
Aula teórica NBR 6023 – Referências 

 

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

Esta norma estabelece os elementos a serem incluídos em referências; fixa a ordem 
dos elementos das referências; orienta a preparação e compilação de referências de 
material utilizado. 

 

• Referência: Trata-se de uma lista que reúne os documentos (livros, folhetos, 
jornais, revistas etc), ou partes deles, utilizados no decorrer do trabalho.  

 

 

Ordenação das referências 

Em ordem ALFABÉTICA de acordo com os sobrenomes dos autores. 

As referências devem ser reunidas no final do trabalho, do artigo ou do capítulo, em 
uma única ordem alfabética.  

Exemplo: 

Referências 

GOMES, L. G. F. F. Novela e sociedade no Brasil. Niterói: EdUFF, 1998. 137p., 21 
cm. (Coleção Antropologia e Ciência e Política, 15). Bibliografia: p.131-132. ISBN:85-
228-0268-8. 

RUMBAUGH, J. et al. Modelagem e projetos baseados em objetos. Rio de 
Janeiro: Campus,1994. 300p.  

 

 

Modelos de Referências 

 Livros  

SOBRENONOME DO AUTOR, Prenomes do autor. Título: subtítulo. Número + ed. 
(número da edição) Local de publicação: Editora, ano de publicação.  

 

Exemplo: 

KOTLER, Philip. Administração de marketing. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1993. 

 

 



 Artigos de revistas 

 

SOBRENONOME DO AUTOR, Prenomes do autor. Título do artigo: subtítulo. Titulo 
da publicação, Local de publicação, número do volume, número do fascículo, 
paginação inicial e final, período.  

 

Exemplo: 

BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Incompetência:  confidence building por trás de 
20 anos de quase estagnação da América. Revista de Economia Política, São 
Paulo, v. 21, n.1, p. 141-166, jan./mar. 2001. 

 

 Materiais em meio eletrônico (INTERNET) 

 

Para realizar referências de livros e periódicos situados na internet, mantemos a 
estrutura da referência dos mesmos e acrescentamos no final as expressões: 

Disponível em: <endereço do site>. Acesso em: (data) 

 

Exemplo:  

KOOGAN, A.; HOUAISS, A. (Ed.). Enciclopédia e dicionário  digital 98. Direção 
geral de André Koogan Breikmam. São Paulo: Delta: Estadão, 1998. . Disponível 
em: http://www.terra.com.br/virtualbooks/freebook/port/Lport2/navionegreiro.htm. 
Acesso em: 10 jan. 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercícios – NBR 6023 
 
Faça as referências destes materiais: 
 
 
Tem-se as seguintes informações sobre determinado livro: 
Título: A árvore que não deu frutos 
Edição: décima quarta 
Local de publicação: São Paulo 
Ano de publicação: 2008 
Autor: José Augusto da Silva 
Editora: Atlas 
 
 
 
 
Tem-se as seguintes informações sobre determinado livro: 
Título: O leitor e o livro: relações imateriais 
Edição: não existe 
Local de publicação: Rio de Janeiro 
Ano de publicação: 1998 
Autor: Antonia Maria da Silva 
Editora: Triângulo 
 
 
 
 
Tem-se as seguintes informações sobre determinado artigo de periódico: 
 
Título do artigo: As enzimas e o corpo 
Título da Revista: Revista Brasileira de Biologia 
Local de publicação: Porto Alegre 
Ano de publicação: 2002 
Autor: Carlos Silveira 
Volume da revista: 15 
Número da revista: 5 
 
 
 

Tem-se as seguintes informações sobre determinado livro encontrado em meio 
eletrônico: 
Título: Uns braços 
Autor: Machado de Assis 
Edição: não tem 
Local de publicação: São Paulo 
Ano: 1965 
Editora: Átomo 
Site em que o material se encontrava disponível: http://www.dominiopublico.gov.br 
Data do acesso ao site: 12 abr. 2007. 
 


