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Diferenças entre referências e bibliografia consultada

REFERÊNCIAS: Relação de obras citadas pelo autor em 
livros, artigos de periódicos, teses, relatórios técnicos, etc, 
utilizadas na  elaboração do texto.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA: é a relação dos documentos 
que foram lidos, porém não foram efetivamente utilizados na 
redação do trabalho, pode-se considerar como literatura 
sugerida ou leitura complementar. 

INTRODUÇÃO



1 CONCEITO

REFERÊNCIA: É o conjunto padronizado de 
elementos descritivos, que permite a 
identificação de publicações, no todo ou em 
parte. Esses elementos podem ser essenciais ou 
complementares, devem ser apresentados em 
sequência padronizada e são extraídos do 
documento que estiver sendo referenciado.



1. Anotar a referência completa após a consulta de qualquer   
documento para facilitar a compilação da lista de referências;

2. Anotar o endereço eletrônico (URL) e a data do acesso do    
documento em meio eletrônico (internet);

3. Ter uma padronização na elaboração de sua lista de 
referências;

4. Adotar um único destaque para os títulos das publicações, que 
poderá ser: negrito, itálico ou sublinhado;

2 DICAS



5. Optar entre colocar os prenomes dos autores por extenso ou 
abreviados;

6. Optar por ordem numérica ou ordem alfabética, de acordo com 
o sistema de chamada adotado em seu texto: numérico ou 
autor/data;

7. Optar entre abreviar ou colocar por extenso os títulos de   
periódicos;

8. Ao consultar periódicos, anotar o local de publicação,  volume , 
número, páginas, mês e data; 

2 DICAS



9. Escrever a expressão latina et al. normalmente. Não a coloque 
em destaque (itálico ou negrito);

10. Escrever o mês abreviado e na língua do idioma da 
publicação do periódico;

11. Digitar as referências com entrelinhas em espaço simples e 
espaço duplo entre uma e outra, alinhadas a margem 
esquerda do texto;

12. Usar sempre um espaço para separação dos elementos. Entre 
prenomes, volume, número, páginas, etc;

13. Separar os autores por ponto e vírgula ( ; ).

2 DICAS



3 APRESENTAÇÃO DOS ELEMENTOS DE REFERÊNCIA  

ÚNICO AUTOR

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1999.

ATÉ 3 AUTORES

COSTA, M. R.; CARDOSO, E. R.; OHAZE, M. M. M. Similaridade genética de 
cultivares de mandioca (Manihot esculenta) por meio de marcadores RAPD. 
Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 27, n. 1, p. 158-164, jan. 2003.

MAIS DE 3 AUTORES

FERREIRA, C. F. et al. Molecular characterization of  cassava (Maniht
esculenta Crantz) with yellow-orange roots for beta-carotene improvement. 
Crop Breeding and Applied Biotechnology, Londrina, v. 8, n. 1, p. 23-29, 
mar. 2008. 

AUTORIA



SOBRENOME QUE INDICA PARENTESCO

BARBOSA FILHO, J. M. et al. Plants and their active constituents from South, 
Central, and North America with hypoglycemic activity. Revista Brasileira 
Farmacognosia, João Pessoa, v. 15, p. 392-413, out. 2005.

FROEHNER, S.; LEITHOLD, J.; LIMA JÚNIOR, L. F. Transesterificação de 
óleos vegetais: caracterização por cromatografia em camada delgada e 
densidade. Quimica Nova, São Paulo, v. 30, n. 8, p. 2016-2019, dez. 2007.

3 APRESENTAÇÃO DOS ELEMENTOS DE REFERÊNCIA  

AUTORIA



AUTOR DESCONHECIDO

INSETICIDA com efeito prolongado. Dirigente Rural, São Paulo, v. 31, n.1, 
p. 46-50, 1992.

RESPONSÁVEL INTELECTUAL

SPRAGUE, G. F.; DUDLEY, J. W. (Ed.). Corn and corn improvement. 3rd 
ed. Madison: Iowa State University, 1988.

AUTOR ENTIDADE

Para entidades independentes

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE SUÍNOS. Método 
brasileiro de classificação de carcaças. Estrela, 1973. 17 p. (Publicação 
Técnica, 2).

3 APRESENTAÇÃO DOS ELEMENTOS DE REFERÊNCIA  

AUTORIA



Para órgãos da administração governamental direta (Ministérios, 
Secretarias, etc.): entra-se pelo nome do lugar que indica a esfera de 
subordinação (em letra maiúscula)  PAÍS, ESTADO ou MUNICÍPIO.

BRASIL. Medida provisória n. 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.

SÃO PAULO (Estado). Constituição do Estado de São Paulo. 2. ed. 
SãoPaulo: Saraiva, 1986. 167 p.

RIO DE JANEIRO (Cidade). Secretaria de Educação...

3 APRESENTAÇÃO DOS ELEMENTOS DE REFERÊNCIA  

AUTORIA



MODELOS E  EXEMPLOS DE   
REFERÊNCIAS

MODELOS E  EXEMPLOS DE   MODELOS E  EXEMPLOS DE   
REFERÊNCIASREFERÊNCIAS



IMPRESSA
DINIZ, E.; BOSCHI, R. Empresários interesses e mercado: dilemas do 
desenvolvimento no Brasil. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2004.

EM MEIO ELETRÔNICO
FRANÇA, C. L. Comércio ético e solidário no Brasil. São Paulo: Fundação 
Friedrich Ebert, 2003. Disponível em: 
<http://www.facesdobrasil.org.br/fb/publicacoes/FACES%20do%20Brasil.pdf>
. Acesso em: 30 ago. 2006.

MONOGRAFIA EM PARTE

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.

4 APRESENTAÇÃO DOS ELEMENTOS DE REFERÊNCIA

Monografia no todo



O AUTOR DO CAPÍTULO É DIFERENTE DO AUTOR DA OBRA COMPLETA

CHAVES, L. J. Interação de genótipos com ambientes. In: NASS, 
L. L. et al. Recursos genéticos e melhoramento de plantas. 
Rondonópolis: Fundação MT, 2001. p. 675-712.

O AUTOR DO CAPÍTULO É O MESMO DA OBRA COMPLETA

FARALDO, M. I. F.; SILVA, R. M.; VEASEY, E. A. Marcadores moleculares em 
mandioca. In: ______. Agricultura: tuberosas amiláceas Latino Americano. 
Piracicaba: Fundação Cargill, 2002. cap. 6, p. 100-115.

Monografia em partes impressa

4 APRESENTAÇÃO DOS ELEMENTOS DE REFERÊNCIA



PERIÓDICO NO TODO

REVISTA DE ENGENHARIA E CIÊNCIAS APLICADAS. São Paulo: Ed. 
UNESP, 1993-. Anual. 

ARTIGO DE PERIÓDICO IMPRESSO

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, 2002. 

ARTIGO DE PERIÓDICO EM MEIO ELETRÔNICO
DITTZ, E. da S.; MOTA, J. A. C.; SENA, R. R. de. O cotidiano no alojamento 
materno, das mães de crianças internadas em uma Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal. Rev. Bras. Saude Mater. Infant., Recife, v. 8, n. 1, p. 75-
81, 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbsmi/v8n1/09.pdf>. 
Acesso em: 22 out. 2012.

4 APRESENTAÇÃO DOS ELEMENTOS DE REFERÊNCIA



EVENTOS COMO UM TODO

CONGRESSO BRASILEIRO DE PROFESSORES DE ALEMÃO, 4., 1999, 
Curitiba. Anais... Curitiba: ABRAPA, 1999. 657 p.

EVENTOS EM PARTE

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.

EVENTOS (CONGRESSOS, ENCONTROS, CONFERÊNCIAS)

4 APRESENTAÇÃO DOS ELEMENTOS DE REFERÊNCIA



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.

Dissertações, teses e tccs

4 APRESENTAÇÃO DOS ELEMENTOS DE REFERÊNCIA



CONTENDO RESPONSÁVEL INTELECTUAL, COMPILADOR, 
EDITOR, COORDENADOR, ORGANIZADOR

KANG, M. S.; GAUCH JÚNIOR, H. G. (Ed.). Genotype-by-
environment provedand under what conditions this can be 
most environment interaction. Boca Raton: CRC, 1996.

SOARES, R. M. S. M. (Org.). Gestão da empresa. Brasília: 
IPEA, 1980.

Monografia no todo impressa

4 APRESENTAÇÃO DOS ELEMENTOS DE REFERÊNCIA



CITAÇÃO
““ MenMençção de uma informaão de uma informaçção extraão extraíída de   da de   

outra fonteoutra fonte”” NBR 10520 (ABNT, 2002)NBR 10520 (ABNT, 2002).



Quando se transcreve na Quando se transcreve na ííntegra o trecho de obra(s) de um ou vntegra o trecho de obra(s) de um ou váários rios 
autor(autor(eses). ). Reprodução exata do original, respeitando-se até eventuais 
incoerências, erros de ortografia e/ou concordância.

citação curta, deve ser transcrita entre aspas duplas, inserida no 
texto e sem destaque tipográfico;

Exemplo:
Ainda segundo o autor, “pensamentos e palavras criam 

nossas experiências futuras” (HAY, 1998, p. 33).

CITACITAÇÇÃO DIRETAÃO DIRETA



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.

Exemplo:

CITAÇÃO LONGA

A periodicidade é fator determinante do número de fascículos  
que compõem um volume. Havendo um número muito grande 
de fascículos publicados em um curto espaço de tempo, 
pode-se publicar mais de um volume por ano (FRANÇA; 
VASCONCELOS, 2007, p. 67).



CITACITAÇÇÃO INDIRETAÃO INDIRETA -- quando se menciona as idquando se menciona as idééias do autor ias do autor 
de um determinado documento.de um determinado documento.

Como lembra Martins (1984), o futuro desenvolvimento da informação está a 
cada dia mais dependente de um plano unificado de normalização.

CITAÇÃO DE CITAÇÃO - transcrição direta ou indireta de um texto em que 
não se teve acesso ao original. É citar um autor que foi citado no documento 
que se tem em mãos.

Exemplo
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.



EXEMPLOS DE CITAÇÃO

Citação direta curta

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

Citação direta longa

Quando falamos (usamos o que vou chamar, por falta 
de termo melhor, estilo falado), estamos sujeitos a 
muitas limitações  que não existem no caso da escrita: 
precisamos manter a atenção do interlocutor; não 
podemos sobrecarregar sua memória (nem a nossa); 
não podemos voltar e apagar o que acabamos de 
dizer, e assim por diante (PERINI,1980, p. 61).



AUTOR INCLUÍDO NA SENTENÇA

Alguns exemplos utilizando esses resíduos de forma conjunta são os 
trabalhos realizados por Barretto (2008) e Arruda (2010).

TRÊS AUTORES INCLUÍDOS NA SENTENÇA

Binotto, Lucio e Lopes (2010), analisando a correlação entre algumas 
características morfológicas com o índice de qualidade de Dickson em 
mudas de Eucalytusgrandis e Pinus elliotti var. elliott perceberam que o 
diâmetro do coleto foi a variável que melhor se correlacionava com a 
qualidade das mudas, pois apresenta um maior grau de relação com o 
índice de qualidade de Dickson. 

EXEMPLOS DE CITAÇÃO



AUTOR NÃO INCLUÍDO NA SENTENÇA

Atualmente no Brasil, a produção média das florestas plantadas de 
eucalipto é de 41 m³/ha/ano, sendo estimado um potencial produtivo de 70 
m³/ha/ano (BRACELPA, 2012). 

TRÊS AUTORES NÃO INCLUÍDOS NA SENTENÇA

O interesse de avaliar a qualidade das mudas por meio destas 
características e índices é tentar mostrar uma relação entre eles e o sucesso 
do desempenho das mudas em campo (BINOTTO; LUCIO; LOPES, 2010).

EXEMPLOS DE CITAÇÃO



VÁRIOS DOCUMENTOS ESCRITOS POR VÁRIOS AUTORES

Alguns estudos tiveram como foco principal a utilização desses resíduos 
na formulação de substrato para a formação de mudas (ASSENHEIMER, 
2009; FAUSTINO et al., 2005; TRIGUEIRO; GUERRINI, 2003), e outros 
aplicando-os como fertilizantes ou adubos em plantações florestais 
(BENEDETTI, 1994; MORO; GONÇALVES, 1995; GUERRINI et al., 
1998).

EXEMPLOS DE CITAÇÃO



citação de citação

Marinho (1980 citado por MARCONI; LAKATOS, 1982) 
apresenta a formulação... 

EXEMPLOS DE CITAÇÃO



Quadro demonstrativo Autor-data

(AS CULTURAS..., 2005)As culturas... (2005)Sem autoria citar título, 
reticências e ano

(CHAVAS; HALLE, 1968; 
GOLDSMITH, 1990; 
LADEFOGED, 1982; 
SILVA et al., 1995)

Vários documentos, escritos por 
vários autores (ordem alfabética 
dos sobrenomes, seguidos pela 
data), separados por ponto e 
vírgula

Citar o primeiro com uso 
de et al. (NUNES et al., 
2004)

Citar o primeiro com uso 
de et al. Nunes et al. 
(2004)

Mais de três autores

(MAIA; PORTE; SOUZA, 
2000)

Maia, Porte e Souza 
(2000)

Três autores

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

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

Se não incluído na 
sentença

Se incluído na sentençaCom autoria

Quadro demonstrativo do sistema de chamada autor-data 



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

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

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.

Quadro demonstrativo Autor-data



NOTAS DE RODAPÉ

Destinam-se a prestar esclarecimentos ou tecer 
considerações, que não devam ser incluídas no 
texto, para não interromper a sequência lógica da 
leitura.

• utiliza-se algarismos arábicos;

• ordem crescente; 

• digitadas dentro das margens, separadas do texto por um 
espaço simples e por um filete de 3 cm a partir da margem 
esquerda;

• digitadas em espaço simples, com letra tamanho 10.



NOTAS DE REFERÊNCIA - Indicam as fontes consultadas ou remetem a 
outras partes da obra, nas quais o assunto foi abordado.

Exemplo: _________________
1 FREUD, S., 1996, p. 615-645.
2 FARIA, J. E. Direitos humanos. São Paulo: Malheiros, 1994.

NOTAS EXPLICATIVAS - Usadas para comentários, esclarecimentos ou 
explanações, que não possam ser incluídos no texto.

No texto: 
[...] considerando-se o primeiro do registro econômico na Metapsicologia.1

No rodapé
1 Termo criado por Freud para designar a psicologia por ele fundada, em sua 
dimensão mais   teórica.

NOTAS DE RODAPÉ



Trâmites pós-defesa

• Ficha catalográfica: prazo 3 dias úteis
• ficha@biblioteca.ufla.br (enviar palavras-chave, ata de defesa 

escaneada, arquivo da dissertação ou tese)
• correções da banca, revisões obrigatórias, formatação
• Parecer da Câmara de Dissertação/Tese (Secretaria da pós)
• BDTD: prazo 3 dias úteis
• bibliodigital@biblioteca.ufla.br (enviar primeiro o arquivo final 

junto com o parecer escaneado);
• Depois pegar a declaração da BDTD e levar as declarações 

de revisões e o Termo de autorização (assinado pelo autor e 
com firma reconhecida em cartório caso envie por terceiros 
ou pelo correio).



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023. Informação e 
documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002.

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

FRANÇA, J. L.; VASCONCELOS, A. C. de. Manual para normalização de publicações 
técnico-científicas. 8. ed. rev. e ampl. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2007. 255 p.

RODIGUES, M. E. F.; LIMA, M. H. T. F.; GARCIA, M. J. O. A normalização no
contexto da comunicação científica. Perspectiva da Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 
3, n. 2, p. 147-156, jul./dez. 1998.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. Trâmites após a defesa de dissertações e teses. 
Disponível em <http://www.biblioteca.ufla.br/wordpress/wp-
content/uploads/bdtd/Tr%C3%A2mites%20P%C3%B3s-Defesa.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2013.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS



Obrigada!

Eliana J. Bernardes
CRB-6/2360

bibliodigital@biblioteca.ufla.br
Ramal: (1182)


