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Art. 7º
§ 1º Trabalhos acadêmicos (trabalho de conclusão de curso, dissertação e 

teses) entregues à Bibl ioteca só serão aceitos gravados em CD-
Rom e no formato PDF; 

§ 4º Os autores de trabalhos acadêmicos entregues à biblioteca assinarão o 
Termo de Autorização de Publicação Eletrônica disponível na biblioteca 
impresso ou acessado no site.

OBS:
1 )  A s  Te s e s  e  D i s s e r t a ç õ e s  s e r ã o  d i s p o n i b i l i z a d o s  n o  R I U F R A 
(http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/) e os trabalhos acadêmicos (TCCs e Relatórios 
de Estágio) na BDTA (http://bdta.ufra.edu.br/jspui/)

2) Os trabalhos em PDF, conforme o caso, também podem ser encaminhados 
diretamente para o email do RIUFRA (riufra2018@gmail.com) ou da BDTA 
(bdta.ufra@gmail.com), junto com o termo de autorização preenchido e 
escaneado.
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NORMAS RECOMENDADAS

– Abreviação de títulos de 
periódicos

 - Trabalhos Acadêmicos 
- Referências 
- Numeração progressiva 
- Sumário 
- Resumos 

– Citações 



NBR 14724-2011 – -
TRABALHOS ACADÊMICOS 

Essa norma especifica os princípios gerais para a elaboração de 

trabalhos acadêmicos (teses, dissertações e outros), visando sua 

apresentação à instituição (banca, comissão examinadora de 

professores, especialistas designados e/ou outros).



 São trabalhos acadêmicos:
TESES (doutorado)

DISSERTAÇÕES (mestrado)

TCCs (graduação e especialização

RELATÓRIOS DE ESTÁGIOS (graduação)

NBR 14724-2011 – -
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TERMOS E DEFINIÇÕES IMPORTANTES:
ANEXO

Texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de 
fundamentação, comprovação e ilustração.

APÊNDICE
Texto ou documento elaborado pelo autor ,  a fim de 
complementar sua argumentação, sem prejuízo da unidade 
nuclear do trabalho.
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TERMOS E DEFINIÇÕES IMPORTANTES:
GLOSSÁRIO

Relação de palavras ou expressões técnicas de uso restrito 
ou de sentido obscuro, utilizadas no texto, acompanhadas 
das respectivas definições.

ÍNDICE
Lista de palavras ou frases, ordenadas segundo determinado 
critério, que localiza e remete para as informações contidas 
no texto.
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REGRAS GERAIS DE FORMATAÇÃO:
MARGENS:

ESQUERDA E SUPERIOR: 3 cm 

DIREITA E INFERIOR: 2 cm
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REGRAS GERAIS DE FORMATAÇÃO:
FONTES:

Arial ou Times New Roman;

Texto e Títulos: fonte 12 

Citações: fonte 10 ou 11 (para citações com mais de três linhas, notas de rodapé, 

paginação, legendas das ilustrações e tabelas);

 Usar fonte de cor preta para o texto, podendo ser utilizada outras cores para as 

ilustrações. 



REGRAS GERAIS DE FORMATAÇÃO:
PARÁGRAFOS, ESPAÇAMENTOS E ALINHAMENTOS

Todo o texto: 1,5 

Exceção (espaço simples): 

ficha catalográfica, natureza do trabalho, citações diretas de mais de 3 

linhas, notas de rodapé, legendas das ilustrações e das tabelas e também 

Referências.
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REGRAS GERAIS DE FORMATAÇÃO:

PAGINAÇÃO

A partir da folha de rosto todas às páginas do anverso (frente), devem ser 

contadas, diminuindo-se a capa. Sendo assim, na introdução ficará a numeração 

sequencial dessa contagem.

Ex: Da capa até o sumário tem 12 páginas, diminuindo-se 2 folhas (capa e ficha 

catalográfica) ficam 10, a próxima página dessa sequência ficará a numeração 

na introdução, ou seja, 11.



REGRAS GERAIS DE FORMATAÇÃO:

PAGINAÇÃO
OBSERVAÇÕES:

Ø Todo começo de seção (capítulo) do trabalho deve ser iniciado em nova folha; 

Ø Não se deve utilizar algarismos romanos para numerar os itens Pré-textuais;

Ø Apêndices e anexos devem ser numerados de forma contínua, dando seguimento 

ao texto principal.

NBR 14724-2011 – -
TRABALHOS ACADÊMICOS 



REGRAS GERAIS DE FORMATAÇÃO:

TÍTULOS SEM INDICATIVO NUMÉRICO
Devem ser centralizados

Errata, agradecimentos, lista de ilustrações, lista de abreviaturas e siglas, lista de 

símbolos, resumos, sumário, referências, glossário, apêndice(s), anexo(s) e índice(s).

SEM TÍTULO E SEM INDICATIVO NUMÉRICO
Ø Folha de aprovação

Ø Dedicatória 

Ø Epígrafe(s). 
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REGRAS GERAIS DE FORMATAÇÃO:

EQUAÇÕES E FÓRMULAS 
Para facilitar a leitura, devem ser destacadas no texto, e, se necessário, numeradas com 

algarismos arábicos entre parênteses, alinhados à direita.

Exemplo: 

SIGLAS

Na primeira vez no texto, deve ser indicada entre parênteses, precedida do nome 

completo, nas seguintes será abreviada.

Exemplo: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
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REGRAS GERAIS DE FORMATAÇÃO:
ILUSTRAÇÕES 

Desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, 
quadro, retrato, figura, imagens.

Os títulos das ilustrações são colocados na parte superior do texto, seguindo a ordem: tipo de lustração 

- Numeração de ocorrência no texto – Travessão – Título

Ex:   Figura 1 - Touros de repasse da raça Guzerá

         Fotografia 1 – Análise macroscópica de plantas nativas de Belém, Pa

Após a ilustração, na parte inferior, indica-se a  consultada (elemento obrigatório) (mesmo que 

seja produção do próprio autor), legenda, notas e outras informações necessárias à sua compreensão (se 

houver). 



NBR 14724-2011 – - TRABALHOS ACADÊMICOS
EXEMPLO DE ILUSTRAÇÕES 

Foto 1 – Tartaruga marinhaMapa 1 – Mapa Geológico do Brasil

Fonte: IBGE (2019) Fonte: O(s) Autor(es) (2019)

OBS: Alterada também pela 6022/2018 nos artigos
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REGRAS GERAIS DE FORMATAÇÃO:
TABELAS

•Devem ser citadas no texto, inseridas o mais próximo possível do trecho a que se referem e 

padronizadas conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);          

•A formatação do título com sua respectiva numeração segue a regra 14724-2011 das 

ilustrações. Ex: Tabela 1 – Produção... (sem negrito);

•As bordas laterais das tabelas são retiradas.

Exemplo:



NBR 14724-2011 - TRABALHOS ACADÊMICOS
 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
       UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI

                              em média 5 espaços de 1,5
                                   

MARIA CARVALHO DE LIMA

                                              7 espaços de 1,5

FUNGOS CAUSADORES DE FERRUGENS (PUCCINIALES) EM 

PLANTAS DA RESERVA FLORESTAL ADOLPHO DUCKE, 

AMAZÔNIA CENTRAL, BRASIL

                                       

                                              16 espaços de 1,5

                                                            

BELÉM
2019

Nome do autor

Local

Título  e subtítulo

NBR 14724-2011 - TRABALHOS ACADÊMICOS
CAPA (obrigatório) 

Elementos:
a) Brasão da UFRA

b) nome da instituição;

c) nome do autor;

d) título: deve ser claro e preciso, identificando o seu 

conteúdo e possibilitando a indexação e recuperação 

da informação;

e) subtítulo: se houver, deve ser precedido de dois 

pontos, evidenciando a sua subordinação ao título;

f)  local (cidade) da insti tuição onde deve ser 

apresentado;

g) ano de depósito (da entrega).



           1 espaço de 1,5

MARIA CARVALHO DE LIMA

12 espaços de 1,5

FUNGOS CAUSADORES DE FERRUGENS (PUCCINIALES) EM 

PLANTAS DA RESERVA FLORESTAL ADOLPHO DUCKE, 

AMAZÔNIA CENTRAL, BRASIL

                                  1 espaço de 1,5 

Dissertação apresentada à Universidade Federal Rural 
da Amazônia e ao Museu Paraense Emílio Goeldi, 
como parte das exigências do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Biológicas, para obtenção de 
título de mestre.
Área de Concentração: Botânica Tropical.

                  Orientadora: Dra. Helen Maria Pontes

                                                         7 espaços de 1,5
 

BELÉM
2019

OBS: 
O brasão da UFRA não aparece mais, apenas o nome 
do discente centralizado.

a) nome do autor;

b) título: 

c) subtítulo: (se houver), 
d) Natureza do trabalho (recuado): tipo do 
t rabalho ( tese ,  disser tação,  t rabalho de 
conclusão de curso e  outros)  e  objet ivo 
(aprovação em disciplina, grau pretendido e 
outros); nome da instituição a que é submetido; 
área de concentração;
e)  nome do or ientador  e ,  se  houver,  do 
coorientador;

f) local (cidade) da instituição

g) ano de depósito (da entrega).

NBR 14724-2011 - TRABALHOS ACADÊMICOS
FOLHA DE ROSTO (obrigatório) 



MARIA CARVALHO DE LIMA

F U N G O S  C A U S A D O R E S  D E  F E R R U G E N S 

(PUCCINIALES) EM PLANTAS DA RESERVA FLORESTAL 

ADOLPHO DUCKE, AMAZÔNIA CENTRAL, BRASIL

                                  
Dissertação apresentada à Universidade Federal Rural 
da Amazônia e ao Museu Paraense Emílio Goeldi, 
como parte das exigências do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Biológicas, para obtenção de 
título de mestre.
Área de Concentração: Botânica Tropical.

                  Orientadora: Dra. Helen Maria Pontes

BELÉM
2019

NBR 14724-2011 - TRABALHOS ACADÊMICOS
DIFERENÇAS ENTRE CAPA E FOLHA DE ROSTO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
BOTÂNICA TROPICAL

MARIA CARVALHO DE LIMA

FUNGOS CAUSADORES DE FERRUGENS (PUCCINIALES) EM 

PLANTAS DA RESERVA FLORESTAL ADOLPHO DUCKE, 

AMAZÔNIA CENTRAL, BRASIL

                                              

                                                            
BELÉM

2019



NBR 14724-2011 - TRABALHOS ACADÊMICOS
FICHA CATALOGRÁFICA (obrigatório)
http://www.portalbiblioteca.ufra.edu.br/
Para solicitar a elaboração de ficha catalográfica:

• Preencher o formulário abaixo e enviar para o e-mail: ficha.catalografica@ufra.edu.br;
• Anexar os elementos pré-textuais do trabalho (capa, folha de rosto, folha de aprovação, resumo, 

sumário).  
O prazo para elaboração da ficha catalográfica é de até DOIS DIAS ÚTEIS.



NBR 14724-2011 - TRABALHOS ACADÊMICOS
ERRATA (opcional)

Lista dos erros ocorridos no texto, seguidos das devidas correções. constituída pela 

referência do trabalho e pelo texto da errata. Apresentada em papel avulso ou 

encartado, acrescida ao trabalho depois de impresso. 
Exemplo:



NBR 14724-2011 - TRABALHOS ACADÊMICOS
FOLHA DE APROVAÇÃO (obrigatório)

                        1 espaço de 1,5 

DEBORAH HELENA PIMENTEL DE ARAÚJO

                      12 espaços de 1,5 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA 
PARA DETERMINAÇÃO DA VALIDADE COMERCIAL DA CARNE DE 

CARANGUEJO-UÇÁ (UCIDES CORDATUS)
1 espaço de 1,5 

Dissertação apresentada à Universidade Federal Rural da Amazônia, como parte das 
exigências do Curso de Mestrado em Biotecnologia aplicada à agropecuária, para obtenção 
do título de mestre. Área de Concentração: Biotecnologia. 

.                                                                  2 espaços de 1,5
____________________________

Data da Aprovação

Banca Examinadora:

___________________________ Orientador
(Nome e titulação)

(Instituição a que pertence)

___________________________ Membro 1
(Nome e titulação)

(Instituição a que pertence)

__________________________ Membro 2
(Nome e titulação)

(Instituição a que pertence)

Contém os elementos essenciais à 
aprovação do trabalho:

a) nome do autor;

b) título: 

c) subtítulo: (se houver), 

d) Natureza do trabalho (centralizado)

e) Data de aprovação

f) Nome, titulação e assinatura dos 

componentes da banca examinadora e 

instituições a que pertencem.

E
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DIFERENÇAS ENTRE FOLHA DE ROSTO E DE APROVAÇÃO

DEBORAH HELENA PIMENTEL DE ARAÚJO

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-
QUÍMICA PARA DETERMINAÇÃO DA VALIDADE 

COMERCIAL DA CARNE DE CARANGUEJO-UÇÁ (UCIDES 
CORDATUS)

Dissertação apresentada à Universidade Federal Rural 
da Amazônia, como parte das exigências do Curso de 
Mestrado em Biotecnologia aplicada à agropecuária, 
p a r a  o b t e n ç ã o  d o  t í t u l o  d e  m e s t r e .  Á r e a  d e 
Concentração: Biotecnologia. 

                                                          

BELÉM
2019

DEBORAH HELENA PIMENTEL DE ARAÚJO

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA 
PARA DETERMINAÇÃO DA VALIDADE COMERCIAL DA CARNE DE 

CARANGUEJO-UÇÁ (UCIDES CORDATUS)

Dissertação apresentada à Universidade Federal Rural da Amazônia, como parte das 
exigências do Curso de Mestrado em Biotecnologia aplicada à agropecuária, para obtenção 
do título de mestre. Área de Concentração: Biotecnologia. 

.

____________________________
Data da Aprovação

Banca Examinadora:

___________________________ Orientador
(Nome e titulação)

(Instituição a que pertence)

___________________________ Membro 1
(Nome e titulação)

(Instituição a que pertence)

__________________________ Membro 2
(Nome e titulação)

(Instituição a que pertence)



Ao meus pais, aos meus filhos,
 que dispensaram os momentos

 de convívio para a conquista 
deste curso

D e d i c o  a o s  m e u s  p a i s , 
irmãos, amigos e a todas às 
famíl ias  agr icu l toras   da 
Comunidade São João.
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DEDICATÓRIA (opcional)

Texto em que o autor presta homenagem ou dedica seu trabalho
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AGRADECIMENTO (opcional)

Texto em que o autor faz agradecimentos àqueles que contribuíram de maneira 
relevante a elaboração do trabalho seu trabalho.

AGRADECIMENTOS
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EPÍGRAFE (opcional)

Texto em que o autor apresenta uma citação, seguida de indicação de autoria, 
relacionada com o assunto do trabalho.

OBS: os títulos abaixo só estão apresentados para explicação, não são inseridos na folha da epígrafe.

TÍTULO DO TRABALHO:
TRILHA DAS LETRAS NO PARÁ: O CAMINHO 
P E R C O R R I D O  P E L A  L I T E R A T U R A  N O 
JORNALISMO PARAENSE.

O que a literatura faz é o mesmo 
que acender um fósforo no campo 
no meio da noite. Um fósforo não 
i lumina quase nada,  mas nos 
permite ver quanta escuridão 
existe ao redor.

William Faulkner

TÍTULO DO TRABALHO:
PERCEPÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES 
NA ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE CULTIVO DE 
CORTE E TRITURAÇÃO

“O estudo dos saberes do Outro sobre a 
natureza [ou sobre a agricultura] é um 
exercício difícil, que explicita melhor a 
transformação das relações com a 
natureza na sociedade do observador, do 
que na sociedade observada” (ROUÉ, 
1997, p. 199).



RESUMO

Neste estudo, avaliou-se a estabilidade físico-química, a 

qualidade bacteriológica e o processo de obtenção da carne 

de caranguejo-uçá (Ucides cordatus),  armazenada por 60 

dias a temperatura de 22 º C, visando a elaboração de um 

f luxograma adequado para  obtenção da  carne  de 

caranguejo-uçá, que atenda às Boas práticas de fabricação, 

b e m  c o m o  p o s s i b i l i t e  s e r  u m  p r o c e s s o  v i á v e l 

economicamente (...).

Palavras-chave: Caranguejo-Uçá. Ucides cordatus.

OBS:
Não use palavras-chave muito gerais, pois haverá 

dificuldades para recuperação do seu trabalho.

NBR 6028-2003 – RESUMO
(obrigatório)

• O resumo deve ressaltar o objetivo, o método, 
os resultados e as conclusões do documento.

• Devem-se evitar: símbolos e contrações que 
não sejam de uso corrente; fórmulas, equações, 
diagramas etc., que não sejam absolutamente 
n e c e s s á r i o s ;  q u a n d o  s e u  e m p r e g o  f o r 
imprescindível, defini-los na primeira vez que 
aparecerem;

• Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira 
pessoa do singular;

• As palavras-chave devem figurar logo abaixo do 
resumo, antecedidas da expressão Palavras-
chave, separadas entre si por ponto e finalizadas 
também por ponto.



RESUMO

Neste estudo, avaliou-se a estabilidade físico-química, a 

qualidade bacteriológica e o processo de obtenção da carne 

de caranguejo-uçá (Ucides cordatus),  armazenada por 60 

dias a temperatura de 22 º C, visando a elaboração de um 

fluxograma adequado para obtenção da carne de caranguejo-

uçá, que atenda às Boas práticas de fabricação, bem como 

possibilite ser um processo viável economicamente (...).

Palavras-chave :  Caranguejo-Uçá -  Bacteriologia. 
Caranguejo-Uçá - Qualidade físico-química. Ucides 
cordatus.

Quanto a extensão, o resumo deve ter: 

150 a 500 palavras 

a) De 150 a 500 palavras:  trabalhos 

acadêmicos (teses, dissertações e 

relatórios técnico científicos;

b) de 100 a 250 palavras: artigos de 

periódicos;

c) de 50 a 100 palavras: indicações 

breves

NBR 6028-2003 – RESUMO
(obrigatório)



ABSTRACT

In this study, we evaluated the physical and chemical stability, 

the bacteriological quality and the process of getting the meat of 

land crab (Ucides cordatus), stored for 60 days at 22 º C, in order 

to develop a flowchart for obtaining appropriate the meat of land 

crab, which meets the Good manufacturing Practices, and 

enables a process to be economically viable (...).

Keywords: Land crab. Bacteriology.

O Abstract é a versão do 

resumo para idioma de 

divulgação internacional 

( i n g l ê s ,  f r a n c ê s  o u 

espanhol)

NBR 14724-2011 – TRABALHOS ACADÊMICOS 
ABSTRACT (obrigatório)



LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Atividade microbiana..............................................44

Figura 2 – Processo de fumigação-extração...........................45

Figura 3 – Média do teor de Nitrogênio...................................48

Figura 4 -  Média dos teores de fósforo..................................50

Figura 5 – Média do teor de potássio......................................52

NBR 14724-2011 – TRABALHOS ACADÊMICOS 
LISTA DE ILUSTRAÇÕES (opcional)

desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, 
organogramas, plantas, quadros, retratos

• Elaborada de acordo com a ordem de 

i lustrações apresentada no texto, 

seguindo a ordem:

• Nome do tipo de ilustração;

• Número da ordem (em sequência no 

texto);

• Travessão;

• Título e pontinhos...... (sem negrito)

• Número da página correspondente. 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Atividade microbiana..............................................44

Figura 2 – Processo de fumigação-extração...........................45

Figura 3 – Média do teor de Nitrogênio...................................48

Figura 4 -  Média dos teores de fósforo..................................50

Figura 5 – Média do teor de potássio......................................52

NBR 14724-2011 – TRABALHOS ACADÊMICOS 
LISTA DE ILUSTRAÇÕES (opcional)

desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, 
organogramas, plantas, quadros, retratos

• Caso sejam apenas 5 i tens de 

vários tipos de lustrações, chamar 

s o m e n t e  d e  L I S T A  D E 

ILUSTRAÇÕES;

• Elabora-se lista própria para cada 

tipo de ilustração quando forem 

mais de 5.

Ex: Lista de Fotografias

      Lista de Mapas

      Lista de Gráficos



LISTA DE SIGLAS

ADP - Difosfato de Adenosina

ATP – Adenosina Trifosfato

DOU – Diário Oficial da União

LA – Limiar anaeróbico

OSHA – Occupational Safety and Health 

Administration

Consiste na relação alfabética 

das abreviaturas e siglas 

utilizadas no texto, seguidas

das palavras ou expressões

 correspondentes escritas 

por extenso. 

NBR 14724-2011 – TRABALHOS ACADÊMICOS 
LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS (opcional)



 NBR 6024–2012 - NUMERAÇAO PROGRESSIVA DAS SEÇOES

SEÇÕES: 

Refere-se ao número dado a cada seção de um determinado título do documento, separado por 

um espaço entre o número e o texto. Essa numeração é a mesma usada no Sumário.

Usa-se a numeração progressiva para destacar os elementos do trabalho, como segue:

OBS:
1) Deve ser separado do texto que os antecede e os sucede por um espaço entre as linhas de 1,5;

2) Todas as seções devem conter um texto relacionado a elas;

3) Cada seção inicia em nova página.



ALÍNEAS: 
Assuntos que não possuam título próprio, dentro de uma mesma seção.

Seguem as seguintes regras:

 a) as alíneas são ordenadas alfabeticamente. Utilizam-se letras dobradas, 
quando esgotadas as letras do alfabeto (AA, BB, CC etc.);

b) as letras indicativas das alíneas devem apresentar recuo em relação à 
margem esquerda;

c) o texto da alínea deve começar por letra minúscula e terminar em 
ponto-e-vírgula, exceto a última alínea que termina em ponto final;

d) o texto que antecede as alíneas termina em dois pontos.

 NBR 6024–2012 - NUMERAÇAO PROGRESSIVA DAS SEÇOES



MAIÚSCULA 
NEGRITADA

MINÚSCULA
NEGRITADA

MINÚSCULA 
SEM NEGRITO

MINÚSCULA
SEM NEGRITO

Exemplo: 1.1.1.1

MINÚSCULA
SEM NEGRITO
Exemplo: 1.1.1.1.1

Divisões, seções dos documentos, na mesma ordem e grafia que aparecem no texto

NBR 6027-2013 –  SUMÁRIO PÓS-GRADUAÇÃO 
(Último elemento pré-textual) - COM APENAS 1 ARTIGO

ESPAÇAMENTO ENTRE 
AS LINHAS: 1,5



MAIÚSCULA 
NEGRITADA

MINÚSCULA
NEGRITADA

MINÚSCULA 
SEM NEGRITO

Exemplo: 1.1.1

ESPAÇAMENTO ENTRE AS 
LINHAS: 1,5

Divisões, seções dos documentos, na mesma ordem e grafia que aparecem no texto

NBR 6027-2013 –  SUMÁRIO PÓS-GRADUAÇÃO 
(Último elemento pré-textual) - COM MAIS DE 1 ARTIGO

MINÚSCULA
SEM NEGRITO

Exemplo: 1.1.1.1

MINÚSCULA
SEM NEGRITO
Exemplo: 1.1.1.1.1



NBR 14724-2011 – TRABALHOS ACADÊMICOS 
ELEMENTOS TEXTUAIS (obrigatório)

É composto de:

• INTRODUÇÃO: que apresenta os objetivos do trabalho e as razões de sua 

elaboração; 

• DESENVOLVIMENTO: que detalha a pesquisa ou estudo realizado; 

• CONCLUSÃO: síntese global/final dos resultados do trabalho. Retoma o 

problema inicial lançando na introdução, revendo as principais contribuições que 

trouxe à pesquisa.



NBR 6032-1989 - ABREVIAÇÃO DE TÍTULOS 
DE PERIÓDICOS E PUBLICAÇÕES SERIADAS

Na padronização das referências, caso haja a opção de 
abreviar os títulos de periódicos, será usada a norma 
6032/1989, a qual contém uma lista de abreviaturas 

ao final dela para uso.



NBR 6032-1989 - ABREVIAÇÃO DE TÍTULOS DE 
PERIÓDICOS E PUBLICAÇÕES SERIADAS

REGRAS PRINCIPAIS DE ABREVIAÇÃO:
1) Retirar o final das palavras, substituído por um ponto.

Ex: Abdominal - Abdom.
         Advogado - Adv.

2) NÃO abreviar palavras com menos de 5 letras, com exceção das contidas na lista da norma.

Ex: Maio

3) Abreviam-se os substantivos terminados pelos sufixos “logia”, “grafia”, “nomia”, ou seus 
derivados, até as letras l, gr e n, iniciais dos sufixos, salvo se houver referência explícita em 
contrário na lista de abreviaturas.

Ex: Revista Brasileira de Biologia = R. bras. Biol.

           Revista Brasileira de Geografia = R. bras. Geogr.

           Revista Brasileira de Economia = R. bras. Econ.     



NBR 6032-1989 - ABREVIAÇÃO DE TÍTULOS DE 
PERIÓDICOS E PUBLICAÇÕES SERIADAS

REGRAS DE ABREVIAÇÃO DE TÍTULOS:

Abreviam-se todas as palavras do título, suprimindo-se em geral artigos, conjunções, preposições e 

locuções similares.

Ex: Boletim do Museu Paraense Emílio  (Goeldi = B. Museu  Para. Emílio Goeldi.)

REGRAS DE ABREVIAÇÃO DE NOMES DE PESSOAS:

Quando o título do periódico contém nome de pessoa, reproduz-se na íntegra esse nome e 

abreviam-se as demais palavras do título.
Ex: 

Memórias do Instituto Oswaldo Cruz = Mem. Inst. Oswaldo Cruz
Boletim do Museu Paraense Emílio  (Goeldi = B. Museu  Para. Emílio Goeldi.)



REFERÊNCIAS (OBRIGATÓRIO)

GLOSSÁRIO (OPCIONAL)

APÊNDICE(S) (OPCIONAL)

ANEXO (S) (OPCIONAL)

INDICE(S) (OPCIONAL)

NBR 14724-2011 – TRABALHOS ACADÊMICOS 
ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS



Lista padronizada dos autores citados no 
trabalho, organizados rigorosamente em 

ordem alfabética.

OBS: 
Só estarão nas referências os autores que foram 

obrigatoriamente citados no trabalho.

NBR 6023-2018 – REFERÊNCIAS
obrigatório



REGRAS GERAIS:
A referência pode aparecer:

a) no rodapé;

b) no fim de texto ou de capítulo;

c) em lista de referências;

d) antecedendo resumos, resenhas, recensões (incluída em 2018).

ABNT 6023-2018 – REFERÊNCIAS
obrigatório



REGRAS GERAIS:
- As referências são justificadas no parágrafo e separadas entre si por espaço 

SIMPLES;

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

elemento título deve ser uniforme em todas as referências de um mesmo 

documento;

- Os elementos essenciais e complementares, assim como toda a pontuação 

devem ser uniformes para todas as referências.

NBR 6023-2018– REFERÊNCIAS
obrigatório



ELABORANDO REFERÊNCIAS

NBR 6023-2018 – REFERÊNCIAS
obrigatório



ABNT 6023-2018 – REFERÊNCIAS

AUTOR (ES). Título (em negrito ou itálico): subtítulo. Edição (se houver). Local: 
Editora, ano de publicação. Número total de páginas.

EXEMPLOS:

CHIAVENATO, I.; SAPIRO, A. Planejamento estratégico: fundamentos e aplicações. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2003. 300 p.

MARCONDES, E.; LIMA, I. N. (coord.). Dietas em pediatria clínica. 4. ed. São Paulo: Sarvier, 1993. 15 p.

SANTIAGO, A. A. Cruzamentos na pecuária bovina. Campinas: Instituto Campineiro de Ensino Agrícola, 1984. 
413 p.

SINHA, R. N.; MUIR, W. E. Grain storage: party of a system. Westport, Conn: Avi, 1973. 481 p.

URANI, A. et al. Constituição de uma matriz de contabilidade social para o Brasil. Brasília, DF: IPEA, 1994. 
150 p.



ABNT 6023-2018 – REFERÊNCIAS
PARTES DE UMA OBRA (expressão IN (em itálico))

AUTOR (ES) (do capítulo/parte). Título: subtítulo (do capítulo/parte). In (em itálico): AUTOR (ES) 
da obra. Título da obra (em negrito ou itálico): subtítulo. Edição (se houver). Local: Editora, ano 
de publicação. Paginação inicial e final.

EXEMPLOS:

CORSI, M. Potencial das pastagens para a produção de leite. In: PEIXOTO, A. M.; MOURA, J. C.; FARIA, V. P. 
(ed.). Bovinocultura leiteira: fundamentos da exploração racional. Piracicaba: FEALQ, 1986. p. 147-154.

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

ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI,G.; SCHMIDT, J. (org.). História dos 
jovens. 2 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 7-16.

SANTOS, F. R. A colonização da terra do Tucujús. In: SANTOS, F. R. História do Amapá, 1º grau. 2. ed. 
Macapá: Valcan, 1994. cap. 3.
  



AUTOR (ES) (do artigo). Título: subtítulo (do artigo). Título da revista (em negrito ou itálico), 
local de publicação, ano/volume, número, Paginação inicial e final, mês abreviado. ano de 
publicação. 

EXEMPLOS: 

DANIEL, M. Leptospirose. Diário do Pará, Belém, 24 jan. 2014. Caderno Política, A 4.

DE LUCCA, Gabriella. Notas curtas. Getulio, São Paulo, ano 3, p. 9, jul./ago. 2009. 

GASPAR, J.; VIEIRA, R.; TAPIA, M. Aspectos sanitários do pescado de origem de água doce e marinha, 
comercializado na feira de Gentilândia, Fortaleza, Ceará. Revista de Ciência e Tecnologia de Alimentos, São 
Paulo, v. 11, p. 20-28, ago. 1997.

MÃO-DE-OBRA e previdência. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, Rio de Janeiro, v. 7, 1983. 
Suplemento.

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.

VIEIRA, Cássio Leite; LOPES, Marcelo. A queda do cometa. Neo Interativa, Rio de Janeiro, n. 2, inverno 1994. 
1 CD-ROM.

ABNT 6023-2018 – REFERÊNCIAS
PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS: 



AUTOR (ES). Título: subtítulo. Expressão In (em itálico): NOME DO EVENTO, número, ano 
do evento, Local. Nome do produto do evento negritado (atas, anais, resultados, proceedings) 
[...]. Local: Editora, ano. Paginação (se houver) ou site eletrônico e acesso.

EXEMPLOS: 

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.

CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPE, 4., 1996, Recife. Anais eletrônicos [...]. Recife: 
UFPE, 1996. Disponível em: http://www.propesq.ufpe.br/anais/anais.htm. Acesso em: 21 jan. 1997.

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.

ZUBEN, A. V.; CASANOVA, C.; BALDINI, M. B. D.; RANGEL, O.; ANGERAMI, R. N.; RODRIGUES, 
R. C. A.; PRESOTTO, D. Vigilância epidemiológica da leishmaniose visceral americana (LVA) em cães no 
município de Campinas, São Paulo. In: REUNIÃO DE PESQUISA APLICADA EM DOENÇAS DE 
CHAGAS, 26.; REUNIÃO DE PESQUISA APLICADA EM LEISHMANIOSES, 14., 2010, Uberaba. Anais 
[...]. Uberaba: Universidade Federal do Triangulo Mineiro, 2010. p. 135-175.

NBR 6023-2018– REFERÊNCIAS



AUTOR (ES). Título (negritado): subtítulo. Ano de depósito. Tipo de trabalho (tese, dissertação, trabalho de conclusão de 
curso) (grau (Doutorado, Mestrado, Especialização) e (curso) – Nome da Instituição, Local, Data de apresentação ou defesa.

TIPO DE TRABALHO E GRAU: 
Relatórios ou Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação em..... / Especialização em... ); Dissertação (Mestrado em...); 

Tese (Doutorado em....). 
OBS: É permitido inserir o Orientador logo após o título (inserido em 2018)

EXEMPLOS:

FERREIRA, Gracialda Costa. Modelagem ambiental de espécies de árvores no Vale do Jari, Monte Dourado, Pará 
usando dados de inventário florestal. Orientador: Dorothy Sue Dunn Araújo. 2009. 204 f.  Tese (Doutorado em Botânica) - 
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Escola Nacional de Botânica Tropical, Rio de Janeiro, 2009.

PAIVA, William Santos. Sequestro de carbono em um remanescente de floresta densa na Amazônia brasileira. 
Orientador: Ângelo Augusto. 2018. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Florestal) – 
Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Parauapebas, 2018.

SOUSA, Sinerey Karla Salim Aragão de. Ocorrência de Mycoplasma spp. e alterações hematológicas em gatos 
domésticos (Felis catus) naturalmente infectados na cidade de Belém, Pará. Orientador: Gustavo Góes-Cavalcante. 
2013. 78 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Animal na Amazônia) - Universidade Federal do Pará, Belém, 2013.

ABNT 6023-2018 – REFERÊNCIAS



§ LEGISLAÇÃO: Inclui Constituição, Decreto, Decreto-Lei, Emenda Constitucional, Emenda 

à Lei Orgânica, Lei Com- plementar, Lei Delegada, Lei Ordinária, Lei Orgânica e Medida 

Provisória etc.;

§ JURISPRUDÊNCIA: acórdão, decisão interlocutória, despacho, sentença, súmula, entre 

outros;

§ ATOS ADMINISTRATIVOS NORMATIVOS: aviso, circular, contrato, decreto, deliberação, 

despacho, edital, estatuto, instrução normativa, ofício, ordem de serviço, parecer, parecer 

normativo, parecer técnico, portaria, regimento, regulamento e resolução

NBR 6023-2018– REFERÊNCIAS



EXEMPLOS:

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 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: 
seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002. PL 634/1975.

BRASIL. Medida provisória no 1.569-9, de 11 de dezembro de 1997. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 14 dez. 1997. Seção 1, p. 29514.

PARÁ (Estado). Constituição (1989). Constituição do Estado do Pará. Belém: Assembleia 
L e g i s l a t i v a  d o  E s t a d o  d o  P a r á ,  1 9 8 9 .  D i s p o n í v e l  e m : 
https://www.sistemas.pa.gov.br/sisleis/legislacao/228. Acesso em: 10 dez. 2018.

NOME DA JURISDIÇÃO. Epígrafe e ementa (se for grande pode resumir [...]). Título 
da publicação (onde se encontra a lei), local, v., n., p. mês. Ano.

NBR 6023-2018– REFERÊNCIAS



EXEMPLOS:

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula n° 333. Cabe mandado de segurança contra 
ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública. 
B r a s í l i a ,  D F :  S u p e r i o r  T r i b u n a l  d e  J u s t i ç a ,  [ 2 0 0 7 ] .  D i s p o n í v e l  e m : 
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?&b?TEMA&p?true&t. Acesso em: 19 ago. 2011.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula n. 14. Não é admissível por ato administrativo 
restringir, em razão de idade, inscrição em concurso para cargo público. In: ______. 
Súmulas. São Paulo: Associação dos Advogados do Brasil, 1994. p. 16.

REFERÊNCIAS: JURISPRUDÊNCIA

JURISDIÇÃO. Órgão judiciário competente. Nome da corte ou tribunal (turma e/ou 
região). tipo de documento (agravo, despacho, entre outros); número do processo (se 
houver); ementa (se houver); vara, ofício, cartório, câmara ou outra unidade do tribunal; 
nome do relator (precedido da palavra Relator, se houver); data de julgamento (se 
houver); dados da publicação periódica.

NBR 6023-2018– REFERÊNCIAS



EXEMPLOS:

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.

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.

VARGINHA (MG). Edital de licitação nº 189/2007. Pregão nº 151/2007. [Aquisição de leite 
pasteurizado]. Varginha: órgão oficial do município, Varginha, ano 7, n. 494, p. 15, 31 maio 2007.

NBR 6023-2018– REFERÊNCIAS



NBR 6023-2002 – REFERÊNCIAS

Inclui atlas, mapa, globo, fotografia aérea entre outros. 
As referências devem obedecer aos padrões indicados para outros tipos de 
documentos, quando necessário.

EXEMPLO:

BRASIL e parte da América do Sul. São Paulo: Michalany, 1981. 1 mapa. Escala 1:600.000.

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (São Paulo). Billings: o maior reservatório de água de São 
Paulo, ameaçado pelo crescimento urbano. São Paulo: ISA, 2000. 1 imagem de satélite, color., 
70x99 cm. Escala 1:56.000. Satélite LANDSAT 7 fornecidas por Alado Ltda., cenas 219-76/77 
de 30/04/2000, composição R4 G3 B2 transformadas para cores verdadeiras e reamostradas 
para 15 m.

INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO (São Paulo, SP). Regiões de governo do 
Estado de São Paulo. São Paulo, 1994. 1 atlas. Escala 1:2.000.

ELEMENTOS PRINCIPAIS:
AUTOR(ES). Título, local, editora, data de publicação, designação física e escala.

NBR 6023-2018– REFERÊNCIAS



Elaborar a referência de acordo com cada tipo de 
publicação (livros, periódicos, eventos etc.) 

acrescentando no final a expressão: 
“Disponível em:” e “Acesso em:”

Atualização ABNT 2018:
NÃO se usa mais os sinais maior e menor (< >) 
no início e no fim do endereço eletrônico.

NBR 6023-2018– REFERÊNCIAS



COM AUTORIA
EXEMPLOS:

GOMES, D. Diagnóstico do setor editorial brasileiro. São Paulo: Câmara Brasileira 
do Livro, 1993. 64 p. Disponível em: http://www.snel.org.br/institucional/historia//. 
Acesso em: 30 jun. 2016.

RIBEIRO, P. S. G. Adoção à brasileira: uma análise sociojurídica. Dataveni@, São 
P a u l o ,  a n o  3 ,  n .  1 8 ,  a g o .  1 9 9 8 .  D i s p o n í v e l  e m : 
http://www.datavenia.inf.br/frame.artig.html. Acesso em: 10 set. 1998.

NBR 6023-2018– REFERÊNCIAS



A ENTRADA É FEITA PELO PRÓPRIO TÍTULO.

OBS: Apenas a 1ª palavra do título fica em maiúscula, 

EXEMPLOS:
AVES do Amapá: banco de dados. Disponível em: http://www.bdt.org/bdt/avifauna/aves. 
Acesso em: 30 maio 2002.

A PEQUENA biblioteca do vinho. São Paulo: Lafonte, 2012.

ONDA de frio: reviravolta traz vento e forte chance de neve. Zero Hora, Porto Alegre, 
a n o  4 7 ,  n .  1 6 . 4 1 4 ,  1 2  a g o .  2 0 1 0 .  D i s p o n í v e l  e m : 
http://www.clicbs.com.br/zerohora/jsp/default.jspx?uf1&actionflip. Acesso em: 12 ago. 
2010.
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ENTRADA PELO ÚLTIMO SOBRENOME EM MAIÚSCULAS SEGUIDO DO(S) 
PRENOME(S) E OUTROS SOBRENOMES.

Na elaboração da lista de referências estas devem ser padronizadas.

:    ALVES, Roque de Brito                    
FRANÇA, Júnia Lessa         

     

         PASSOS, L. M. M.; FONSECA, A.; CHAVES, M.    
         ALCARDE, J. C.; RODELLA, A. A. 
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Quando houver quatro ou mais autores:

1) Pode-se indicar todos                                 OU 

2) Indicar apenas o primeiro, seguido da expressão et al. (em itálico).
OBS: Lembrando sempre que deve-se ter uma padronização neste item.

CID, Rodrigo. Deus: argumentos da impossibilidade e da incompatibilidade. In: 
CARVALHO, Mário Augusto Queiroz et al. Blog investigação filosófica. Rio de Janeiro, 
2 3  a b r .  2 0 1 1 .  D i s p o n í v e l  e m :  h t t p : / /  i n v e s t i g a c a o -
filosofica.blogspot.com/search/label/Postagens. Acesso em: 23 ago. 2011.

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

TAYLOR, Robert; LEVINE, Denis; MARCELLIN-LITTLE, Denis; MILLIS, Darryl. 
Reabilitação e fisioterapia na prática de pequenos animais. São Paulo: Roca, 2008.
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Autores com nomes hispânicos, nomes compostos, com grau de parentesco e com 
sobrenomes com prefixos.

Exemplos:

 a) sobrenomes hispânicos:
GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. O amor nos tempos do cólera. 33. ed. Rio de Janeiro: Record, 
2008.
 
b) grau de parentesco:
ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e análise de balanços: um enfoque econômico-financeiro. 
8. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

c) sobrenomes compostos:
ESPÍRITO SANTO, Miguel Frederico de. O Rio Grande de São Pedro entre a fé e a razão: 
introdução à história do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Martins Livreiro, 1999. 144 p.
 
d) sobrenomes com prefixos:
D’AMBROSIO, Ubiratan. Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2001. 110 p.
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A entrada deve ser feita pelo nome do responsável, seguido da abreviação, em 

letras minúsculas e no singular do tipo de participação (organizador, compilador, 

editor, coordenador, entre outros), entre parênteses.

LAGO, Cláudia; BENETTI, Marcia (org.). Metodologia de pesquisa em 
jornalismo. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2008, p. 123-142. 

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

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

NBR 6023-2018 – REFERÊNCIAS
: 



1) Têm entrada pela forma conhecida ou como se destaca no documento, por extenso ou abreviada;

2) Quando for uma instituição governamental da administração direta, seu nome deve ser precedido pelo nome do órgão superior 

ou pelo nome da jurisdição à qual pertence;

3) Quando estado e município forem homônimos, indicar, entre parênteses, a palavra Estado ou Município;

4) Quando a instituição, vinculada a um órgão maior, tem uma denominação específica que a identifica, a entrada é feita 

diretamente pelo seu nome;

5) Quando a instituição for homônima, deve-se acrescentar, no final e entre parênteses, a unidade geográfica que identifica a 

jurisdição.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. 
Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BIBLIOTECA NACIONAL (Portugal). O 24 de julho de 1833 e a guerra civil de 1829-1834. Lisboa: Biblioteca Nacional, 1983. 95 p.

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

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA. Resolução Consun nº 209, de 27 de novembro de 2018. Aprova a Política de 
Desenvolvimento de Coleções da UFRA. Disponível em:  https://novo.ufra.edu.br/images/Conselhos_Superiores/CONSUN/2018/209.pdf. 
Acesso em: 17 dez. 2018.

RIO DE JANEIRO (Município). Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Bibliografia carioca 1977. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, 1978.

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.

ABNT 6023-2018 – REFERÊNCIAS

(ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, EMPRESAS, ASSOCIAÇÕES, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS)  



Caso haja edição na obra, incluir nas referências.

Indicam-se emendas e acréscimos à edição, de forma abreviada
s, associações, congressos, seminários

ALSINA, Miquel Rodrigo. A construção da notícia. 2. ed. rev. e atual. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2009. 

AZEVEDO, José Eustachio de. Literatura paraense. 3 ed. Belém: Fundação Cultural do 
Pará Tancredo Neves; Secretaria de Estado da Cultura, 1990.

FRANÇA, Júnia Lessa et al. Manual para normalização de publicações técnico-
científicas. 3. ed. rev. e aum. Belo Horizonte: UFMG, 2008.

NBR 6023-2018 – REFERÊNCIAS
:   



1) Quando estado e município forem homônimos, indicar, entre parênteses, a palavra Estado ou 
Município;

2) Quando os municípios forem homônimos, indicar a sigla do estado entre parênteses.

EXEMPLOS:

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 .  Viçosa ,  MG: Sis tema de  Leis  Municipais ,  2017.  Disponível  em: 
leismunicipais.com.br. Acesso em: 22 jun. 2017.

ABNT 6023-2018 – REFERÊNCIAS
LOCAIS HOMÔNIMOS

Toledo, PR
Toledo, España 

Brasília, DF
Brasília, MG 

Viçosa (AL)      
  Viçosa (MG)

Viçosa (RJ)



Indica-se o primeiro ou o mais destacado.

ABNT 6023-2018 – REFERÊNCIAS

EXEMPLOS:
 

SWOKOWSKI, E. W.; FLORES, V. R. L. F.; MORENO, M. Q. Cálculo de 
geometria analítica. Tradução de Alfredo Alves de Faria. Revisão técnica Antônio 
Pertence Júnior. 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 – Santiago etc.



Quando o local não aparece na fonte principal de informação 

(folha de rosto do documento), mas pode ser identificada em 

outra parte da obra, indica-se entre colchetes.

ABNT 6023-2018 – REFERÊNCIAS

EXEMPLOS:

CHARAUDEAU, Patrick. Discurso das mídias. [Rio de Janeiro]: Aurora, 2016. 

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



Não sendo possível identificar o local, utiliza-se a expressão sine loco, 

abreviada, entre colchetes [S. l.] (em itálico apenas a sigla).

ABNT 6023-2018 – REFERÊNCIAS
  

EXEMPLOS:
 

ALEXANDRES, D. T. Melanoma costs: a dynamic model comparing estimated overall costs of 
various clinical stages. Dermatology Online Journal, [S. l.], v. 15, n. 11, p. 1, Nov. 2009. 
D i s p o n í v e l  e m :  h t t p : / / 
dermatology.cdlib.org/1511/origInals/melanoma_costs/alexandrescu.html. Acesso em: 3 nov. 
2009.

KRIEGER, Gustavo; NOVAES, Luís Antônio; FARIA, Tales. Todos os sócios do presidente. 3. 
ed. [S. l.]: Scritta, 1992. 195 p.



Indicada como aparece na publicação.
Suprime-se apenas as palavras que designam a natureza jurídica ou comercial.

ABNT 6023-2018 – REFERÊNCIAS
EDITORA 

EXEMPLOS:
 

DAGHLIAN, Jacob. Lógica e álgebra de Boole. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 1995. 167 p., 
il. Bibliografia: p.166-167. ISBN 85-224-1256-1.

NOTA Na publicação: Editora Atlas S.A.



NBR 6023-2018 – REFERÊNCIAS

EXEMPLO:

ALFONSO-GOLDFARB, 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).

Duas editoras - indicam-se ambas, com seus respectivos locais, separadas por ponto 

e vírgula;

Três editoras ou mais - indica-se a primeira ou a que estiver em destaque.



NBR 6023-2018 – REFERÊNCIAS

EXEMPLOS:

FULD, Leonard M. Inteligência competitiva: como se manter à frente dos movimentos da concorrência e 
do mercado. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2007.

Indicam-se ambas, separadas por dois pontos.



Pode-se entrar de duas formas:

1) Indica-se a sigla (se constar no documento);

2) Suprime-se esta informação no campo respectivo.

ABNT 6023-2018 – REFERÊNCIAS

EXEMPLOS:
 

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (Brasil). A situação do tabagismo no Brasil. Rio 
de Janeiro: INCA, c2011.

RIBEIRO, Antônia Motta de Castro Memória. AACR2, Anglo- American Cataloguing 
Rules: descrição e pontos de acesso. 2. ed. rev. e atual. Brasília, DF, 2001.



Quando a editora não puder ser identificada, deve-se indicar a expressão sine nomine, 

abreviada, letras minúsculas, entre colchetes e em itálico (somente a sigla).

 [s. n.]

ABNT 6023-2018 – REFERÊNCIAS
EDITORA NÃO IDENTIFICADA

EXEMPLOS:
 

FRANCO, I. Discursos: de outubro de 1992 a agosto de 1993. Brasília, DF: [s. n.], 
1993. 107 p.

GONÇALVES, N. Textos acadêmicos. Salvador, BA: [s. n.], 2005.



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.] (em itálico).

ABNT 6023-2018 – REFERÊNCIAS

EXEMPLOS:
 

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



Sempre deve ser adotada uma data para o documento

NBR 6023-2018 – REFERÊNCIAS
:   

[1971 ou 1972] um ano ou outro

[1969?] data provável

[1973] data certa, não indicada no item

[entre 1906 e 1912] intervalos menores de 20 anos

[ca. 1960] data aproximada

[197-] década certa

[197-?] década provável

[18--] século certo

[18--?] século provável

Data de publicação, 
d i s t r i b u i ç ã o , 
c o p i r r a i t e , 
impressão etc., data
aproximada entre 
colchetes, caso não 
exista outra.



Devem ser indicados de forma abreviada, no idioma original da publicação.

NBR 6023-2018 – REFERÊNCIAS
:   

PORTUGUES ABREVIAÇAO
janeiro

fevereiro
março
abril
maio
junho
julho

agosto
setembro
outubro

novembro
dezembro

jan.
fev.
mar.
abr.

maio
jun.
jul.
ago.
set.
out.
nov.
dez.

INGLES ABREVIAÇAO

January
February
March
April
May
June
July

August
September

October
November
December

Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May
June
July
Aug.
Sept.
Oct.
Nov.
Dec.



Devem ser indicados de forma abreviada, no idioma original da publicação.

NBR 6023-2018 – REFERÊNCIAS
:   

ESPANHOL ABREVIAÇAO

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio

agosto
septiembre

octubre
noviembre
diciembre

enero
feb.

marzo
abr.

mayo
jun.
jul.

agosto
sept.
oct.
nov.
dic.

FRANCES ABREVIAÇAO

janvier
février
mars
avril
mai
juin

juillet
août

septembre
octobre

novembre
décembre

janv.
févr.
mars
avril
mai
juin
juil.
août
sept.
oct.
nov.
déc.



Indica-se entre parênteses ao fim das descrições separadas por vírgulas do numeral 

correspondente a número ou volume.

EXEMPLO:
ARBEX JUNIOR, J. Nacionalismo: o desafio à nova ordem póssocialista. São Paulo: 
Scipione, 1993. 104 p., il., 23 cm. (História em aberto).

AMARAL SOBRINHO, J. Ensino fundamental: gastos da União e do MEC em 1991: 
tendências. Brasília, DF: IPEA, 1994. 8 p. (Texto para discussão, n. 31).

MIGLIORI, R. Paradigmas e educação. São Paulo: Aquariana, 1993. 20 p. (Visão do 
futuro, v. 1).

ABNT 6023-2018 – REFERÊNCIAS
 E COLEÇÕES



Sempre que necessário à identificação da obra, podem ser incluídas notas com informações 

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

EXEMPLO:

MARINS, J. L. C. Massa calcificada da naso-faringe. Radiologia Brasileira, São Paulo, n. 23, 
[1991?]. No prelo.

MALAGRINO, 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.

NBR 6023-2018 – REFERÊNCIAS



Menção a uma informação extraída 
de outra fonte.

OBS:
Todas os autores citados devem está 

obrigatoriamente nas referências.

NBR 10520-2002 – CITAÇÕES



As citações devem ser indicadas no texto por um sistema de 
chamada: 

OBS:
Qualquer que seja o método adotado deve ser seguido constantemente ao longo 

de todo o trabalho, permitindo sua correlação na lista de referências ou em 
notas de rodapé.

As citações podem aparecer:
a) no texto;
b) em notas de rodapé

NBR 10520-2002 – CITAÇÕES



Geralmente usado em Livros.

Remetem ao número da lista de referências ao fim do 
trabalho.

Diz Rui Barbosa: "Tudo é viver, previvendo." (15)
ou

Diz Rui Barbosa: "Tudo é viver, previvendo." 15

OBS:
O sistema numérico para referências não deve ser utilizado quando há notas de 

rodapé explicativas ou referenciais. 

NBR 10520-2002 – CITAÇÕES



NBR 10520-2002 – CITAÇÕES

Sobrenome do autor, com a respectiva data de 
publicação da sua obra ou nome da entidade.

EXEMPLO:
No texto:

A chamada "pandectísta havia sido a forma particular pela qual 
o direito romano fora integrado no século XIX na Alemanha em 
particular” (LOPES, 2000, p. 225).

Na lista de referências:
LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história. São 
Paulo: Max Limonad, 2000.



CITAÇÃO DIRETA:  
Transcreve-se partes da obra do autor, sem alterá-las.

Podem ser: curtas (quando não ultrapassam de 3 linhas) 
          ou longas (quando possuem mais de 3 linhas)

CITAÇÃO INDIRETA:  
Transcrição das ideias de um autor usando suas próprias palavras, ou 

seja, apenas baseia-se na ideia da obra do autor consultado.

CITAÇÃO DE CITAÇÃO:  
Citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao 

original.

NBR 10520-2002 – CITAÇÕES



NBR 10520-2002 – CITAÇÕES
AUTOR-DATA:

LETRAS MAIÚSCULAS: Dentro do parênteses

LETRA MINÚSCULA: Fora do parênteses.
Dentro do Parênteses: Dois ou mais autores, separa-se por ponto e vírgulas.
Fora do Parênteses: mais de dois autores: separa-se por  vírgula e por “e”.

EXEMPLOS:
“A linguagem controlada ou mais especificamente vocabulário controlado é uma lista de termos pré-definidos, 
autorizados e que foram pré-selecionados para organizar o conhecimento, visando a precisão na recuperação 
posterior ao documento” (BROW;  LUGO,  1990; GUARIGUATA; OSTERTAG, 2001). 

“No vocabulário da língua portuguesa, por não se encontrar palavra em português com significado tão amplo e 
complexo” (NASCIMENTO; SOUZA, 2004). 

Derrida (1967), Santos (2003) e Silva (2017) consideram que  logocentrismo não é uma psicanálise da filosofia 
[...].

Clements (1916), Gleason (1926) e Tansley (1935) relatam que existem vários tipos de plantas.



NBR 10520-2002 – CITAÇÕES

PAGINAÇAO:
Citações Diretas: especificar páginas ou volumes obrigatoriamente;
Citações Indiretas: página é opcional.

EXEMPLOS:

Meyer parte de uma passagem da crônica de "14 de maio, de A Semana:" 
Houve sol, e grande sol, naquele domingo de 1888, em que o Senado votou a 
lei, que a regente sancionou [...] (ASSIS, 1994, v. 3, p. 583).

A produção de l í t io começa em Searles Lake, Cal i fórnia em 1928 
(MUMFORD, 1949).



Transcrição textual de partes da obra do autor consultado

 Devem estar contidas entre aspas duplas; As aspas simples são
utilizadas para indicar citação no interior da citação.

• Indica-se AUTOR, DATA e PÁGINA.
Ex.: 
Barbour (1971, p. 35) descreve: “O estudo da morfologia dos 
terrenos”

“Não se mova, faça de conta que está morta” (CLARAC; BONNIN, 1985, p. 
72).

Segundo Sá (1995, p. 27): “[...] por meio da mesma ‘arte de conversação’ que 
abrange tão extensa e significativa parte da nossa existência cotidiana [...]”

NBR 10520-2002 – CITAÇÕES



Ø Destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda;

Ø Fonte menor que a do texto utilizado (geralmente 10 ou 11);

Ø  Sem aspas;

Ø  Indicação do autor, data e página;

Ø  Espaçamento simples entre linhas.

Ex.: 
A teleconferência permite ao indivíduo participar de um 
encontro nacional ou regional sem a necessidade de 
de i xa r  s e u  l o c a l  d e  o r i g e m .  Ti p o s  c o m u n s  d e 
teleconferência incluem o uso da televisão, telefone, e 
computador (NICHOLS, 1993, p. 181).

NBR 10520-2002 – CITAÇÕES

Transcrição textual de partes da obra do autor consultado



Exemplos:
A produção de lítio começa em Searles Lake, Califórnia, em 1928 (MUMFORD, 
1949, p. 513).

As rápidas mudanças de paisagem geram a formação de um mosaico florestal, 
caracterizado por florestas  primárias  em  maior  proporção  e  florestas  
secundárias  em  diferentes  estágios sucessionais na floresta tropical 
(LAURANCE et al., 2011).

Segundo  Walker  et  al.  (2010)  o  descarte  do  uso  de  cronossequência  
retarda  a  evolução científica acerca da dinâmica de comunidades.

OBS: Paginação é opcional

NBR 10520-2002 – CITAÇÕES

Texto apenas baseado na obra do autor consultado



Só deve ser usada na  total impossibilidade de acesso ao documento original.

A expressão significa: 
ESTA EXPRESSÃO NÃO FICA EM .

NBR 10520-2002 – CITAÇÕES

Citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original.

EXEMPLOS: 

Segundo Silva (1983 apud ABREU, 1999, p. 3) 

“O viés organicista da burocracia estatal e o antiliberalismo da c
ultura política de 1937” (VIANNA, 1986, p. 172 apud SEGATTO, 1995, p. 214-215).

OU

No modelo serial de Gough (1972 apud NARDI, 1993), o ato de ler envolve um processamento serial que 
começa com uma fixação ocular sobre o texto, prosseguindo da esquerda para a direita de forma linear.

OBS.: 
Na lista de referências deve ser acrescentado o segundo autor após o “Apud” pois foi este que citou a 
obra.



Acrescentam-se as iniciais de seus nomes, caso ainda 

haja coincidência, escreve-se os nomes por extenso.

EXEMPLO: 

(BARBOSA, C., 1958)                 (BARBOSA, Cássio, 1965)

(BARBOSA, O., 1958)                 (BARBOSA, Celso, 1965)

NBR 10520-2002 – CITAÇÕES

SOBRENOMES DE AUTORES IGUAIS



São diferenciadas pelo acréscimo de letras minúsculas, em ordem alfabética, após 
a data e sem espacejamento. 

Deverá ser idêntica na lista de referências.

EXEMPLO: 
De acordo com Silva (1973a) a presença de larvas [...].

Silva (1973b) afirma ser a concentração de nitrogênio [...]

Na lista de referências: 

SILVA, L. Larvas e concentração de nitrogênio. São Paulo: Atlas, 1973a.

SILVA, L. Nitrogênio e larvas. São Paulo: Polis, 1973b.

NBR 10520-2002 – CITAÇÕES
DIFERENTES DOCUMENTOS:  

DO MESMO AUTOR E ANO 



Citam-se os documentos com suas datas separadas por vírgulas.

EXEMPLO: 
Um  dos  principais  aspectos  a  serem  lembrados  no  início  de  
um  curso  de  engenharia diz respeito à formação profissional 
(MONTEIRO, 2002, 2006).

(DREYFUSS, 1989, 1991, 1995)

(CRUZ; CORREA; COSTA, 1998, 1999, 2000)

NBR 10520-2002 – CITAÇÕES
DIFERENTES DOCUMENTOS: 

COM MESMO AUTOR E ANOS DIFERENTES, 
MENCIONADOS SIMULTANEAMENTE



Devem ser separadas por ponto-e-vírgula, em ordem 
alfabética.

EXEMPLO:
Muitos  autores  ressaltam  a  importância  da  criatividade  dos  engenheiros  na  
resolução de  problemas  técnicos (BAZZO;  PEREIRA,  2008;  MARCONDES,  
1999;  SAKAMURA,  2010). 

Ela polariza e encaminha, sob a forma de "demanda coletiva", as necessidades de 
todos (FONSECA, 1997; PAIVA, 1997; SILVA et al., 1997).

Diversos autores salientam a importância do "acontecimento desencadeador" no 
inicio de um processo de aprendizagem (CROSS, 1984; KNOX, 1986; MEZIROW, 
1991).

NBR 10520-2002 – CITAÇÕES
CITAÇÕES INDIRETAS DE VÁRIOS AUTORES, 

MENCIONADOS SIMULTANEAMENTE



A entrada é feita pela primeira palavra do título seguida de reticências

Ex.:
“As IES implementarão mecanismos democráticos, legítimos e transparentes de avaliação 
sistemática das suas atividades, levando em conta seus objetivos institucionais e seus 
compromissos para com a sociedade”  (ANTEPROJETO..., 1987, p. 55).

“instituir diretrizes para a criação do consórcio de Repositórios da Região Norte” (CARTA..., 2017, 
p. 1-2).

NA LISTA DE REFERÊNCIAS:

ANTEPROJETO de lei. Estudos e Debates, Brasília, DF,. N. 13, p. 51-60, jan. 1987.

CARTA de Belém. Belém: UFPA 2014. http://repositorio.ufpa.br/jspui/Carta%20de%20Belem.pdf. 
Acesso em: 05 mar. 2017.

NBR 10520-2002 – CITAÇÕES

CITAÇÃO PELO TÍTULO DA OBRA



a) supressões [...]
b) interpolações, acréscimos ou comentários: [ ]
c) ênfase ou destaque: grifo ou negrito ou itálico.

Exemplo:
A teleconferência permite ao indivíduo participar de 
um encontro nacional ou regional [...]. Tipos comuns 
de teleconferência incluem o uso da televisão, 
telefone, e computador (NICHOLS, 1993, p. 181).

NBR 10520-2002 – CITAÇÕES
SUPRESSÕES, INTERPOLAÇÕES, COMENTÁRIOS, ÊNFASE 

OU DESTAQUES



Grifo nosso: Destaque que você dá a trechos da citação do autor consultado;

Grifo do autor: Destaque já faz parte da obra consultada.

EXEMPLOS: 
"[...] para que não tenha lugar a produção de degenerados, quer physicos quer 
morais, misérias, verdadeiras ameaças à sociedade ." (SOUTO, 1916, p. 46, grifo 
nosso).

"[...] b) desejo de criar uma literatura independente, diversa, de vez que, 
aparecendo o classicismo como manifestação de passado colonial. [...]" 
(CÂNDIDO, 1993, v. 2, p. 12, grifo do autor).

NBR 10520-2002 – CITAÇÕES

GRIFO NOSSO e GRIFO DO AUTOR: DIFERENÇAS



• São usadas para esclarecimentos ou observações ao texto 

feitos  pelo  autor,  tradutor  ou  editor;

• Servem  para  abordar  pontos  que  não  devem  ser  incluídos  

no  texto  para  não  sobrecarregá-lo;

• Aparecem  ao  pé  das  páginas  em  que  são mencionados e 

podem ser de Referência ou Explicativa.

NBR 10520-2002 – CITAÇÕES

NOTAS DE RODAPÉ



Notas que indicam fontes consultadas ou remetem a outras partes da obra 

onde o assunto foi abordado. 

Segue uma numeração única e consecutiva.

A primeira citação de uma obra, em nota de rodapé, deve ter sua referência completa, 

as seguintes serão usadas os temos: idem, ibidem, opus citatum, loco citado, 

conforme, apud.

NBR 10520-2002 – CITAÇÕES

NOTAS DE REFERÊNCIAS
idem, ibidem, opus citatum, loco citado, conforme, apud



As subsequentes citações da mesma obra podem ser referenciadas de forma 

abreviada, utilizando as seguintes expressões, abreviadas quando for o caso:

a) IDEM = id.: citação de diferentes obras de um mesmo autor

EXEMPLO:

__________________
8 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1989, p.9.
9 Id, 2000, p. 19.
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b) IBIDEM = Ibid. – citação da mesma obra, com diferença de páginas.

Exemplo:

__________________
3 DURKHEIM, 19215, p. 176.
4 Ibid, p. 190.
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c) Opus citatum, opere citato = op. cit.: obra citada anteriormente na mesma 

página.

 
Exemplo:

Barbosa, 1998, p.19 ; Batista , 2000, p.213. ; Barbosa, op.cit., p.40-43; Batista, 

op.cit., p.376

__________________
8 ADORNO, 1996, p. 38
9 GARLAND, 1990, p. 42-43
10 ADORNO, op. cit., p. 40.
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d) Loco citado – no lugar citado – loc. cit.:
Usado para citar a mesma página de uma obra já citada anteriormente, mas 

com intercalação de notas.

Exemplo:

__________________

4 TOMASELLI: PORTER, 9912, p. 33-46
5 TOMASELLI: PORTER, loc. Cit
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e) Confira, confronte – cf.:
Usada como abreviatura para recomendar consultas a um determinado 

documento, trabalho ou alguma nota.

Exemplo:

__________________
3 Cf. CALDIERA, 1992
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Fornecem esclarecimento  ou  acréscimo  ao  texto. 

A numeração das notas explicativas é a mesma das notas de rodapé.

EXEMPLO:

O novo produto estará disponível no mercado varejista até o final do segundo trimestre 

de 2015 (informação verbal)1

___________________ 
1 Informação  fornecida  por  José  Gontijo  de  Azambuja  na  Feira  Internacional  de  Ciência  e  
Engenharia,  em  Los Angeles, em maio de 2011.
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