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• Parte de Livro
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rata)
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• Informações retiradas da Internet
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• CD ROM
• Abreviatura dos meses de acordo com a lín-

gua



Livro Indice topo   
  SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título: subtítulo se houver (opcianal). Número da 
edição (quando é a primeira edição, geralmente não é mencionado na publicação, mas se 
houver, na referência bibliográfica nunca deverá existir esta informação). Cidade: Nome da 
editora, ano de publicação. Número total de páginas.Se existir um nome que destingue o grau 
de parentesco ele deverá ser mencionado logo em seguida do nome da família. A partir de 04 
autores menciona-se apenas o primeiro autor e em seguida a expressão et al. (que é abreviada 
da expressão et alli, e significa ‘e outros’).
Exemplos:
01 autor
CRETELLA JÚNIOR, José. Prática do processo administrativo. São Paulo: Revista dos Tri-
bunais, 1988. 184 p.
2 autores
MIRANDA JÚNIOR, Darcy Arruda; KUGELMAS, Alfredo Luiz. Lei de luvas: jurisprudên-
cia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. 436 p.
3 autores
AIACHE, J. M.; AIACHE, S.; RENOUX, R. Iniciação ao conhecimento do medicamento. 2. 
ed. São Paulo: Organização Andrei, 1998. 377 p.
A partir de 04 autores menciona-se apenas o primeiro autor e em seguida a expressão et al.
JANICAK, Philip G. et al. Princípios e prática da psicofarmacoterapia. Rio de Janeiro: 
Medsi, 1996. 540 p

Parte de Livro 
Indice
  Capítulo de livro com autores diferentes 
SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título do capítulo. In: ÚLTIMO SOBRENOME DO 
AUTOR, Nome. Título do livro: subtítulo se houver. Número da edição. Cidade: Nome da 
editora, ano de publicação. p. número da página ou intervalo utilizado.
Exemplo:
MAYER, Robert J. Neoplasias do esôfago e do estômago. In: ISSELBACHER, Kurt J. et al 
(Ed.) Harrison: medicina interna. 13. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 1995. cap. 253, p. 
1450-1454.

Capítulo de livro com o mesmo autor (para facilitar é possível utilizar o traço sublinear com 
06 toques, identificando a repetição do autor).
SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título do capítulo. In: ______. Título: subtítulo se hou-
ver. Número da edição. Cidade: Nome da editora, ano de publicação. Número da página ou 
intervalo utilizado.
Exemplo:
MORAES, Luís Carlos Silva de. Competência legislativa. In: ______. Curso de direito ambi-
ental. São Paulo: Atlas, 2002. cap. 2, p.54-68.
    
Parte de publicação periódica (artigo; separata)
     Os meses seguem regras específicas de acordo com a língua do texto, de acordo com a 
tabela abaixo. Na Língua Portuguesa são abreviados até a terceira letra, exceto maio. SO-
BRENOME DO AUTOR, Nome. Título do artigo: subtítulo se houver. Nome do periódico, 
cidade, v. , n. , p. inicial – final, mês ano. Exemplo:
BEST, K. J.; REIFFERSCHEID, K. J. Motivos do surgimento das drosses na produção de 
ferro fundido nodular. Fundição e Serviços, São Paulo, v. 14, n.132, p. 16-30, dez. 2003.

  Teses, Dissertações e Monografias
  Tese
SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título: subtítulo se houver.



Ano de defesa. Número total de folhas. Tese (Doutorado em ‘ área desenvolvida’) – Nome 
da Faculdade, Nome da Universidade, cidade da Instituição, ano. 
Exemplo:
ASSINE, Mário Luis. Aspectos da estratigrafia das seqüências pré-carboníferas da Bacia do 
Paraná no Brasil. 1996. 207 f. Tese (Doutorado em Geologia Sedimentar) – Faculdade de 
Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996.

Dissertação
SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título: subtítulo se houver. Ano de defesa. Número 
total de folhas. Dissertação (Mestrado em ‘ área da pesquisa’) – Nome da Faculdade, Nome 
da Universidade, cidade da Instituição, ano.
Exemplo:
DEMARCHI, Clovis. Medida liminar em mandado de segurança no Direito Educacional. 
1998. 166f. Dissertação (Mestrado em Ciência Jurídica) – Faculdade de Direito, Universi-
dade do Vale do Itajaí, Itajaí, 1998.

Monografia
SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título: subtítulo se houver. Ano de defesa. Número 
total de folhas. Monografia (Especialização em ‘área da pesquisa’) – Nome da Faculdade, 
Nome da Universidade, cidade da Instituição, ano.
Exemplo:
JARRETTA, Cláudio Natal. Perícia contábil: um estudo contributivo ao aperfeiçoamento 
do conteúdo programático aplicável ao curso de Ciências Contábeis. 1996. 59 f. Monografia 
(Especialização em Ciências Contábeis) – Faculdade de Ciências Humanas, Universidade de 
Marília, Marília, 1996.
   
  Artigo publicado em evento
  SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título do artigo: subtítulo se houver. In: NOME DO 
EVENTO, número de edição do evento em algarismo arábico correspondente à sua edição (a 
partir da segunda ocorrência)., ano da realização do evento, cidade de realização do evento. 
Tipo de publicação... (Anais ou Resumos ou Proceedings) Cidade de publicação: Instituição 
editora, ano de publicação. p. inicial – final do artigo. 
Exemplo:
CARVALHO, Margarida M. Utilização de sistemas silvipastoris. In: SIMPÓSIO SOBRE 
ECOSSISTEMA DE PASTAGENS, 3., 1997, Jaboticabal. Anais... Jaboticabal: UNESP, 
1997. p. 164-207. 
   
  Informações retiradas da Internet  
  Publicação apenas via Internet
Quando a informação está disponível apenas na Internet, segue o seguinte padrão: 
ÚLTIMO SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título: subtítulo se houver. Disponível em: 
<URL completa>. Acesso em: dia mês (abreviado até a terceira letra, exceto maio) ano.
Exemplo:

Publicação impressa em papel e via Internet 
Quando está disponível em versão impressa faz-se primeiro a referência da publicação em 
papel (geralmente são publicações periódicas) e depois menciona o acesso através da Inter-
net.

ÚLTIMO SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título: subtítulo se houver. Nome do periódi-
co, cidade, v. , n. , p. inicial – final, mês(abreviado até a terceira letra, exceto maio) ano. 
Disponível em: <URL completa>. Acesso em: dia mês (abreviado até a terceira letra, exceto 
maio) ano.



Exemplo:
TEMPORAO, José Gomes. O mercado privado de vacinas no Brasil: a mercantilização no 
espaço da prevenção. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.19, n.5, set./out. 2003. Disponív-
el em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2003000500011
&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 9 fev. 2003.
  
  Imagem (fita de vídeo ou DVD)
  Título: subtítulo se houver. Produção de (nome em seqüência direta). Cidade: Produtora, 
ano. Especificação do tipo de suporte – fita de vídeo ou DVD).
Se houver necessidade, acrescentam-se informações que poderão contribuir para identifica-
ção do material, como por exemplo, o tempo de duração, colorido etc. 
Exemplo:
AGROTURISMO: um novo conceito de negócio. Produção de Engº Marcos Orlando de 
Oliveira. Vitória: SEBRAE, 1999. 1 videocassete. (61 min).
 
  CD ROM
  GOODMAN & Gilman’s: the farmacological basis of therapeutics. 9th ed. New York: 
McGraw-Hill, 1996. 1 CD-ROM
 
Abreviatura dos meses de acordo com a língua
Mês Português Espanhol Italiano Francês Inglês Alemão
Janeiro jan. enero genn. janv. Jan. Jan. 
Fevereiro fev. feb. febbr. févr. Feb. Feb. 
Março mar. marzo mar. mars Mar. März
Abril abr. abr. apr. avril Apr. Apr. 
Maio maio mayo magg. mai May Mai
Junho jun. jun. giugno juin June Juni
Julho jul. jul. luglio juil. July Juli
Agosto ago. agosto ag. août Aug. Aug. 
Setembro set. sept. sett. sept. Sept. Sept.
Outubro out. oct. ott. oct. Oct. Okt. 
Novembro nov. nov. nov. nov. Nov. Nov.
Dezembro dez. dic. dic. déc. Dec. Dez. 

   
 É importante destacar duas características marcantes na menção aos meses:
Em função da quantidade de caracteres, alguns meses são abreviados e sempre deverá apa-
recer o ponto “.” indicando ser uma palavra abreviada e, consequentemente quando a palavra 
aparecer inteira sem abreviação, deverá também estar sem o ponto.
A letra inicial varia de minúscula para maiúscula de acordo com a língua do texto, por tanto 
é essencial observar a tabela 


