
BELÉM  
2022

TREINAMENTO DE NORMALIZAÇÃO DE 
TRABALHOS ACADÊMICOS: 

PÓS-GRADUAÇÃO





- Artigo científico
- Referências
- Sumário
- Resumos
– Citações
Normas de apresentação tabular



Criado pela:
Resolução nº 154, de 06 de abril de 2016.

http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/ 

http://bdta.ufra.edu.br/jspui/


http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/ 

http://bdta.ufra.edu.br/jspui/




NBR 6022-2018 – ARTIGOS CIENTÍFICOS
ESTRUTURA



FONTE: Academique (2019)



NBR 14724-2011 -  TRABALHOS ACADÊMICOS



Branco, formato A4
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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);

• Cor  para o texto e;

• Podendo ser utilizadas cores para as ilustrações.
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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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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 ,  d iminuindo-se 2 folhas (capa e f icha 
catalográfica)

ficam 10, a próxima página dessa sequência ficará a numeração na introdução, ou seja, 11.
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OBS:
 Todo começo de seção (capítulo) do trabalho deve ser iniciado em nova folha;

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

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

principal.
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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).

Folha de aprovação

Dedicatória

Epígrafe(s).
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Para facilitar a leitura, devem ser destacadas no texto, e, se necessário,  

numeradas com algarismos arábicos entre parênteses, alinhados à direita.

Exemplo:

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

 A numeração deve ser sequencial;

 As laterais esquerda e direita são abertas e as partes superiores e inferiores são fechadas;

 Não utilizar traços horizontais ou verticais para seprar os números;

 São obrigatórios fonte e título da tabela, mesmo que seja produção do(s) próprio (s) autor (es).

Título: Tabela 1 – Produção... (sem negrito)

Tabela 1 - Atributos químicos e granulométricos do Latossolo Amarelo, camada  
0-20 cm, antes da incubação do calcário.

Tabela 1 - Produção de carne de frango no Brasil – Série Histórica (1989-2001)

Fonte: (ABEF, 2003).
Fonte: Costa (2020).
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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). 

OBS:
A ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais  próximo possível do trecho a que se refere.
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Foto 1 –  Coliseu/Roma

Imagem 1 – Dia mundial da Medicina Veterinária

Fonte: O(s) Autor(es) (2022)

NBR 14724-2011 - TRABALHOS ACADÊMICOS

 Figura 1 – Computação sem computador 

Fonte: Menezes (2021)

Fonte:https://ics.curitiba.org.br/wp-content/uploads/2021/04/dia_mundial_da_medicina_veterinaria-
1024x1024.png
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Nome do autor

Título e subtítulo

Local

NBR 14724-2011 - TRABALHOS ACADÊMICOS
(obrigatório)

Elementos:
a) Brasão da instituição;

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 instituição onde deve ser  

apresentado;

g) ano de depósito (da entrega).

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA

JUSCELINO GONÇALVES PALHETA

ASSOCIAÇÃO DE AZOSPIRILLUM BRASILENSE COM UREIA 
CONVENCIONAL E FERTILIZANTE NITROGENADO DE 
EFICIÊNCIA AUMENTADA NO CRESCIMENTO, TROCAS 

GASOSAS E TEOR NUTRICIONAL EM HÍBRIDO DE
MILHO 
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a) nome do autor;

b) título:

c) subtítulo: (se houver),
d)Natureza do trabalho (recuado): tipo do trabalho  

(tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso e  

outros) e objetivo (aprovação em disciplina, grau  

pretendido e outros); nome da instituição a que é  

submetido; área de concentração;

e) nome do orientador e, se houver, do coorientador;

f) local (cidade) da instituição

g) ano de depósito (da entrega).

OBS:
• Retire o brasão da UFRA e 
• Centralize o nome do (s)  discente (s).
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(obrigatório)

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E 
HISTOPATOLÓGICA DE MICROPARASITOS EM Metynnis 

hypsauchen, Metynnis lippincotianus e Serrasalmus 
rhombeus (CHARACIFORME:SERRASALMIDAE), 

ORIUNDOS DOS MUNICÍPIOS DE SANTA IZABEL E 
IPIXUNA DO PARÁ, PARÁ, BRASIL

Dissertação apresentada ao curso de mestrado do programa de 
Pós-graduação em Aquicultura e Recursos Aquáticos Tropicais da 
Universidade Federal Rural da Amazônia, como requisito para a 
obtenção do Título de Mestre. Área de Concentração: Ecologia 
Aquática.
Orientador: Prof. Dr. Edilson Rodrigues Matos. Coorientador(a): 
Prof. Dra. Michele Velasco Oliveira da Silva.
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SISTEMAS AGROFLORESTAIS: UMA ABORDAGEM 
SOBRE MUDANÇAS DE USO E COBERTURA DA TERRA 
E ESTIMATIVA DE CARBONO, NO MUNICÍPIO DE TOMÉ-

AÇU, PARÁ
Tese apresentada ao Programa de PósGraduação em Ciências 
Florestais do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade 
Federal Rural da Amazônia, como requisito para obtenção do 
título de Doutora em Ciências Florestais.
Área de Concentração: Silvicultura e Sistemas Agroflorestais.
Orientador: Dr. Osvaldo Ryohei Kato.
Coorientador: Dr. Marcos Adami.
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a) nome do autor;

b) título:

c) subtítulo: (se houver),

d) Natureza do trabalho (centralizado)

e) Data de aprovação

f)Nome, t i tu lação e ass ina tura  dos  

componentes da banca examinadora e  

instituições a que pertencem.

RAFAELA FERREIRA BEZERRA

JARDIM SENSORIAL COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO 
SOCIAL

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Curso de Bacharelado em Agronomia da 
Universidade Federal Rural da Amazônia como requisito para a obtenção do grau de 
Bacharel em Agronomia.

Data da Aprovação: dia___/mês___/ano____

Banca Examinadora:

________________________________
Orientador

(Nome com titulação) 
(Instituição a que pertence)

_________________________________
Membro 1

(Nome com titulação) 
(Instituição a que pertence)

_________________________________
Membro 2

(Nome com titulação) 
(Instituição a que pertence)

Es
pa

ço
  

si
m

pl
es
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SILVIA LETICIA VIEIRA MATOS

DIAGNÓSTICO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL NO 
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS – PA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Agronomia da 
Universidade Federal Rural da Amazônia como requisito para obtenção do grau de Bacharel 
em Agronomia.Orientador: Dr. José Nilton da Silva. Coorientador: Dr. Vicente Filho Alves Silva
.

SILVIA LETICIA VIEIRA MATOS

DIAGNÓSTICO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL 
NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS – PA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso 
de Graduação em Agronomia da Universidade Federal 
Rural da Amazônia como requisito para obtenção do grau 
de Bacharel em Agronomia.
Orientador: Dr. José Nilton da Silva
Coorientador: Dr. Vicente Filho Alves Silva
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2021

Data da Aprovação: dia/mês/ano

________________________________
Orientador

(Nome com titulação) 
(Instituição a que pertence)

_________________________________
Membro 1 (co-orientador 1)

(Nome com titulação) 
(Instituição a que pertence)

_________________________________
Membro 2 (co-orientador 2)

(Nome com titulação) 
(Instituição a que pertence)
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Texto em que o autor faz agradecimentos àqueles que contribuíram de maneira relevante a elaboração do trabalho seu  trabalho.

OBS: Caso sejam dois autores inserir um agradecimento por autor em cada folha com seu respectivo nome.
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Texto em que o autor apresenta uma citação, seguida de indicação de autoria,  
relacionada com o assunto do trabalho.

OBS: Esse é um item sem título, portanto a palavra “Epígrafe” não é inserida na folha da epígrafe. 

    

TÍTULO DO TRABALHO:

O bom desempenho da cidadania compreende comportamentos 
construtivos cujo aprendizado precisa ser providenciado para todos 
os habitantes de nosso planeta, para que a compreensão do modus 
vivendi se expanda das atitudes individualistas às solidárias e 
colaborativas, necessárias à preservação de nossa morada, a terra,
independente de nossa localização nos espaços rural ou urbano em 
que se encontra organizada, e pelos quais nos cabe cuidar. 
(Heloísa Dupas Penteado)

OS RESÍDUOS SÓLIDOS COMO RECURSOS PEDAGÓGICOS



     NBR 6028-2021 - RESUMO  
(obrigatório)

TIPOS DE RESUMOS:

RESUMO INDICATIVO - Indica os pontos principais do documentos sem detalhamentos,  
como dados qualitativo e quantitativos

RESUMO INFORMATIVO - Informa finalidades, metodologia, resultados e conclusões do  
documento.

RECENSÃO - Análise crítica, descritiva e/ou comparativa, geralmente elaborada por  
especialista.

RESENHA - Análise do conteúdo de um documento, objeto, fato ou evento.



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

documento;

• Convém evitar: símbolos e contrações que não sejam de uso corrente; fórmulas,  equações, 

diagramas etc., que não sejam absolutamente necessários; quando seu  emprego for 

imprescindível, defini-los na primeira vez que aparecerem;

• Convém usar o verbo na terceira pessoa do singular;

• As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão  

Palavras-chave, separadas entre elas por PONTO E VÍRGULA e finalizadas por  ponto;

• Devem ser escritas com as iniciais em letra minúscula, com exceção dos substantivos próprios e 

nomes científicos.
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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 d ias  a t empera tu ra  de 22 º C, v i sando  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. Ucides cordatus.

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

dificuldades para recuperação do seu trabalho.

Quanto a extensão, o resumo deve ter:

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: palavras nos documentos  

não contemplados nas alíneas anteriores.



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. Ucides cordatus.

O Abstract é a versão do resumo  

p a r a  i d i o m a  d e  d i v u l g a ç ã o  

internacional (inglês, francês ou  

espanhol)
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LISTA DE FIGURAS

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
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• Elaborada de acordo com a ordem de  

i lus t rações  apresentada  no  tex to ,  

seguindo a ordem:

• Nome do tipo de ilustração (sem negrito)

• Número da ordem (em sequência no  

texto) (sem negrito)

• Travessão (sem negrito)

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

• Número da página correspondente.

Se  fo rem  a té  5  i tens  agrupar  em  L i s ta  de  

ilustrações

Elaborar lista própria se houverem mais de 5 itens.

Ex: Lista de Gráficos, Lista de Quadros.



Relação alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no texto, seguidas  

das palavras ou expressões correspondentes escritas por extenso.
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LISTA DE SIGLAS

ADP - Difosfato de Adenosina  

ATP – Adenosina Trifosfato  

DOU – Diário Oficial da União  

LA – Limiar anaeróbico

OSHA – Occupational Safety and Health Administration

LISTA DE ABREVIATURAS

coord. Coordenador  

Ed. Edição

Fil. Filosofia  

Ed. Educação  

Fis. Física



NBR 6024–2012 -

SEÇÕES DO DOCUMENTO:

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.



MAIÚSCULA  
NEGRITADA

MINÚSCULA  
NEGRITADA

MINÚSCULA  
SEM NEGRITO

MINÚSCULA  
SEM NEGRITO

MINÚSCULA  
SEM NEGRITO
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Os capítulos do artigo seguem a norma da revista a ser submetido.



MAIÚSCULA  
NEGRITADA

MINÚSCULA  
NEGRITADA

MINÚSCULA  
SEM NEGRITO

MINÚSCULA
SEM NEGRITO

NBR 6027-2012/2013 – SUMÁRIO  (obrigatório)

Os capítulos do artigo seguem a norma da revista a ser submetido.

MINÚSCULA
SEM NEGRITO



REFERÊNCIAS (OBRIGATÓRIO)

GLOSSÁRIO (OPCIONAL)  

APÊNDICE(S) (OPCIONAL)  

ANEXO(S) (OPCIONAL)  

INDICE(S) (OPCIONAL)
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•Texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação,  
comprovação e ilustração.

•Texto ou documento elaborado pelo autor , a f im de complementar sua  
argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho.

EXEMPLOS DE ESCRITA NO SUMÁRIO E NO TEXTO:

ANEXO A - BUFÁLOS NA AMAZÔNIA

Anexo A – Representação gráfca de contagem de células infamatórias presentes nas caudas em regeneração – Grupo de  
controle I (Temperatura...)

APÊNDICE A – AVALIAÇÃO NUMÉRICA DE CÉLULAS INFLAMATÓRIAS TOTAIS AOS QUATRO DIAS DE EVOLUÇÃO

Apêndice Z – Contagem dos bovinos da Fazenda Mirafora
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•Relação de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de  
sentido obscuro, utilizadas no texto, acompanhadas das respectivas  
definições.

•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:
-As referências são alinhadas do texto e são 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;

- Só estarão nas referências os autores que foram  obrigatoriamente citados no trabalho.

NBR 6023-2018 – REFERÊNCIAS
OBRIGATÓRIO

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 (2018).



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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OBS: Se destaca somente o título do livro ou folheto e não o subtítulo.

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.



NBR 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): subtítulo. Edição (se houver). Local: Editora, ano de publicação. 
Paginação  inicial e final.

OBS: Se o autor da obra for o mesmo autor do capítulo, repete-se o nome do mesmo.

EXEMPLOS

HERTZBERGER, H. O espaço público como ambiente construído. In: HERTZBERGER, H. Lições de 
arquitetura. São  Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 68-73

KOROLKOVAS, A.; BURCKHALTER, J. H. Agentes anti-sépticos, antifúngicos e antibacterianos. In: 
KOROLKOVAS, A.; BURCKHALTER, J. H. Química farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara, 1988. p. 522-
546.

PRADO, J. L. Hormônios. In: VILLELA, G. G.; BACILA, M.; TASTALDI, H. Bioquímica. Rio de Janeiro:  
Guanabara Koogan, 1961. p. 333-374.

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

ROMANO, G. 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), local de publicação,  
ano/volume, número, Paginação inicial e final, mês abreviado. ano de publicação.

OBS: Se destaca o título da revista

EXEMPLOS:

ABDON, B. U. N.; NEU, V. Pós-consumo de lâmpadas fluorescentes na região metropolitana de Belém, PA. 
Agroamazon, Belém, v. 1, n. 1, p. 14-19, 2021.

BARBOSA, R. D.; FERREIRA,  Emergência, desenvolvimento da plântula etolerância ao dessecamento de sementes 
de socoró(Mouriri guianensisAubl.). Revista de Ciências Agrárias, Belém, v. 64, 2021.

MARTINS, H. M. G. S. Formação docente, currículo e violência escolar:a urgência de uma discussão. Revista Gestão 
em Conhecimento, Belém, v. 7, n. 7, 2021.

NUNES, F.  A. Direitos de propriedade em aldeamentos e colônias agrícolas na Amazônia (1840-1880).
Tempo, Niterói, v. 22, n. 39, p. 154-174, jan./abr. 2016. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10368. 
Acesso em: 22 nov. 2020.

SEKEFF, G. O emprego dos sonhos. Domingo, Rio de Janeiro, ano 26, n. 1344, p. 30-36, 3 fev. 2002.

VIANA, R. B. et al. Prevalência da tuberculose em ovinos criados na mesorregião do Nordeste Paraense. Livestock 
and Small Animals Medicine Journal, Belém, v. 9, jan./jul., 2020.

NBR 6023-2018– REFERÊNCIAS
ARTIGOS DE PERIÓDICOS E/OU MATÉRIA DE JORNAL



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

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 [...] OU Resumos [...] OU Proceedings [...]. 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– R E F E R Ê N C I A S



AUTOR (ES). Título (negritado): subtítulo. Orientador: .... Ano de depósito. Tipo de trabalho (Graduação/Especialização ou 
Mestrado ou  Doutorado em curso) – Nome da Instituição, Local, Data de apresentação ou defesa.

TIPO DE TRABALHO E GRAU:
 (Graduação em.....ou Especialização em... );

 (Mestrado em...);
Tese (Doutorado em....).

OBS: É permitido inserir o Orientador logo após o título (2018).

EXEMPLOS:

CASTRO, A. R. S. Dinâmica da distribuição diamétrica de três espécies arbóreas em uma área manejada na flona do  
Tapajós. Orientador: João Olegário Pereira de Carvalho. 2021. 39 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) -  
Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2021. Disponível em:  
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1193. Acesso em: 10 maio 2021.

FARIAS, B. S.; GUEDES, T. B. Percepção da população de Capitão Poço, Pa no ano de 2021 em relação ao ar e a água 
enquanto veiculadores de agentes infecciosos e parasitários desencadeadores de doenças. Orientadora: Fernanda 
Romagnoli. 2022. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciências Biológicas) - Universidade Federal Rural da 
Amazônia, Campus Capitão Poço, 2021. Disponível em: http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2036. Acesso em: 27 fev. 
2022.

MARTINS, W. B. R. Restauração de ecossistemas degradados pela mineração na Amazônia Oriental. Orientador:  Francisco 
de Assis Oliveira. 2020. 140 f. Tese (Doutorado em Ciências Florestais) - Universidade Federal Rural da Amazônia,  Belém, 2020. 
Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/947. Acesso em: 
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 LEGISLAÇÃO: Constituição, Decreto, Decreto-Lei, Emenda Constitucional, Emenda à  

Lei Orgânica, Lei Complementar, 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
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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.

PARÁ (Estado). Constituição (1989). Constituição do Estado do Pará. Belém: Assembleia Legislativa do 
Estado do Pará, 1989. Disponível em: https://www.sistemas.pa.gov.br/sisleis/legislacao/228. Acesso em: 10 dez. 
2018.

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. Brasília, DF: Superior Tribunal de 
Justiça, [2007]. Disponível em: http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?&b?TEMA&p?true&t. Acesso em: 19 
ago. 2011.

BRASIL. Ministério da Educação. Ofício circular 017/MEC. Brasília, DF: Ministério da Educação, 26 jan. 2006. 
Assunto: FUNDEB.

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE (Rio de Janeiro). Deliberação nº 05/CES/SES, de 6 de junho de 1997. 
Aprova o Regimento Interno do Conselho Estadual de Saúde. Diário Oficial [do] Estado do Rio de Janeiro:
parte 1: Poder Executivo, Niterói, ano 23, n. 139, p. 29-31, 30 jul. 1997.
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NBR 6023-2002 – REFERÊNCIAS

Inclui atlas, mapa, globo, fotografia aérea entre outros.

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.

GLOBO terrestre. [São Paulo]: Atlas, 1980. 1 globo, color., 30 cm de diâm. Escala 1:63.780.000.

INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO. Projeto Lins Tupã: foto aérea. São Paulo, 1986. 1 fotografia aérea.  
Escala 1:35.000. Fx28, n. 15.

TERRAFOTO. SP-20-33261 – Campinas. São Paulo: IBC, 29 jun. 1972. Fotografia aérea vertical pancromática.  
Escala aprox. 1:25.000, 23 cm x 23 cm, 1.200 m. WILD RCB. 20 fotografias.

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

Agora o endereço fica no formato normal, sem os sinais:

NBR 6023-2018– REFERÊNCIAS



EXEMPLOS:

CAMPOS, Ana Cristina Viana et al. Funcionalidade familiar de idosos brasileiros residentes em comunidade. 
Acta Paulista de Enfermagem,  São Paulo,  v. 30, n. 4, p. 358-367, ago 2017. Disponível em: 
http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10832. Acesso em: 20 nov. 2020.

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 Paulo, ano 3, n. 18, ago. 
1998. Disponível em: http://www.datavenia.inf.br/frame.artig.html. Acesso em: 10 set. 1998.
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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.

ONDA de frio: reviravolta traz vento e forte chance de neve. Zero Hora, Porto Alegre, ano 47, n. 16.414, 12 
ago. 2010. Disponível em: http://www.clicbs.com.br/zerohora/jsp/default.jspx?uf1&actionflip. Acesso em: 12 
ago. 2010.

15 SITES para baixar livros gratuitamente. Disponível em: https://catracalivre.com.br/educacao/15-sites-
para-baixar-livros-gratuitamente/. Acesso em: 23 jun. 2021.
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1) Pode-se indicar todos

Quando houver quatro ou mais autores:

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, 23 abr. 2011. Disponível em: http:// investigacao-  
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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LAGO, C.; BENETTI, M. (org.). Metodologia de pesquisa em jornalismo. 2. ed. Petrópolis: Vozes,  2008. p. 
123-142.

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

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 – R E F E R Ê N C I A S
AUTOR: organizador, compilador, editor, coordenador, etc.

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.



A entrada deve ser feita pelo seu próprio nome da entidade, por extenso.

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

CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 10., 1979, Curitiba. Anais [...].
Curitiba: Associação Bibliotecária do Paraná, 1979. 3 v.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. Resolução n. 614, de 28 de junho de 2006. Aprova o novo Estatuto  
da UFPA. Disponível em:  
https://portal.ufpa.br/images/docs/Trasnparencia_publica/legislacao/resolucao_614.pdf. Acesso em: 05 maio  
2020.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Catálogo de teses da Universidade de São Paulo, 1992. São Paulo:  
1993. 467 p.

NBR 6023-2018 – R E F E R Ê N C I A S
(ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, EMPRESAS, ASSOCIAÇÕES, CONGRESSOS,  SEMINÁRIOS)



1) Quando ESTADO E MUNICÍPIO forem homônimos, indicar, entre parênteses, a palavra  ou ;

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

RIO DE JANEIRO (Estado). Decreto nº 46.970 de 13 de março de 2020. Dispõe sobre medidas temporárias  de prevenção ao 
contágio e de enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus. Disponível  em: 
https://pge.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MTAyMjA%2C. Acesso em:

2) Quando os MUNICÍPIOS forem homônimos, indicar a sigla do Estado entre .

EXEMPLO:
VIÇOSA  (AL). Decreto nº 676, de 10 de dezembro de 2018. Altera as alíquotas de contribuição previdenciária. Viçosa, AL: 
Prefeitura Municipal, 2018. Disponível em: http://www.ipasmv.al.gov.br/Leis/id/10/. Acesso em: 10 maio 2021.

VIÇOSA, (MG). Lei nº 2558/2016. Dispõe sobre o direito ao aleitamento materno e dá outras  providências. Viçosa, MG: 
Sistema de Leis Municipais, 2017. Disponível em: leismunicipais.com.br. Acesso  em: 22 jun. 2017.

NBR 6023-2018 – REFERÊNCIAS
LOCAIS HOMÔNIMOS (iguais)



NBR 6023-2018 – R E F E R Ê N C I A S

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

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

EXEMPLOS:

ALEXANDRES, D. T. Melanoma costs: a dynamic model comparing estimated overall costs of various clinical  
stages. Dermatology Online Journal, [on line], v. 15, n. 11, p. 1, nov. 2009. Disponível em: http://  
dermatology.cdlib.org/1511/origInals/melanoma_costs/alexandrescu.html. Acesso em: 3 nov. 2020.

KRIEGER, G.; NOVAES, L. A.; FARIA, T. Todos os sócios do presidente. 3. ed. [S. l.]:  Scritta, 1992. 195 p.
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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.

EXEMPLOS:
ALFONSO-GOLDFARB, A. M.; MAIA, C. 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).

Indicam-se ambas, separadas por dois pontos.

EXEMPLOS:

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



NBR 6023-2018 – R E F E R Ê N C I A S
EDITORA NÃO IDENTIFICADA

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

sine nomine, abreviada com letras minúsculas, entre colchetes e em itálico  

(somente a sigla).

[s. n.]

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 somente a sigla).

NBR 6023-2018 – R E F E R Ê N C I A S
LOCAL E  EDITORA NÃO IDENTIFICADOS

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 – R E F E R Ê N C I A S

[1971 ou 1972] um ano ou outro

[1969?] ano provável

[1973] ano certo, não indicado no  
item

[entre 1906 e
1912]

Usar intervalos menores de  
20 anos

[ca. 1960] ano aproximado

[197-] década certa

[197-?] década provável

[18--] século certo

[18--?] século provável

D a t a  d e  p u b l i c a ç ã o ,  

distribuição, copirraite,  

impressão etc., data

a p r o x i m a d a e n t r e  

c o l c h e t e s ,  c a s o  n ã o  

exista outra.



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

NBR 6023-2018 – REFERÊNCIAS

PORTUGUES ABREVIAÇAO
janeiro jan.

fevereiro fev.
março mar.
abril abr.
maio maio
junho jun.
julho jul.

agosto ago.
setembro set.
outubro out.

novembro nov.
dezembro dez.

INGLES ABREVIAÇAO
January Jan.
February Feb.

March Mar.
April Apr.
May May
June June
July July

August Aug.
September Sept.

October Oct.
November Nov.
December Dec.



Indica-se entre parênteses ao fim das descrições separadas por vírgulas do  
numeral correspondente a número ou volume.

EXEMPLOS:

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).

NBR 6023-2018 – R E F E R Ê N C I A S
S É R I E S  E  C O L E Ç Õ E S



Biblioteca UFRA (Campus Belém)

Site:
https://portalbiblioteca.ufra.edu.br

e-mail:
biblioteca@ufra.edu.br

REDES SOCIAIS:
Instagram

Facebook
@bibliotecaufra

                                                



NBR 10520-2002 – CITAÇÕES



Menção a uma informação extraída  
de outra fonte.

OBS:
Todas os autores citados devem está  

obrigatoriamente nas referências.

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.



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

Podem ser: curtas ou longas 

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.
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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 [...]”
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Transcrição textual de partes da obra do autor consultado

 Destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda;

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

 Sem aspas;

 Indicação do autor, data e página;

 Espaçamento simples entre linhas.

Ex.:
A teleconferência permite ao indivíduo participar de um encontro  
nacional ou regional sem a necessidade de deixar seu local de  
origem. Tipos comuns de teleconferência incluem o uso da televisão,  
telefone, e computador (NICHOLS, 1993, p. 181).
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Texto apenas baseado na 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
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Só deve ser usada na total impossibilidade de acesso ao documento original.

A expressão significa:
ESTA EXPRESSÃO ainda NÃO FICA EM .

EXEMPLOS:

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

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

OU

Para melhor compreensão disto Fogl (1979 apud BRASCHER; CAFÉ, 2008, p. 4) apresenta as diferenças  
entre os conceitos de informação e conhecimento

OBS.:
Na lista de referências deve ser acrescentado o segundo autor após o “Apud” pois foi este que citou a  
obra.
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Citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original.



São distinguidas 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.

DIFERENTES DOCUMENTOS: MESMO AUTOR E MESMO ANO
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CITAÇÕES INDIRETAS DE 
VÁRIOS AUTORES, 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).
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A entrada é feita pela primeira palavra do título seguida de reticências

Na citação:
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.
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a) supressões [...]
Iudícibus (2006, p.4) coloca a contabilidade no contexto empresarial dizendo que “[...] a contabilidade é importante para a 

tomada de decisão [...]” sendo assim uma ciência social aplicada e de grande importância social.

b) interpolações, acréscimos ou comentários: [ ]
“Lucca Paccioli {considerado o pai da contabilidade} divulgou o método das partidas dobradas através de sua obra Summeria 

[obra matemática]” (IUDICIBUS, 1992, p.8).

c) ênfase ou destaque: grifo ou negrito ou itálico.
Grifo nosso: Destaque que você dá a trechos da citação do autor consultado;

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

"[...] 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).
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• São usadas para esclarecimentos, acréscimo 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.

NOTAS DE RODAPÉ E EXPLICATIVAS 

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

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 termos: 

idem, ibidem, opus citatum, loco citado, apud.
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Mesmo autor e sua abreviação é id. 

Este termo será usado quando a citação subsequente originar-se de 

uma obra de mesma autoria da citação anterior.

__________________
3 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1989, p. 9.
4 Id., 2000, p. 19.

EXEMPLO:
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Na mesma obra e sua abreviação é ibid. 

Usa-se quando a próxima citação for originária da 

mesma obra da citação anterior.

__________________
3 DURKHEIM, 1925, p. 176.
4 Ibid., p. 190.

EXEMPLO:
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Significa obra citada e sua abreviação é op. cit. 

Usa-se para citar uma obra de mesmo autor

já citada anteriormente

mas em caso de citações intercaladas.

__________________

8 ADORNO, 1996, p. 38.
9 GARLAND, 1990, p. 42-43.
10 ADORNO, op. cit., p. 40.

EXEMPLO:

OBS: 

Observe que a nota 8 citou uma obra de Adorno de 1996. 

Na nota 10, a mesma obra precisa ser citada novamente, então 

op. cit. substitui o ano de publicação.
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Significa no lugar citado e sua abreviação é loc. cit. 

Usado para designar a mesma página de uma obra 

já citada anteriormente, 

mas com intercalação de notas

__________________

EXEMPLO:

OBS: 

Pode ser usada em página ou folha independente da citação a 

que se refere.
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