
Informação e documentação — Referências — Elaboração 
 

 

As regulamentações pautadas neste documento seguem o padrão das edições mais recentes das 

referências normativas abaixo. Para mais informações sobre a elaboração de Referências de 

Trabalhos Acadêmicos, consulte a cópia impressa da NBR 6023:2018 nas Bibliotecas.   

 

O presente tópico, atualizado em 05/11/2019, oferece orientações sobre como devem ser 

mencionadas (e compiladas para a inclusão em bibliografias) as informações e documentações 

utilizadas como Referências na produção de materiais monográficos e trabalhos acadêmicos 

desenvolvidos na Unifev – Centro Universitário de Votuporanga. 

 

 

  Elaboração de referências 

 

Referência é o conjunto de elementos que permitem a identificação, no todo ou em parte, de 

informações e documentos (impressos ou registrados em materiais de naturezas diversas). 

 

As regras estipuladas neste manual têm respaldo da NBR 6023 da ABNT – Associação Brasileira 

de Normas Técnicas. 

 

Para maior esclarecimento dos termos e identificação dos elementos mencionados neste manual, 

apresentamos, ao final, um glossário com as definições que melhor explicitam cada termo 

utilizado. 

 

 

  Elementos da referência 

 

A referência é constituída de elementos essenciais e, quando necessário, acrescida de elementos 

complementares. 

 

Elementos essenciais 

 

São as informações indispensáveis à identificação do documento. Os elementos estão 

estritamente vinculados ao suporte do documento (livro, jornal, disquete, CD-ROM, vídeo)  e 

variam, portanto, conforme o tipo. 

 

Elementos complementares 

 

São as informações que, acrescentadas aos elementos essenciais, permitem melhor 

caracterização dos documentos. Em alguns tipos de materiais, dependendo do suporte físico, 

alguns elementos considerados complementares podem se tornar essenciais. 

 

Tanto os elementos essenciais quanto os complementares são retirados do próprio documento. 

Quando isso não for possível, utilizam-se outras fontes de informação, indicando-se os dados 

assim obtidos entre colchetes. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Regras Gerais de apresentação 

 

 

 

Localização 

 

A referência pode aparecer: 

 

a) no fim do texto (padrão adotado pela Unifev); 

b) no rodapé; 

c) no fim de capítulo; 

d) em lista de referências; 

e) antecedendo resumos, resenhas e recensões conforme a ABNT NBR 6028, 

e erratas. 

 

 

Apresentação 

 

Os elementos essenciais e complementares da referência devem ser apresentados em sequência 

padronizada. 

 

As referências devem ser elaboradas em espaço simples, alinhadas à margem esquerda do texto 

e separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples. Quando aparecerem em notas 

de rodapé, devem ser alinhadas à margem esquerda do texto e, a partir da segunda linha da 

mesma referência, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente 

e sem espaço entre elas. 

 

   A pontuação deve ser uniforme para todas as referências. 

 

Documentos online, além dos elementos essenciais e complementares, deve-se registrar o 

endereço eletrônico, precedido da expressão Disponível em:, e a data de acesso, precedida da 

expressão Acesso em: 

 

NOTA: Não se aplica a mensagens e documentos eletrônicos, cujos endereços não estejam 

disponíveis. 

Obs: Não se utiliza mais os sinais para abrir e fechar os hiperlinks (< >). 

 

As referências, ordenadas em uma única lista, devem ser padronizadas quanto ao recurso 

tipográfico e à adoção dos elementos complementares. 

 

O recurso tipográfico (negrito, grifo ou itálico) utilizado para destacar o elemento título deve ser 

uniforme em todas as referências. Para fins de padronização, a Unifev adotará, com a finalidade 

de dar destaque ao título do material referenciado, o recurso negrito.  

 

Isso não se aplica às obras sem indicação de autoria, ou de responsabilidade, cujo elemento de 

entrada é o próprio título, já destacado pelo uso de letras maiúsculas na primeira palavra, 

incluindo artigos (definidos ou indefinidos) e palavras monossilábicas iniciais (se houver). 

 

Ao optar pelo uso de elementos complementares, estes devem ser incluídos em todas as 

referências do mesmo tipo de documento. 

                            

Os principais materiais utilizados como referências são: monografias (livros e trabalhos 

acadêmicos), artigos, trabalhos apresentados em eventos, patentes, documentos jurídicos, 



legislação, documento iconográfico (ex. fotografia), documentos cartográficos (mapas), 

documentos sonoros (CDs), etc. 

Obs: Quando da organização das referências, é necessário atentar para os diferentes tipos 

de elaboração. Por exemplo: 

 se o material é impresso, verbal ou gravado; 

 se há um ou mais autores; 

 se o material é parcial ou completo (como, por exemplo, livros ou 

capítulos de livros) 

 
 

  Monografia no todo 

 

Inclui livro e/ou folheto (manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário, entre outros) e 

trabalho acadêmico (tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, entre outros). 

 

Referência com elementos essenciais 

 

SOBRENOME DO AUTOR, Prenome (s). Título (apenas a primeira letra da primeira 

palavra em maiúsculo, a não ser que haja nome próprio): subtítulo. edição. Cidade onde 

foi publicado: Editora, ano de publicação. número de volumes, total de páginas. 

 

Ex. para Livros e Folhetos: 

  

BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,      

1999. 

 

  Ex. para Trabalho Acadêmico: 

 

  RODRIGUES, Ana Lúcia Aquilas. Impacto de um programa de exercícios no local de    

  trabalho  sobre o nível de atividade física e o estágio de prontidão para a mudança de   

  comportamento. 2009. Dissertação (Mestrado em Fisiopatologia Experimental) – Faculdade de  

  Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

 

Referência com elementos complementares 

 

SOBRENOME DO AUTOR, Prenome (s). Título (apenas a primeira letra da primeira 

palavra em maiúsculo, a não ser que haja nome próprio): subtítulo. edição. Cidade onde foi 

publicado: Editora, ano de publicação. Número de volumes, total de páginas. Nome da coleção. 

Distinção se é suplemento, coletânea – quando for o caso. Descrições relevantes para melhor 

identificação do material (ex: trilha sonora estéreo; original destruído; etc.). 

 

Ex. para Livros e Folhetos:  

 

BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as conseqüências humanas. Tradução: Marcus Penchel. Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. 145 p. Título original: Globalization: the human consequences. 

ISBN 85-7110-495-6. 

 

Ex. para Trabalho Acadêmico: 

 

Os elementos essenciais para trabalho acadêmico são: autor, título, subtítulo (se houver), ano de 

depósito, tipo do trabalho (tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso e outros), grau 

(especialização, doutorado, entre outros) e curso entre parênteses, vinculação acadêmica, local e 



data de apresentação ou defesa. Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à 

referência para melhor identificar o documento. 

 
Referência com elementos essenciais 

 

AGUIAR, André Andrade de. Avaliação da microbiota bucal em pacientes sob uso crônico de 

penicilina e benzatina. 2009. Tese (Doutorado em Cardiologia) – Faculdade de Medicina, Univers 

idade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

 

Referência com entrada pelo título, iniciado por artigo (definido ou indefinido), deve ter grafados 

em letras maiúsculas o artigo e a palavra subsequente. 

 

OS GRANDES clássicos das poesias líricas. [S. l.]: Ex Libris, 1981. 60 f. 

 

 

Parte de monografia 

                                  

Inclui seção, capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma obra, com autor e/ou título 

próprios. 

 

Os elementos essenciais são: autor e título da parte, seguidos da expressão In: ou Separata de:, e da 

referência completa da monografia no todo. No final da referência, deve-se informar a descrição 

física da parte. Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para 

melhor identificar o documento. 

 

Referência com elementos essenciais 

 

ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI, G.; SCHMIDT, J. (org.). 

História dos jovens 2: a época contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 7-16. 

ISBN 85-7164-55 5-8. 

 

Referência com elementos complementares 

 

ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI, G.; SCHMIDT, J. (org.). 

História dos jovens 2: a época contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 7-16. 

ISBN 85-7164-55 5-8.  

 

Monografia no todo em meio eletrônico  

 

Inclui livros e/ou folhetos e trabalhos acadêmicos em meio digital ou eletrônico (disquetes, CD-

ROM, DVD, online e outros). 

 

Para documentos em meio eletrônico, as referências devem obedecer aos padrões indicados para 

os documentos monográficos no todo, acrescidas da descrição física do suporte (CD, DVD, pen 

drive, e-book, blu-ray disc e outros). 

 

Referências com elementos essenciais 

 

KOOGAN, André; HOUAISS, Antônio (ed.). Enciclopédia e dicionário digital 98. São Paulo: 

Delta: Estadão, 1998. 5 CD-ROM. 

 

GODINHO, Thais. Vida organizada: como definir prioridades e transformar seus sonhos em 

objetivos. São Paulo: Gente, 2014. E-book. 

 



Para documentos disponíveis online. quando necessário, acrescentar elementos complementares 

à referência para melhor identificar o documento, como o horário, o número DOI, entre outros. 

 

LOEVINSOHN, Benjamin. Performance-based contracting for health services in developing 

countries: a toolkit. Washington, DC: The World Bank, 2008. 202 p. (Health, Nutrition, and 

Population Series, 44821). ISBN 978-0-8213-7536-5. DOI 10.1596/978-0-8213-7536-5. 

Disponível em: http://www.who.int/management/resources/finances/CoverSection1.pdf. Acesso 

em: 7 maio 2010. 
 
 

Parte de monografia em meio eletrônico 

 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para partes de monografias, acrescidas das 

informações relativas à descrição física do meio eletrônico. 

 

Referências com elementos essenciais 

 

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (Brasil). Estômago. In: INSTITUTO NACIONAL DO 

CÂNCER (Brasil).Tipos de câncer. [Brasília, DF]: Instituto Nacional do Câncer, 2010. 

Disponível em: 

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/estomago/definicao. Acesso 

em: 18 mar. 2010.  

 

MORFOLOGIA dos artrópodes. In: ENCICLOPÉDIA multimídia dos seres vivos. [S. l.]: Planeta 

De Agostini, c1998. CD-ROM 9. 

 

Correspondência disponível em meio eletrônico 

 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para Correspondência (Inclui bilhete, carta, 

cartão, entre outros) 

 

Os elementos essenciais são: remetente (autor), título ou denominação (ver 8.2.7), destinatário (se 

houver), precedido pela expressão Destinatário:, local, data e descrição física (tipo). Quando 

necessário, acrescentam-se elementos complementares para melhor identificar o documento; 

acrescidas das informações relativas ao meio eletrônico (disquete, CD-ROM, DVD, pen drive, 

online e outros).  

 

LISPECTOR, Clarice. [Carta enviada para suas irmãs]. Destinatário: Elisa e Tânia Lispector. 

Lisboa, 4ago. 1944. 1 carta. Disponível em: 

http://www.claricelispector.com.br/manuscrito_minhasqueridas.aspx.Acesso em: 4 set. 2010. 

 

Publicação periódica 

 

Inclui o todo ou partes de: coleção, fascículo ou número de revista, jornal, caderno, etc., na 

íntegra, e a matéria existente em um número, volume ou fascículo de periódico (artigos 

científicos de revistas, editoriais, matérias jornalísticas, seções, reportagens etc.).  

 

Coleção de publicação periódica 

 

Os elementos essenciais são: título, subtítulo (se houver), local de publicação, editora, datas de 

início e de encerramento da publicação (se houver), e ISSN (se houver). Quando necessário, 

acrescentam-se elementos complementares para melhor identificar o documento. 

 

 



Referência com elementos essenciais 

 

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939- . ISSN 0034-723X. 

 

Referência com elementos complementares 

 

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939- . ISSN 0034-723X. 

Trimestral. Absorveu Boletim Geográfico, do IBGE. Índice acumulado, 1939-198 3. 

 

Coleção de publicação periódica em meio eletrônico 

 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para coleção de publicação periódica, 

acrescidas do DOI (se houver), e de informações relativas à descrição física do meio eletrônico 

(CD-ROM, online e outros). 

 

Referência com elementos essenciais 

 

ACTA CIRÚRGICA BRASILEIRA. São Paulo: Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da 

Pesquisa em Cirurgia, 1997- . ISSN 1678-2674 versão online. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-8650&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 

22 ago. 2013. 

 

Referência com elementos complementares 
 

ACTA CIRÚRGICA BRASILEIRA. São Paulo: Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da 

Pesquisa em Cirurgia, 1997- . ISSN 1678-2674 versão online. Bimestral. A versão impressa iniciou 

em 1986. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-

8650&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 22 ago. 2013. 

 

 

Artigo, seção e/ou matéria de publicação periódica 

 
Inclui partes de publicação periódica, artigo, comunicação, editorial, entrevista, recensão, 

reportagem, resenha e outros. 
 

Os elementos essenciais são: autor, título do artigo ou da matéria, subtítulo (se houver), título do 

periódico, subtítulo (se houver), local de publicação, numeração do ano e/ou volume, número e/ou 

edição, tomo (se houver), páginas inicial e final, e data ou período de publicação. Quando 

necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor identificar o 

documento. 
 

Referências com elementos essenciais 

 

DE LUCCA, Gabriella. Notas curtas. Getulio, São Paulo, ano 3, p. 9, jul./ago. 2009. 

 

DOREA, R. D.; COSTA, J. N.; BATITA, J. M.; FERREIRA, M. M.; MENEZES, R. V.; SOUZA, 

T. S. Reticuloperitonite traumática associada à esplenite e hepatite em bovino: relato de caso. 

Veterinária e Zootecnia, São Paulo, v. 18, n. 4, p. 199-202, 2011. Supl. 3. 

 
 

 

 

 

 



Artigo, seção e/ou matéria de publicação periódica em meio eletrônico 

 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para artigo e/ou matéria de publicação 

periódica, acrescidos do DOI (se houver) e de informações relativas à descrição física do meio 

eletrônico (CD-ROM, online e outros).  

 

Referências com elementos essenciais 

 

VIEIRA, Cássio Leite; LOPES, Marcelo. A queda do cometa. Neo Interativa, Rio de Janeiro, n. 

2, inverno 1994. 1 CD-ROM. 
 

SILVA, M. M. L. Crimes da era digital. Net, Rio de Janeiro, nov. 1998. Seção Ponto de Vista. 

Disponível em: http://www.brazilnet.com.br/contexts/brasilrevistas.htm. Acesso em: 28 nov. 1998. 

 

ALEXANDRESCU, D. T. Melanoma costs: a dynamic model comparing estimated overall costs 

of various clinical stages. Dermatology Online Journal, [s.l.], v. 15, n. 11, p. 1, Nov. 2009. 

Disponível em: http:// dermatology.cdlib.org/1511/originals/melanoma_costs/alexandrescu.html. 

Acesso em: 3 nov. 2009. 

 

Artigo e/ou matéria de jornal em meio eletrônico 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para artigo e/ou matéria de jornal, acrescidas 

do DOI (se houver) e de informações relativas à descrição física do meio eletrônico (CD-ROM, 

online e outros).  

 

 

Referência com elementos essenciais 

 

VERÍSSIMO, L. F. Um gosto pela ironia. Zero Hora, Porto Alegre, ano 47, n. 16.414, p. 2, 12 

ago. 2010. Disponível em: 

http://www.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jspx?uf=1&action=flip. Acesso em: 12 ago. 2010. 

 

Pessoa jurídica 

 

As obras de responsabilidade de pessoa jurídica (órgãos governamentais, empresas, associações, 

entre outros) têm entrada pela forma conhecida ou como se destaca no documento, por extenso ou 

abreviada. 

Convém que se padronizem os nomes para o mesmo autor, quando aparecem de formas diferentes 

em documentos distintos. 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724: informação e 

documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011. 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Catálogo de teses da Universidade de São Paulo, 1992. 

São Paulo: USP, 1993. 467 p. 

 

Eventos como um todo 

 

É o conjunto de documentos reunidos num produto final do próprio evento  (atas, anais, 

resultados, proceedings, entre outras denominações). 

 

Os elementos essenciais são: nome do evento, numeração (se houver), ano e local (cidade) de 

realização, título do documento, seguidos dos dados de local, editora e data da publicação. Quando 



necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor identificar o 

documento 

 

 

 Referências com elementos essenciais 

 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHEMICAL CHANGES DURING FOOD 

PROCESSING, 2., 1984, Valencia. Proceedings […]. Valencia: Instituto de Agroquímica y 

Tecnologia de Alimentos, 1984. 

 

CONGRESSO INTERNACIONAL DO INES, 8.; SEMINÁRIO NACIONAL DO INES, 14., 

2009, Rio de Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Educação de Surdos , 2009. 

160 p. Tema: Múltiplos Atores e Saberes na Educação de Surdos. Inclui bibliografia. 

 

 

Evento no todo em meio eletrônico 

 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para o evento no todo, acrescidas do DOI 

(se houver) e de informações relativas à descrição física do meio eletrônico (disquetes, CD-ROM, 

online e outros).  

 

Referência com elementos essenciais 

 

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. 

 

 

Trabalho apresentado em evento  

 

Inclui trabalhos apresentados em evento (ou parte do evento). 

 

Os elementos essenciais são: autor (es), título do trabalho apresentado, seguido da expressão In:, 

nome do evento, numeração do evento (se houver), ano e local (cidade) de realização, título do 

documento (anais, atas, tópico temático etc.), local, editora, data de  publicação e página inicial e 

final da parte referenciada. 

 

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. 

 

 

Patente 

 

Os elementos essenciais são: inventor (autor), título, nomes do depositante e/ou titular e do 

procurador (se houver), número da patente, data de depósito e data de concessão da patente (se 

houver). Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor 

identificar o documento. 
 

Referência  com elementos essenciais 

 

BERTAZZOLI, Rodnei et al. Eletrodos de difusão gasosa modificados com catalisadores 

redox, processo e reator eletroquímico de síntese de peróxido de hidrogênio utilizando os 



mesmos. Depositante: Universidade Estadual de Campinas. Procurador: Maria Cristina Valim 

Lourenço Gomes. BR n. PI0600460-1A. Depósito: 27 jan. 2006. Concessão: 25 mar. 2008. 
 

 

Referência  com elementos complementares 
 

OLIVEIRA, Luiz Cláudio Marangoni de; FERREIRA, Luiz Otávio Saraiva. Scanner ressonante 

planar com atuação indutiva fortemente acoplada. Titular: Universidade Estadual de Campinas. 

BR n. PI0801780-8 A2. Depósito: 12 fev. 2008. Concessão: 29 set. 2009. Int. Ci. G02B 26/10 

(2009.01), G02F 1/29 (2009.01). 

 

Documento Jurídico 

 

Inclui legislação, jurisprudência e atos administrativos normativos. 

 

 

Legislação 

 

Inclui Constituição, Decreto, Decreto-Lei, Emenda Constitucional, Emenda à Lei Orgânica, Lei 

Complementar, Lei Delegada, Lei Ordinária, Lei Orgânica e Medida Provisória, entre outros. São 

elementos essenciais: jurisdição, ou cabeçalho da entidade, em letras maiúsculas; epígrafe e ementa 

transcrita conforme publicada; dados da publicação. Quando necessário, acrescentam-se à 

referência os elementos complementares para melhor identificar o documento, como: retificações, 

alterações, revogações, projetos de origem, autoria do projeto, dados referentes ao controle de 

constitucionalidade, vigência, eficácia, consolidação ou atualização. 

 

Em epígrafes e ementas demasiadamente longas, pode-se suprimir parte do texto, desde que não 

seja alterado o sentido. A supressão deve ser indicada por reticências, entre colchetes. 
 

Referência com elementos essenciais 

 

RIO GRANDE DO SUL. [Constituição (1989)]. Constituição do Estado do Rio Grande do 

Sul. 4. ed. atual. Porto Alegre: Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 1995. 

 

Referência com elementos complementares 

. 

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Organizado 

por Cláudio Brandão de Oliveira. Rio de Janeiro: Roma Victor, 2002. 320 p. 

 

SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 42.822, de 20 de janeiro de 1998. Dispõe sobre a desativação 

de unidades administrativas de órgãos da administração direta e das autarquias do Estado e dá 

providências correlatas. Lex: coletânea de legislação e jurisprudência, São Paulo, v. 62, n. 3, p. 

217-220, 1998. 

 

 

Jurisprudência (decisões judiciais) 

 

Os elementos essenciais são: jurisdição (em letras maiúsculas); nome da corte ou tribunal;   turma 

e/ou região (entre parênteses, se houver); tipo de documento (agravo, despacho, entre outros); 

número do processo (se houver); ementa (se houver); vara, ofício, cartório, câmara ou outra unidade 

do tribunal; nome do relator (precedido da palavra Relator, se houver); data de julgamento (se 

houver); dados da publicação. Ao final da referência, como notas, podem ser acrescentados 



elementos complementares para melhor identificar o documento, como: decisão por unanimidade, 

voto vencedor, voto vencido. 

 

Em ementas e epígrafes demasiadamente longas, pode-se suprimir parte do texto, desde que não 

seja alterado o sentido. A supressão deve ser indicada por reticências, entre colchetes. 

 

 Referências com elementos essenciais 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (2. Turma). Recurso Extraordinário 313060/SP. Leis 

10.927/91 e 11.262 do município de São Paulo. Seguro obrigatório contra furto e roubo de 

automóveis. Shopping centers, lojas de departamento, supermercados e empresas com 

estacionamento para mais de cinquenta veículos. Inconstitucionalidade. Recorrente: Banco do 

Estado de São Paulo S/A – BANESPA. Recorrido: Município de São Paulo. Relatora: Min. Ellen 

Gracie, 29 de novembro de 20 05. Lex: jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, São Paulo, 

v. 28, n. 327, p. 226-230, 2006. 
 

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. Diário 

da Justiça: seção 1, Brasília, DF, ano 82, n. 32, p. 246, 14 fev. 2007. 
 

NOTA A súmula é publicada em três dias consecutivos. Indicar a data da fonte consultada. 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas corpus nº 181.636-1, da 6ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Brasília, DF, 6 de dezembro de 1994. Lex: 

jurisprudência do STJ e Tribunais Regionais Federais, São Paulo, v. 10, n. 103, p. 236-240, 

mar. 1998. 

 

Doutrina 

 

Inclui toda e qualquer discussão técnica sobre questões legais (monografias, artigos de 

periódicos, papers, etc.), referenciada conforme o tipo de publicação. 

 

BARROS, Raimundo Gomes de. Ministério Público: sua legitimação frente ao Código do 

Consumidor. Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, São Paulo, v. 19, n. 139, p. 

53-72, ago. 1995. 

 

 Documento iconográfico 

 

Inclui pintura, gravura, ilustração, fotografia, desenho técnico, diapositivo, diafilme, material   

estereográfico, transparência, cartaz, entre outros. 

 

Os elementos essenciais são: autor, título (quando não existir, deve-se atribuir uma denominação 

ou a indicação Sem título, entre colchetes), data e especificação do suporte. 

 

KOBAYASHI, K. Doença dos xavantes. 1980. 1 fotografia. 

 

DATUM CONSULTORIA E PROJETOS. Hotel Porto do Sol São Paulo: ar condicionado e    

ventilação mecânica: fluxograma hidráulico, central de água gelada. 15 jul. 1996. Projeto final. 

Desenhista: Pedro. N. da obra: 1744/96/Folha 10.  

Documento tridimensional 

 

Inclui esculturas, maquetes, objetos e suas representações (fósseis, esqueletos, objetos de museu, 

animais empalhados, monumentos, entre outros). 



 

Os elementos essenciais são: autor (criador, inventor, entre outros), título (quando não existir deve-

se atribuir uma denominação, entre colchetes), local, produtor ou fabricante, data e especificação 

do documento tridimensional. Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à 

referência para melhor identificar o documento. 

 

 Referência com elementos essenciais 

 

DUCHAMP, Marcel. Escultura para viajar. 1918. 1 escultura variável, borracha colorida e 

cordel. 
 

 

Referência com elementos complementares 

 

DUCHAMP, Marcel. Escultura para viajar. 1918. 1 escultura variável, borracha colorida e 

cordel. Original destruído. Cópia por Richard Hamilton, feita por ocasião da retrospectiva de 

Duchamp na Tate Gallery (Londres) em 1966. Coleção de Arturo Schwarz. Tradução de: 

Sculpture for travelling. 

 

Referências com variações, do ponto do vista do autor: 

 

Exemplo de referência a obras cujos autores têm agnome no sobrenome: FILHO, JÚNIOR, 

NETO, SOBRINHO: 

  

GRASSI NETO, R. Curso de direito civil: parte geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. 

323 p. 

 

CRETELLA JÚNIOR, José. Do impeachment no direito brasileiro. [São Paulo]: R. dos 

Tribunais, 1992. p. 107. 

Material cujo autor é uma entidade (órgãos governamentais, associações, empresas, 

congressos). 

Nesse caso, as obras de responsabilidade de entidades têm entrada pelo seu próprio nome. 

 

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Diretrizes para a política ambiental do 

Estado de São Paulo. São Paulo, 1993. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e 

documentação: citação em documento: apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Catálogo de teses da Universidade de São Paulo, 

1992. São Paulo, 1993. 467 p. 

 

CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 10, 1979, 

Curitiba. Anais... Curitiba: Associação Bibliotecária do Paraná, 1979. 3 v. 

 

Documentos e materiais consultados em meios eletrônicos  

 

Para documentos em meio digital ou eletrônico, as referências devem obedecer aos padrões 

indicados para os documentos monográficos no todo, acrescidas da descrição física do suporte (CD, 

DVD, pen drive, e-book, blu-ray disc e outros). 

 

Referência com elementos essenciais 



 

GODINHO, Thais. Vida organizada: como definir prioridades e transformar seus sonhos em 

objetivos. São Paulo: Gente, 2014. E-book. 

                              

Para documentos disponíveis online. quando necessário, acrescentar elementos complementares 

à referência para melhor identificar o documento, como o horário, o número DOI, entre outros. 

 

Referência com elementos complementares 

 

 LOEVINSOHN, Benjamin. Performance-based contracting for health services in developing 

countries: a toolkit. Washington, DC: The World Bank, 2008. 202 p. (Health, Nutrition, and 

Population Series, 44821). ISBN 978-0-8213-7536-5. DOI 10.1596/978-0-8213-7536-5. 

Disponível em: http://www.who.int/management/resources/finances/CoverSection1.pdf. Acesso 

em: 7 maio 2010. 

 

Recomenda-se indicar o tipo de suporte ou meio eletrônico em que o documento está disponível. 

Para redes sociais, especificar o nome da rede e o perfil ou página acessados, separados por dois 

pontos.  

 

Referências com elementos complementares 

 

DIRETOR do SciELO, Abel Packer, apresenta hoje palestra na 4ª edição dos Simpósios Temáticos 

do Programa de Pós-Graduação em Química da UFMG. [São Paulo], 27 f ev. 2015. Twitter: 

@redescielo. Disponível em: https://twitter.com/redescielo/status/571261986882899969. Acesso 

em: 5 mar. 2015. 

 

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. 

  

Parte de monografia em meio eletrônico 

 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para partes de monografias, acrescidas das 

informações relativas à descrição física do meio eletrônico, conforme (ABNT-NBR 6023). 

 

Referência com elementos essenciais 

 

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (Brasil). Estômago. In: INSTITUTO NACIONAL DO 

CÂNCER (Brasil).Tipos de câncer. [Brasília, DF]: Instituto Nacional do Câncer, 2010. Disponível 

em: http://www2.inca.gov.br/ 

wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/estomago/definicao. Acesso em: 18 mar. 2010. 

 

Artigo e/ou  matéria de jornal em meio eletrônico 

 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para artigo e/ou matéria de jornal, , 

acrescidas do DOI (se houver) e de informações relativas à descrição física do meio eletrônico 

(CD-ROM, online e outros.  

 

Obs: DOI (Digital Object Identifier): sistema (padrão) usado para identificar documentos digitais 

em redes de computador 

 

Referências com elementos essenciais 



 

VERÍSSIMO, L. F. Um gosto pela ironia. Zero Hora, Porto Alegre, ano 47, n. 16.414, p. 2, 12 

ago. 2010. Disponível em: 

http://www.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jspx?uf 1&action flip. Acesso em: 12 ago. 2010. 

 

PROFESSORES terão exame para ingressar na carreira. Diário do Vale, Volta Redonda, v. 18, n. 

5877, 27 maio 2010. Caderno Educação, p. 41. Disponível em: http://ww 

w.bancadigital.com.br/diariodovale/reader2/Default.aspx?pID=1&eID=495&lP=38&rP=39&lT=

page. Acesso em: 29 set. 2010. 

 

Transcrição dos elementos 

 

Todos os tipos de documentos utilizados como referências devem seguir os padrões de 

apresentação de elementos, conforme indicados abaixo: 

 

Autoria 

 

Autor pessoal 

 

Indica(m)-se o(s) autor(es), de modo geral, pelo último sobrenome, em maiúsculas, seguido do(s) 

prenome (s) e outros sobrenomes, abreviado(s) ou não. Recomenda-se, tanto quanto possível, o 

mesmo padrão para abreviação de nomes e sobrenomes, usados na mesma lista de referências. Os 

nomes devem ser separados por ponto-e-vírgula, seguido de espaço. 

 

Nota - Em casos específicos (projetos de pesquisa científica, indicação de produção cientifica em 

relatórios para órgãos de financiamento, etc.), nos quais a menção dos nomes for indispensável 

para certificar a autoria, é facultado indicar todos os nomes. 

 

Quando houver indicação explícita de responsabilidade pelo conjunto da obra, em coletâneas de 

vários autores, a entrada deve ser feita pelo nome do responsável, seguida da abreviação, em letras 

minúsculas e no singular, do tipo de participação (organizador, compilador, editor, coordenador, 

entre outros), entre parênteses. Havendo mais de um responsável, o tipo dfe participação deve 

constar, no singular, após o último nome 

 

Referências com elementos essenciais 

 

FERREIRA, Léslie Piccolotto (org.). O fonoaudiólogo e a escola. São Paulo: Summus, 1991. 

 

MARCONDES, E.; LIMA, I. N. de (coord.). Dietas em pediatria clínica. 4. ed. São Paulo: 

Sarvier, 1993 

 

Outros tipos de responsabilidade (tradutor, revisor, orientador, ilustrador, entre outros) podem     

ser acrescentados após o título, conforme aparecem no documento. 

 

ALBERGARIA, Lino de. Cinco anos sem chover: história de Lino de Albergaria. Ilustrações    

de Paulo Lyra. 12. ed. São Paulo: FTD, 1994. 63 p. 

 

No caso de obra publicada sob pseudônimo, este deve ser adotado na referência, desde que seja      

a forma adotada pelo autor. 

 

  Referência com elementos essenciais 

 

DINIS, Julio. As pupilas do senhor reitor. 15. ed. São Paulo: Ática, 1994. 263 p. (Série bom      



livro). 

 

  Autoria desconhecida 

 

Em caso de autoria desconhecida, a entrada deve ser feita pelo título. O termo Anônimo ou a   

expressão Autor desconhecido, não podem ser usados. 

     

  Referência com elementos essencias 

 

  PEQUENA biblioteca. São Paulo: Laforne, 2012. 

 

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://clicbs.com.br/zerohora/jsp/default.jspx?=1&action=flip. Acesso em: 12 ago. 2010 

  

 

Pessoa física 

 

O autor deve ser indicado pelo último sobrenome, em letras maiúsculas, seguido do prenome e 

outros sobrenomes, abreviados ou não, conforme consta no documento.  

Os autores devem ser separados por ponto e vírgula, seguidos de um espaço. 

 

Referências com elementos essenciais 

 

ALVES, Roque de Brito. Ciência criminal. Rio de Janeiro: Forense, 1995. 

 

Quando houver até três autores, todos devem ser indicados. 

 

SOUZA, J. C.; PEREIRA, A. M. Metodologia de trabalho. 3. ed. São Paulo: Estrela, 2011. 

 

PASSOS, L. M. M.; FONSECA, A.; CHAVES, M. Alegria de saber: matemática, segunda série, 

2, primeiro grau: livro do professor. São Paulo: Scipione, 1995. 136 p. 

 

Quando houver quatro ou mais autores, convém indicar todos. Permite-se que se indique apenas 

o primeiro, seguido da expressão et al.  

 

TAYLOR, Robert; LEVINE, Denis; MARCELLIN-LITTLE, Denis; MILLIS, Darryl. 

Reabilitação e fisioterapia na prática de pequenos animais. São Paulo: Roca, 2008. 

 

URANI, A. et al. Constituição de uma matriz de contabilidade social para o Brasil. Brasília, 

DF: IPEA,1994. 

 

Outros tipos de responsabilidade (tradutor, revisor, orientador, ilustrador, entre outros) podem ser 

acrescentados após o título, conforme aparecem no documento.  

 

ALBERGARIA, Lino de. Cinco anos sem chover: história de Lino de Albergaria. Ilustrações de 

Paulo Lyra. 12. ed. São Paulo: FTD, 1994. 63 p. 

 

CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos. Tradução Vera da Costa e 

Silva et al. 3. ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1990. 

 

ACCORSSI, Aline. Materializações do pensamento social sobre a pobreza. Orientador: Helena 

Beatriz Kochenborger Scarparo. 2011. 184 f. Tese (Doutorado em Psicologia) – Faculdade de 

Psicologia, PUCRS, Porto Alegre, 2011. Versões impressa e eletrônica. 

http://clicbs.com.br/zerohora/jsp/default.jspx?=1&action=flip


 

Título e subtítulo 

O título e o subtítulo devem ser reproduzidos como figuram no documento, separados por dois 

pontos. 

 

PASTRO, Cláudio. Arte sacra: espaço sagrado hoje. São Paulo: Loyola, 1993. 343 p. 

                             

Em títulos e subtítulos demasiadamente longos, podem-se suprimir as últimas palavras, desde que 

não seja alterado o sentido. A supressão deve ser indicada por reticências entre colchetes. 

 

GONSALVES, Paulo Eiró (org.). A criança: perguntas e respostas: médicos, psicólogos, 

professores, técnicos, dentistas [...]. Prefácio do Prof. Dr. Carlos da silva Lacaz. São Paulo: 

Cultrix: Ed. da USP, 1971. 

 

Referência com entrada pelo título, iniciado por artigo (definido ou indefinido), deve ter grafados 

em letras maiúsculas o artigo e a palavra subsequente. 

 

OS GRANDES clássicos das poesias líricas. [S. l.]: Ex Libris, 1981. 60 f. 

 

Quando o título aparecer em mais de uma língua, registra-se o primeiro. Opcionalmente, registra-

se o segundo ou o que estiver em destaque, separando-o do primeiro pelo sinal de igualdade. 

 

SÃO PAULO MEDICAL JOURNAL = REVISTA PAULISTA DE MEDICINA. São Paulo: 

Associação Paulista de Medicina, 1941- . Bimensal. ISSN 0035-0362. 

 

ELETROPAULO. A cidade da Light, 1899-1930 = The city of the Light Company, 1899-1930. 

São Paulo: Eletropaulo, 1990. 

 

Publicação periódica 

 

Quando se referenciam coleções de publicações periódicas, ou quando se referencia integralmente 

um número ou fascículo, o título deve ser o primeiro elemento da referência, grafado em letras 

maiúsculas. 

 

REVISTA BRASILEIRA DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO. São Paulo: FEBAB, 

1973-1992. 

 

 

No caso de periódico com título genérico, incorpora-se o nome da entidade autora ou editora, que 

se vincula ao título por uma preposição, entre colchetes. 

 

BOLETIM ESTATÍSTICO [DA] REDE FERROVIÁRIA FEDERAL. Rio de Janeiro, 1965- . 

Trimestral. 

 

Quando se referenciam periódicos no todo (toda a coleção), ou quando se referencia integralmente 

um número ou fascículo, o título deve ser sempre o primeiro elemento da referência, devendo 

figurar em letras maiúsculas. 

No caso de periódico com título genérico, incorpora-se o nome da entidade autora ou editora, que 

se vincula ao título por uma preposição entre colchetes. 

 

Conforme a NBR 6032, os títulos dos periódicos podem ser abreviados. 

 

Quando não existir título, deve-se atribuir uma palavra ou frase que identifique o conteúdo do 



documento, entre colchetes. 

 

Local 

 

O nome do local (cidade) de publicação deve ser indicado tal como figura no documento. 

 

No caso de homônimos de cidades, acrescenta-se o nome do estado, do país, etc. 

 

Quando houver mais de um local para uma só editora, indica-se o primeiro ou o mais destacado. 

 

Quando a cidade não aparece no documento, mas pode ser identificada, indica-se entre colchetes. 

 

 LAZZARINI NETO, Sylvio. Cria e recria. [São Paulo]: SDF Editores, 1994. 108p 

  

Quando houver duas editoras, indicam-se ambas, com seus respectivos locais (cidades). Se as 

editoras forem três ou mais, indica-se a primeira ou a que estiver em destaque.  

 

Utiliza-se a expressão sine loco, abreviada, entre colchetes [s. l.], caso não seja possível identificar 

o local de publicação. O s de sine deve ser grafado em letra maiúscula quando for o primeiro 

elemento dos dados de publicação. 

 

KRIEGER, Gustavo; NOVAES, Luís Antonio; FARIA, Tales. Todos os sócios do presidente. 3. 

ed. [S. l.]: Scritta, 1992. 195 p. 

 

 

ALEXANDRESCU, D. T. Melanoma costs: a dynamic model comparing estimated overall costs 

of various clinical stages. Dermatology Online Journal, [s. l.], v. 15, n. 11, p. 1, Nov. 2009. 

Disponível em: http://dermatology.cdlib.org/1511/origInals/melanoma_costs/alexandrescu.html. 

Acesso em: 3 nov. 2009. [S.l]: Scritta, 1992. 195p. 

 

Nas referências de vários volumes de um documento, produzidos em um período, indicam-se a 

data mais antiga e a mais recente da publicação, separadas por hífen. 

 

Em listas e catálogos, para as coleções de periódicos em curso de publicação, indica-se apenas a 

data inicial seguida de hífen e um espaço. 

 

Em caso de publicação periódica, indicam-se as datas inicial e final do período de edição, quando 

se tratar de publicação encerrada. 

 

Os meses devem ser indicados de forma abreviada, no idioma original da publicação. Conforme: 

Se a publicação indicar, em lugar dos meses, as estações do ano ou as divisões do ano ou as 

divisões do ano em trimestre, semestres, etc., transcrevem-se os primeiros tais como figuram no 

documento e abreviam-se os últimos. 

 

Descrição física 

 

Pode-se registrar o número da última página, folha ou coluna de  cada  sequência, respeitando-se 

a forma encontrada (letras, algarismos romanos e arábicos). 

 

Quando o documento for constituído de apenas uma unidade física, ou seja, um volume, indica-

se o número total de páginas ou folhas, seguido da abreviatura p. ou f. 

 



Nota - A folha é composta de duas páginas: anverso e verso. Alguns trabalhos, como teses e 

dissertações, são impressos apenas no anverso e, nesse caso, indica-se f. 

 

Quando a publicação não for paginada ou a numeração de páginas for irregular, indica-se essa 

característica: paginação irregular o não-paginado. 

 

 

Ilustrações 

 

Podem-se indicar as ilustrações de qualquer natureza pela abreviatura il.; para ilustrações 

coloridas, usar il. color. 

 

Dimensões 

 

Em listas de referências, pode-se indicar a altura do documento em centímetros e, em caso de 

formatos excepcionais, também a largura. Em ambos os casos, aproximam-se as frações ao 

centímetro seguinte, com exceção de documentos tridimensionais, cujas medidas são dadas com 

exatidão. 

 

Notas 

 

Sempre que necessário à identificação da obra, devem ser incluídas notas com informações 

complementares, ao final da referência, sem destaque tipográfico. 

 

Em documentos traduzidos, pode-se indicar a fonte da tradução, quando mencionada. 

As separatas devem ser transcritas como figuram na publicação. 

 

Outras notas podem ser incluídas, desde que sejam consideradas importantes para a identificação e 

localização de fontes de pesquisa. 

 

Ordenação das referências 

 

As referências dos documentos citados em um trabalho devem ser ordenadas de acordo com o 

sistema utilizado para citação no texto, conforme NBR 10520. 

 

Os sistemas mais utilizados são: alfabético (ordem alfabética de entrada) e numérico (ordem de 

citação no texto). O sistema numérico não é utilizado pela UNIFEV. 

 

 Sistema alfabético 

 

 As referências devem ser reunidas no final do trabalho, do artigo ou do capítulo, em ordem 

alfabética de seus elementos. Se houver numerais, considerar a ordem crescente. 

 

BRASIL. Lei nº 9.979, de 5 de julho de 2000. Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da 

Justiça Eleitoral, crédito Suplementar no valor de R$155.000.000,00, para reforço de dotações 

consignadas no vigente orçamento. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil: seção 1, 

Brasília, DF, ano 138, n. 129, p. 4, 6 jul. 2000. 

 

BRASIL. Lei nº 12.384, de 3 de março de 1998. Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 

do Desenvolvimento Agrário, no valor de R$ 210.000.000,00, para o fim que especifica . Diário 

Oficial: República Federativa do Brasil: seção 1, Brasília, DF, ano 136, n. 42, p. 1, 4 mr. 1998. 

 



CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (Brasil). Educação básica e formação 

profissional. Salvador: CNI, 1993. 

 

DREIFUSS, René. A era das perplexidades: mundialização, globalização e planetarização. 

Petrópolis: Vozes, 1996. 

 

GRAMSCI, Antonio. Concepção dialética da História. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1978. 

 

Sistema numérico (não-adotado pela Unifev) 

 

As referências devem ser numeradas de acordo com a ordem sequencial em que aparecem no 

texto pela primeira vez e colocadas em lista nesta mesma ordem. 

 

Se for utilizado o sistema numérico no texto, a lista de referências deve seguir a mesma ordem 

numérica crescente. O sistema numérico não pode ser usado concomitantemente para notas de 

referência e notas explicativas. 

 

As regulamentações pautadas neste documento seguem o padrão das edições mais recentes das 

referências normativas abaixo.  Casos omissos serão esclarecidos junto às normas abaixo 

vigentes: 

 

NBR 6023: 2018 – Informação e documentação – Referências - Elaboração 

 

NBR 6032:1989 - Abreviação de títulos de periódicos e publicações seriadas - Procedimento 

NBR 10520:2002 - Informação e documentação - Citações em documentos- Apresentação 

CÓDIGO de Catalogação Anglo-Americano.2. ed. São Paulo: FEBAB, 1983-1985. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Glossário 

Autor(es): Pessoa(s) física(s) responsável(eis) pela criação do conteúdo intelectual ou artístico de um 

documento. 

 

Autor(es) entidade(s): Instituição(ões), organização(ões), empresa(s), comitê(s), comissão(ões), 

evento(s), entre outros, responsável(eis) por publicações em que não se distingue autoria pessoal. 

 

Capítulo, seção ou parte: Divisão de um documento, numerado ou não. 

 

Documento: Qualquer suporte que contenha informação registrada, formando uma unidade, que possa 

servir para consulta, estudo ou prova. Inclui impressos, manuscritos, registros audiovisuais, sonoros, 

magnéticos, eletrônicos, entre outros. 

 

Edição: Todos os exemplares produzidos a partir de um original ou matriz. Pertencem à mesma edição de 

uma obra todas as suas impressões, reimpressões, tiragens, etc., produzidas diretamente ou por outros 

métodos, sem modificações, independentemente do período decorrido desde a primeira publicação. 

 

Editora: Casa publicadora, pessoa(s) ou instituição responsável pela produção  editorial. Conforme  o 

suporte documental, outras denominações são  utilizadas: produtora (para imagens  em movimento), 

gravadora (para registros sonoros), entre outras. 

 

Nota - Não confundir com a designação do editor, utilizada para indicar o responsável intelectual ou 

científico que atua na reunião de artigos para uma revista, jornal, etc., ou que coordena ou organiza a 

preparação de coletâneas. 

 

Monografia: Item não seriado, isto é, item completo, constituído de uma só parte, ou que se pretende 

completar em um número preestabelecido de partes separadas. 

 

Publicação periódica: Publicação em qualquer tipo de suporte, editada em unidades físicas sucessivas, 

com designações numéricas e/ou cronológicas e destinada a ser indefinidamente. 

 

Obs: não confundir com “coleção” ou série editorial”, que são recursos criados pelos editores ou pelas 

instituições responsáveis, para reunir conjuntos específicos de obras que recebem o mesmo tratamento 

gráfico-editorial (formato, características visuais e tipográficas, entre outras) e/ou que mantêm 

correspondência temática entre si. Uma coleção ou série editorial pode reunir monografias (por exemplo: 

Coleção Primeiros Passos, Série Nossos Clássicos, Série Literatura Brasileira, Série Relatórios) ou 

constituir publicação editada em partes, com objetivo de formar futuramente uma coleção completa (por 

exemplo: Série Século XX, Série Bom Apetite, entre outras). 

 

Referência: Conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um documento, que permite sua 

identificação individual. 

 

Separata: Publicação de parte de um trabalho (artigo de periódico, capítulo de  livro,  colaborações em 

coletâneas, etc.), mantendo exatamente as mesmas características tipográficas e de formatação da obra 

original, que recebe uma capa, com as respectivas informações que a vinculam ao todo, e a expressão 

“Separata de” em evidência. As separatas são utilizadas para distribuição pelo próprio autor da parte, ou 

pelo editor. 

 

Subtítulo: Informações apresentadas em seguida ao título, visando a esclarecê-lo ou a complementá-lo, 

de acordo com o conteúdo do documento. 

 

Suplemento: Documento que se adiciona a outro para ampliá-lo ou aperfeiçoá-lo, sendo sua relação com 

aquele apenas editorial e não física, podendo ser editado com periodicidade e/ou numeração própria. 

 

Título: Palavra, expressão ou frase que designa o assunto ou o conteúdo de um documento. 


