇÃO SERIADA
POMER, C. V. et al. Variedades de videira no estado de São Paulo. Campinas:
Instituto Agronômico, 1977. 59 p. (Boletim Técnico, 166).
 ARTIGOS EM PERIÓDICOS
COSTA, V. R. À margem da lei: o Programa Comunidade Solidária. Em Pauta. Revista
da Faculdade de Serviço Social da UERJ, Rio de Janeiro, v. 1, n. 12, p. 131-148,
1998.

HOPKINS, D. L.; CUCUZZA, J. D.; WATERWON, J. C. Wet seed treatments for the
control of bacterial fruit blotch of watermelon. Plant Disease, St. Paul, v. 80, n. 5, p.
529-532, 1996.

O título do periódico pode ser abreviado e a data e/ou mês de publicação são
informações adicionais.

BARROS, R. G. Ministério Público: sua legitimação frente ao Código do Consumidor.
Revista Trimestral de Jurisprudências dos Estados, São Paulo, v. 19, n.139, p. 5372, ago (opcional), 1995.

 JORNAL DIÁRIO

NAVES, P. Lagos andinos dá o banho de beleza. Folha de S. Paulo, São Paulo, 28 jun.
1999, Folha Turismo, Caderno 8, p. 13.
 RESUMOS EM EVENTOS
Título do documento (anais, atas, tópicos, resumos, proceedings, abstract, etc...) seguido
de reticências.
MELO, I. S. de. Controle biológico de doenças de raiz. In: REUNIÃO SOBRE
CONTROLE BIOLÓGICO DE DOENÇAS DE PLANTAS, 1., 1986, Piracicaba.
Anais... Campinas: Fundação Cargill, 1986. p. 7-12.
 PUBLICAÇÕES EM MEIOS ELETRÔNICOS
 Documentos em meio eletrônico (disquete, CD-ROM, online, etc)
- No caso de disquete e CD-ROM, após a citação, tal como no documento convencional
sem número de páginas, acrescentar o tipo de documento, inclusive incluindo o número
total ou o citado.

MELO, I. S. de. Controle biológico de doenças de raiz. In: REUNIÃO SOBRE
CONTROLE BIOLÓGICO DE DOENÇAS DE PLANTAS, 1., 1986, Piracicaba.
Anais... Campinas: Fundação Cargill, 1986. CD-ROM 2.
 Trabalho de congresso
SILVA, R. N.; OLIVEIRA, R. Os limites pedagógicos do paradigma da qualidade total
na educação. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPE, 4., 1996,
Recife.

Anais

eletrônicos...

Recife:

UFPE,

1996.

Disponível

em:

<http://www.prospeq.ufpe.br/anais>. Acesso em: 21 jan. 1997.

PEREIRA, F. Q. et al. A Forma do Ato Jurídico e seus Desdobramentos na Sociedade
Virtual. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O

PROGRESSO DA CIÊNCIA (SBPC), 67., 2015, São Carlos. Resumos... São Carlos:
UFSCAR, 2015.
 Eventos acadêmicos
CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPE, 4., 1996, Recife. Anais
eletrônicos... Recife: UFPE, 1996. Disponível em: <http://www.propesq.ufpe.br/>.
Acesso em: 21 jan. 1997.

Sempre colocar o endereço eletrônico online entre sinais <...........>, com data,
mês e ano da consulta. De maneiro geral, nos documentos online não são indicados o
número de páginas.

- Citações de livro, periódicos, teses, dissertação, eventos no todo ou em parte, etc.,
seguem os padrões de citações de documento convencional, citando ao final as
características do documento eletrônico.

- Exemplos de citações eletrônicas online
 Páginas eletrônicas avulsas
FRAVEL, D. Commercial biocontrol products for use against soilborne crop
diseases. Beltsville: Insittute of Plant Pscience- USDA, 1999. Disponível em:
<http://www.bar.usda.gov/psi/bpdl/bioprod.html>. Acesso em: 16 nov. 2010.
 Artigo (Formato de Documento Eletrônico)
PALMA, C. M.; PALMA, M. S. Bioprospecção no Brasil: análise crítica de alguns
conceitos. Ciência e Cultura, São Paulo, v. 64, n. 3, p. 117-120, 2012 . Disponível
em:

<http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-

67252012000300009&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 3 jan. 2016.

 Documento com autoria desconhecida

COMMERCIAL biocontrol products for use against soilborne crop diseases.
Beltsville:

Institute

of

Plant

Science-

USDA,

1999.

Disponível

em:

<http://www.bar.usda.gov/psi/bpdl/bioprod.html>. Acesso em: 16 nov. 2009.

DIAGNÓSTICO do setor editorial brasileiro. São Paulo: Câmara Brasileira do Livro,
1993. 64 p.
 Dados estatísticos
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Sistema IBGE de
Recuperação Automática. Banco de dados agregados. Brasília: Instituto Brasileiro de
Geografia

e

Estatística,

2001.

Disponível

em:http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp>. Acesso em: 14 abr. 2008.
 Enciclopédias

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.

- Verbete de dicionário

POLÍTICA. In: DICIONÁRIO da língua portuguesa. Lisboa: Priberam Informática,
1998. Disponível em: <http://www.priberam.pt/dlDLPO>. Acesso em: 8 mar. 1999.
 PATENTE:

EMBRAPA. Unidade de Apoio, Pesquisa e Desenvolvimento de Instrumentação
Agropecuária (São Carlos, SP). Paulo Estevão Cruvinel. Medidor digital multisensor
de temperaturas para solos. BR n. PI 8903105-9, 26 jun. 1989, 30 maio 1995.

 INDICAÇÃO

DE

RESPONSABILIDADE

(organizador,

coordenador,

compilador, editor, tradutor, revisor, ilustrador, etc.):

- A entrada deve ser feita pelo nome do responsável, seguida da abreviação, no singular,
do tipo de participação ou acrescentada após o título.

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

MARCONDES, E.; LIMA, I. N. (Coord.). Dietas em pediatria clínica. 4 ed. São
Paulo: Sarvier, 1993.

MOORE, W. (Ed.). Constructivismo del movimiento educacional: soluciones.
Córdoba, AR: [s.n], 1960.

LUJAN, R. P. (Comp.). Um presente especial. Tradução Sônia da Silva. 3 ed. São
Paulo: Aquariana, 1993. 167 p.

DANTE, A. A divina comédia. Tradução, prefácio e notas: Hernâni Donato. São Paulo:
Círculo do Livro, [1993]. 344 p.

- Autor entidade:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e
documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Catálogo de 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.

- Entidade com denominação genérica:

SÃO PAULO (Estado). Secretaria de 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.

- Entidade com denominação específica:

BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil). Relatório da Diretoria-Geral 1984. Rio de Janeiro,
1985. 40 p.

BIBLIOTECA NACIONAL (Portugal). O 24 de julho de 1833 e a guerra civil de 18291834. Lisboa, 1983.

 Edição com emendas e acréscimos

FRANÇA, J. L. et. al. Manual para normalização de publicações técnico-científicas.
3 ed. rev. e aum. Belo Horizonte: UFMG, 1996.

 Local (cidade):

- Quando não aparece no documento, mas pode ser identificada, fica entre colchetes
LAZZARINI NETO, Sílvio. Cria e recria. [São Paulo]: SDF Editores, 1994. 108 p.

- Quando não é possível determinar o local, usa-se a expressão sine loco, [S.l.]
OS GRANDES clássicos da poesia lírica. [S.l.]: Ex Libris, 1981, 60f.

KRIEGER, G.; NOVES, L. A.; FARIA, T. Todos os sócios do presidente. 3 ed. [S.l.]:
Scritta, 1992.

 Editora:
- Quando não é possível determinar a editora, usa-se a expressão sine nomine, [s.n.]

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

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

- Quando editora e autoria são as mesmas, não precisa indicar.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. Catálogo de graduação, 1994-1995.
Viçosa, MG, 1994. 385 p.

 Referências sem data de publicação

- Por se tratar de elemento essencial para a referência, sempre deve ser indicada uma
data, seja da publicação, distribuição, copirraite, da impressão, da apresentação
(depósito) de um trabalho acadêmico, ou outra. Quando constatar a ausência de uma
data, registra-se entre colchetes, com uma interrogação.

NIETZSCHE, F. W. Assim falava Zaratustra. São Paulo: Escala, [2000?].

DOCUMENTO JURÍDICO
 Constituição federal

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília,
DF: Senado, 1988.

 Emenda constitucional

BRASIL. Constituição (1988). Emenda constitucional n.° 9, de 9 de novembro de 1996.
Dá nova redação ao art. 177 da Constituição Federal, alterando e inserindo parágrafos.
Lex. Coletânea de Legislação e Jurisprudência. Legislação federal e marginália, São
Paulo, v. 59, p. 1966, out./dez. 1995.
 Medida provisória

BRASIL. Medida provisória n.º 1.569-9, de 11 de dezembro de 1997. Estabelece multa
em operações de importação, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 14 dez. 1997. Seção 1, p. 29514.
 Decreto (Elementos essenciais e complementares)

SÃO PAULO (Estado). Decreto n.° 42.822, de 20 de3 janeiro de 1998. Lex. Coletânea
de Legislação e Jurisprudência, São Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 1998.
SÃO PAULO (Estado). Decreto n.° 42.822, de 20 de3 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.
 Consolidação de leis

BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto-lei n.° 5.452, de 1 de maio de
1843. Aprova a consolidação das leis do trabalho. Lex. Coletânea de Legislação: edição
federal, São Paulo, v. 7, 1943.
 Código

BRASIL. Código civil. Organização dos textos, notas remissivas e índices por Juarez de
Oliveira. 46 ed. São Paulo: Saraiva, 1995.

BRASIL. Código civil. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília, DF,
Presidência da República, Casa Civil, 2002.
 Resolução

BRASIL. Congresso. Senado. Resolução nº 17, de 1991. Coleção de Leis da República
Federativa do Brasil, Brasília, DF, v. 183, p. 1156-1157, maio/jun. 1991.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12
de dezembro de 2012. Dispõe sobre as diretrizes e normas regulamentadoras de
pesquisas envolvendo seres humanos. Brasília: Ministério da Saúde, 2012c. Disponível
em:

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html>.

Acesso em: 12 março 2016.

- Jurisprudência (súmulas, enunciados, acórdãos, sentenças, etc.)

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 14. In: ______. Súmulas. São Paulo:
Associação dos Advogados do Brasil, 1994, p. 16.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas-corpus nº 181.636-1, da 6ª Câmara Civil
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Brasília, DF, 6 de dezembro de 1994.
Lex: jurisprudência do STJ e Tribunais Regionais Federais, São Paulo, v. 10, n. 103, p.
236-240, mar. 1998.

BRASIL. Tribunal Regional Federal (5. Região). Apelação cível nº 42.441-PE
(94.05.01629-6). Apelante: Edilemos Mamede dos Santos e outros. Apelada: Escola
Técnica Federal de Pernambuco. Relator: Juiz Nereu Santos. Recife, 4 de março de
1997. Lex: jurisprudência do STJ e Tribunais Regionais Federais, São Paulo, v. 10, n.
103, p. 558-562, mar. 1998.

Documento jurídico em meio eletrônico

LEGISLAÇÃO brasileira: normas jurídicas federais, bibliografia brasileira de direito. 7
ed. Brasília, DF: Senado Federal, 1999. 1CD-ROM. Inclui resumos padronizados da
normas jurídicas editadas entre janeiro de 1946 e agosto de 1999, assim como textos
integras de diversas normas.

BRASIL. Regulamento dos benefícios da previdência social. In: SISLEX: Sistema de
Legislação, Jurisprudência e Pareceres da Previdência e Assistência Social. [S.l.]:
DATAPREV, 1999. 1 CD-ROM.

BRASIL. LEI nº 9.887, de 7 de dezembro de 1999. Altera a legislação tributária
federal. Diário Federal [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 8 dez. 1999.
Disponível em: <http://www.in.gov.br/...>. Acesso em: 22 dez. 1999.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº14. Não é admissível por ato
administrativo, restringir, em razão de idade, inscrição em concurso para cargo público.
Disponível em: <http://www.truenetm.com.br/jurisnet/sumusSTF.html>. Acesso em: 29
nov. 1998.

6) Ordenação das referências bibliográficas

As referências dos documentos citados em um trabalho devem ser ordenadas de
acordo com o sistema utilizado para citação no texto (ordem alfabética ou numérica),
conforme NBR 10520.
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