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A norma NBR 6023, que não sofria alterações desde 2002 sofreu uma revisão 

e em 14 de novembro de 2018 foi lançada sua nova versão. 

Em termos de formatação pouca coisa mudou, a lista de referências manteve 

o formato que já possuía, ou seja, o alinhamento continua a esquerda, deve-se 

continuar utilizando a fonte corpo 12, o espaçamento permanece simples e ainda se 

deve colocar um espaço (um “ENTER”) entre uma referência e outra. Nada mudou 

também em relação à ordem a ser utilizada (alfabética), já que a IES utiliza citações 

no sistema autor/data, conforme a NBR10520 (que também sofrerá alterações, mas 

ainda não foi disponibilizada em sua nova versão). Uma das poucas novidades é que 

não há mais a possibilidade de se utilizar o traço em substituição ao autor em obras 

subsequentes. 

A nova NBR6023 agora trabalha com itens essenciais e complementares (em 

substituição a itens obrigatórios e opcionais). Ao se incluir itens complementares na 

lista de referências, estes devem ser incluídos em todas as referências do mesmo 

tipo. 

Em relação aos autores, mantém-se o sobrenome, nome, utilizando ponto e 

vírgula entre os autores. O prenome e sobrenomes intermediários podem ser 

abreviados, mas é necessário haver um padrão em toda a lista: ou se abrevia todos, 

ou não se abrevia nenhum.  A novidade é que quando houverem mais de três autores 

pode-se indicar o nome de todos (isto é recomendado pela norma), mas é facultada 

agora o uso da expressão et al que anteriormente era obrigatória nesses casos. 

Recomenda-se nesse caso que se estabeleça um padrão: ou usa et al sempre, ou 

nunca se utiliza. 

No caso de obras sem autor, a primeira palavra (exceto se for um artigo ou 

preposição, neste caso o artigo mais a segunda palavra) do título deve ser grafada 

com todas as letras em maiúsculas para posterior citação. 

Permanece a indicação de localização nos itens disponíveis online, mas não 

há mais a necessidade de indicar o endereço entre os sinais de menor e maior <>. A 

data de acesso permanece da mesma forma utilizando em sequência dia, mês 



abreviado (três primeiras letras e ponto, exceto maio que não se abrevia) e ano. Ex. 

19 nov. 2018. 

Seguem itens essenciais nos tipos de referências mais comumente utilizadas: 

 

Livro no todo 

Os elementos essenciais são: SOBRENOME, Nome. Título: Subtítulo. Número 

da edição (se houver). Local: Editora, ano. 

Exemplos: 

 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 6.ed. São Paulo: Atlas, 
2017. 
 
GAIO, Fernanda Mottin; MACHADO, Lucio Mauro Braga. A gestão nas empresas 
familiares: O papel do Secretário Executivo. Ilhas Maurício: NEA, 2017. 
 
MACHADO, Lucio Mauro Braga; KULLER, Camila Crevelim; SAUTCHUK, Cristiane 
de Souza. Organizando casamentos: Transformando sonhos em realidade. Ilhas 
Maurício: NEA, 2018. 
 
CROPPER, Steve; EBERS, Mark; HUXHAM, Chris; RING, Peter Smith. Handbook 
de relações interorganizacionais de Oxford. Porto Alegre: Bookman, 2014. 
ou 
CROPPER, Steve et al. Handbook de relações interorganizacionais de Oxford. 
Porto Alegre: Bookman, 2014. 
 
TULLIO, Leonardo (org.). Aplicações e princípios do sensoriamento remoto. 
Ponta Grossa: Atena, 2018. Disponível em: https://www.atenaeditora.com.br/wp-
content/uploads/2018/10/E-book-Aplica%C3%A7%C3%B5es-e-Princ%C3%ADpios-
do-Sensoriamento-Remoto-1.pdf. Acesso em: 20 nov. 2018. 
 

Parte de Livro 

 

Os itens essenciais permanecem os mesmos: SOBRENOME, Nome. Título 

da parte. In: SOBRENOME, Nome. Título da obra no todo. Número da edição (se 

houver). Local: Editora, ano. Indicação da Localização da Parte. 

Exemplos: 

 

HETEM JUNIOR, Annibal. Tópico Teórico: Frame-Buffer. In: HETEM JUNIOR, 
Annibal. Computação gráfica. Rio de Janeiro: LTC, 2006. p. 10-12. 
 
FRANCO, Carlos Manoel. Nanomateriais na Reabilitação de Património 
Arquitetónico. In: TULLIO, Franciele Braga Machado; TULLIO, Leonardo (org.). 



Gestão de projetos sustentáveis. Ponta Grossa: Atena, 2018. Disponível em: 
https://www.atenaeditora.com.br/wp-content/uploads/2018/10/E-book-
Gest%C3%A3o-de-Projetos-Sustent%C3%A1veis-1.pdf. Acesso em: 20 nov. 2018. 
 

 

Tese, dissertação, monografia 

 

Os elementos essenciais são: SOBRENOME, Nome. Título: Subtítulo. Ano 

da entrega. Tipo do trabalho (Curso) – Instituição, Local da apresentação, ano da 

apresentação. 

Exemplos: 

 

MACHADO, Lucio Mauro Braga. Plataformas Java e .Net: Um estudo comparativo. 
2008. Monografia (Especialização em Desenvolvimento de aplicações utilizando 
tecnologias de orientação a objetos) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 
Ponta Grossa, 2008. 
 
MACHADO, Kamila. O Professor e os desafios no ensino aprendizagem da 
criança espectro autista. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em 
Pedagogia) – Faculdade Sant’Ana, Ponta Grossa, 2016. Disponível em: 
https://www.iessa.edu.br/revista/index.php/tcc/article/view/58.  Acesso em: 20 nov. 
2018. 
 

Artigo de periódico 

 

Os elementos essenciais são: SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título 

do periódico. Local de publicação, numeração do ano e/ou volume, número e ou 

edição, páginas inicial e final, data ou período de publicação. 

Exemplos: 

 
SEKEFF, Gisela. O Emprego dos sonhos. Domingo, Rio de Janeiro, ano 26, n. 
1344, p. 30-36, fev. 2002. 
 
MACHADO, Lucio Mauro Braga. Manual para elaboração de trabalhos acadêmicos. 
Faculdade Sant’Ana em Revista, Ponta Grossa, Ed. Especial, p. 159-172, 2012. 
 
GONÇALVES, Franciane Braga Machado; DURAU, Karina. Alfabetização e 
letramento: Quando iniciar o processo de ensino da leitura e da escrita? Faculdade 
Sant’Ana em Revista, Ponta Grossa, v. 2, 2017. Disponível em: 
https://www.iessa.edu.br/revista/index.php/fsr/article/view/115/67 Acesso em 22 nov. 
2018. 
 



 
Trabalho apresentado em evento 

 

Os elementos essenciais são: SOBRENOME, Nome. Título do trabalho. In: 

TÍTULO DO EVENTO, número do evento., ano da realização, local do evento. Título 

do documento [...]. local da publicação: editora, ano da publicação. Páginas inicial e 

final. 

Exemplos: 

 

GONÇALVES, Carmen Diego. Estilo de pensamento na produção de conhecimento 
científico. In: CONGRESSO PORTUGUÊS DE SOCIOLOGIA, 4., 2000, Coimbra. 
Atas do [...]. Lisboa: Associação Portuguesa de Sociologia, 2000. p. 1-18. 
 
ZARATINI, Paulo; MACHADO, Lucio Mauro Braga. A Estatística como subsunçor 
para aprendizagem significativa na linguagem de programação C++. In: JORNADA 
CIENTÍFICA DOS CAMPOS GERAIS, 14., 2016, Ponta Grossa. Anais [...]. Ponta 
Grossa: IESSA, 2016. CD-ROM. 
 
SILVA, João Carlos; MACHADO, Patrícia Taborda da Cruz; MACHADO, Lucio 
Mauro Braga. Planejamento escolar. In: JORNADA CIENTÍFICA DOS CAMPOS 
GERAIS, 16., 2018, Ponta Grossa. Anais [...]. Ponta Grossa: IESSA, 2018. 
Disponível em: https://www.iessa.edu.br/revista/index.php/jornada/article/view/790. 
Acesso em: 25 nov. 2018 

 

Legislação 

 

São elementos essenciais: JURISDIÇÃO. Epígrafe e ementa transcrita 

conforme publicada. Dados de publicação. 

Exemplos: 

 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Rio de Janeiro: Roma 
Victor, 2002. 320p. 
 
BRASIL. Base nacional curricular comum (BNCC). Brasília: MEC/ CONSED/ 
UNDIME, 2016. Disponível em: http://historiadabncc.mec.gov.br/documentos/bncc-
2versao.revista.pdf. Acesso em: 25 nov. 2018. 
 

Vídeo online 

 

São elementos essenciais: Título. Local: editora, ano, unidade física. 

Responsável pela publicação. Dados de disponibilidade. Dados de acesso. 



Exemplo: 

 

CUIDANDO de quem cuida. Ponta Grossa: IESSA, 2018, 1 vídeo (8 min). Publicado 
pelo canal FaculdadeSantAna. Disponível em: https://youtu.be/dne23_7chpo. 
Acesso em: 27 nov. 2018 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRAS DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 6023: 

Informação e Documentação – Referências – Elaboração. Rio de Janeiro, 2018.  


