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Como citar referências

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

NBR 6023:2002 – Informação e documentação – Referências – Elaboração.

NBR 10522:1998 – Abreviação na descrição bibliográfica – Procedimento.

Artigo de Revista
GROHMANN, R.; SOUZA, L. S. de. A midiatização das jornadas de junho: o consumo na
rede. Ciberlegenda, Rio de Janeiro, n. 31, p. 134-143, 2014.

Livro
LÜDKE, M.; ANDRÉ, M.  Pesquisa em educação:  abordagens qualitativas. São Paulo:
EPU, 1986.

SEE/SP. Proposta Curricular do Estado de São Paulo. Caderno do Professor: Física.
Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, São Paulo, Apostila 3, p. 25-9, 2009.

Capítulo de livro
KÖPTKE, L. S. A análise da parceria museu-escola como experiência social e espaço de
afirmação do sujeito. In: GOUVÊA, G.; MARANDINO, M.; LEAL, M. C. (Orgs.). Educação
e Museu: a  construção  social  do  caráter  educativo  dos  museus  de  ciências.  Rio  de
Janeiro: Access, 2003, p. 107-128.

Tese e Dissertações (TCC)
REZENDE, M. V. Formação Inicial de professores de língua portuguesa para a era
digital. 2015. 230 f. Tese (Doutorado em Estudos da Linguagem) – Centro de Letras e
Ciências Humanas, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2015. Disponível em:
<http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000203858>. Acesso em: 26 jun.
2016.

Acesso eletrônico
HOUAISS,  A.  et  al.  Dicionário  eletrônico  houaiss  da  língua  portuguesa. Rio  de
Janeiro: Objetiva, 2001. 1 CD-ROM.

NASA  (America's  Space  Agency).  A  Super  Solar  Flare. 2008.  Disponível  em:
<http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2008/06may_carringtonflare/>.
Acesso em: 17 ago. 2011.

Eventos
MEGALE,  H.  Matéria  de  Bretanha:  da  França  ao  ocidente  da  Península  Ibérica.  In:
ENCONTRO  DE  ESTUDOS  ROMÂNICOS,  2,  1994,  Belo  Horizonte.  Anais... Belo
Horizonte: Departamento de Letras Românicas, 1995. p. 11-21.

Citação no texto:
As citações diretas, no texto, de até três linhas:
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Segundo  Sá  (1995,  p.  27),  “por  meio  da  mesma  arte  de  conversação”  podemos
compreender como a comunicação acontece.

As citações diretas, no texto, com mais de três linhas:
- devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda,
- com letra menor que a do texto utilizado e sem as aspas.

A teleconferência  permite  ao  indivíduo  participar  de  um encontro  nacional  ou
regional  sem a  necessidade de  deixar  seu  local  de origem.  Tipos  comuns de
teleconferência incluem o uso da televisão,  telefone, e computador. Através de
áudio-conferência,  utilizando a companhia local  de telefone, um sinal  de áudio
pode ser emitido em um salão de qualquer dimensão (NICHOLS, 1993, p. 181).

Citação com vários autores: et al.

Os  dados  obtidos  até  o  presente  momento  reforçam  a  percepção  da
inexistência de uma definição comum desses termos [educação não formal e
divulgação científica] tanto na bibliografia quanto entre os profissionais da área,
já que foi verificado o uso de critérios diferenciados para definição dos termos
em  estudo  [...]  o  que  demonstra  a  falta  de  uma  linguagem  comum  entre
aqueles que “pensam/praticam” atividades relacionadas a eles (MARANDINO
et al. 2003, p.11).

MARANDINO, M.; SILVEIRA, R. V. M.; CHELINI, M. J.; FERNANDES, A. B.; RACHID, V.;
MARTINS,  L.  C.;  LOURENÇO,  M.  F.;  FERNANDES,  J.  A.  e  FLORENTINO,  H.  A.  A
educação  não  formal  e  a  divulgação  científica:  o  que  pensa  quem  faz?  In:  IV
Encontro de Pesquisa em Educação em Ciências, Bauru, 2003.

Ênfase em partes da citação

“Desejo  de  criar  uma  literatura  independente,  diversa,  de  vez  que,  aparecendo  o
classicismo como manifestação de passado colonial.[...]” (CÂNDIDO, 1993, p. 12,  grifo
nosso).

Apud = citado por, conforme, segundo – pode, também, ser usada no texto. 

No modelo serial de Gough (1972 apud Nardi 1993, p. 5), o ato de ler...

As referências devem vir após o último elemento do texto. Devem estar em
ordem alfabética, sem recuo, na segunda linha, com alinhamento justificado.
Para destacar o título, pode-se utilizar itálico ou negrito.
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