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PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS: NORMALIZAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 
Referências (ABNT/NBR 6023:2002) 

 
 

Livro no todo 
AUTOR. Título: subtítulo. Edição. Local de publicação: Editora, data. 
DINIZ, E.; BOSCHI, R. Empresários interesses e mercado: dilemas do desenvolvimento no Brasil. Belo 
Horizonte: Ed. UFMG, 2004. 
 

Capítulo de livro 
AUTOR DA PARTE. Título da parte. In: AUTOR DO TODO. Título do todo. Edição. Local de publicação: 
Editora, data. capítulo, página inicial-final, ou outra indicação. 
SMITH, J. E.; ROSS, K. The toxigenic Aspergilli. In: SMITH, J. E.; HENDERSON, R. S. (Ed.). Mycotoxin and 
animal foods. Boca Raton: CRC, 1991. p. 101-118. 
 

FAGERBERG, J.; MOWERY, D. C.; NELSON, R. R. Network of innovation. In:______. The oxford handbook 
of innovation. Oxford: Oxford University, 2006. cap. 3, p. 56-85. 
 

Periódico no todo 
TÍTULO DO PERIÓDICO. Local de publicação: Editora, numeração do ano e/ou volume, numeração do fascículo, 
data de publicação. 
DINHEIRO. São Paulo: Ed. Três, n. 148, 28 jun. 2000. 
 

Artigo de periódico 
AUTOR. Título do artigo. Título do periódico, local, nº do volume, nº do fascículo, página inicial-final, mês e ano. 
FONSECA, E. P. et al. Padrão de qualidade de mudas de Trema micranta (L.) Blume, produzidas sob diferentes 
períodos de sombreamento. Revista Árvore, Viçosa, MG, v. 26, n. 4, p. 515-523, jan. 2002. 
 

Anais de eventos 
NOME DO EVENTO, n., ano, local de realização. Anais... Local de publicação: Editora, data.  
CONGRESSO BRASILEIRO DE PROFESSORES DE ALEMÃO, 4., 1999, Curitiba. Anais... Curitiba: ABRAPA, 
1999. 
 

Artigos publicados em eventos 
AUTOR. Título do trabalho. In: NOME DO EVENTO, n., ano, local de realização. Anais... Local de publicação: 
Editora, data. página inicial-final. 
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. 
 

Tese, dissertação, TCC 
AUTOR. Título. Data do depósito. Nº de páginas. Tipo de trabalho (Titulação)-Instituição, local, data de defesa. 
SANTOS, M. A. I. Purificação e identificação de substâncias de Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) 
Engl. ativas contra o bicho mineiro do cafeeiro.  2009. 102 p. Dissertação (Mestrado em Agroquímica)-
Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2009. 
 

E-mail 
AUTOR DA MENSAGEM. Assunto da mensagem. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <e-mail do 
destinatário> data de recebimento. 
ALMEIDA, M. P. S. Fichas para MARC [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <mtmendes@uol.com.br> 
em 12 jan. 2002. 
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Citação (ABNT/NBR 10520:2002) 
 

* CITAÇÃO DIRETA: quando transcreve-se na íntegra o trecho de obra. Reprodução exata do original, 
respeitando-se até eventuais incoerências, erros de ortografia e/ou concordância. Na citação devem constar autor, 
ano da obra e número da página do trecho transcrito. 
Citação curta: deve ser transcrita entre aspas duplas, inserida no texto e sem destaque tipográfico. 
 

Dessa forma, “pensamentos e palavras criam nossas experiências futuras” (HAY, 19998, p. 33). 

 

Neste contexto, Oliveira (1999, p. 20) cita a participação da comunidade na gestão escolar como “uma 
revolução cultural de dimensões copernicanas.” 

 
 

Citação longa: quando possui mais de 3 linhas, deve ser transcrita com parágrafo recuado a 4 cm da margem 
esquerda, utilizando a fonte no tamanho 10, espaço simples e sem aspas. 

 

* CITAÇÃO INDIRETA: quando apenas menciona as ideias de um autor com outras palavras. Na citação devem 
constar autor e ano da obra. 

 

Quadro demonstrativo de citações incluídas ou não na sentença 

Tipo de autoria Se incluído na sentença Se não incluído na sentença 

Um autor Silva (2008, p. 45) (SILVA, 2008, p. 45) 

Dois autores Gong e Tian (2002) (GONG; TIAN, 2002) 

Três autores Maia, Porte e Souza (2002) (MAIA; PORTE; SOUZA, 2000) 

Mais de três autores - 
Citar o primeiro com uso de et al.  

Nunes et al. (2004) (NUNES et al., 2004) 

Um autor e mais de uma obra - 
Citar o sobrenome e os vários anos 

de publicação, em ordem 
cronológica. Quando o ano também 

for o mesmo, acrescentar letras 
minúsculas ao ano, tanto no texto 

quanto nas referências. 

Silva et al. (2002, 2004, 2005a, 
2005b) 

(SILVA et al., 2002, 2004, 2005a, 
2005b) 

Vários documentos, escritos por 
vários autores - 

Ordem alfabética dos sobrenomes, 
seguidos pela data e separados por 

ponto e vírgula 

 (CHAVAS; HALLE, 1968; 
GOLDSMITH, 1990; 

LADEFOGED, 1982; SILVA et al., 
1995) 

Sem autoria - 
Citar a primeira palavra do título 

seguida de reticências. 

 
As culturas... (2005) 

 
(AS CULTURAS..., 2005) 

 
Contatos da Coordenadoria de Informação e Serviços da Biblioteca Universitária:  
Telefone: (35) 3829-1181/1170           E-mail: informacao@biblioteca.ufla.br      SRV chat online no site da BU 

Quando se trata da atuação do bibliotecário no Setor de informação e Referência, Oliveira 
(1983, p. 61), entende que: 

o caráter dessa atividade é eminentemente criativo, dinâmico e útil, pois diz respeito 
ao serviço ao leitor, através de atividades de pesquisa bibliográfica, recuperação da 
informação, disseminação seletiva de informação, ensino do uso da biblioteca e de 
seus materiais. 

 


