
Paula Carina de Araújo 

paulacarina@ufpr.br   

BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS 

 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE 
DOCUMENTOS CIENTÍFICOS: 

REFERÊNCIAS 

Aula 2 

 

 
 

2014 

mailto:paulacarina@ufpr.br


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

  
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Sistema de Bibliotecas. 

Referências. Curitiba: UFPR, 2007. (Normas para 
apresentação de documentos científicos, 4)    

   

Referências 



“Conjunto padronizado de elementos 
descritivos, retirados de um documento, 
que permite sua identificação 
individual”. (ABNT, 2002) 

Referências 



Localização 
  Rodapé 

 

   

 

 

   

  Lista de Referências 

   

 

  

Referências 



Elementos 
  As informações para a sua elaboração devem 

ser obtidas: 

  a) da folha de rosto de documentos impressos; 

  b) de etiquetas e invólucros de CD, DVD; 

  c) de molduras e materiais explicativos de  
     slides; 

  d) do próprio documento quando constitui uma   
      única parte (Ex: globo, cartão-postal, etc); 

  e) da própria fonte quando for eletrônica; 

  f) quando não estiver no documento, mas     
    puder ser encontrada, pode ser citada entre      
    colchetes.  

 

  

Referências 



Autoria 
  Indicação do responsável pela criação do 

conteúdo intelectual ou artístico de um 
documento. 

Referências 

Documento 

• Paulo de Azevedo 

 

•Vicente Carvalho 
Filho 

Referência 

•AZEVEDO, Paulo de. 

•AZEVEDO, P. de. 

•CARVALHO FILHO, 
Vicente. 

•CARVALHO FILHO, 
V. 



Dois ou três autores 

Referências 

Documento 

• Paula Carina de 
Araújo e Suzana 
Zulpo Pereira 

Referência 

•ARAÚJO, Paula 
Carina de; 
PEREIRA, Suzana 
Zulpo 

•ARAÚJO, P. C. de; 
PEREIRA, S. Z. 



Mais de três autores 

Referências 

Documento 

• Paula Carina de 
Araújo, Maria Emilia 
Pecktor de Oliveira, 
Helena Fátima 
Nunes e Newton 
Castilho Junior 

Referência 

 

•ARAÚJO, Paula 
Carina de et al. 

•ARAÚJO, P. C. de et 
al. 



Organizador, Coordenador, Editor, etc. 

Referências 

Documento 

 

 

•Alexandre Santos 
de Aragão 

Referência 

 

 

•ARAGÃO, Alexandre 
Santos de (Org.). 



Autor Entidade 

 

 

 

 

Eventos científicos 

 

Referências 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) 

CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO 
ADMINISTRATIVO, 12., 2009, São Paulo. 

XII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo 



Autoria desconhecida ou anônima: em 
caso de autoria desconhecida, iniciar pelo 
título da obra. A primeira palavra do título 
deve ser transcrita em letra maiúscula 

Referências 

HISTÓRIA da guerra de 1741. 



Título 
  Deve ser reproduzido tal como figura no 

documento, e com alguma forma de destaque 
tipográfico (negrito, itálico ou sublinhado). 

 

  a) Para os textos em língua portuguesa usar 
somente a primeira letra em maiúsculo e em 
nomes próprios. 

Referências 

ARAÚJO, Paula Carina de; SALES, Fernanda de. O 
bibliotecário e a formação de leitores. 



Subtítulo 
  Deve ser transcrito após o título, quando 

necessário para esclarecer e/ou completar o título, 
sem negrito, itálico ou sublinhado, precedido de 
dois pontos. 

 

   

Referências 

ARAÚJO, Paula Carina de; SALES, Fernanda de. O 
bibliotecário e a formação de leitores: a Rede 
Municipal de Florianópolis.  



Edição 
  Indicada somente se for mencionada no 

documento. Quando se tratar de primeira edição 
não precisa ser mencionada. 

 

   

Referências 

ARAÚJO, Paula Carina de; SALES, Fernanda de. O 
bibliotecário e a formação de leitores: a Rede 
Municipal de Florianópolis. 2.ed.  

2. ed. rev.   2. ed. reimp. 
2. ed. rev. e atual.  3. ed. aum. 



Local, Editora:  deve ser escrito como 
figura no documento. 

 

 

 

 

Quando não é possível identificar o local 
e/ou editora, usar expressões latinas 

 

   

Referências 

São Paulo: Saraiva 
Rio de Janeiro: J. Olympio 
Curitiba: Juruá 

São Paulo: [s.n.]  s.n. = sine nomine 
[S.l.]: A. Pegoraro  s.l. = sine loco 
   [S.l.: s.n.] 



Data de publicação 

  a) indicar o ano de publicação ou       
     produção em algarismos arábicos,     
     sem separar as centenas do milhar   
     por ponto ou espaço. 

 

 

 

 
 

   

Referências 

2012. 



Alinhamento – lista de referência 

  a) à margem esquerda; 

  b) espaçamento simples entre linhas 

  c) dois espaços de 1,5 entre as          
     referências. 

 

Alinhamento – nota de rodapé 

  a) à margem esquerda; 

  b) espaçamento simples entre notas 

  c) o expoente deve ser destacado. 

 

 

 

Referências - Formatação 



Ordenação 

   

  Alfabética: usado para o sistema autor-
 data 

 

  Numérica: usado para o sistema 
 numérico 

 

 

 

 

 
 

   

Referências - Formatação 



Monografia no todo 
 Inclui livro e/ou folheto (manual, guia, catálogo, 

enciclopédia, dicionário etc.). 

 

 Elementos essenciais: autor(es), título, edição, 
local, editora e data de publicação. 

Referências - Exemplos 

SOBRENOME, Prenome. Título. Local: Editora, Ano. 



BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. 
São Paulo: Editora Brasiliense, 1998. 

Referências - Exemplos 



Monografia no todo em meio eletrônico 
  

 Elementos essenciais: autor(es), título, edição, 
local, editora e data de publicação, meio eletrônico 
(disquetes, CD-ROM, online etc.) e data de acesso. 

MORO, Elaine Lourdes da Silva et al. (Org.). 
Biblioteca escolar: presente!. Porto 
Alegre: UFRGS, 2011. Disponível em: 
http://www.bibliotecaescolarpresente.org.br/
biblioteca.pdf Acesso em: 29 abr. 2013. 

SOBRENOME, Prenome. Título. Edição. Local: 
Editora, Ano. Disponível em: <endereço 
eletrônico>. Acesso em: dia mês e ano. 

Referências - Exemplos 

http://www.bibliotecaescolarpresente.org.br/biblioteca.pdf
http://www.bibliotecaescolarpresente.org.br/biblioteca.pdf


Parte da Monografia 
 Inclui capítulo, volume, fragmento e outras partes de 

uma obra, com autor(es) e/ou título próprios.  

 

 Elementos essenciais: autor(es), título da parte, 
seguidos da expressão “In:”, e da referência completa 
da monografia no todo. No final da referência, deve-se 
informar a paginação ou outra forma de individualizar a 
parte referenciada. 

SOBRENOME, Prenome. Título da parte. In: 
SOBRENOME, Prenome. Título do todo. Local: 
Editora, Data de publicação. p. x-z. 

Referências - Exemplos 



Parte da Monografia 

MULLER, Suzana Pinheiro Machado. Literatura científica, 
comunicação científica e ciência da informação. In: TOUTAIN, 
Lídia Maria Batista Brandão (Org.). Para entender a ciência da 
informação. Salvador: EDUFBA, 2007. p. 125-144. Disponível 
em: 
http://www.repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ufba/145/1/Para%2
0entender%20a%20ciencia%20da%20informacao.pdf Acesso 
em: 8 jun. 2013. 

Referências - Exemplos 

http://www.repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ufba/145/1/Para entender a ciencia da informacao.pdf
http://www.repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ufba/145/1/Para entender a ciencia da informacao.pdf
http://www.repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ufba/145/1/Para entender a ciencia da informacao.pdf


Teses, dissertações e monografias 

SOBRENOME, Prenome. Título. Número de folhas ou 
páginas. Tese, Dissertação, Monografia (Grau e Área) 
– Unidade de Ensino, Instituição, Local, ano. 

Teses, dissertações e monografias 
digital 

SOBRENOME, Prenome. Título. Número de folhas ou 
páginas. Tese, Dissertação, Monografia (Grau e Área) 
– Unidade de Ensino, Instituição, Local, ano. 
Disponível em: <endereço eletrônico>. Acesso em: 
dia mês ano. 

Referências - Exemplos 



KANAYAMA, Rodrigo Luis. Direito, política e consenso: a escolha 
eficiente de políticas públicas. 218 f. Tese (Doutorado em Direito) - 
Programa de Pós-Graduação em Direito. Setor de Ciências Jurídicas, 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2012.  Disponível em: 
<http://hdl.handle.net/1884/28946>. Acesso em: 28 maio 2013. 

Referências - Exemplos 



Trabalho apresentado em evento 
 Inclui trabalhos apresentados em evento (parte do 

evento). 
 
 Elementos essenciais: 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. 

SOBRENOME, Prenome. Título do trabalho. In: NOME 
DO EVENTO, número do evento., ano, Local. Título 
do documento... Local: Editora, data de publicação. 
p. x-z. 

Referências - 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... São Paulo: 
USP, 1994. p. 16-29. 

Referências - Exemplos 



Artigo e/ou matéria de revista, boletim. 
 Inclui partes de publicações periódicas (volumes, fascículos, 

números especiais e suplementos, com título próprio), 
comunicações, editorial, entrevistas, recensões, reportagens, 
resenhas e outros. 

 
 Elementos essenciais: autor(es), título da parte, artigo ou 

matéria, título da publicação, local de publicação, numeração 
correspondente ao volume e/ou ano, fascículo ou número, 
paginação inicial e final, quando se tratar de artigo ou matéria, 
data ou intervalo de publicação e particularidades que 
identificam a parte (se houver). 

SOBRENOME, Prenome. Título do artigo. Título da 
publicação, Local, volume, número, páginas, data de 
publicação.  

Referências - Exemplos 



Artigo e/ou matéria de revista, boletim em 
meio eletrônico 

  

 Elementos essenciais: autor(es), título da parte, título da 
publicação, local de publicação, numeração correspondente ao 
volume e/ou ano, fascículo ou número, paginação inicial e final, 
quando se tratar de artigo ou matéria, data ou intervalo de 
publicação e particularidades que identificam a parte (se houver), 
meio eletrônico (disquetes, CD-ROM, online etc.) e data de acesso. 

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. 

Referências - Exemplos 

http://www.datavenia.inf.br/frame.artig.html


Artigo de jornal 
  

  

COLON, Leandro. Perante multidão, Igreja transforma papas em 
santos. Folha de São Paulo, São Paulo, 28 abr. 2014. Mundo. 
p. 12. 

AUTORIA (se houver). Título do artigo. Título do 
Jornal, Local, data (dia, mês, ano). Seção, 
suplemento, número ou título do caderno etc., 
páginas. 

Referências - Exemplos 



Legislação impressa e on-line  

  

BRASIL. Decreto-lei n. 2.423, de 7 de abril de 1988. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DR, 
v.126, n.66, p. 6009, 8 abr. 1988. Seção 1, pt. 1. 

JURISDIÇÃO (país, estado ou município). Órgão 
judiciário competente (se houver). Título e número da 
legislação. Título e dados da fonte na qual foi 
publicado o documento. 

BRASIL. Lei no 9.887, de 7 de dezembro de 1999. Altera a legislação 
tributária federal. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil, Brasília, DF, 8 dez. 1999. Disponível em: 
<http://www.in.gov.br/mp_leis/leis_texto.asp?ld=LEI%209887>. 
Acesso em: 22 dez. 1999. 

Referências - Exemplos 



Jurisprudência impressa e on-line  

  

PARANÁ. Tribunal de Justiça. Decreto Judiciário n.194, de 13 de 
junho de 2002. Diário da Justiça do Estado, Curitiba, n.6.144, 
p.1, 18 jun. 2002. 

JURISDIÇÃO (país, estado ou município). Órgão judiciário 
competente (se houver). Título e número, partes envolvidas (se 
houver). Relator: (nome). Local, data. Título e dados da fonte 
na qual foi publicado o documento. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula no 14. Não é admissível, por 
ato administrativo, restringir, em razão de idade, inscrição em concurso 
para cargo público. Superior Tribunal Federal, Brasília, 13 dez. 1963. 
Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=
14.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas.  Acesso em: 29 
nov. 1998. 

Referências - Exemplos 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=14.NUME. NAO S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=14.NUME. NAO S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=14.NUME. NAO S.FLSV.&base=baseSumulas


Doutrina 
  

  

COUTINHO, J.N. de M. Ensino do direito na UFPR: voto à 
esperança. Revista da Faculdade de Direito da UFPR, 
Curitiba, v.36, p. 137-145, 2001. 

AUTORIA. Título. Título e dados da fonte na qual foi 
publicado o documento. 

COUTINHO, J.N. de M. Ensino do direito na UFPR: voto à 
esperança. Revista da Faculdade de Direito da UFPR, 
Curitiba, v.36, p. 137-145, 2001. Disponível em: 
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/direito/article/view/1787/1
484  Acesso em: 28 maio 2013. 

Referências - Exemplos 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/direito/article/view/1787/1484
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/direito/article/view/1787/1484


E-mail 
  

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Biblioteca de Ciência e 
Tecnologia. Chemical Abstracts. [Mensagem de trabalho]. 
Mensagem recebida por: bibcq@quim.iq.usp.br, em: 7/8/1998. 

AUTORIA. Título da mensagem (se houver). [Tipo 
de mensagem]. Mensagem recebida por: <endereço 
eletrônico>, em: data (dia/mês/ano). 

Referências - Exemplos 

mailto:bibcq@quim.iq.usp.br


Gerador de Referências 

http://www.more.ufsc.br/  



Gerador de Referências 



Gerador de Referências 



Gerador de Referências 



Gerador de Referências 



 ALVES, Maria Bernardete Martins  et al. Fontes de informação online: nível 
básico. Florianópolis, 2011. 24 slides, color. Disponível em: 
http://www.bu.ufsc.br/design/pptOficialNivelBasico.pdf. Acesso em: 23 abr. 
2012.  

 

 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. 

  

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Sistema de Bibliotecas. Citações e 
notas de rodapé. Curitiba: UFPR, 2007. (Normas para apresentação de 
documentos científicos, 3). 

  

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Sistema de Bibliotecas. Referências. 
Curitiba: UFPR, 2007. (Normas para apresentação de documentos científicos, 
4).  

Referências 



 
 

@bibjuufpr  
 
 

 

www.facebook.com/bibjuufpr  
 
 
 
 

bibju@ufpr.br  
 
 
 
 

http://bibjuufpr.blogspot.com   

mailto:@bibjuufpr
mailto:@bibjuufpr
mailto:@bibjuufpr
http://www.facebook.com/bibjuufpr
mailto:bibju@ufpr.br
http://bibjuufpr.blogspot.com/


Coordenadora - Bibliotecária 
 
Paula Carina de Araújo 
paulacarina@ufpr.br  / referenciaju@ufpr.br  
41-33102683 
Biblioteca de Ciências Jurídicas 
Setor de Referência e Informação  
Praça Santos Andrade, 50 - Térreo 
Centro - Curitiba/PR     CEP: 80.020-300    
 
 

Programa de Educação 
Continuada de Usuários 

mailto:paulacarina@ufpr.br
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mailto:referenciaju@ufpr.br


Normas para apresentação de documentos 
científicos: referências de Paula Carina de 

Araújo está licenciado com uma 
Licença Creative Commons - Atribuição-

NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 
Internacional. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Como referenciar esta 
apresentação 

ARAÚJO, Paula Carina de. Normas para 
apresentação de documentos científicos: 
referências, 2014. 44 slides.  


