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ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas
• O que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas
• Foro Nacional de Normalização fundada em 28 de setembro de 1940
• Entidade privada e sem fins lucrativos, membro fundador da International
Organization for Standardization (Organização Internacional de
Normalização – ISO), da Comissión Panamericana de Normas Técnicas
(Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas – Copant) e da Associación
Mercosur de Normalização (Associação Mercosul de Normalização – AMN)
• Responsável pela publicação das Normas Brasileiras (ABNT NBR),
elaboradas por seus Comitês Brasileiros (ABNT / CB), Organismos de
Normalização Setoriais (ABNT / ONS) e Comissões de Estudos Especiais
(ABNT / CEE)

ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas
• Por que devo utilizar as normas?
• Normas são diretrizes
• Simplifica processos, protege o consumidor,
melhora a segurança, saúde e meio ambiente
• Beneficia o produtor (autor) e o receptor (leitor)
• Facilitam a comunicação científica
• Fidedignidade no intercâmbio de informações
• Da credibilidade ao trabalho científico e crédito
ao autor

Norma ABNT NBR 10520 e 6023 / 2002
Citação e Referências
• Citação: “Menção de uma informação extraída de outra
fonte” (ABNT, 2002).
• Referência: Relação de obras citadas no texto de seu trabalho.
• Bibliografia consultada: Relação de obras lidas, mas não
citadas em seu trabalho.

NBR 10520 - Citações em Documentos

Sistemas de Chamada - Formatação
# Sistema numérico. Exemplo:
“A produção do conhecimento gerado nas universidades e institutos de pesquisa
brasileiros é divulgada em diferentes canais¹” ou ... canais (1)”.
Não utilizar sistema numérico se houver notas de rodapé.

# Sistema autor-data. Exemplo:
“a difusão da Revolução Verde a nível mundial, a mudança da política de
exportação de cereais do governo norte-americano e a internacionalização da
pesquisa agrícola” (BRUM, 1988, p. 45).
Não utilizar sistema numérico se houver notas de rodapé.

NBR 10520 - Citações em Documentos

Autor-data dentro dos parêntesis
Separados por
ponto e virgula

Sobrenomes em
letras maiúsculas

(OLIVEIRA; SANTOS, 2015, p. 32)
(INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS, 2008)

Data da obra, não
do acesso

NBR 10520 - Citações em Documentos

Autor-data dentro dos parêntesis
Separados por
virgula e “e”

Somente as iniciais
dos sobrenomes em
maiúsculas

Segundo Oliveira, Marques e Santos (2015, p. 15) ...
De acordo com os dados do Instituto Federal do Norte de Minas
Gerais (2008, p. 3) ...

Data da obra, não
do acesso

NBR 10520 - Citações em Documentos

Indicação de autoria - Título
Quando o texto não possuir autor, iniciar pela
primeira palavra do título seguido de reticências
(...)
Ex.: (TRANSGÊNICOS..., 2001, p. 10)
A autoria representada na chamada da citação deverá ser a
mesma que inicia a referência ao final do trabalho.

NBR 10520 - Citações em Documentos

Indicação de autoria - Instituição
Iniciar a citação pelo nome da instituição responsável
pelo documento, em alguns casos, inserir a
jurisdição/local (conforme norma de referências)

Ex.: Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (2008)

Preferencialmente colocar nome por extenso.

NBR 10520 - Citações em Documentos

Indicação de autoria – mais de 3 autores
Obras com mais de 3 autores, recomendase indicar o primeiro, seguido da expressão et al.*
Ex.: (MEIER et al., 2012, p .123)

*NÃO utilizar itálico na expressão “et al.” e “apud”, somente
para nomes científicos.

NBR 10520 - Citações em Documentos

Tipos de Citação
Direta
“Transcrição textual de parte da obra do autor consultado” (ABNT, 2002).

Indireta
“Texto baseado na obra do autor consultado” (ABNT, 2002).

Citação de Citação (APUD)
“Citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original” (ABNT, 2002).

NBR 10520 - Citações em Documentos

Tipos de Citação
•Citação direta até 3 linhas: Ex.:
“A difusão da Revolução Verde a nível mundial, a mudança da
política de exportação de cereais do governo norte-americano e a
internacionalização da pesquisa agrícola” (BRUM, 1988, p. 45).

Deve ser incorporada ao parágrafo entre “aspas duplas” e
conter paginação.
A indicação de autoria é a critério do autor, podendo ser feita no início
da citação ou ao final.

NBR 10520 - Citações em Documentos

Tipos de Citação
•Citação direta com mais de três linhas: Ex.:
Textotextotextotextotextotextotextotextotextotexto:
[...] um programa que tinha como objetivo explícito contribuir para o aumento
da produção e da produtividade agrícola no mundo, através do
desenvolvimento de experiências no campo da genética vegetal para a criação
e multiplicação de sementes adequadas às condições dos diferente solos e
climas e resistentes às doenças e pragas, bem como da descoberta e aplicação
de técnicas agrícolas ou tratos culturais mais modernos e eficientes (BRUM,
1988, p. 44).

Deve ter um recuo de 4 cm da margem esquerda; letra menor
que a do texto (recomenda-se tamanho 10 ou 11); sem aspas;
espaçamento simples entrelinhas.

NBR 10520 - Citações em Documentos

Tipos de Citação
•Citação indireta: Ex.:
De acordo com Brum (1988), o desenvolvimento da Revolução
Verde apresentou duas fases: a fase pioneira e a fase de grande
expansão.
Os críticos dos transgênicos sustentam seus argumentos,
principalmente, na falta de consenso científicos sobre a segurança
desses alimentos para a saúde humana e animal, para a
subsistência da agricultura e para a biodiversidade do meio
ambiente (CAMARA; GUILAM; NODARI, 2013).
É opcional a indicação de páginas nas citações indiretas.

NBR 10520 - Citações em Documentos

Tipos de Citação
•Citação de citação (APUD): Ex.:
No modelo serial de leitura de Gough (1972 apud NARDI,
1993*), o ato de ler envolve um processamento
serial que começa com uma fixação ocular sobre o texto.
Autor da ideia original apud autor da obra em mãos
*Obs.: Para as citações diretas é obrigatório o número de páginas após a
data.

NBR 10520 - Citações em Documentos

Outros recursos permitidos pela NBR 10520
•Informação Verbal: Ex.:
Este fenômeno, porém, foi observado por outros
pesquisadores em monoinfectados (informação verbal)¹
____________________________________
¹Informação fornecida por Bart Haagmans, durante Congresso de Infectologia em
Montreal, 2005.

Inserir a expressão “informação verbal” dentro dos parênteses ( ) após
a citação; e indicar os dados referente à citação em nota de rodapé.

NBR 10520 - Citações em Documentos

Outros recursos permitidos pela NBR 10520
•Supressões, interpolações e destaques: Ex.:
“[...] a desconstrução do logocentrismo não é uma psicanálise da
filosofia” (DERRIDA, 1967, p. 293)
“[...] a desconstrução do logocentrismo [certamente] não é uma
psicanálise da filosofia” (DERRIDA, 1967, p. 293)
“[...] a desconstrução do logocentrismo não é uma psicanálise da
filosofia” (DERRIDA, 1967, p. 293, grifo nosso)

NBR 10520 - Citações em Documentos

Outros recursos permitidos pela NBR 10520
•Tradução: Ex.:
“[...] princípios de design e da arquitetura para os ambientes
digitais” (ROSENFELD, MORVILLE, 2002, p. 4, tradução nossa)¹.

________________________________________
¹principles of design and architecture for
environment

the

digital

Inserir a expressão “tradução nossa”, ao final da citação, após o ano ou
página; Recomenda-se colocar o trecho original em nota de rodapé.

NBR 10520 - Citações em Documentos

Outros recursos permitidos pela NBR 10520
•Coincidência de sobrenomes:

(ROQUETE, C., 1998) (VARGAS, J., 2001)
(ROQUETE, D., 1998) (VARGAS, L., 2001)
Incluir as letras iniciais dos prenomes para diferenciar.

NBR 10520 - Citações em Documentos

Outros recursos permitidos pela NBR 10520
•Citação de documentos de um mesmo autor e mesmo
ano:
(OLIVEIRA, 2000a)

(GOMES, 2011a)

(OLIVEIRA, 2000b)

(GOMES, 2011b)

Acrescentar letras minúsculas após a data e sem espaço.
Obs.: Na referência da obra, também serão incluídas as datas com as letras.

NBR 10520 - Citações em Documentos

Outros recursos permitidos pela NBR 10520
•Citação indireta e simultânea de autores diferentes: EX.:
A partir da década de 1960, a agricultura brasileira passou por um
processo de transformação e de modernização influenciado pelo
momento de industrialização do país e pela consolidação da
moderna agricultura no mundo, baseada na aplicação de
conhecimentos científicos e no desenvolvimento de tecnologias
para a agricultura (BRUM, 1988; GUIVANT, 1992; MARTINE;
GARCIA, 1987; SILVA, 1996).
Seguir ordem alfabética.
Obs.: Utilizar ponto e vírgula (;) quanto houver 2 ou 3 autores e para separar
uma citação da outra.

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

NBR 6023 / - Referências

Algumas dicas para começar

Anote todos os
dados da publicação
(autor, título,
volume, páginas,
editora, local de
publicação, etc) após
a consulta de
qualquer
documento.

Anote também o
endereço
eletrônico
completo
(URL) e a data do
acesso do
documento na
internet.

NBR 6023 / - Referências

Destaques
Adote um único tipo de destaque para sua lista de
referências, que pode ser negrito, itálico ou sublinhado.
GUERRANTE, R. D. S.
Transgênicos: uma visão
estratégica.
Rio
de
Janeiro:
Interciência,
2003.

GUERRANTE, R. D. S.
Transgênicos: uma visão
estratégica.
Rio
de
Janeiro:
Interciência,
2003.

GUERRANTE, R. D. S.
Transgênicos: uma visão
estratégica.
Rio
de
Janeiro:
Interciência,
2003.

GIL, A. C. Como elaborar
projetos de pesquisa. 4.
ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GIL, A. C. Como elaborar
projetos de pesquisa. 4.
ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GIL, A. C. Como elaborar
projetos de pesquisa. 4.
ed. São Paulo: Atlas, 2002.

RICHARDSON,
R.
J.
Pesquisa social: métodos
e técnicas. 3. ed. São
Paulo: Atlas, 2007.

RICHARDSON,
R.
J.
Pesquisa social: métodos
e técnicas. 3. ed. São
Paulo: Atlas, 2007.

RICHARDSON,
R.
J.
Pesquisa social: métodos
e técnicas. 3. ed. São
Paulo: Atlas, 2007.

NBR 6023 / - Referências

Ordenação das referências
•Utilizar nas referências espaço simples.
•Separar as referências entre si por um espaço simples em
branco.
•Alinhar sempre à esquerda (Não justificar).
•Ordenação alfabética: primeiro por autor, em seguida por
título- na ordem dos elementos.
•Ordenação numérica: de acordo com a ordem que aparecer
no texto.

NBR 6023 / - Referências

Autor pessoa física
Separar os autores
por ponto e vírgula

OLIVEIRA, C. A.; ARAÚJO, L. C.; SILVA, T. P.
MONTEIRO, S. et al.
Designação de
parentescos
Sobrenome
espanhol

COSTA NETO, R.
DIAZ MENENDES, J. (Org.)
O’CONNOR, L.

Sobrenome inglês
com prefixo

Recomenda-se o uso da expressão,
para mais de três autores

Sempre no singular e com inicial em
maiúsculo: (Ed.), (Coord.)

NBR 6023 / - Referências

Autor Entidade
Entra pelo nome da
instituição por extenso e
m CAIXA ALTA
Se houver duplicidade,
diferenciar pelo local
entre parênteses

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA (São Paulo)
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA (Brasília)

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Serviço Florestal Brasileiro.
MINAS GERAIS. Secretaria de Educação.
MONTES CLAROS. Secretaria de Meio Ambiente.
INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS. Centro de
Referência em Educação a Distância.
Entidades administrativas de um país, federação, estado,
cidade, etc. devem entrar pelo órgão superior ou jurisdição.
Colocar os órgãos subordinados, se houver.

NBR 6023 / - Referências

Sem autor
Não utilizar “Anônimo”. Entrar diretamente pelo título do
documento com a primeira palavra em CAIXA ALTA (letra
maiúscula).

PREPARAÇÃO de candidaturas para o patrimônio mundial. Brasília:
UNESCO/IPHAN, 2013. 136 p.
Citação no texto: (PREPARAÇÃO …, 2013)

NBR 6023 / - Referências

Caso falte alguns dados
Local

Editora

Utilize a sigla [S.l.]

Utilize a sigla [s.n.]

Ano
Utilize uma data possível entre colchetes como no exemplos:

[2011?] data provável;
[2011] data certa não identificada no item;
[201-] década certa;
[201?] década provável;
[18-] século certo;
[18-?] século provável.
*Obs.: Utilize esses recursos apenas em último caso.

NBR 6023 / - Referências

Alguns exemplos
Livros
Elementos essenciais: autor, título, edição (indicar somente a partir da 2ª
edição), local, editora e data de publicação. Quando necessário,
acrescentar a série ou coleção e notas.

AUTOR. Título do livro: subtítulo. Edição na língua do texto. Cidade
de publicação: Editora, ano de publicação. (Série ou Coleção, v.).
Notas.
Para Livros e outras monografias optar por colocar número total de páginas ou
não em todas as referências de sua lista.
No título use apenas a primeira letra da primeira palavra em letra maiúscula.
No subtítulo iniciar sempre com letra minúscula. Com exceção de nomes próprios.

NBR 6023 / - Referências

Alguns exemplos
Livros
OLIVEIRA, S. B. de. Da bioética ao direito: manipulação genética e dignidade
humana. Curítiba: Juruá, 2002.
RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas,
2007.
COOK-GUMPERZ, J. et al. A construção social da alfabetização. Porto Alegre:
Artes Médicas, 1991. 283p.
BOYER, Alain et al. Ensaios de filosofia política. Tradução de Fúlvia Moretto. São
Leopoldo: Ed. UNISINOS, 2001. 224p. (Focus, 5)

Seja no todo ou em parte, basta acrescentar as informações de URL,
data de acesso e as expressões: “ Disponível em: ” - “ Acesso em: ”

NBR 6023 / - Referências

Alguns exemplos
Livros online
Seja no todo ou em parte, basta acrescentar as informações de URL, data de
acesso e as expressões: “ Disponível em: ” - “ Acesso em: ”
ALVES, C. Navio negreiro. [S.l.]: Virtual Books, 2000. Disponível em:
<http://www.terra.com.br/virtualbooks/navionegreiro.htm>. Acesso em: 10 jan.
2002.
Obs.: Formato da data de acesso: dia mês ano sem barras nem traços, os meses são
abreviados usando as três primeiras letras:
jan., fev., mar., abr., maio, jun., jul., ago., set., out. e dez. (Apenas o mês de maio é
escrito por extenso e sem ponto).

Seja no todo ou em parte, basta acrescentar as informações de URL,
data de acesso e as expressões: “ Disponível em: ” - “ Acesso em: ”

NBR 6023 / - Referências

Alguns exemplos
Partes de livros
Elementos essenciais: autor da parte, título da parte, expressão “In:” e
referência completa do livro, incluindo intervalo de páginas.

AUTOR, Capítulo. Título do capítulo: subtítulo. In: AUTOR,
Livro. Título do livro: subtítulo. Edição na língua do texto.
Cidade de publicação: Editora, ano. Intervalo de páginas.
(Série ou Coleção, v.).
Obs.: Neste tipo de referência é obrigatório colocar o intervalo de páginas ou
outra forma de individualizar a parte como, por exemplo, o capítulo ou parte.

Seja no todo ou em parte, basta acrescentar as informações de URL,
data de acesso e as expressões: “ Disponível em: ” - “ Acesso em: ”

NBR 6023 / - Referências

Alguns exemplos
Autor do
capítulo

Partes de livros
Título e subtítulo do
capítulo, sem destaque

BUCCI, E. Sociedade de consumo: ou o consumo de preconceitos. In: LERNER, J.
(Ed.). O preconceito. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1997. p. 33-55.

COLLINS, C. H. Escherichia, Citrobacter, Klebsiella and Enterobacter. In:______.
Collins and Lyne’s microbiological methods. 7th ed. Oxford: ButterworthHeinemann, 1995. p. 305-312.
Utilizar 6 espaços de underline, quando o
autor do capítulo for o mesmo do livro

Seja no todo ou em parte, basta acrescentar as informações de URL,
data de acesso e as expressões: “ Disponível em: ” - “ Acesso em: ”

NBR 6023 / - Referências

Alguns exemplos
Teses, Dissertações e TCCs
Elementos essenciais: Autor, título, ano, grau, vinculação
acadêmica, local e data de defesa.

AUTOR. Título: subtítulo. Ano de depósito. Número de
volumes ou folhas. Tipo de trabalho acadêmico (Grau e
Área de conhecimento) – Instituição, cidade de defesa, ano
de defesa.
Sempre coloque o nome da instituição por extenso.
Ano de depósito: é o ano da folha de rosto.
Ano de defesa : é o ano da folha de aprovação.

Seja no todo ou em parte, basta acrescentar as informações de URL,
data de acesso e as expressões: “ Disponível em: ” - “ Acesso em: ”

NBR 6023 / - Referências

Alguns exemplos
Teses, Dissertações e TCCs
SANTANA, C. Os conflitos ambientais na teoria social contemporânea: a
perspectiva tríade para análise do controle social dos transgênicos no
Brasil. 247 f. 2007. Dissertação (Mestrado em Administração) - Escola de
Administração, Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, 2007.
Disponível em: <http://www.adm.ufba.br/pt-br/publicacao/os-conflitosambientais-teoria-social-contemporanea-perspectiva-triade-para-analise
>. Acesso em: 11 ago. 2015.

Ano da folha de rosto

Ano da folha de aprovação

Seja no todo ou em parte, basta acrescentar as informações de URL,
data de acesso e as expressões: “ Disponível em: ” - “ Acesso em: ”

NBR 6023 / - Referências

Alguns exemplos
Teses, Dissertações e TCCs
GUIVANT, J. S. O uso de agrotóxicos e os problemas de sua
legitimação: um estudo de sociologia ambiental no município de
Santo Amaro da Imperatriz, SC. 1992. Tese (Doutorado em Ciências
Humanas) - Centro de Ciências Humanas, Universidade Estadual de
Campinas, Unicamp, Campinas, SP, 1992. Disponível em:
<http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls0000
49790 >. Acesso em: 11 ago. 2015.

Nome da instituição por extenso

Seja no todo ou em parte, basta acrescentar as informações de URL,
data de acesso e as expressões: “ Disponível em: ” - “ Acesso em: ”

NBR 6023 / - Referências

Alguns exemplos
Eventos
Elementos essenciais: autor(es), título do trabalho, expressão “In:”, nome do
evento, numeração do evento (se houver), ano e cidade de realização. Título do
documento (anais, resumos, etc), local, editora, ano (de publicação) e intervalo
de páginas.

AUTOR. Título de trabalho. In: NOME DO EVENTO, n. (número do
evento em algarismo arábico e ponto), ano, Cidade onde se realizou
o evento. Anais/ Proceedings/ Resumos... Cidade de publicação:
Editora, ano de publicação. Página inicial - final. Notas. Disponível
em: <URL completa>. Acesso em: dia mês ano.

Seja no todo ou em parte, basta acrescentar as informações de URL,
data de acesso e as expressões: “ Disponível em: ” - “ Acesso em: ”

NBR 6023 / - Referências

Alguns exemplos
Eventos
SABROZA, P. C. Globalização e saúde: impacto nos perfis
epidemiológicos das populações. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE
EPIDEMIOLOGIA, 4., 1998, Recife. Anais eletrônicos... Rio de Janeiro:
ABRASCO, 1998. p. 68-82. Disponível em:
http://www.abrasco.com.br/epirio98/sbrza.pdf. Acesso em: 21 jan.
1998.

Usar reticências para não
repetir o nome do evento

Seja no todo ou em parte, basta acrescentar as informações de URL,
data de acesso e as expressões: “ Disponível em: ” - “ Acesso em: ”

NBR 6023 / - Referências

Alguns exemplos
Eventos
ASSUMPÇÃO, P. R.; OLIVEIRA, L. M. B. Anteprojeto de
construção da nova sede para a Biblioteca Central da
UNIFOR. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS
UNIVERSITÁRIAS, 8., 1989, Belém. Anais... Belém:
Universidade Federal do Pará, 1989. p.139-156.
Utilizar algarismo
arábico seguido de
ponto final (.)

Data da realização do
evento

Data de publicação

Seja no todo ou em parte, basta acrescentar as informações de URL,
data de acesso e as expressões: “ Disponível em: ” - “ Acesso em: ”

NBR 6023 / - Referências

Alguns exemplos
Artigos de Periódicos
Elementos essenciais: autor do artigo, título do artigo, título do periódico,
local de publicação (cidade), volume (se houver), fascículo ou número (se
houver), intervalo de páginas e data.

AUTOR do artigo. Título do artigo. Título do periódico,
(abreviado ou não), Cidade de publicação, volume,
número, páginas inicial e final, mês abreviado (se houver)
e ano.
Se optar por abreviar o título do periódico adote esse padrão para todas as referências de periódicos da lista de
referências.
Para consultar o local/cidade de periódico: CCN (http://ccn.ibict.br/busca.jsf) ou Ulrichs
(http://www.ulrichsweb.com)
Indicação de volumes e números deverá ser feita em algarismos arábicos.

Seja no todo ou em parte, basta acrescentar as informações de URL,
data de acesso e as expressões: “ Disponível em: ” - “ Acesso em: ”

NBR 6023 / - Referências

Alguns exemplos
Artigos de Períódicos
CARRER, Helaine; BARBOSA, André Luiz; RAMIRO, Daniel
Alves. Biotecnologia na agricultura. Estud. av., São Paulo, v.
24, n. 70, p. 149-164, 2010 . Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S01
03-40142010000300010&lng=en&nrm=iso>. Acesso
em: 11 ago. 2015.

Destacar o título do periódico

Seja no todo ou em parte, basta acrescentar as informações de URL,
data de acesso e as expressões: “ Disponível em: ” - “ Acesso em: ”

NBR 6023 / - Referências

Alguns exemplos
Sites e páginas da internet
Elementos essenciais: autor(es), título do site ou página, URL
completa e data de acesso.

AUTOR. Título: subtítulo (se houver), ano (se houver).
Notas. Disponível em: <http://...>. Acesso em: dia mês
ano.
Caso não encontre a data da notícia, indicar a data de atualização ou de copyright do
site (Ex: c2012), caso contrário colocar uma data provável.

Seja no todo ou em parte, basta acrescentar as informações de URL,
data de acesso e as expressões: “ Disponível em: ” - “ Acesso em: ”

NBR 6023 / - Referências

Alguns exemplos
Sites e páginas da internet
INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS. Projeto político
pedagógico do curso de agronomia. 2010. Disponível em:
<http://www.ifnmg.edu.br/cursos-jan/580-bacharelado-emagronomia>. Acesso em: 10 ago. 2015.

FONSECA, R. Normas da ABNT. 2014. Vídeo disponível no
Youtube. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=zSE05nQ9ZmY>. Acesso em:
02 out. 2016.

Seja no todo ou em parte, basta acrescentar as informações de URL,
data de acesso e as expressões: “ Disponível em: ” - “ Acesso em: ”
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Alguns exemplos
Legislações
Livro
BRASIL. Código civil. 46. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

Caítulo de livro
UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO. Resolução nº 1567, de 10 de janeiro de 1996.
Dispõe sobre o modelo de alocação de vagas. Docentes. In:
. Atos
acadêmicos: 1979-1998. Rio de Janeiro, 1998. p. 110-114.

Caítulo de livro
BRASIL. Lei nº 93.887, de 7 dezembro de 1999. Altera a legislação tributária federal.
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 8 dez. 1999.
Disponível em: <http://www.in.gov.br/mp_leis_texto.asp?id=LEI%209887>.
Acesso em: 29 jan. 2001.

Seja no todo ou em parte, basta acrescentar as informações de URL,
data de acesso e as expressões: “ Disponível em: ” - “ Acesso em: ”
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Alguns exemplos
Legislações
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Sumula nº 14. Não é admissível, por ato
administrativo, restringir, em razão da idade, inscrição em concurso público.
Brasília, DF, 1994. Disponível em: <http://www.tru.br/jurisnet/sumus.html>.
Acesso em: 29 jan. 2008.

Citação (BRASIL, 1994)

BRASIL. Congresso Nacional. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF,1996.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Leis/L9394.htm>. Acesso em: 01 jun. 2016.
Citação (BRASIL, 1996)

Seja no todo ou em parte, basta acrescentar as informações de URL,
data de acesso e as expressões: “ Disponível em: ” - “ Acesso em: ”

NBR 6023 / - Referências

Alguns exemplos
Materiais Cartográficos
Elementos essenciais: autor(es), título, local, editora, data de
publicação, designação específica e escala.

AUTOR. Título do documento cartográfico: subtítulo. Cidade
de publicação: Editora, ano. Número e tipo de unidade física,
indicação de cor, altura x largura em cm x cm. Escala 1: (Série
ou Coleção, volume/número). Notas.
Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para
melhor identificação do documento.

Seja no todo ou em parte, basta acrescentar as informações de URL,
data de acesso e as expressões: “ Disponível em: ” - “ Acesso em: ”

NBR 6023 / - Referências

Alguns exemplos
Materiais Cartográficos
BRASIL. Ministério da Agricultura. Divisão de Pesquisa Pedológica.
Levantamento de reconhecimento dos solos do nordeste do Estado do
Paraná. Curitiba, 1971. 1 mapa, color., 55 cm x 87 cm. Escala 1:300.000.
(Boletim técnico, 16).

FLORIDA MUSEUM OF NATURAL HISTORY. 1931-2000 Brazil’s shark
attacks. Gainesvielle, [2000]. 1 mapa, color. Escala 1:40.000.000.
Disponível em:
<http://www.flmnh.ufl.edu/fish/Sharks/statistics/Gattack/map/Bra
zil.jpg>. Acesso em: 18 jan. 2012.
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* Alguns exemplos da apresentação foram extraídos dos materiais elencados

