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A nova norma NBR 6023, veio para suprir lacunas que existiam na 

antiga norma de 2002, que não contemplava os novos formatos de 

documentos que surgiram após a sua publicação. 

Para facilitar, elaboramos o guia rápido focado nas principais 

mudanças e nos pontos mais utilizados. 
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• COMO ERA? 

Alinhada à margem esquerda , espaçamento simples, 

separadas entre si por um espaço duplo. 

• COMO FICOU? 

Alinhada à margem esquerda, espaçamento simples, 

separadas entre si por uma linha em branco de espaço 

simples. 
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LISTA DE REFERÊNCIA: 



As expressões ‘’in’’, ‘’et al.’’ e ‘’[S.l.]’’ e as palavras de 

origem inglesa (E-book, online), passaram a ser destacadas 

em itálico. 

 
 

 

Os hiperlink’s perderam os sinais de abertura e fechamento 

‘’<>’’ 

Disponível em: 

http://www.unifenas.br/pesquisa/manualmetodologia/normasdepublicacoes.pdf. 

Acesso em: 07 jan. 2019. 
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EXPRESSÕES EM ITÁLICO: 

HIPERLINK: 

http://www.unifenas.br/pesquisa/manualmetodologia/normasdepublicacoes.pdf


Na nova NBR 6023, o DOI apresenta-se como elemento 

complementar à referência para melhor identificar o 

documento. 
 

 

 
 

Nas referências de trabalhos acadêmicos, pode-se incluir o 

nome do orientador (elemento complementar). 
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DOI: 

NOME DO ORIENTADOR: 



Quando houver quatro ou mais autores, convém indicar 

todos. Permite-se que se identifique apenas o primeiro, 

seguido da expressão et al. 

O trabalho deverá estar padronizado de acordo com forma 

escolhida. 
 

• Convém que se padronizem os prenomes e sobrenomes 

para o mesmo autor, quando aparecerem de formas 

diferentes em documentos distintos. 
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Et al (mais de 3 autores): 



A nova NBR6023 apresenta regras para referenciar novos 

formatos de documentos. Seguem exemplos: 

 
 
 

OLIVEIRA, José P. M. Repositório digital da UFRGS é 

destaque em ranking internacional. Maceió, 19 ago. 2011. 

Twitter: @biblioufal. Disponível em: 

http://twitter.com/#!/biblioufal. Acesso em: 20 ago. 2011. 
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NOVOS FORMATOS: 

TWITTER: 

http://twitter.com/#!/biblioufal


ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Sistemas de 

armazenagem. São Paulo, 19 set. 2017. Facebook: ABNT 

Normas Técnicas @ABNTOficial. Disponível em: 

https://www.facebook.com/ABNTOficial/?hc_ref=ARRCZOmN

_XLGdpWXonecaRO0ODbGisTE2siVEPgy_n8sEc1sYCO_qGLCqyn

p1lGE2-U&fref=nf. Acesso em: 21 set. 2017. 
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FACEBOOK: 

https://www.facebook.com/ABNTOficial/?hc_ref=ARRCZOmN_XLGdpWXonecaRO0ODbGisTE2siVEPgy_n8sEc1sYCO_qGLCqynp1lGE2-U&fref=nf
https://www.facebook.com/ABNTOficial/?hc_ref=ARRCZOmN_XLGdpWXonecaRO0ODbGisTE2siVEPgy_n8sEc1sYCO_qGLCqynp1lGE2-U&fref=nf
https://www.facebook.com/ABNTOficial/?hc_ref=ARRCZOmN_XLGdpWXonecaRO0ODbGisTE2siVEPgy_n8sEc1sYCO_qGLCqynp1lGE2-U&fref=nf
https://www.facebook.com/ABNTOficial/?hc_ref=ARRCZOmN_XLGdpWXonecaRO0ODbGisTE2siVEPgy_n8sEc1sYCO_qGLCqynp1lGE2-U&fref=nf
https://www.facebook.com/ABNTOficial/?hc_ref=ARRCZOmN_XLGdpWXonecaRO0ODbGisTE2siVEPgy_n8sEc1sYCO_qGLCqynp1lGE2-U&fref=nf


MENDONÇA, Lenny; SUTTON, Robert. Como obter sucesso na 

era do código aberto. Entrevistado: Mitchekk Baker. HSM 

Management, São Paulo, ano 12, v. 5, n. 70, p. 102-106, 

set./out. 2008. 

 
 

 

PILLA. Luiz. [Correspondência]. Destinatário: Moysés 

Vellinho. Porto Alegre, 6 jun. 1 cartão postal 
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ENTREVISTAS: 

CORRESPONDÊNCIAS: 



(35) 3299-3109 

biblioteca@unifenas.br 
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AINDA FICOU EM DÚVIDAS?  

ESTAMOS À DISPOSIÇÃO! 


