PRINCIPAIS ALTERAÇÕES ABNT NBR 6023:2018

ORIENTAÇÕES

A norma de informação e documentação da ABNT NBR 6023, sobre elaboração de
referências, foi revisada, atualizada e está em vigor desde novembro de 2018.

Para auxiliar nossos usuários na elaboração e/ou correção de seus textos,
apresentamos, a seguir, um resumo das principais alterações.
Ressaltamos que este documento não dispensa a consulta a norma na íntegra, e
que esta [norma] encontra-se disponível para empréstimo em nossa Biblioteca.

• Autores Pessoa física:
“Convém que se padronizem os prenomes e sobrenomes para o mesmo autor,
quando aparecerem de formas diferentes em documentos distintos. ” (ABNT, 2018, p. 34)

“Quando houver quatro ou mais autores, convém indicar todos. Permite-se que
indique apenas o primeiro seguido da expressão et al.” (ABNT, 2018, p. 35) (et al. em
itálico)
Exemplo:

MOROSINI, Marília Costa; FERNANDES, Cleoni Maria Barbosa; LEITE, Denise; FRANCO,
Maria Estela Dal Pai; CUNHA, Maria Isabel da; ISAIA, Silva Maria Aguiar. A qualidade da
educação superior e o complexo exercício de propor índices. Revista Brasileira de
Educação, Rio de Janeiro, v. 21, n. 64, p. 13-37, jan./mar. 2016.

Ou

MOROSINI, Marília Costa et al. A qualidade da educação superior e o complexo exercício de
propor índices. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, v. 21, n. 64, p. 13-37,
jan./mar. 2016.
• Autores entidade/Autoria institucional:
As obras com autoria de entidades, podem ser tratadas pela forma conhecida ou como
está grafado no documento, por extenso ou abreviada (ABNT, 2018, p. 37). Antes
precisava ser por extenso.
Convém que se padronizem os nomes para o mesmo autor, quando aparecerem de
formas diferentes em documentos distintos.” (ABNT, 2018, p. 37)
Exemplos:

IBGE. Atlas de saneamento 2011. Rio de Janeiro: IBGE, 2011.

UNESCO. Re|pensar as políticas culturais: criatividade para o desenvolvimento 2018;
relatório global da Convenção de 2005. Brasília: UNESCO, 2018. Disponível em:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266025. Acesso em: 01 mar. 2019.

• Autores repetidos: o uso do traço sublinear (equivalente a seis espaços) não é mais
indicado para representar o mesmo autor da obra anterior na lista de referências.
Repete-se a mesma autoria quantas vezes forem necessárias.

• Documentos em meio eletrônico: para documentos em meio eletrônico, deve-se
seguir os padrões utilizados para documentos impressos, acrescidos da descrição física
do suporte:
a) Documentos disponíveis online: para documentos disponíveis online deve-se
registrar o endereço eletrônico sem a utilização dos sinais < >;
b) Indicação de DOI (Digital Object Identifier): É elemento complementar, portanto,
sua indicação é opcional.
Exemplos:

FERRI, Cassia; DUARTE, Blaise Keniel da Cruz; NEITZEL, Adair De Aguiar; URIARTE,
Mônica Zewe; SOUZA, Nilmar. A formação de professores no ensino superior: relações com
a avaliação institucional. Revista Iberoamericana de Educación, Madrid, ES, v. 77, n. 1, p.
55-73, jun. 2018. Disponível em: https://rieoei.org/RIE/article/view/3026/3955. Acesso
em: 01 mar. 2019.

BARBOSA, R. L. L.; BOLDARINE, R. F. Dez anos de avaliação institucional (20062016). Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior, Campinas; Sorocaba, v.
23, n. 3, p. 611-627, mar. 2018. ISSN 1982-5765 online. DOI 10.1590/S141440772018000300003. Disponível em:
http://periodicos.uniso.br/ojs/index.php/avaliacao/article/view/3498. Acesso em: 02
fev. 2019.

• Redes sociais: informações de acesso exclusivo em meio eletrônico, deve conter: autor,
título da informação ou serviço ou produto, versão ou edição (se houver), local, data e
descrição física do meio eletrônico.
Exemplo:

SILVA, Eduardo Graziosi. Ainda existe o traço sublinear (underline) na norma
ABNT NBR 6023:2018? São Carlos, SP, 18 dez. 2018. Blog: Mundo bibliotecário.
Disponível em: https://mundobibliotecario.com.br/2018/12/18/ainda-existe-o-tracosublinear-underline-na-norma-abnt-nbr-60232018/. Acesso em: 26 mar. 2019.
• Itálico: obrigatório para as expressões estrangeiras:
In: que indica parte da obra;

et al. para indicação de mais de 4 autores;

[S. l.] que indica sem local de publicação;

[s. n.] que indica editora sem identificação na publicação;

[S.l.: s.n.] que indica local e editora sem identificação na publicação;
E-book; Online e outros.

Exemplos:

HORTA NETO, João Luiz. Os efeitos das avaliações externas sobre as políticas educacionais
do governo federal do Brasil. In: CUNHA, Célio; JESUS, Wellington Ferreira; GUIMARÃESIOSIF, Ranilce (org.). A educação em novas arenas: políticas, pesquisas e perspectivas.
Brasília: Unesco, 2014. p. 51-78.

HAIR JÚNIOR, Joseph F. et al. Fundamentos de métodos de pesquisa em administração.
Porto Alegre: Bookman, 2005.
• Eventos: adicionar colchetes nas reticências após a indicação de anais, resumos, etc.
Exemplo:

CANAVEZI, Bruno Giovani; ZANELLA, Daniela Vendramini. O ensino-aprendizagem de
língua inglesa na perspectiva sócio-histórico-cultural. In: ENCONTRO DE PESQUISADORES
DE INICIAÇÃO CIENTÍTICA, 21.; ENCONTRO DE EXTENSÃO, 16., 2018, Sorocaba, SP. Anais
[...]. Sorocaba, SP: Universidade de Sorocaba, 2018. Disponível em:
http://conference.uniso.br/index.php/epic/2018/paper/view/1287/150. Acesso em: 5
fev. 2019.
• Forma de apresentação das referências: são apresentadas em espaço simples
entrelinhas e separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples, alinhadas
à esquerda.
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