Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Sistema de Bibliotecas

Guia para elaboração
de Referências
DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT

2019

SUMÁRIO
REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 4
PRINCIPAIS ELEMENTOS DE UMA REFERÊNCIA .......................................................... 4
Autoria .............................................................................................................................. 4
Autor ............................................................................................................................. 5
Autor entidade .............................................................................................................. 6
Autoria desconhecida ................................................................................................... 6
Título e subtítulo ............................................................................................................... 7
Informações de publicação para periódico (local, volume, número, páginas, mês, ano) . 7
Edição .............................................................................................................................. 9
Local e Editora ................................................................................................................. 9
Data................................................................................................................................ 10
Descrição física .............................................................................................................. 10
Séries e coleções ........................................................................................................... 11
Notas .............................................................................................................................. 11
MODELOS DE REFERÊNCIAS E CITAÇÕES .................................................................. 11
Artigos de periódicos ...................................................................................................... 11
Autor pessoal .............................................................................................................. 11
Organização como autor ............................................................................................ 12
Sem autoria ................................................................................................................ 13
Volume com suplemento ............................................................................................ 13
Número com suplemento ............................................................................................ 13
Volume em parte ........................................................................................................ 13
Número em parte ........................................................................................................ 14
Número sem volume................................................................................................... 14
Necessidade da indicação do tipo de artigo (carta, editorial, comentário) .................. 14
Artigos em meio eletrônico (CD-ROM, DVD, online, etc.) .......................................... 14
Livros e outras monografias ........................................................................................... 14
Elementos essenciais ................................................................................................. 15
Elementos complementares ....................................................................................... 15
Autor pessoal .............................................................................................................. 15
Autor entidade ............................................................................................................ 15
Sem autoria ................................................................................................................ 16
Editor, coordenador, organizador, compilador como autor ......................................... 16

Organização como autor ............................................................................................ 16
Parte de monografia ................................................................................................... 17
Parte de monografia em meio eletrônico .................................................................... 18
Correspondência ............................................................................................................ 18
Elementos essenciais ................................................................................................. 19
Elementos complementares ....................................................................................... 19
Correspondência disponível em meio eletrônico (disquete, CD-ROM, DVD, online e
outros) ........................................................................................................................ 19
Eventos .......................................................................................................................... 19
Considerado no todo .................................................................................................. 19
Considerado em parte (trabalho apresentado em evento) ......................................... 19
Trabalho apresentado em evento e divulgado em periódicos .................................... 20
Eventos em meio eletrônico (CD-ROM, DVD, online, etc.):........................................ 20
Trabalhos acadêmicos (tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, etc.) ......... 20
Elementos essenciais ................................................................................................. 20
Elementos complementares ....................................................................................... 21
Trabalhos acadêmicos em meio eletrônico (cd-rom, dvd, online, etc.) ....................... 22
OUTROS TIPOS DE MATERIAIS ..................................................................................... 23
Artigo de Jornal .............................................................................................................. 23
Artigo de jornal em meio eletrônico ............................................................................ 23
Documento audiovisual .................................................................................................. 24
Elementos essenciais ................................................................................................. 24
Elementos complementares ....................................................................................... 24
Documento jurídico ........................................................................................................ 24
Documento jurídico em meio eletrônico...................................................................... 25
Atos administrativos normativos ..................................................................................... 25
Documento cartográfico ................................................................................................. 26
Documento iconográfico................................................................................................. 26
Elementos essenciais ................................................................................................. 26
Elementos complementares ....................................................................................... 27
Documentos civis e de cartórios .................................................................................... 27
Elementos essenciais ................................................................................................. 27
Elementos complementares ....................................................................................... 27
Documento tridimensional .............................................................................................. 27
Elementos essenciais ................................................................................................. 27

Elementos complementares ....................................................................................... 28
Dicionários e similares ................................................................................................... 28
Entrevista ....................................................................................................................... 28
Material não publicado ................................................................................................... 28
Bula de remédio ............................................................................................................. 28
Patente ........................................................................................................................... 28
DOCUMENTO DE ACESSO EXCLUSIVO EM MEIO ELETRÔNICO ............................... 29
Base de Dados na Internet (acesso aberto ou fechado) ................................................ 29
Parte de uma base de dados na Internet.................................................................... 30
Blogs .............................................................................................................................. 30
Contribuição para um blog .......................................................................................... 30
Wikipédia........................................................................................................................ 30
Software na Internet ....................................................................................................... 30
Podcast .......................................................................................................................... 31
Twitter ............................................................................................................................ 31
Mensagem eletrônica ..................................................................................................... 31
Facebook ....................................................................................................................... 31
E-book ............................................................................................................................ 31
YouTube......................................................................................................................... 31
Canal .......................................................................................................................... 31
Comentário ................................................................................................................. 32

4
REFERÊNCIAS

A lista de referências consiste na relação das obras citadas no texto, que permite a
identificação de cada uma delas. Todas as obras citadas no trabalho têm que estar na
listagem das referências.
A organização da lista das referências depende do estilo adotado. Os modelos
apresentados estão de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) NBR 6023/2018.
As referências devem ser ordenadas alfabeticamente por autoria ou equivalente.
A lista deve ser alinhada à esquerda, espaço simples, e as referências separadas
entre si por um espaço simples em branco.
O recurso negrito, itálico ou sublinhado pode ser utilizado para dar destaque ao título
principal da publicação.
Formatação do título:
Margens
Tipo de letras (fonte)

Superior e Esquerda - 3 cm; Inferior e Direita - 2cm
Times New Roman ou Arial

Estilo de letras

Maiúsculas, negrito

Tamanho de letras

12

Alinhamento

Centralizado

Formatação do texto:
Margens
Espaçamentos
Tipo de letras (fonte)
Tamanho de letras
Alinhamento

Superior e Esquerda - 3 cm; Inferior e Direita - 2cm
Simples, com 1 espaço simples entre elas
Times New Roman ou Arial
12
Alinhadas à esquerda

PRINCIPAIS ELEMENTOS DE UMA REFERÊNCIA

A referência é constituída de elementos essenciais e, quando necessário, de
elementos complementares.
Os elementos essenciais são informações indispensáveis à identificação do
documento. Devem refletir os dados do documento referenciado. Informações acrescidas
devem seguir o idioma do texto em elaboração e não do documento referenciado.

Autoria

Para indicação dos nomes, pessoais ou entidades, deve ser utilizado o Código de
Catalogação Anglo-Americano vigente.
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Recomendamos o uso de gerenciadores de referências e citações como
Mendeley, Zotero, EndNote, entre outros.

Autor

Indica(m)-se o(s) autor(es), de modo geral, pelo último sobrenome, em maiúsculas,
seguido do(s) prenome(s) e outros sobrenomes, abreviado(s) ou não. Recomenda-se, tanto
quanto possível, o mesmo padrão para abreviação de nomes e sobrenomes, usados na
mesma lista de referências.

Número de autores

Os autores devem ser separados por ponto e vírgula, seguido de espaço. Até três
autores citar todos. Quatro ou mais autores, citar todos ou usar a expressão latina et al. (e
outros). Para esta opção citar o primeiro autor e a expressão et al. NÃO USAR vírgula antes
de et al.

a. Um autor
HALPERN, Scott D. ou HALPERN, S. D
b. Dois autores
HALPERN, Scott. D.; UBEL, Peter A. ou

HALPERN, S. D.; UBEL, P. A.

c. Três autores
DALHATU, Ibrahim; ONOTU, Dennis; ODAFE, Solomon ou
DALHATU, I.; ONOTU, D.; ODAFE, S.
d. Quatro ou mais autores
DALHATU, Ibrahim; ONOTU, Dennis; ODAFE, Solomon; ABIRI, O. ou
DALHATU, Ibrahim et al.
e. Editor, organizador, coordenador ou compilador como responsável pela
autoria
editor (ed.)
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organizador (org.)
coordenador (coord.)
compilador (comp.)
Obs.: letras minúsculas e no singular.
MINAYO, M. H. M. (ed.).
SANTIAGO, L. B. et al. (org.).
FALCÃO, D. V. S.; DIAS, C. M. S. B. (coord.).
ROBINSON, K. M.; ADKISSON, P.; WEINRICH, S. (comp.).

Autor entidade

As obras de responsabilidade de entidade (órgãos governamentais, empresas,
associações, congressos, seminários, etc.) têm entrada, de modo geral, pelo seu próprio
nome, por extenso, em ordem direta.
Quando a entidade tem uma denominação genérica, seu nome é precedido pelo
nome do órgão superior, ou pelo nome da jurisdição geográfica à qual pertence.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.
BRASIL. Ministério da Saúde.
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO. Faculdade de Ciências
Médicas e da Saúde.

Autoria desconhecida

Quando não há autor, iniciar a referência pelo título, ordenado alfabeticamente pela
primeira palavra significativa. A primeira palavra do título em letras maiúsculas. O termo
anônimo não deve ser usado em substituição ao nome do autor desconhecido, somente
quando o documento estiver assim assinado.
IDOSOS: um estudo sobre a construção do papel do cuidador.
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Título e subtítulo

O título e o subtítulo devem ser reproduzidos tal como figuram no documento,
separados por dois-pontos.
Títulos de periódicos podem ser escritos por extenso ou abreviados, com todas as
iniciais em maiúsculas e destacados de acordo com o recurso escolhido.
Para os títulos de livros, capítulos, artigos e outros, apenas a primeira letra da
primeira palavra (e os nomes próprios) deve ser em maiúscula.
Cuidar de idosos no contexto da família: questões psicológicas e sociais. (título
e subtítulo de livro)
Revista da Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba, (título de periódico)
Psicol. Reflex. Crít., (título de periódico abreviado)
Sobre Jean-Paul Sartre [título de artigo].

Informações de publicação para periódico (local, volume, número, páginas, mês,
ano)

a. para publicação periódica (revistas científicas ou de divulgação, boletins informativos e
jornais)
A localidade da editora deve ser indicada após o título do periódico entre vírgulas.
O volume em algarismos arábicos precedido por “v.” e entre vírgulas.
O número do fascículo indicado em algarismos arábicos precedido por “n.”, após o
volume e entre vírgulas.
Informar os números das páginas (inicial e final) onde o material citado se encontra
precedido por “p.” e entre vírgulas.
Podem ser indicadas as ilustrações pela abreviatura il., separada por vírgula da
descrição física. Se necessário, especificar o tipo de ilustração e indicar se é colorida ou
preto e branco, por meio das abreviaturas color, ou p&b.
O mês abreviado de acordo com o Anexo A da ABNT NBR 6023 e o ano de
publicação.
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Abreviatura dos meses
Português
janeiro
jan.
fevereiro
fev.
março
mar.
abril
abr.
maio
maio
junho
jun.
julho
jul.
agosto
ago.
setembro
set.
outubro
out.
novembro
nov.
dezembro
dez.
Francês
janvier
janv.
février
févr.
mars
mars
avril
avril
mai
mai
juin
juin
juillet
juil.
août
août
septembre
sept.
octobre
oct.
novembre
nov.
décembre
déc.

Espanhol
enero
enero
febrero
feb.
marzo
marzo
abril
abr.
mayo
mayo
junio
jun.
julio
jul.
agosto
agosto
septiembre
sept.
octubre
oct.
noviembre
nov.
diciembre
dic.
Inglês
January
Jan.
February
Feb.
March
Mar.
April
Apr.
May
May
June
June
July
July
August
Aug.
September
Sept.
October
Oct.
November
Nov.
December
Dec.

Italiano
genn.
febbr.
mar.
apr.
magg.
giugno
luglio
ag.
sett.
ott.
nov.
dic.
Alemão
Januar
Jan.
Februar
Feb.
März
März
April
Apr.
Mai
Mai
Juni
Juni
Juli
Juli
August
Aug.
September
Sept.
Oktober
Okt.
November
Nov.
Dezember
Dez.
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

GARRIDO, R.; MENEZES, P. R. Impacto em cuidadores de idosos com
demência atendidos em um serviço psicogeriátrico. Revista de Saúde Pública,
São Paulo, v. 38, n. 6, p. 835-841, mar. 2004.
GARRIDO, R.; MENEZES, P. R. Impacto em cuidadores de idosos com
demência atendidos em um serviço psicogeriátrico. Rev. Saúde Pública, São
Paulo, v. 38, n. 6, p. 835-841, mar. 2004. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003489102004000600012. Acesso em: 20 fev. 2016.
GARRIDO, R.; MENEZES, P. R. Impacto em cuidadores de idosos com
demência atendidos em um serviço psicogeriátrico. Revista de Saúde Pública,
São Paulo, v. 38, n. 6, p. 835-841, mar. 2004. DOI:
https://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102004000600012
GARRIDO, R.; MENEZES, P. R. Impacto em cuidadores de idosos com
demência atendidos em um serviço psicogeriátrico. Rev. Saúde Pública, São
Paulo, 8 mar. 2004. Epub ahead of print. DOI: https://dx.doi.org/10.1590/S003489102004000600012

Para um artigo online acrescentar as informações de acesso: número identificador
(Digital Object Identifier – DOI: código alfanumérico que identifica conteúdo em suporte
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digital) ou URL. Nesse caso deve se acrescentar a frase “Disponível em:” antes do
endereço do site. A data de acesso com a expressão “Acesso em: dia mês abreviado ano.”
Alguns periódicos oferecem acesso online aos artigos antes de comporem um
fascículo ou serem impressos. São chamados de publicação eletrônica antecipada
(advance online publication) ou ahead of print. Neste caso, deve-se inserir essa notificação
antes do DOI.

b. para livros, folhetos, manuais, guias, catálogos, dicionários e outros materiais

Edição

Quando houver uma indicação de edição, esta deve ser transcrita, pelas abreviaturas
do numeral ordinal e da palavra edição, ambas no idioma do documento. Indicar o número
e logo após ponto e a abreviatura da palavra edição. Não mencionar a 1ª edição. Indicamse emendas e acréscimos à edição, de forma abreviada. Exemplos: (4. ed.). (2nd ed.). (3.
ed. rev. ampl.).
Considerar a versão de documentos eletrônicos como equivalente à edição e
transcrevê-la como tal.

Local e Editora

O nome do local (cidade) de publicação deve ser indicado tal como figura no
documento.
No caso de homônimos de cidades, acrescenta-se o nome do estado, do país,
abreviado e entre vírgulas. Ex.: Brasília, DF; Brasília, MG.
Quando houver mais de um local para uma só editora, indica-se o primeiro ou o mais
destacado.
Quando a cidade não aparece no documento, mas pode ser identificada, indica-se
entre colchetes.
Não sendo possível determinar o local, utiliza-se a expressão sine loco, abreviada,
entre colchetes [S.l.].
O nome da editora deve ser indicado tal como figura no documento, abreviando-se
os prenomes e suprimindo-se palavras que designam a natureza jurídica ou comercial,
desde que sejam dispensáveis para identificação.
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Quando houver duas editoras, indicam-se ambas com seus respectivos locais
(cidades). Se as editoras forem três ou mais, indica-se a primeira ou a que estiver em
destaque.
Quando a editora não puder ser identificada, deve-se indicar a expressão sine
nomine, abreviada, entre colchetes [s.n.].
Quando a editora é a mesma instituição ou pessoa responsável pela autoria e já tiver
sido mencionadas, não é indicada.

New York, NY: Springer-Verlag.
Petrópolis, RJ: Vozes.
Porto Alegre, RS: ARTMED.
Santiago, Chile: LOM; [S.l.]: Temp.
Lanham, MD: The Scarecrow Press. (a página de rosto do livro apresenta: Lanham,
Maryland – Toronto – Plymouth, UK: The Scarecrow Press, Inc.).
São Paulo, SP: [s. n.]; Washington, DC: Author.

Data

A data de publicação deve ser indicada em algarismos arábicos. Por ser um
elemento essencial para a referência, sempre deve ser indicada uma data, seja da
publicação, distribuição, copirraite, impressão, apresentação de um trabalho acadêmico, ou
outra.
Se nenhuma data puder ser determinada, registra-se uma data aproximada entre
colchetes:
Os meses devem ser indicados de forma abreviada, no idioma original da publicação,
conforme anexo A da ABNT NBR 6023.

Descrição física

Pode-se registrar o número da última página, folha ou coluna de cada sequência,
respeitando-se a forma encontrada (letras, algarismos romanos e arábicos).
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Quando o documento for constituído de apenas uma unidade física, ou seja, um
volume, indica-se o número total de páginas ou folhas, seguido da abreviatura p. ou f.
Quando se referenciarem partes de publicações, mencionam-se os números das
folhas ou páginas inicial e final, precedidos da abreviatura v., ou outra forma de
individualizar a parte referenciada.

Séries e coleções

Indicam-se entre parênteses, os títulos das séries e coleções, separados, por vírgula,
da numeração, em algarismos arábicos, se houver. Exemplo: (Os Grandes Clássicos da
Literatura, Vol. 1).

Notas

Sempre que necessário à identificação da obra incluir notas com informações
complementares, ao final da referência, sem destaque tipográfico.
Para os trabalhos acadêmicos (tese de doutorado, dissertação de mestrado, trabalho
de conclusão de curso e outros) o título do trabalho deve ser destacado em negrito, itálico
ou sublinhado. Devem ser indicados em nota o tipo de documento (tese, dissertação,
trabalho de conclusão de curso, etc.), o grau, a vinculação acadêmica, o local e a data.

MODELOS DE REFERÊNCIAS E CITAÇÕES

Artigos de periódicos

Inclui partes de publicação periódica, artigo, comunicação, editorial, entrevista,
recensão, reportagem, resenha e outros. Os elementos essenciais são: autor, título do
artigo ou da matéria, subtítulo (se houver), título do periódico, subtítulo (se houver), local
de publicação, numeração do ano e/ou volume, número e/ou edição, tomo (se houver),
páginas inicial e final, e data ou período de publicação.

Autor pessoal
AUTOR, A. A.; AUTOR, B. B.; AUTOR, C. C. Título do artigo. Título da revista,
local, volume, número, página inicial e final do artigo, mês. ano.
Um autor
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HALPERN, Scott D. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. New
England Journal of Medicine, Massachusetts, v. 347, n. 4, p. 284-287, July 2002.
Citação no texto ou no final do parágrafo:
Halpern (2002) ou (HALPERN, 2002)

Dois autores
HALPERN, S. D.; UBEL, P. A. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients.
N. Engl. J. Med., Massachusetts, v. 347, n. 4, p. 284-287, July 2002.
Citação no texto ou no final do parágrafo:
Halpern e Ubel (2002) ou (HALPERN; UBEL, 2002)

Três autores
HALPERN, Scott D.; UBEL, Peter A.; CAPLAN, Arthur L. Solid-organ transplantation
in HIV-infected patients. New England Journal of Medicine, Massachusetts, v.
347, n. 4, p. 284-287, July 2002.
Citação no texto ou no final do parágrafo:
Halpern, Ubel e Caplan (2002) ou (HALPERN; UBEL; CAPLAN, 2002)

Quatro ou mais autores

HALPERN, Scott D. et al. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N.
Engl. J. Med., Massachusetts, v. 347, n. 4, p. 284-287, July 2002.
Citação no texto ou no final do parágrafo:
Halpern et al. (2002) ou (HALPERN et al., 2002)
ou
ROSE, M. E.; HUERBIN, M. B.; MELICK, J.; MARION, D. W. Regulation of
interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain
Res., Amsterdan, v. 935, n. 1-2, p. 40-46, May 2002.
Citação no texto ou no final do parágrafo:
Rose et al. (2002) ou (ROSE et al., 2002)

Organização como autor
AUTOR ENTIDADE. Título do artigo. Título da revista, local, volume, número,
página inicial e final do artigo, mês. ano
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PARKINSON STUDY GROUP. A randomized placebo-controlled trial of rasagiline in
levodopa-treated patients with Parkinson disease and motor fluctuation: the
PRESTO study. Arch. Neurol., Chicago, v. 62, n. 2, p. 241-248, 2005.
Citação no texto ou no final do parágrafo:
Parkinson Study Group (2005) ou (PARKINSON STUDY GROUP, 2005)

Sem autoria

Nas normas da ABNT a primeira palavra do título deve estar em maiúsculas.
TÍTULO do artigo. Título da revista, local, volume, número, página inicial-página
final, mês ano.

DOENÇA de Chagas: uma infecção tropical de interesse para o
radiologista. Radiol. Bras., São Paulo, v. 49, n. 6, p. 5-6, dez. 2016.
Citação no texto* ou no final do parágrafo:
(DOENÇA…, 2016)
*Neste caso a citação é usualmente colocada no final do parágrafo.

Volume com suplemento

GERAUD, G.; SPIERINGS, E. L.; KEYWOOD, C. Tolerability and safety of
frovatriptan with short- and long-term use for treatment of migraine and in
comparison with sumatriptan. Headache, St. Louis, v. 42, suppl. 2, p. S93-S99,
2002.

Número com suplemento
GLAUSER, T. A. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology, New
York, v. 58, n. 12, suppl. 7, p. S6-S12, June 2002.

Volume em parte
ABEND, S. M.; KULISH, N. The psychoanalytic method from an epistemological
viewpoint. Int. J. Psychoanal., London, v. 83, pt. 2, p. 491-495, Apr. 2002.
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Número em parte
AHRAR, K. et al. Development of a large animal model for lung tumors. J. Vasc.
Interv. Radiol., Reston, v. 13, n. 9, pt. 1, p. 923-928, Sept. 2002.
Número sem volume
BANIT, D. M.; KAUFER, H.; HARTFORD, J. M. Intraoperative frozen section
analysis in revision total joint arthroplasty. Clin. Orthop. Relat. Res., Philadelphia, n.
401, p. 230-238, Aug. 2002.

Necessidade da indicação do tipo de artigo (carta, editorial, comentário)

TOR, M.; TURKER, H. International approaches to the prescription of long-term
oxygen therapy. Eur. Respir. J., Copenhagen, v. 20, n. 1, p. 242, Dec. 2002. Carta.
LOFWALL, M. R. et al. Characteristics of older methadone maintenance (MM)
patients. Drug Alcohol Depend., Limerick, v. 66, suppl. 1, p. S105, 2002. Resumo.

Artigos em meio eletrônico (CD-ROM, DVD, online, etc.)
ALBUQUERQUE, E. R.; ALVES, E. F. Análise da produção bibliográfica sobre
qualidade de vida de portadores de feridas crônicas. Saúde e Pesquisa,
Maringá, v. 4, n. 2, p. 147-152, 2011. Disponível em:
http://www.cesumar.br/pesquisa/periodicos/index.php/saudpesq/article/viewArti
cle/1560. Acesso em: 17 out. 2014.
POLGREEN, P. M. et al. Risk factors for groin wound infection after femoral
artery catheterization: a case-control study. Infect. Control Hosp. Epidemiol.,
Thorofare, v. 27, n. 1, p. 34-37, 2006. Disponível em:
http://www.journals.uchicago.edu/ICHE/journal/issues/v27n1/2004069/2004069.
web.pdf. Acesso em: 5 jan. 2007.
VIEIRA, Cássio Leite; LOPES, Marcelo. A queda do cometa. Neo Interativa,
Rio de Janeiro, n. 2, inverno 1994. 1 CD-ROM.
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=S151970772014000100002&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 20 maio 2014.

Livros e outras monografias
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Monografia no todo – inclui livro e/ou folheto (manual, guia, catálogo, enciclopédia,
dicionário, etc.) e trabalhos acadêmicos (teses, dissertações, entre outros).
Os elementos essenciais são: autor(es), título, edição, local, editora e data de
publicação.
Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para
melhor identificar o documento.

AUTOR, A. A.; AUTOR, B. B.; AUTOR, C. C. Título do livro. edição. Cidade, Estado
ou País: Editora, ano.

Elementos essenciais
BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as conseqüências humanas. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 1999.

Elementos complementares
BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as conseqüências humanas. Tradução: Marcus
Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. 145 p. Título original: Globalization: the
human consequences. ISBN 85-7110495-6.

Autor pessoal
MURRAY, P. R. et al. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby, 2002.
Citação no texto ou no final do parágrafo:
Murray (2002) ou (MURRAY, 2002)

Autor entidade
BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: a
humanização como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as
instâncias do SUS. Brasília, DF, 2004.
Citação no texto ou no final do parágrafo:
Brasil (2004) ou (BRASIL, 2004)
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Sem autoria
PERFIL da administração pública paulista. 6. ed. São Paulo: FUNDAP, 1994. 317 p.
Inclui índice. ISBN 85-7285-026-0.
Citação no texto ou no final do parágrafo:
(PERFIL…, 2002)
*Neste caso a citação é usualmente colocada no final do parágrafo.

Editor, coordenador, organizador, compilador como autor

Entrada pelo nome do responsável (regra geral de autoria), seguida da abreviação,
no singular, do tipo de participação: organizador(es) USE (org.); editor(es) USE (ed.);
coordenador(es) USE (coord.).
EDITOR, A. A.; EDITOR, B. B.; EDITOR, C. C. (ed.). Título do livro. edição. Cidade,
Estado ou País: Editora, ano.

GILSTRAP, L. C.; CUNNINGHAM, F. G.; VANDORSTEN, J. P. (ed.). Operative
obstetrics. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 2002.
Citação no texto ou no final do parágrafo:
Gilstrap, Cunningham e Vandorsten (2002) ou (GILSTRAP; CUNNINGHAM;
VANDORSTEN, 2002)

Organização como autor

As obras de responsabilidade de entidade têm indicação, de modo geral, pelo seu
próprio nome, por extenso.
AUTOR ENTIDADE. Título do livro. edição. Cidade, Estado ou País: Editora, ano.
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AMERICAN OCCUPATIONAL THERAPY ASSOCIATION. Occupational
therapy manpower: a plan for progress. Rockville, MD, 1985. 84 p.
Citação no texto ou no final do parágrafo:
American Occupational Therapy Association (1985) ou (AMERICAN
OCCUPATIONAL THERAPY ASSOCIATION, 1985)
BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Tratamento
etiológico da Doença de Chagas. Brasília, DF, 1997. 32 p.
Citação no texto ou no final do parágrafo:
Brasil (1997) ou (BRASIL, 1997).
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Catálogo de teses da Universidade de São
Paulo, 1992. São Paulo, 1993. 467 p.
Citação no texto ou no final do parágrafo:
Universidade de São Paulo (1993) ou (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 1993)

Parte de monografia

Inclui capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma obra, com autor(es) e/ou
títulos próprios. Os elementos essenciais são: autor e título da parte, seguidos da expressão
In: ou Separata de:, e da referência completa da monografia no todo. No final da referência,
deve-se informar a descrição física da parte.

Elementos essenciais
NORCINI, J.; BEN-DAVID, M. F. Concepts in assessment. In: DENT, J.; HARDEN,
R.; HUNT, D. (ed.). A practical guide for medical teachers. 4th ed. London:
Elsevier, 2013. p. 285-291.

Elementos complementares
NORCINI, J.; BEN-DAVID, M. F. Concepts in assessment. In: DENT, J.; HARDEN,
R.; HUNT, D. (ed.). A practical guide for medical teachers. 4th ed. London:
Elsevier, 2013. p. 285-291. ISBN 9780702068911.
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SANTOS, F. R. A colonização da terra do Tucujús. In: SANTOS, F. R. História
do Amapá, 1º grau. 2. ed. Macapá: Valcan, 1994. p. 15-24.
STELLA, R. C. R.; PUCCINI, R. F. A formação profissional no contexto das
Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de medicina. In: PUCCINI, R. F.;
SAMPAIO, L. O.; BATISTA, N. A. A formação médica na Unifesp: excelência
e compromisso social. São Paulo: Editora Unifesp, 2008. p. 53–69.
RODRIGUES, Ana Lúcia Aquilas. Aspectos éticos. In: 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. 2009. Dissertação (Mestrado em Fisiopatologia Experimental)
– Faculdade de Medicina, Universidade de São Paul o, São Paulo, 2009. f. 1920.
LOBO, A. M. Moléculas da vida. Separata de: DIAS, A. R.; RAMOS, J. J. M.
(ed.). Química e sociedade: a presença da química na actividade humana.
Lisboa: Escobar, 1990. p. 49-62.

Parte de monografia em meio eletrônico
INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (Brasil). Estômago. In: INSTITUTO
NACIONAL DO CÂNCER (Brasil). Tipos de câncer. [Brasília, DF]: Instituto
Nacional do Câncer, 2010. Disponível em:
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/estomago/de
finicao. Acesso em: 18 mar. 2010.
MORFOLOGIA dos artrópodes. In: ENCICLOPÉDIA multimídia dos seres vivos.
[S. l.]: Planeta DeAgostini, c1998. CD-ROM 9.
POLÍTICA. In: DICIONÁRIO da língua portuguesa. Lisboa: Priberam Informática,
1998. Disponível em: http://www.priberam.pt/dlDLPO. Acesso em: 8 mar. 1999.
SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Tratados e organizações
ambientais em matéria de meio ambiente. In: SÃO PAULO (Estado). Secretaria
do Meio Ambiente. Entendendo o meio ambiente. São Paulo: Secretaria do
Meio Ambiente, 1999. v. 1. Disponível em:
http://www.bdt.org.br/sma/entendendo/atual.htm. Acesso em: 8 mar. 1999.

Correspondência

Inclui bilhete, carta, cartão, entre outros. Os elementos essenciais são: remetente
(autor), título ou denominação, destinatário (se houver), precedido pela expressão
Destinatário:, local, data e descrição física (tipo).
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Elementos essenciais
PILLA, Luiz. [Correspondência]. Destinatário: Moysés Vellinho. Porto Alegre, 6 jun.
1979. 1 cartão pessoal.

Elementos complementares
PILLA, Luiz. [Correspondência]. Destinatário: Moysés Vellinho. Porto Alegre, 6 jun.
1979. 1 cartão pessoal. Autografado.

Correspondência disponível em meio eletrônico (disquete, CD-ROM, DVD, online e
outros).
LISPECTOR, Clarice. [Carta enviada para suas irmãs]. Destinatário: Elisa e Tânia
Lispector. Lisboa, 4 ago. 1944. 1 carta. Disponível em:
http://www.claricelispector.com.br/manuscrito_minhasqueridas.aspx. Acesso em: 4
set. 2010.

Eventos

Inclui o conjunto dos documentos reunidos num produto final do próprio evento (atas,
anais, resultados, proceedings, entre outras denominações)

Considerado no todo
REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA, 20., 1997, Poços
de Caldas. Química: academia, indústria, sociedade: livro de resumos. São Paulo:
Sociedade Brasileira de Química, 1997.

Considerado em parte (trabalho apresentado em evento)
CHRISTENSEN, S.; OPPACHER, F. An analysis of Koza’s computational effort
statistic for genetic programming. In: FOSTER, J. A. et al. (ed.). EUROPEAN
CONFERENCE ON GENETIC PROGRAMMING, 5., 2002 Apr 3-5; Kinsdale,
Ireland. Proceedings [...]. Berlin: Springer, 2002. p. 182-191.
PADUA, S.; TABANEZ, M. Uma abordagem participativa para a conservação de
áreas naturais: educação ambiental na Mata Atlântica. In: CONGRESSO DE
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, 1997, Curitiba. Anais [...]. Curitiba, Paraná:
Universidade Livre do Meio Ambiente, Rede Nacional Pró Unidades de
Conservação e Instituto Ambiental do Paraná, 1997. v. 2, p. 371-379.
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Trabalho apresentado em evento e divulgado em periódicos
ALMEIDA, M. T. et al. Avaliação do professor realizada pelo aluno: impacto nas
práticas docentes. Rev. Bras. Educ. Méd., Rio de Janeiro, v. 35, n. 4, supl. 1, p.
141-142. Trabalho apresentado ao 49º Congresso Brasileiro de Educação Médica,
Belo Horizonte, 2011.
PROCEEDINGS of the Fifth Annual Therapeutic Apheresis Academy Educational
Conference. September 20-22, 2012. Charlottesville, Virginia, USA. J. Clin. Apher.
v. 28, n. 1, p. 1-86, 2013.

Eventos em meio eletrônico (CD-ROM, DVD, online, etc.):

GUNCHO, M. R. A educação a distância e a biblioteca universitária. In:
SEMINÁRIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, 10., 1998, Fortaleza. Anais
[...]. Fortaleza: Tec Treina, 1998. 1 CD-ROM.
SABROZA, P. C. Globalização e saúde: impacto nos perfis epidemiológicos das
populações. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA, 4., 1998, Rio
de Janeiro. Anais eletrônicos [...]. Rio de Janeiro: ABRASCO, 1998. Mesaredonda. Disponível em: http://www.abrasco.com.br/epirio98/. Acesso em: 17 jan.
1999.

Trabalhos acadêmicos (tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, etc.)

Elementos essenciais
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. 2009. Dissertação (Mestrado em
Fisiopatologia Experimental) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2009.
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Elementos complementares
RODRIGUES, A. L. A. 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. 82 f.
Dissertação (Mestrado em Fisiopatologia Experimental) – Universidade de São
Paulo, Faculdade de Medicina, São Paulo, 2009.

DOMENE, C. Cardiomiectomia com fundoplicatura parcial videolaparoscópica
no tratamento do megaesôfago não avançado. 1996. 104 p. Tese (Livredocência) - Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996.

PETESSE, M. L. Caracterização da ictiofauna da represa de Barra Bonita (SP) e
adaptação do Índice de Integridade Biótica (IIB). 2006, 256 f. Tese (Doutorado
em Ciências Biológicas) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências,
Rio Claro, 2006. Versões impressas e eletrônica.

MORGADO, M. L. C. Reimplante dentário. 1990. 51 f. Trabalho de Conclusão de
Curso (Especialização) - Faculdade de Odontologia, Universidade Camilo Castelo
Branco, São Paulo, 1990.

OLIVEIRA, J. B. Ultrafiltração venenosa modificada em pacientes submetidos à
revascularização miocárdica com circulação extracorpórea. 2001. 100 f.
Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2001.

PETESSE, M. L. Caracterização da ictiofauna da represa de Barra Bonita (SP) e
adaptação do Índice de Integridade Biótica (IIB). 2006, 256 f. Tese (Doutorado
em Ciências Biológicas) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências,
Rio Claro, 2006.
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Trabalhos acadêmicos em meio eletrônico (cd-rom, dvd, online, etc.)
MELLO, D. C. O acompanhante de criança submetida à cirurgia cardíaca:
possibilidades de atuação do enfermeiro. 2007. 57 f. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de
Enfermagem, 2007. Disponível em:
http://www.bdtd.uerj.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=751. Acesso em: 20
out. 2014.
MORGAN, J. C. VISIO/KINESIS: a mixed media installation and performance.
2001. 47 p. Tese (Doutorado) - California State University, Dominguez Hills,
2001. 1 CD-ROM.
COELHO, Ana Cláudia. Fatores determinantes de qualidade de vida física e
mental em pacientes com doença pulmonar intersticial: uma análise
multifatorial. 2009. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas) – Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Porto Alegre, 2009.
Disponível em:
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/16359/000695147.pdf?sequen
ce=1. Acesso em: 4 set. 2009.
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OUTROS TIPOS DE MATERIAIS

Artigo de Jornal

Inclui comunicações, editorial, entrevistas, recensões, reportagens, resenhas e
outros.
Os elementos essenciais são: autor, título, subtítulo (se houver), título do jornal,
subtítulo do jornal (se houver), local de publicação, numeração do ano e/ou volume, número
(se houver), data de publicação, seção, caderno ou parte do jornal e a paginação
correspondente. Quando não houver seção, caderno ou parte, a paginação do artigo ou
matéria precede a data.
LEAL, L. N. MP fiscaliza com autonomia total. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro,
p. 3, 25 abr. 1999.
LOPES, R. J. Com DNA, grupo acha nova espécie de humano na Ásia. Folha de
São Paulo, São Paulo, 25 mar. 2010, Folha Ciência, Caderno 8, p. 13.
OTTA, Lu Aiko. Parcela do tesouro nos empréstimos do BNDES cresce 566 %
em oito anos. O Estado de São Paulo, São Paulo, ano 131, n. 42656, 1 ago.
2010. Economia & Negócios, p. B1.
CRÉDITO à agropecuária será de R$ 156 bilhões até 2015. Jornal do
Commercio, Rio de Janeiro, ano 97, n. 156, p. A3, 20 maio 2014.

Artigo de jornal em meio eletrônico
GRADY, D. Jump in doctor visits and deaths in flu season. New York Times,
New York, Apr. 2008. Disponível em:
http://www.nytimes.com/2008/04/18/health/research/18flu.html. Acesso em: 19
dez. 2008. Research.
KELLY, R. Electronic publishing at APS: its not just online journalism. APS News
Online, Los Angeles, Nov. 1996. Disponível em:
http://www.aps.org/apsnews/1196/11965.html. Acesso em: 25 nov. 1998.
PROFESSORES terão exame para ingressar na carreira. Diário do Vale, Volta
Redonda, v. 18, n. 5877, 27 maio 2010. Caderno Educação, p. 41. Disponível
em:
http://www.bancadigital.com.br/diariodovale/reader2/Default.aspx?pID=1&eID=49
5&lP=38&rP=39&lT=page. Acesso em: 29 set. 2010.
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Documento audiovisual

Inclui imagens em movimento e registros sonoros nos suportes: disco de vinil, DVD,
blu-ray, CD, fita magnética, vídeo, filme em película, entre outros.
a) Filmes, vídeos, entre outros
Os elementos essenciais são: título, diretor e/ou produtor, local, empresa produtora
ou distribuidora, data e especificação do suporte em unidades físicas. Os elementos diretor,
produtor, local e empresa produtora ou distribuidora devem ser transcritos se constarem no
documento.
Elementos essenciais

OS PERIGOS do uso de tóxicos. Produção de Jorge Ramos de Andrade. São Paulo:
CERAVI, 1983. 1 fita de vídeo (30 min), VHS, son., color.

Elementos complementares
CENTRAL do Brasil. Direção: Walter Salles Júnior. Produção: Martire de ClermontTonnerre e Arthur Cohn. Intérpretes: Fernanda Montenegro, Marilia Pera, Vinicius
de Oliveira, Sônia Lira, Othon Bastos, Matheus Nachtergaele et al. Roteiro: Marcos
Bernstein, João Emanuel Carneiro e Walter Salles Júnior. [S. l.]: Le Studio Canal;
Riofilme; MACT Productions, 1998. 5 rolos de filme (106 min), son., color., 35 mm.

Documento jurídico

Inclui legislação, jurisprudência (decisões judiciais) e doutrina (interpretação dos
textos legais)
Legislação: compreende a Constituição, as emendas constitucionais e os textos
legais infraconstitucionais (lei complementar e ordinária, medida provisória, decreto em
todas as suas formas, resolução do Senado Federal) e normas emanadas das entidades
públicas e privadas (ato normativo, portaria, resolução, ordem de serviço, instrução
normativa, comunicado, aviso, circular, decisão administrativa, entre outros).
Os elementos essenciais são: jurisdição (ou cabeçalho da entidade, no caso de se
tratar de normas), título, numeração, data e dados da publicação. No caso de Constituições
e suas emendas, entre o nome da jurisdição e o título, acrescenta-se a palavra Constituição,
seguida do ano de promulgação, entre parênteses.
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BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário
Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002. PL
634/1975.
SÂO PAULO (Estado). Decreto nº 42.822, de 20 de janeiro de 1998. Lex:
coletânea de legislação e jurisprudência, São Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 1998.
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil.
Organizado por Cláudio Brandão de Oliveira. Rio de Janeiro: Roma Victor, 2002.
320 p.

Documento jurídico em meio eletrônico
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm. Acesso em:
26 ago. 2016.
CURITIBA. Lei nº 12.092, de 21 de dezembro de 2006. Estima a receita e fixa a
despesa do município de Curitiba para o exercício financeiro de 2007. Curitiba:
Câmara Municipal, [2007]. Disponível em:
http://domino.cmc.pr.gov.br/contlei.nsf/98454e416897038b052568fc004fc180/e5
df879ac6353e7f032572800061df72. Acesso em: 22 mar. 2007.
BRASIL. Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a
organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma
Administrativa, e dá outras providências. In: VADE mecum. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, 2007. 1 CD-ROM, p. 1-90.

Atos administrativos normativos

Inclui ato normativo, aviso, circular, contrato, decreto, deliberação, despacho, edital,
estatuto, instrução normativa, ofício, ordem de serviço, parecer, parecer normativo, parecer
técnico, portaria, regimento, regulamento e resolução, entre outros. Os elementos
essenciais são: jurisdição ou cabeçalho da entidade (em letras maiúsculas); epígrafe: tipo,
número e data de assinatura do documento; ementa; dados da publicação.
Quando necessário, acrescentam-se ao final da referência, como notas, elementos
complementares para melhor identificar o documento, como: retificações, ratificações,
alterações, revogações, dados referentes ao controle de constitucionalidade, vigência,
eficácia, consolidação e atualização.
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CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE (Rio de Janeiro). Deliberação nº
05/CES/SES, de 6 de junho de 1997. Aprova o Regimento Interno do Conselho
Estadual de Saúde. Diário Oficial [do] Estado do Rio de
Janeiro: parte 1: Poder Executivo, Niterói, ano 23, n. 139, p. 29-31, 30 jul. 1997.
BRASIL. Ministério da Educação. Ofício circular 017/MEC. Brasília, DF:
Ministério da Educação, 26 jan. 2006. Assunto: FUNDEB.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. Conselho Universitário.
Resolução nº 01/2007, de 29 de março de 2007. Dispõe sobre a criação da
modalidade Bacharelado do Curso de Graduação em Educação Física.
Uberlândia: Conselho Universitário, 2007. Disponível em:
http://www.reitoria.ufu.br/consultaAtaResolucao.php?tipoDocumento=resolucao&
conselho=TODOS&anoInicioBusca=2007&anoFimBusca=2007&entrada=&pag=1
. Acesso em: 20 set. 2007.

Documento cartográfico
Inclui atlas, mapa, globo, fotografia aérea entre outros. As referências devem
obedecer aos padrões indicados para outros tipos de documentos, quando necessário.
Elementos essenciais: autor(es), título, local, editora, data de publicação, designação
específica e escala.

BRASIL e parte da América do Sul. São Paulo: Michalany, 1981. 1 mapa. Escala
1:600.000.
INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO (São Paulo, SP). Projeto Lins
Tupã: foto aérea. São Paulo, 1986. 1 fotografia aérea. Escala 1:35.000. Fx 28, n.
15.

Documento iconográfico

Inclui pintura, gravura, ilustração, fotografia, desenho técnico, diapositivo, diafilme,
material estereográfico, transparência, cartaz, entre outros. Os elementos essenciais são:
autor, título, data e especificação do suporte. Em obras de arte, quando não existir o título,
deve-se indicar a expressão Sem título, entre colchetes.

Elementos essenciais
KOBAYASHI, K. Doença dos xavantes. 1980. 1 fotografia.
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Elementos complementares
SAMÚ, R. Vitória, 18,35 horas. 1977. 1 gravura, serigraf., color., 46 × 63 cm.
Coleção particular.
FERRARI, León. [Sem título]. 1990. Pintura, pastel e tinta acrílica sobre madeira,
160 × 220 × 5 cm.

Documentos civis e de cartórios

Os elementos essenciais são: jurisdição; nome do cartório ou órgão expedidor; tipo de
documento com identificação em destaque; data de registro, precedida pela expressão
Registro em:

Elementos essenciais
SOROCABA (SP). Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito
de Sorocaba. Certidão de nascimento [de] José da Silva. Registro em: 5 ago.
1980.

Elementos complementares

SOROCABA (SP). Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito
de Sorocaba. Certidão de nascimento [de] Maria da Silva. Registro em: 5 ago.
1980. Certidão registrada às fls. 170 do livro n. 246 de assentamento de nascimento
n. 51602. Data de nascimento: 5 ago. 1980.

Documento tridimensional

Inclui esculturas, maquetes, objetos (fósseis, esqueletos, objetos de museu,
animais empalhados e monumentos), entre outros. Os elementos essenciais são: autor
(criador, inventor, entre outros), título (quando não existir, deve-se atribuir uma
denominação, entre colchetes), local, produtor ou fabricante, data e especificação do
documento tridimensional.

Elementos essenciais
DUCHAMP, Marcel. Escultura para viajar. 1918. 1 escultura variável, borracha
colorida e cordel.
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Elementos complementares
DUCHAMP, Marcel. Escultura para viajar. 1918. 1 escultura variável, borracha
colorida e cordel. Original destruído. Cópia por Richard Hamilton, feita por ocasião
da retrospectiva de Duchamp na Tate Gallery (Londres) em 1966. Coleção de
Arturo Schwarz. Título original: Sculpture for travelling.

Dicionários e similares
FILAMIN. In: DORLAND's illustrated medical dictionary. 29. ed. Philadelphia: W. B.
Saunders; 2000; p. 675.

Entrevista
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-naera-da-criatividade/. Acesso em: 23 mar. 2017.

Material não publicado
TIAN, D. et al. Signature of balancing selection in Arabidopsis. Proc. Natl. Acad.
Sci. USA. No prelo

Bula de remédio
RESPRIN: comprimidos. Responsável técnico Delosmar R. Bastos. São José dos
Campos: Johnson & Johnson, 1997. Bula de remédio.

Patente
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