
Como referenciar os documentos do RIDI 

1. Encontre no registro o campo “Citação” onde é possível, caso o campo 

esteja presente, a forma de fazer referência ao documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Caso o campo não esteja presente, siga as regras estabelecidas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR 6023 Informação e 

documentação - Referências – Elaboração. Abaixo são fornecidas instruções 

gerais e exemplos separados por tipos de documentos: 

 ARTIGO E RESENHA 

SOBRENOME, Nome por extenso ou Inicial do Nome. Título do artigo. Título 
da revista: subtítulo (se houver), Local de publicação, volume = v. XX, número 
= n. XX, número da página inicial e página final = p. XX-XX, data de publicação 
(mês abreviado e ano). Para documentos eletrônicos adicionar = Disponível 
em: <endereço eletrônico>. Acesso em: data do acesso. 

Exemplo: 

SALDANHA, Gustavo Silva. O documento e a "via simbólica": sob a tensão da 
'neodocumentação'. Informação Arquivística, v. 2, n. 2, p.65-88, jan./jun. 
2013. Disponível em: <http://ridi.ibict.br/handle/123456789/500>. Acesso em: 
08 jun. 2016 

 



 

 DISSERTAÇÃO 

SOBRENOME, Nome. Título da dissertação: subtítulo (se houver). Ano da 
defesa. Número de folhas. Dissertação (Mestrado em Nome do curso) – 
Instituição onde foi defendido, Local, Ano de defesa. Para documentos 
eletrônicos adicionar = Disponível em: <endereço eletrônico>. Acesso em: data 
do acesso. 

Exemplo: 

PAULA SOBRINHO, Homero Vianna de. Agências de notícias financeiras e 
capitalismo global: um estudo de caso do dispositivo de informação e 
comunicação de investimentos. 2015. 150 f. Dissertação (Mestrado em Ciência 
da Informação) – Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: 
<http://ridi.ibict.br/handle/123456789/800>. Acesso em: 08 jun. 2016. 

 

 LIVRO 

SOBRENOME, Nome. Título do livro: subtítulo (se houver). Local de 
publicação: Editora, Ano de publicação.  número da página inicial e página final 
=  p. XX-XX. Para documentos eletrônicos adicionar = Disponível em: 
<endereço eletrônico>. Acesso em: data do acesso. 

Exemplo: 

LIMA, Clóvis Ricardo Montenegro de (Org.); GONZALEZ DE GOMEZ, Maria 
Nelida (Org.). Discursos habermasianos. Rio de Janeiro : IBICT, 2012. 
Disponível em: <http://ridi.ibict.br/handle/123456789/379>. Acesso em: 08 jun. 
2016. 

 

 CAPÍTULO DE LIVRO 

SOBRENOME, Nome do autor do capítulo. Título do capítulo do livro. In: 
SOBRENOME, Nome do autor do livro. Título do livro. Local de publicação: 
Editora, Ano de publicação.  número da página inicial e página final =  p. XX-
XX. Para documentos eletrônicos adicionar = Disponível em: <endereço 
eletrônico>. Acesso em: data do acesso. 

Exemplos: 

ALBAGLI, Sarita. Informação, saber vivo e trabalho imaterial. In: ____ (Org.). 
Fronteiras da Ciência da Informação. Brasília: IBICT, 2013. p. 107-126. 
Disponível em: <http://ridi.ibict.br/handle/123456789/450>. Acesso em: 08 jun. 
2016. 

 



 TESE  

SOBRENOME, Nome. Título da tese: subtítulo (se houver). Ano da defesa. 
Número de folhas. Tese (Doutorado em Nome do curso) – Instituição onde foi 
defendido, Local, Ano de defesa. Para documentos eletrônicos adicionar = 
Disponível em: <endereço eletrônico>. Acesso em: data do acesso. 

Exemplos: 

CANCHUMANI, Roberto Mario Lovón. Domínios científicos na UFRJ: 
mapeamento de áreas de conhecimento. 185 f. Tese (Doutorado em Ciência da 
Informação) – Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: 
<http://ridi.ibict.br/handle/123456789/799>. Acesso em: 08 jun. 2016. 

 

 TRABALHO APRESENTADO EM EVENTO 

SOBRENOME, Nome. Título do trabalho. In: NOME DO CONGRESSO | 
EVENTO, número do evento, ano de realização, Local do evento. Expressão 
“Anais...” Local de publicação: Editora, ano de publicação. número da página 
inicial e página final = p. XX-XX. Para documentos eletrônicos adicionar = 
Disponível em: <endereço eletrônico>. Acesso em: data do acesso. 

Exemplos: 

CARVALHO SEGUNDO, Washington Luís R. de et al. A Implementação de 
Controle de Autoridade em Sistemas Baseados em DSpace. In: XI CINFORM – 
Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa em Informação, 11., 2013, Salvador. 
Anais…Salvador: UFBA, 2013.  Disponível em: < 

http://ridi.ibict.br/handle/123456789/432>. Acesso em: 08 jun 2016. 
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