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ORIENTAÇÕES GERAIS: 
    
Normas ABNT e outras 

dicas úteis 

a) Retirar preferencialmente as informações contidas na 

folha de rosto, quando consultados os documentos  
impressos.  
 

b) Para facilitar a compilação da lista de referências, 

anotar a referência completa, após a consulta de qual-

quer documento.  
 

c) Anotar o endereço eletrônico (URL) bem como a data 

do acesso do documento em meio eletrônico (internet).  
 

d) É necessária uma padronização na elaboração da sua 

lista de referências.  
 

e) As REFERÊNCIAS devem ser alinhadas à esquerda.  
 

f) Dar um espaço após o uso das pontuações.  
 
g) Ao consultar periódicos, anotar o local de publicação, 
volume, número (ou fascículo), páginas e data.  
 

h) Optar colocar todos os autores. Quando são mais de 

três, utilizar a expressão latina et al., após a indicação do 

primeiro autor.  
 

i) É obrigatório apresentar a REFERÊNCIA completa da 

fonte de qualquer documento citado direta ou indireta-

mente.  
 

IMPORTANTE: As normas da ABNT, na íntegra, estão 

disponíveis para consulta nesta Biblioteca.  

Recomendações Importantes Cuidados com o livro 

 

- Manuseie livros e documentos com as mãos limpas.  
 

- Mantenha os livros distantes de qualquer tipo de alimento, 

água e líquidos. Eles podem sujar e danificar os  

livros.   
 

- Acondicione-os em posição vertical, nunca com a lombada 

para baixo ou para cima.  
 

- Retire-os da estante puxando-os pelo centro da lombada, e 

não pela parte superior.  
 

- Nunca apóie os cotovelos sobre os volumes de grande 

porte durante a leitura.  
 

- Jamais use caneta ou lápis nos livros. Os livros não devem 

ser riscados e nem usado para fazer anotações.  
 

- Evite deixar anotações particulares em papéis avulsos 

entre as páginas dos livros. Elas deixarão marcas.  
 

- Nunca umedeça os dedos com líquidos para virar as 

páginas dos livros. O ideal é virá-las pela parte superior da 

folha.  
 

- Suspenda o uso de fitas adesivas, colas plásticas, grampos 

e clipes metálicos nos livros.  
 

- Não dobre o papel (orelhas), pois ocasiona o rompimento 

das fibras. Use marcadores de página apropriados.  
 

- Evite tirar cópias de livros encadernados. Esta prática 

danifica não só a encadernação, como também o papel. 



1 Livro no todo 
SOBRENOME, Nome (autor). Título: subtítulo. Edição. Local 
de publicação: Editora, Data. Número de volumes ou pági-
nas.  
 
Exemplo:  
ROCHA, Roberto de Carvalho. Crônicas de Roberto de  
Carvalho Rocha. Fortaleza: Gráfica LCR, 2007. 469 p.  
 
1.1 Capítulos de livros  
a) Autor do capítulo diferente do responsável pelo livro. 
SOBRENOME, Nome (autor do capítulo). Título do capítulo. 
In: SOBRENOME, Nome (autor do livro). Título: subtítulo do 
livro. Edição. Local de publicação: Editora, Data. Volume, 
capítulo, página inicial-final.  
 
Exemplo:  
LANE, H. Clifford; FAUCI, Anthony S. Bioterrorismo e  
Medicina Clínica. In: FAUCI, Anthony S. et al. Harrison:  
Medicina interna. 17. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill,  
2009. v. 2, Parte 8, cap. 214, p. 1343-1352. 
 
b) Único autor para o livro todo - Substitui-se o nome do 

autor por um travessão de seis toques após o “In:”.  
 
Exemplo:  
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em 
Saúde. Departamento de vigilância epidemiológica. Dengue. 
In: ______. Doenças Infecciosas e Parasitárias: guia de bol-
so. 8. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. cap.14, p. 129-
136. 
  
2 Dissertações, Teses e Trabalhos acadêmicos  
SOBRENOME, Nome (autor). Título: subtítulo. data de publi-
cação. Número de folhas ou volumes. Categoria (Grau e 
área de concentração) - Nome da Escola, Universidade, Ci-
dade da defesa e data da defesa mencionada na folha de 
aprovação (se houver).  
 
Exemplo:  
LIMA, Juliana Soares. A influência das novas tecnologias da 
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informação e da comunicação sobre os leitores de histórias em 
quadrinhos japonesas—Mangá. 2009. 93 f. Monografia 
(Graduação em Biblioteconomia) - Centro de Humanidades, Uni-
versidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2009.  
 
ROCHA, José Lima de Carvalho. Efeitos da Mitomicina-C  
tópica em queimadura de camundongos. 2010. 53 f. Dissertação 
(Mestrado em Cirurgia) - Centro de Ciências da Saú- 
de, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2010. 
 
VOIGT, Eduardo Luiz. Transporte e homeostase Na+/K+  
sob condições de solicidade em feijão caupi. 2008. 140 f.  
Tese (Doutorado em Bioquímica) - Centro de Ciências, Departa-
mento de Bioquímica, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 
2008. 
  

3 Artigo de Periódicos  
SOBRENOME, Nome (autor). Título do artigo. Título do periódico, 
Local de publicação, número do volume, número do fascículo, 
página inicial-final, mês abreviado e ano.  
 
Exemplo:  
SILVA FILHO, Antônio Ribeiro da et al. Correlação da segmentação 
arterial esplênica com a anatomia de superfície. Revista do Colé-
gio Brasileiro de Cirurgiões, Rio de Janeiro, v. 35, n. 6, p. 406-410, 
ago. 2008.  
 
4 DOCUMENTOS ELETRÔNICOS  
- São essenciais as informações sobre o endereço eletrônico, 
apresentado entre os sinais os sinais < >, precedido da expressão 
‘Disponível em:’ e a data de acesso ao documento, precedida da 
expressão ‘Acesso em:’.  
 
4.1 Livro Eletrônico na Internet (Exemplos) 
SPYER, Juliano. Para entender a internet— Noções,  
práticas e desafios da comunicação em rede. São  
Paulo: Não Zero, 2009. 91 p. Disponível em: <http:// 
w w w . e s a l q . u s p . b r / b i b l i o t e c a / P D F /
Para_entender_a_Internet.pdf>. Acesso em: 20 mar.  
2010. 
 

4.2 Artigos de periódicos na Internet (Exemplos) 
MINTEM, Gicele Costa; VICTORA, Cesar Gomes; LIMA, Rosân-
gela da Costa. Fatores associados com conhecimento e prefe-
rências alimentares em crianças de 3-9 anos na cidade de Pe-
lotas, Brasil. Journal of Health & Biological Sciences, Fortale-
za, v. 1, n. 1, p. 27, jan. 2013. Disponível em: 
<http://201.20.109.36:2627/index.php/medicina/article/
view/14>. Acesso em: 10 mar. 2013. doi: http://
dx.doi.org/10.12662/2317-3076jhbs.v1i1.14.p27.2013.  
  
4.3 Artigos de jornais na Internet (Exemplos) 
SILVA, I. G. Pena de morte para o nascituro. O Estado de São 
Paulo, São Paulo, 19 set. 1998. Disponível em:<http://
www.providafamilia.org/pena_morte_nascituro.htm>. Acesso 
em: 19 set. 1998.  
 
4.4 Trabalho acadêmico na Internet 
GUILARDE, Adriana Oliveira. Fatores prognósticos clínico-
epidemiológicos de Febre Hemorrágica do Dengue no muni-
cípio de Goiânia. 2007. 87 f. Tese (Doutorado em Medicina 
Tropical) - Instituto De Patologia Tropical E Saúde Pública, 
Programa De Pós-Graduação Em Medicina Tropical, Universi-
dade Federal De Goiás, Goiás, 2007. Disponível em: <http://
p o s s t r i c t o s e n s u . i p t s p . u f g . b r / u p l o a d s / 5 9 /
original_TeseAdrianaGuilarde-2007.PDF>. Acesso em: 13 nov. 
2012. 
 
4.5 Eventos e Trabalhos publicados em Anais de  
Congressos (Exemplos)  
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.  
 
LIMA, Juliana S. Era uma vez a memória de um computador... 
(DE)vírus e pragas virtuais. In: VI SEMANA DE  
HUMANIDADES UFC/UECE, 6., 2009, Fortaleza. Memória e 
Devir... Fortaleza: UFC, 2009. 1 CD-ROM. 

 

DICA— FERRAMENTA PARA ELABORAÇÃO DE REFERÊNCIA 
MORE – Mecanismo On-line para elaboração de referências:  
http://www.rexlab.ufsc.br:8080/more  

http://201.20.109.36:2627/index.php/medicina/article/view/14
http://201.20.109.36:2627/index.php/medicina/article/view/14

