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NBR 6023/2002 x NBR6023/2018 

COMPARATIVO DAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES 
 

A ABNT NBR 6023, norma que orienta a elaboração de referências bibliográficas, foi alterada e a 

segunda edição entrou em vigor em 14/11/2018; a nova edição é consideravelmente mais 

extensa, apresenta mais exemplos e procura suprir lacunas da anterior,  principalmente em relação 

aos suportes de informação disseminados/criados após 2002. 

Abaixo um compara�vo entre as edições da norma, apresentando as principais alterações e 

indicando os itens correspondentes nas respec�vas normas: 

 ABNT NBR 6023/2002 
Como era 

ABNT NBR 6023/2018 
Como ficou 

Lista de 
referências 

“... são alinhadas somente à margem 
esquerda do texto e de forma a se 
iden�ficar individualmente cada 
documento, em espaço simples e 
separadas entre si por (espaço duplo.” 
(item 6.3) 

“... elaboradas em espaço simples, 
alinhadas à margem esquerda do texto e 
separadas entre si por uma linha em 
branco de espaço simples.” (item 6.3) 

“Eventualmente , o(s) nome(s) dos 
autor(es) de várias obras referenciadas 
sucessivamente, na mesma página, 
pode(m) ser subs�tuído(s), nas 
referências seguintes à primeira, por 
um traço sublinear (equivalente a seis 
espaços) e ponto”. (item 9.1.1) 

Não há menção ao uso do traço e não foi 
u�lizado o recurso em nenhum dos 
exemplos apresentados. 

Expressões la�nas 
e em inglês 

In, et al., [S.l.], [s.n.] – sem destaque In, et al., [S.l.], [s.l.], [s.n.], Ebook, blu-ray, 
pen drive, online, etc. – em itálico  

Autores  “Quando exis�rem mais de 3 autores, 
indica-se apenas o primeiro seguido da 
expressão et al.” (item 8.1.1.1) 

“Quando houver até 3 autores, todos 
devem ser indicados;” (item 8.1.1.1) 

“Quando houver quatro ou mais autores, 
convém indicar todos. Permite-se que se 
indique apenas o primeiro seguido da 
expressão et al.“(8.1.1.2) 

Abreviações de organizador, editor, 
coordenador, entre outros – 
apresentadas no singular, entre 
parênteses, abreviadas, iniciando com 
maiúsculas. (item 8.1.1.4) 

Exemplo: (Coord.); (Ed.); (Org.) 

Abreviações de organizador, editor, 
coordenador, entre outros – 
apresentadas no singular, entre 
parênteses, abreviadas, iniciando com 
minúsculas. - (item 8.1.1.2) 

 Exemplo: (coord.); (ed.); (org.)  
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Autor Ins�tucional 
(órgãos 
governamentais, 
empresas, 
associações, etc.) 

“Autor En�dade 

Obrigatório indicar por extenso” (item 
8.1.2) 

“Pessoa Jurídica 

... entrada pela forma conhecida ou como 
destacado no documento, por extenso ou 
abreviada. 

Convém que se padronizem os nomes 
para o mesmo autor, quando aparecem 
de formas diferentes em documentos 
dis�ntos.” (8.1.2) 

Títulos e 
sub�tulos 

“Em �tulos e sub�tulos excessivamente 
longos, podem-se suprimir as úl�mas 
palavras, desde que não seja alterado o 
sen�do. A supressão deverá ser 
indicada por re�cências.” (item 8.2.1) 

“Em �tulos e sub�tulos longos, pode-se 
suprimir as úl�mas palavras, desde que 
não seja alterado o sen�do. A supressão 
deverá ser indicada por re�cências entre 
colchetes.” (item 8.2.2) 

Título de periódico Os �tulos de periódicos podem ser 
abreviados, conforme a NBR 6032 (item 
8.2.5) 

O �tulo da publicação periódica pode ser 
transcrito na forma abreviada, desde que 
conste na publicação (item 8.2.6) 

Documento 
Jurídico 

Legislação, Jurisprudência e Doutrina Legislação, Jurisprudência, Atos 
administra�vos norma�vos e 
documentos civis e de cartórios 

Documento online “... são essenciais as informações sobre 
o endereço eletrônico, apresentado 
entre os sinais < >, precedido da 
expressão Disponível em: e a data de 
acesso ao documento, precedida da 
expressão Acesso em:, opcionalmente 
acrescidade dos dados referentes a 
hora, minutos e segundos.” (Item 7.2.2) 

Exemplo: Disponível em: 
<h�p://www.umc.br/biblioteca/referen
cias.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2019 
14:35:10 

“... deve-se registrar o endereço 
eletrônico, precedido da expressão 
Disponível em:, e a data de acesso, 
precedida da expressão Acesso em:”. 
(item 6.6) 

Exemplo: Disponível em: 
h�p://www.umc.br/biblioteca/referencia
s.pdf. Acesso em: 20 fev. 2019 

Redes Sociais  Incluídas em documentos de acesso 
exclusivamente eletrônico 

Audiolivro  Incluído em documentos sonoros no todo 
e em parte 

 

Considerando o exposto, o manual “Elaboração de referências: orientação” foi atualizado seguindo as 

novas regras e está disponível para consulta e impressão no site da UMC, página da Biblioteca, 

Apresentação de Trabalhos Acadêmicos. 

Destacamos que este documento e o manual elaborado pela Biblioteca da UMC não dispensam a consulta à 

norma na íntegra.  
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