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A segunda edição da ABNT NBR 6023 foi 
publicada em 14 de novembro de 2018. 

 

A atual norma possui 68 páginas, 44 a 
mais do que a norma anterior, e apresenta 
como novidade exemplos de referências de 
documentos em redes sociais, bem como 
de outros documentos de acesso exclusivo 
em meio eletrônico.  



Principais modificações 

Tipografia 

As expressões abaixo devem ser grafadas 
em itálico, tal qual as palavras de origem 
inglesa, como e-book e online: 

In 

et al. 

[S. l.] 

[s. l.] 

[s. n.] 



 

Regras de Apresentação 
 

As referências devem ser alinhadas à 
margem esquerda, em espaçamento 
simples e separadas entre si por uma 
linha em branco de espaço simples. 



 
 Autoria e 

Indicação de responsabilidade  
 Quando houver quatro ou mais autores, 

convém indicar todos. Permite-se que 
se indique apenas o primeiro, seguido 
da expressão et al.; 

A indicação de responsabilidade deve 
ser apresentada de forma abreviada, no 
singular, em letras minúsculas e entre 
parênteses. Ex. (org.), (ed.), (coord.) 
entre outros. 

 



 
 

Indicação de responsabilidade 
  
 

Está permitida a inclusão do nome do 
orientador nas referências de trabalhos 
acadêmicos, como elemento complementar. 

 

RODRIGUES, Ana Lúcia Aquilas. Impacto de um 
programa de exercícios no local de trabalho 
sobre o nível de atividade física e o estágio de 
prontidão para a mudança de comportamento. 
Orientador: Mario Ferreira Junior. 2009. 
Dissertação (Mestrado em Fisiopatologia 
Experimental) – Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 



 
Título e subtítulo 

 Em títulos e subtítulos longos, podem-se 
suprimir as últimas palavras, desde que 
não seja alterado o sentido. A supressão 
deve ser indicada por reticências entre 
colchetes. 

 
 

GONSALVES, Paulo Eiró (org.). A criança: 
perguntas e respostas: médicos, psicólogos, 
professores, técnicos, dentistas [...]. Prefácio do 
Prof. Dr. Carlos da Silva Lacaz. São Paulo: 
Cultrix: Ed. da USP, 1971. 
 
O subtítulo tornou-se um elemento essencial. 
 



 
Local 

 
Para artigos publicados em revista sem 

local de publicação, informar a 

expressão sine loco, abreviada, em 

letras minúsculas e entre colchetes 

[s. l.] 

 



 
Editora 

 
 

O nome da editora e instituições 
responsáveis pela publicação deve ser 
indicado como aparece no documento, 
suprimindo-se as palavras que designam a 
natureza jurídica ou comercial (Ltda., 
S.A.). 

Quando a editora for também autor 
(pessoa jurídica), pode-se adotar, no 
campo Editora, a forma abreviada (ou 
sigla), desde que conste no documento. 

 



 
 

Eventos 
 
 

As reticências que abreviam os títulos 
dos eventos devem estar entre 
colchetes. 

 

 
Anais [...] 
Proceedings [...] 

 



Documentos de acesso exclusivo em 
meio eletrônico 

Os elementos essenciais são: autor, título da informação 
ou serviço ou produto, versão ou edição (se houver), 
local, data e descrição física do meio eletrônico. Quando 
necessário, acrescentam-se elementos complementares 
à referência para melhor identificar o documento. 

Twitter 
DIRETOR do SciELO, Abel Packer, apresenta hoje palestra na 4ª edição dos 
Simpósios Temáticos do Programa de Pós-Graduação em Química da UFMG. [São 
Paulo], 27 fev. 2015. Twitter: @redescielo. Disponível em: 
https://twitter.com/redescielo/status/571261986882899969. Acesso em: 5 
mar. 2015. 
 

Facebook 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Sistemas de armazenagem. 
São Paulo, 19 set. 2017. Facebook: ABNT Normas Técnicas @ABNTOfcial. 
Disponível em: 
https://www.facebook.com/ABNTOfcial/?hc_ref=ARRCZ0mN_XLGdpWXonecaR
O0ODbGisTE2siVEPgy_n8sEc1sYCO_qGLCqynp1lGE2-U&fref=nf. Acesso em: 21 
set. 2017. 
 
 



Documentos Online 
 Os brackets <> foram abolidos. Os hiperlinks devem ser 

informados diretamente após o termo “Disponível em:” 

 

 O DOI apresenta-se como elemento complementar (ou 
seja, não é obrigatório).  

Obs.: O DOI é obrigatório nas referências das dissertações e 
teses defendidas na UFU. 

DANTAS, José Alves et al. Regulação da auditoria em 
sistemas bancários: análise do cenário internacional e 
fatores determinantes. Revista Contabilidade & Finanças, 
São Paulo, v. 25, n. 64, p. 7-18, jan./abr. 2014. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1590/S1519-
70772014000100002. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S
1519-70772014000100002&lng=en&nrm=iso. Acesso 
em: 20 maio 2014. 
 



 
Entrevistas 

 Para entrevistas, o primeiro elemento 

deve ser o entrevistado. 

HAMEL, Gary. Eficiência não basta: as empresas 
precisam inovar na gestão. [Entrevista cedida a] 
Chris Stanley. HSM Management, São Paulo, n. 
79, mar./abr. 2010. Disponível em: 
http://www.revistahsm.com.br/coluna/gary-
hamel-e-gestao-na-era-da-criatividade/. 
Acesso em: 23 mar. 2017. 
 



 
Correspondências 

 As correspondências surgem como um item 
específico, trazendo como elementos essenciais: 
remetente (autor), título ou denominação, 
destinatário (se houver), precedido pela expressão 
Destinatário:, local, data e descrição física (tipo). 

PILLA, Luiz. [Correspondência]. 

Destinatário: Moysés Vellinho. Porto 

Alegre, 6 jun. 1979. 1 cartão pessoal. 

 



LEGISLAÇÃO EM MEIO ELETRÔNICO 

Os elementos essenciais são: JURISDIÇÃO ou CABEÇALHO DA 
ENTIDADE. Título e ementa, dados da publicação, endereço 
eletrônico e data de acesso. 
 
BRASIL. Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014. Reserva aos negros 
20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos 
[...]. Brasília, DF:  Presidência da República, 2014. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2014/lei/l12990.htm. Acesso em: 9 fev. 2019.  
 
Consulta direta no DOU 
BRASIL. Lei nº 13.696, de 12 de julho de 2018. Institui a política 
nacional de leitura e escrita. Diário Oficial da União: seção 1, 
Brasília, DF, ano 155, n. 134, p. 1, 13 jul. 2018. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal
=515&pagina=1&data=13/07/2018. Acesso em: 10 fev. 2019. 
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