Orientações para a formatação das referências

O item “Referências” é um elemento obrigatório, onde são citadas todas as
obras utilizadas para a elaboração do trabalho/relatório e deve aparecer ao final do
trabalho/relatório.
As obras devem ser apresentadas em ordem alfabética pelo sobrenome do
(s) autor(es), titulo ou assunto.
O sobrenome do autor, deve aparecer escrito em letras maiúsculas, seguido
das iniciais dos outros nomes e separados por ponto e vírgula ( ; ) quando existir
mais de um autor.
Exemplos:
1. Referências de livros, manuais, catálogos – os dados essenciais que devem
aparecer são: nomes titulo do livro. edição (ed.) Local: editora, ano. nº de
paginas.
CROCE, D.; CROCE JÚNIOR, D. Manual de medicina legal. 5. ed. São Paulo:
Saraiva, 2006.
FRANÇA, J. L.; VANCONCELOS, A. C. Manual de normatização de publicações
técnico científicas. 7. ed Belo Horizonte, MG: Editora UFMG, 2004. 242 p.
2. Entidade como autor – entidade. nome da informação, local, ano.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e
documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação; Rio de Janeiro, 2005.
3. Referências de sites da internet – nome do site. titulo da matéria. Disponível
em:. Acesso em:.
CONTROLLER INAUTOMATIO. Controller Área Networks (CAN). Disponível em:
<http://www.can-cia.de> Acesso em: 21 de janeiro de 2003.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Normas para
apresentação de monografias do Instituto de Informática e do PPGC. Disponível
em: < http://www.inf.ufrgs.br/biblioteca>. Acesso em: 28 de novembro de 2005.
4. Revista ou periódicos – autor titulo do artigo. titulo da revista, local, volume,
número, ano.

MANSILLA, H.C.F. La controvérsia entre universalismo y particularismo em la
filosofia de La cultura. Revista Latino-americana de Filosofia, Bueno Aires, v. 24,
n. 2, primavera 1998.
STORCK, C. R.; PEREIRA, J. M.; PEREIRA, G. W.; RODRIGUES, A. O.; GULARTE,
M. A.; DIAS, A. R. G. Características tecnológicas de pães elaborados com farinha
de arroz e transglutaminase. Brazilian Journal of Food Technology, II SSA, p. 7177, Janeiro 2009.
5. Congressos, simpósios, encontros
SOUZA, L.S.; BORGES, A.L.; REZENDE, J. Influencia da correção e do preparo do
solo sobre algumas propriedades químicas do solo cultivado com bananeiras. In:
REUNIÃO BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS,
21, 1994, Petrolina. Anais... Petrolina: EMBRAPA, CPATSA; 1994, p. 3-4.
6. Teses, dissertação, monogratias, TCC –
SAVIANI, N. Função técnica e função política do supervisor em Educação.
1981. 448 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação.
Pontifícia Universidade Católica, São Paulo.

Como citar as obras no texto do relatório:
Quando for um autor
 Ao final do parágrafo:
(MELO, 1999).
 No corpo do paragrafo:
Segundo Melo (1999), ...
Quando forem dois autores
 Ao final do parágrafo:
(PEREIRA; CAMPOS, 1999).
Ou
 No corpo do paragrafo:
De acordo com os estudos de Pereira e Campos (1999), ....
Quando forem mais de três autores:
 Ao final do parágrafo:
(DUPLESSIS et al., 1996) - et al. significa “e outros”

 No corpo do paragrafo:
Segundo Duplessis et al. (1996), ....
Obs: Nas referências, os autores devem ser todos citados

Citações de varias obras ao final do parágrafo:
(BLANCO et al., 2011; CAPRILES; ARÊAS, 2011; CÉSAR et al., 2006; MEZAIZE et
al., 2009; MOORE et al., 2006; STORCK et al., 2009).

É importante ressaltar que todas as obras citadas no texto devem
constar nas referências!

