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Referências 

• Trata-se do conjunto de 
elementos que permitem a 

identificação, no todo ou em parte, 
de documentos impressos ou 

registrados em diferentes 
suportes – inclusive fontes orais 
(entrevistas ) –, os quais foram 
citados no texto monográfico. 

 

• Sua listagem deve obedecer ao 
sistema de chamada escolhido: 

alfabético, numérico ou alfabético-
numérico, sendo o primeiro 
aquele mais recomendável.  

 



• As referências bibliográficas 

e/ou webgráficas devem 

constar no final da 

MONOGRAFIA, em capítulo 

próprio, em ordem alfabética e 

alinhamento à esquerda.  
 

• Outras publicações, não 

mencionadas no texto, 

poderão ser relacionadas 

após esse capítulo, sob o 

título de BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR, 

CONSULTADA ou 

RECOMENDADA. 
 



• As FONTES DE 

ILUSTRAÇÕES correspondem 

à listagem de todos os materiais 

utilizados como fonte de figuras 

para o trabalho – inclusive já 

citados nas REFERÊNCIAS –, 

incluindo livros, artigos, revistas 

e páginas eletrônicas (Internet), 

exceto aquelas de arquivo (ou 

acervo) próprio do autor. Sua 

disposição segue as mesmas 

normas das referências 

bibliográficas e webgráficas. 

 



• A NBR 6023 tem como objetivo fixar os elementos que 

devem fazer parte de uma referência, distinguindo os 

elementos essenciais dos complementares, sendo os 

primeiros aqueles que são indispensáveis à identificação 

de uma publicação mencionada no corpo de um trabalho 

científico, seja este um artigo (paper), TCC/TFG, 

monografia, dissertação ou tese.  
 

• Já os elementos complementares são os que, se 

acrescidos aos essenciais, identificam com maior 

precisão as obras utilizadas como fontes de informação. 

É recomendável que se utilize o mesmo tratamento para 

TODAS as referências web-bibliográficas usadas. 

 



ELEMENTOS  

ESSENCIAIS 

ELEMENTOS  

COMPLEMENTARES 

- Nome do(s) autor(es) 

ou organizador(es) 

- Título da obra 

- Local de publicação 

- Nome do(s) editor(es) 

ou produtor(es)  

- Ano ou data de 

publicação 

- Subtítulo 

- Nome do(s) tradutor(es) 

- Número da edição ou 

da série 

- Número de páginas 

e/ou volumes completos 

- Indicação de tipo de 

fascículo ou suporte 

As REFERÊNCIAS são elaboradas a partir de informações 

obtidas em: capas de livros, folhas de rosto de 

documentos impressos, etiquetas e invólucros de CD’s e 

DVD, molduras de slides e transparências – ou ainda de 

fontes eletrônicas on-line, consultadas ou acessadas.  



• Deve-se usar uma forma consistente de pontuação para 

todas as REFERÊNCIAS incluídas em uma lista ou 

publicação. Tanto os elementos como subelementos              

devem estar separados por uma pontuação uniforme: 
  

• Emprega-se vírgula entre o sobrenome e o nome do autor (pessoa 
física) quando invertido; e emprega-se o ponto-e-vírgula para separar 
autores. O(s) prenome(s) do autor pode(m) ou não ser abreviado(s); 

 

• Os dois pontos são utilizados para separar local de publicação e 
editora ou produtora sucessivamente; 

 

• Liga-se por hífen ( - ) as páginas inicial e final da parte referenciada, 
bem como as datas limites de determinado periódico da publicação;  

 

• Liga-se por barra transversal ( / ) os elementos do período coberto 
pelo fascículo referenciado. P. ex.: v. 1/2, jan./dez.2000, 1976/1979; 
 

• Indica-se, entre colchetes ( [  ] ), os elementos que não configuram 
na obra referenciada; 

 

• Emprega-se reticências (...) quando se faz a supressão de algo. 

 



Formatos de Referências 

• SOBRENOME, Prenome(s) do(s) autor(es). Título 

da obra: Subtítulo. Tradução. Edição. Local de 

publicação: Nome da Editora, Ano de publicação. 

Paginação [ XXp. ]. Série. Notas. ISBN. 

 

• SIGLA – NOME Completo da Instituição (País). 

Título da obra: Subtítulo. Local de publicação: 

Nome do Setor Responsável, Ano de publicação. 

Paginação [ XXp. ].  

Essencial 

Opcional 



• SOBRENOME, Prenome(s) do(s) autor(es) da parte. 
Título da parte (capítulo ou fragmento). In: AUTORIA 
DA OBRA. Título da obra: Subtítulo. Local de 
publicação: Nome da Editora, Ano de publicação. 
Número da página inicial-final da parte [p. XX-XX]. 

 

• SOBRENOME, Prenome(s) do(s) autor(es) do artigo. 
Título do artigo. Título do periódico, Local de 
publicação, Número do volume [ano, v. ], Número do 
fascículo [n. ], Número da página inicial-final do 
artigo [p. XX-XX], Mês e Ano de publicação. 

Essencial 

Opcional 



• SOBRENOME, Prenome(s) do(s) autor(es) do 
trabalho apresentado em evento científico. Título do 
trabalho. In: NOME DO EVENTO, Número do evento 
(se houver), Ano de realização, Local de realização 
do evento. Título... [Geralmente, Anais...] Local de 
Publicação: Nome da Editora, Ano de publicação. 
Número da página inicial-final do trabalho [p. XX-XX]. 

 

• SOBRENOME, Prenome do autor do documento 
científico. Título da obra: Subtítulo. Número de 
folhas ou páginas. Tipo de documento (Grau e Área) 
– Unidade de Ensino, Instituição, Local e Ano. 

Essencial 

Opcional 



Recomendações Gerais 

• O TÍTULO deve ser reproduzido tal como figura na obra 
ou trabalho referenciado. Se muito longo, pode-se 

suprimir alguma palavra, substituída por [...], mas que 
não altere o sentido. Se há mais de um título, registra-se 

o que estiver em destaque ou em primeiro lugar. 

• O LOCAL DE PUBLICAÇÃO (cidade) deve ser indicado 
como figura na publicação referenciada. No caso de 
homônimos, acrescenta-se o nome do país ou Estado.  

• Quando houver mais de um local para um só editor, 
indica-se aquele mais destacado ou do primeiro lugar.   

• Quando a cidade não aparecer na publicação, mas puder 
ser identificada, indica-se entre colchetes ( [  ] ). Não 
sendo possível determinar o local, indica-se [S.I.], que 
significa Sine loco. 



• Entre o título e o local de publicação, indica-se a 
EDIÇÃO, quando mencionada na obra, em algarismo(s) 
arábico(s) seguido(s) de ponto e da abreviatura da 
palavra edição (ed.) no idioma da publicação.  

• O NOME DO EDITOR deve ser grafado tal como figura 
na publicação referenciada, abreviando-se os pronomes 

e suprimindo-se outros elementos que designam a 
natureza jurídica ou comercial do mesmo, só se 

dispensáveis à sua identificação.  

• Quando houver mais de um editor, indica-se o mais 
destacado. Se o nome dos editores estiverem em igual 

destaque, indica-se o nome do primeiro. Quando o editor 
não aparecer na publicação, mas puder ser identificado, 

indica-se entre colchetes; e quando o editor não for 
mencionado, pode-se indicar o impressor. Na falta de 

editor e impressor, indica-se, entre colchetes [s.n.], que 
significa sine nomine. 



• Quanto à DATA, indica-se sempre o ano de publicação 

em algarismos arábicos (1991 e não 1.991 ou MCMXCI). 

• Se nenhuma data de publicação, distribuição, copyright, 

impressão etc., puder ser determinada, registra-se uma 

data aproximada entre colchetes, ou seja: [1981?] para 

data provável, [ca. 1960] para data aproximada ou [197-] 

para década certa. 

• Os meses devem ser abreviados no idioma original da 

publicação, não se abreviando os meses designados por 

palavras de quatro ou menos letras (mar., abr. , maio).  

• Se a publicação indicar as estações de ano – ou as 

divisões do ano em trimestres, semestres etc. –, 

transcreve-se as primeiras tal como figuram e abrevia-se 

as últimas. P. ex.:  May 2005, Summer 1987,  2.trim.1987. 



• Quando a publicação só tiver um volume, indica-se o 

número de páginas seguido da abreviatura “p.” (260p.). 

Quando tiver mais de um volume, indica-se o número 

destes seguido da abreviatura “v.” (3v.). 

• O NOME DO AUTOR de várias obras referenciadas 

sucessivamente deve ser substituído, nas referências 

seguintes à primeira, por um travessão de 6 toques 

seguido de ponto (______.). Idem para TÍTULO repetido. 

• Quando não há indicação de autoria, inicia-se a 

referência com o título da obra. Deve-se observar os 

casos em que se trata de uma Instituição e/ou Órgão.  

• No caso de publicações de mesma autoria, mas com 

datas de publicação idênticas, recomenda-se utilizar 

letras minúsculas na sequência do ano de publicação.                

P. ex.: 2001a, 2001b, etc. 



Fontes de Consulta 

• ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 
NBR 6023 – Referências: Elaboração (2002). 

• DAU – DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA 
UFPR. Normatização do Trabalho Final de Graduação – 
TFG. Curitiba: UFPR, Docs. 01/02/03, 2009.  

• MATHIAS-PEREIRA, J. Manual de metodologia da 
pesquisa científica. São Paulo: Atlas, 2007.  

• UFPR – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Referências. 
Curitiba: UFPR, Normas para Apresentação de 
Documentos Científicos, v. 4, 2007. 

• USP – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Diretrizes para 
apresentação de dissertações e teses da USP (2009). 
Disponível em:<http://www.usp.br/prolam/ABNT_2011.pdf>.  
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