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CONCEITO - Listagem de todo o material e informações que foram usadas para escrever o trabalho. Deve-se ter o 
cuidado de listar apenas o que realmente foi usado, evitando uma listagem inchada e com informações não 
específicas sobre as fontes de pesquisa. Em trabalhos do Ensino superior, convencionou-se a usar “Bibliografia” para 
listar todo um universo que foi pesquisado e lido. Usa-se também o termo Bibliografia para se designar uma lista de 
indicação de leitura para um curso, um estudo ou similar. 

 
Esta listagem deve ser feita em ordem alfabética, tomando-se como referência o sobrenome do autor.  
 
Formatação: 
 

 Usar alinhamento à esquerda, para não sair do formato padrão; 
 

 Espaçamento simples entre as linhas de uma mesma referência Usar um espaço simples entre as 
referências; 

 
 Usar sempre o mesmo padrão na listagem: ou negrito, itálico ou sublinhado. 

 
Como Elaborar Referências: 
 
 Livros, folhetos, manuais, guias catálogos, enciclopédias, dicionários e os trabalhos acadêmicos: 
 
Elementos essenciais: 
-  autor (es); 
-  título; 
-  edição; 
-  local *; 
-  editora*; 
-  data publicação*. 
 
Livro no todo 
 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 175 p. 
 

FLAUBERT, Gustave; CAMPOS, Paulo Mendes.  Bouvard e Pecuchet: dois patetas iluminados. 
São Paulo: Scipione, 1980. 128 p. 
 

Quando usar apenas um capítulo ou uma parte específica de um livro, a referência deverá ter ainda os elementos 
específicos deste conteúdo. Para os trabalhos escolares, será permitida a referência do capítulo, não necessitando 
listar em seguida o livro por completo. 
 
Referenciação de Capítulo (parte da obra): 
 

MENDONÇA, Andraine Elizabeth Muselli de. Orientações para a Redação e Apresentação de originais. 
In: BREVIDELLI, Maria Meimei; DE DOMENICO, Edvane Birelo Lopes. Trabalho de Conclusão de 
Curso: Guia prático para docentes e alunos. São Paulo: Iátria, 2008. Cap. 4, p. 89-169. 

 
Livro no todo: 
 

BREVIDELLI, Maria Meimei; DE DOMENICO, Edvane Birelo Lopes. (Org.). Trabalho de conclusão 
de cursos: guia prático para docentes e alunos da área de saúde. São Paulo: Iátria, 2008. 198 p. 

 
 
Quando o livro estiver disponível em meios eletrônicos, após os elementos de uma referência normal, devemos 
acrescentar o endereço da página e a data em que foi acessado. 
 

SATTLER, Miguel Aloysio. Habitações de baixo custo mais sustentáveis: a casa Alvorada e o 
Centro Experimental de tecnologias habitacionais sustentáveis. Porto Alegre: ANTAC, 2007. 
(Coleção Habitare, volume 8). Disponível em: http://www.habitare.org.br/publicacao_colecao9.aspx. 
Acesso em: 20 set. 2008 



Verbete de Dicionário ou de Enciclopédia 
 

MORFOLOGIA dos artrópodes. In: ENCICLOPÉDIA Barsa. São Paulo: Barsa Planeta, 1998. v. 2. 
p. 117. 

 
 Artigos de periódicos: 
 
Elementos essenciais: 
- Autor (es); 
- Título da parte; 
- Artigo ou matéria; 
- Título da publicação; 
- Local da publicação; 
- Numeração correspondente ao ano e/ou volume; 
- Fascículo ou número; 
- Paginação inicial e final da parte; 
- Data. 
 

SALLUM, E. A Ressurreição da Sé. Veja São Paulo. São Paulo, v. 35, n. 39, p. 12-18, set. 2002.  
 
Artigo / matéria de revista em meio eletrônico  
Os padrões a serem seguidos são semelhantes aos de suporte papel, acrescentando-se as informações relativas à 
descrição física do meio eletrônico. 
 

HAMA, Lia.  O rastro de cada um. Vida Simples, jun 2005. Disponível em: 
http://vidasimples.abril.com.br/subhomes/grandestemas/grandestemas_237859.shtml. Acesso 
em: 25 ago. 2008. 
 

 Matéria de Jornal - Incluem-se as comunicações, editoriais, entrevistas, recensões, reportagens, resenhas 
e outras. 
São elementos essenciais: 

- Autor (es); 
- Título; 
- Título do jornal 
- Local de publicação; 
- Data de publicação; 
- Seção, caderno ou parte do jornal; 
- Paginação correspondente 
 

CUNHA, Maria Teresa. Frota de pequeno porte traz ganhos econômicos e de produção. Folha 
de Trombetas, Porto Trombetas, p. 01, ago. 2006. 

 
Matéria de Jornal em meio eletrônico 
 

DIMENSTEIN, Gilberto. Bairro do futuro está numa favela. Folha de São Paulo, São Paulo, 23 
nov. 2008. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/pensata/gilbertodimenstein/ult508u470785.shtml. Acesso em: 
24 nov. 08 

 
 Documento de acesso exclusivo via meios eletrônicos 

 
SOCIEDADE da informação. Disponível em : http://www.socinfo.org.br. Acesso em: 30 abr. 2003. 

 

MOTOMURA, Oscar. Desenvolvimento sustentável. Disponível em: 
www.oscarmotomura.com.br/pt/artigos_om/desenvolvimento.htm. Acesso em: 25 ago. 2008. 

 

FUNDAÇÃO Dom Cabral. Núcleo de Sustentabilidade e Responsabilidade Corporativa. 
Disponível em: http://www.fdc.org.br. Acesso em: 24 nov. 2008. 

 
SÃO PAULO (Estado).Secretaria de Educação e Secretaria de Cultura. Museu da Língua 
Portuguesa - Estação da Luz. Disponível em: http://www.estacaodaluz.org.br/wps/portal. Acesso 
em: 17 nov. 2006. 

 
SAYÃO, Rosely. Responsabilidade dos pais. Disponível em: 
http://blogdaroselysayao.blog.uol.com.br. Acesso em: 17 nov. 2008. 


