Exemplos de citações e referências.
Citações: São transcrições literais de trechos da obra de um autor consultado; de textos
baseados em sínteses pessoais que reproduzem as ideias do autor da obra consultada; e
de textos nos quais o autor do trabalho não tem acesso ao original.
A referência a autores deverá ser feita no corpo do texto, somente mencionando o
sobrenome, acrescido do ano da obra.
Ex.: (ADORNO, 1982)
 Citações com um autor: Campbell, 1987 ou (CAMPBELL, 1987)
 Citações com dois autores: Aspinwall e Tedeshi, 2010 ou (ASPINWALL;
TEDESHI, 2010)
 Três ou mais autores: Huygen et al., 2009 ou (HUYGEN et al., 2009)
No caso de haver coincidência de datas de texto ou obra, distinguir com letras,
respeitando a ordem de entrada no artigo.
 Ex.: (1915a, 1915b...).
 De acordo com Reeside, 1927a ou (REESIDE, 1927b)
No caso de compilação de textos de um mesmo autor em uma obra, colocar o ano do
texto seguido do ano da edição da obra utilizada.
 Ex.: (SCHUDSON, 1992/1997)
 (DREYFUSS, 1989, 1991, 1995)
No caso de obra de vários autores, os sobrenomes destes deverão ser citados separados
por ponto e vírgula.
 Ex.: (KATZ; LAZARSFELD, 1970)
As citações de várias obras, de autores diversos, mencionadas simultaneamente, devem
ser separadas por ponto e vírgula, em ordem alfabética.
 Ex.: (LE GOFF; TRUONG, 2012; FONSECA, 1995; PAIVA, 1997; SILVA,
1997).
As citações diretas, no texto, de até três linhas, devem estar contidas entre aspas duplas.
As aspas simples são utilizadas para indicar citação no interior da citação.

 Ex.: Barbour (1971, p. 35) descreve: “O estudo da morfologia dos terrenos
[...] ativos [...]”.
 Ex.: “A expressão ‘furiosa’ dessa estátua de que fala Rabelais, corresponde
também à realidade.” (BAKHTIN, 1987, p. 388).
No caso de citações textuais de artigos de revista ou jornal, deverão constar o título do
artigo, o nome da revista ou do jornal, a cidade, o número da página e a data de
publicação.
 Ex.: “Ascender socialmente e adquirir produtos que simbolizassem o status
alcançado”. (Folha de S. Paulo, p. 4, 2 abr. 1995).
As citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem ser destacadas com recuo
de 4 cm da margem esquerda, com fonte 10 sem aspas. O espaçamento das entrelinhas
da citação deve ser simples. Entre o texto e a citação utiliza-se 1 espaço de 1,5.
Não utilize as expressões op. cit; ibid; ibidem; id; idem
Não utilize a expressão apud, dê preferência pelo emprego da expressão in;
Quadro: Formado por linhas horizontais e verticais, sendo, portanto “fechado”.
Sua identificação aparece na parte superior, precedida do número e a palavra
QUADRO. Abaixo da ilustração, na parte inferior, é preciso indicar a fonte (elemento
obrigatório, mesmo que seja produção do próprio autor), legenda, notas e outras
informações necessárias à sua compreensão em fonte tamanho 10.
Ex.:
Quadro 1 – Competências Profissionais
Saberes
Conceituações
Saber agir
Saber o que e por que faz. Saber julgar, escolher e decidir.
Saber mobilizar recursos de pessoas, financeiros, materiais,
Saber mobilizar criando sinergia entre eles
Compreender, processar, transmitir informações e
conhecimentos, assegurando o entendimento da mensagem
Saber comunicar pelo outro.
Trabalhar o conhecimento e a experiência. Rever modelos
mentais. Saber desenvolver-se e propiciar o desenvolvimento
Saber aprender
dos outros.
Saber assumir
Ser responsável, assumindo riscos e as consequências de suas
responsabilidades ações, e ser, por isto, reconhecido.
Ter visão
Conhecer e entender o negócio da organização, seu ambiente,
estratégica
identificando oportunidades e alternativas.
Fonte: FLEURY & FLEURY (2001, p.22)

Tabela - Formada apenas por linhas verticais, sendo, portanto “aberta”. O número da
tabela e o título vêm acima do quadro, e a fonte, deve vir abaixo em fonte tamanho 10.
Tabela 1: Países emissores de turistas para o destino Brasil
Chegadas de turistas ao Brasil
2008
2009
Turistas %
Posição Turistas %
Posição
Argentina
1.017.675 20,15 1º
1.211.159 25,22 1º
Estados Unidos
625.506 12,39 2º
603.674 12,57 2º
Itália
265.724 5,26 3º
253.546 5,28
3º
Alemanha
254.264 5,03 4º
215.595 4,49
4º
França
214.440 4,25 8º
205.860 4,29
5º
Uruguai
199.403 3,95 10º
189.412 3,94
6º
Portugal
222.558 4,41 6º
183.697 3,83
7º
Paraguai
217.709 4,31 7º
180.373 3,76
8º
Espanha
202.624 4,01 9º
174.526 3,63
9º
Inglaterra
181.179 3,59 11º
172.643 3,6
10º
Chile
240.087 4,75 5º
170.491 3,55
11º
Outros
1.408.930 19,63 1.241.241 17,75 Total
5.050.099 turistas
4.802.217 turistas
Fonte: Departamento de Polícia Federal e Ministério do Turismo, 2010.
Principais países
emissores

Figura - Inclui gráficos, ilustrações, desenhos, fotos, e qualquer outro material que não
seja classificado como quadro nem tabela. O número da figura e o título vêm acima do
quadro, e a fonte, deve vir abaixo em fonte tamanho 10.
Figura 1 - Designação de pessoal da subsidiária estrangeira.

Gestor local

País hospedeiro
(HCN)

Expatriação

País de origem da
multinacional (PCN)

Terceiros países
(TCN)

Fonte: Adaptado de Colakoglu, Tarique e Caligiuri (2009)

Referências - Conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um
documento, que permite sua identificação individual.
Devem vir em ordem alfabética, pelo último sobrenome do autor em caixa-alta
(maiúsculas).
Ex: EWEN, S. ...
SILVERSTONE, R. ...
Os itens devem obedecer à seguinte ordem:
Livro – Sobrenome em caixa-alta, iniciais do autor, título em itálico, cidade, editora,
ano.
 Ex.: FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1984.
Dois ou mais autores:
 DAVIS, M. M.; AQUILANO N. J.; CHASE, Richard B. Fundamentos da
Administração da Produção. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 598 p.
Capítulo de livro – Sobrenome em caixa-alta, iniciais do autor, título, seguido de ponto
final e da palavra In (seguida de dois pontos) e o sobrenome do organizador ou
coordenador ou editor em caixa-alta, seguido das iniciais e (Org.) ou (Coord.) ou (Ed.).
Na sequência, entram o título do livro em itálico, a cidade, a editora, o ano.
 Ex.: ROMANO, G. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI, G.;
SCHMIDT, J. (Org.). História dos jovens 2: a época contemporânea. São
Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 7-16.
 Ex.: GRIZE, J. B. Psicologia genética e lógica. In: BANKS-LEITE, L. (Org.).
Percursos piagetianos. São Paulo: Cortez, 1997. p. 63-76.
Periódicos Científicos – Sobrenome em caixa-alta, iniciais do autor, título do artigo,
nome da revista em itálico, cidade, volume (v.), número (n.), intervalo de páginas (usar
p. para singular e plural), mês e ano.
 Ex.: GURGEL, C. Reforma do Estado e segurança pública. Política e
Administração, Rio de Janeiro, v. 3, n. 2, p. 15-21, ago/dez. 1997.

Artigo de jornal – Sobrenome em caixa-alta, iniciais do autor, nome da matéria, nome
do jornal em itálico, local e data de publicação, seção, caderno ou parte do jornal e
páginas correspondentes.
 Ex.: NAVES, P. Lagos andinos dão banho de beleza. Folha de S. Paulo, São
Paulo, 28 jun. 1999. Folha Turismo, Caderno 8, p. 13.
 Ex. (sem autoria): A FLOR Prometida. Folha de S. Paulo, São Paulo, p. 4, 2
abr. 1995.
Trabalho publicado em Anais de Congresso – Sobrenome em caixa-alta, iniciais do
autor; título: subtítulo (se houver) In: Nome do Evento, número., ano. Local de
realização do evento. Anais (em itálico)... Local de publicação dos resumos: Editora,
ano. paginação.
 Ex.: AMARAL, L. A. Atividade física e diferença significativa/deficiência:
algumas questões psicossociais remetidas à inclusão/convívio pelo. In:
CONGRESSO BRASILEIRO DE ATIVIDADE MOTORA ADAPTADA, 4.,
2001, Curitiba. Anais... Curitiba: SOBAMA, 2001. p. 30-31.
 Ex.: AZEVEDO, M. A.; GUERRA, V. N. A. Quando a violência doméstica
contra crianças e adolescentes pode ser considerada terror? In: CONGRESSO
LATINOAMERICANO DE PREVENCIÓN Y ATENCION DEL
MALTRATO INFANTIL, 6., 2001, Buenos Aires. Anais… Buenos Aires,
2001.
Dissertação ou Tese - Sobrenome em caixa-alta, iniciais do autor. Título: subtítulo (se
houver) em itálico. Data de defesa. Total de folhas. Tese (Doutorado) ou Dissertação
(Mestrado) - Instituição onde a Tese ou Dissertação foi defendida. Local e data de
defesa.
 Ex.: FANTUCCI, I. Contribuição do alerta, da atenção, da intenção e da
expectativa temporal para o desempenho de humanos em tarefas de tempo de
reação. 2001. 130 f. Tese (Doutorado em Psicologia) – Instituto de Psicologia,
Universidade de São Paulo, São Paulo. 2001.
Imagens em movimento:
Ex.:

 MARKETING e vendas do século XXI. Apresentação de Luiz A. Marins.
São Paulo: Commit, [1999?]. 1 videocassete (53 min), VHS, NTSC, son.,
color.
 BLADE Runner. Direção: Ridley Scott. Produção: Michael Deeley.
Intérpretes: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos
e outros. Roteiro: Hampton Fancher e David Peoples. Música: Vangelis. Los
Angeles: Warner Brothers, c1991. 1 DVD (117 min), whitescreen, color.
Produzido por Warner Vídeo Home. Baseado na novela “Do androids dream
of electric sheep?” de Philip K. Dick.
Documento Iconográfico:
Ex.:
 KOBAYASHI, K. Doenças dos Xavantes. 1980. 1 fotografia, color., 16 cm x
56 cm.
 GOLDIM, J. R. . Ética, ética médica e biomética. Porto Alegre: Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, 2001. 13 transparências em PowerPoint, color.
 O QUE acreditar em relação à maconha. São Paulo: Ceravi, 1985. 22
transparências, color., 25 cm x 20 cm.
Autor entidade
Ex.:
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520:
informação e documentação: apresentação. Rio de Janeiro, 2002.
 SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Diretrizes para
politica ambiental do Estado de São Paulo. São Paulo, 1993. 35 p.
Referências de sites
 Acrescentar, no final da referência, “Disponível em:”, endereço eletrônico e a
data de acesso ao documento, precedida da expressão: “Acesso em:”.
 Ex.: SILVA, Ives Gandra da. Pena de morte para o nascituro. O Estado de S.
Paulo, São Paulo, 19 set. 1998. Disponível em: Acesso em: 19 set. 1998.

