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INTRODUÇÃO
Este manual de elaboração de Referências bibliográficas destina-se ao
treinamento dos usuários da Biblioteca do ISEPS, objetivando capacitálos para utilização da NBR6023, para que, ao final do curso sejam
capazes de referenciar seus próprios trabalhos acadêmicos ou não.
Segundo a NBR6023, “Referência é o conjunto padronizado de
elementos descritivos, retirados de um documento, que permite a sua
identificação individual”.
Sendo, Referência bibliográfica, o conjunto de elementos que permite a
identificação, no todo ou em parte (um capítulo de livro, por exemplo),
de documentos impressos em papel, mídias digitais ou eletrônicas, é
importante notar que os elementos essenciais da Referência devem ser
retirados do próprio documento.
Este manual cobre elaboração das Referências dos principais tipos
documentais. Tipologias não contempladas deverão seguir o padrão da
NBR6023 de 2002, da ABNT – Associação Brasileira de Normas
Técnicas, em vigor.
Para ajuda, consulte o bibliotecário.
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ORIENTAÇÕES INICIAIS
Formatação
Espaço simples entre as linhas e espaço duplo para separá-las,
alinhamento à margem esquerda. Ordenação alfabética, com
coincidências ordenadas cronologicamente.
Repetição de Autor
Ao fazer a referência de vários autores o nome do autor deverá ser
substituído por um traço equivalente a seis espaços.
Onde localizar as Referências
As referências bibliográficas podem ser localizadas em lista ao final do
texto, no rodapé ou no final de cada capítulo.
Poderá ser localizada também antes de resumos, resenhas e recensões
independentes.
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