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Introdução 

 Em praticamente qualquer pesquisa utiliza-se 

referências ou conteúdos produzidos por outrem 

 

 Nesses casos, o autor do trabalho deve ter seu mérito 

reconhecido através da citação 

 

 Para fins de recuperação da obra citada e 

aprofundamento sobre o assunto faz-se necessário 

ainda a referência ao final do texto 
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Citações 

 Uma citação indica que aquele trecho de texto em 

questão foi baseado em ideias de outros autores 

 

 TODO texto que não é original (de criação própria) deve 

vir acompanhado de uma citação!!! 

 Ex.: Segundo Vieira (2009), a computação em nuvem consiste 

de ... 

 

 

 

 E cada citação deve figurar nas Referências, ao final do 

trabalho 3 

Texto criado por Vieira (2009) 



Citações 

 Há três tipos de citações para textos científicos 

 

 Citação direta 

 

 Citação indireta 

 

 Citação de citação 
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Citações 

 Citação direta 

 É quando descrevemos o texto com as palavras do autor 

 

 Evitar! O ideal é compreender o autor e reproduzir ideias do 

mesmo com suas palavras 

 

 Ex.: Segundo Vieira (1998, p.5) o valor da informação está 

“diretamente ligado à maneira como ela ajuda os tomadores de 

decisões a atingirem as metas da organização”. 
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Citações 

 Citação indireta 

 É a reprodução das ideias do autor com suas palavras (o ideal a 

se fazer em trabalhos de alto nível) 

 

 Contudo, a ideia expressa continua sendo de autoria do autor 

consultado 

 

 Ex.: O valor da informação está relacionado com o poder de 

ajuda aos tomadores de decisões a atingirem os objetivos da 

empresa (VIEIRA, 1998). 
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Citações 

 Citação de citação 

 É a menção a um documento ao qual você não teve acesso, 

mas tomou conhecimento por citação em um outro trabalho 

 

 A expressão latina apud (“citado por”) indica a obra de onde foi 

retirada a citação 

 

 Ex.: Porter (apud CARVALHO e SOUZA, 1999, p.74) considera 

que “a vantagem competitiva surge fundamentalmente do valor 

que uma empresa consegue criar para seus compradores e que 

ultrapassa o custo de fabricação pelas empresas”. 
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Citações 

 Note que: quando a citação vem contida no texto, deve 

apresentar o sobrenome do autor seguido do ano entre 

parênteses 

 

 Caso a citação esteja à parte do texto, usa-se o 

sobrenome do autor em caixa alta, separado por vírgula 

do ano 

 

 Na concepção teórica de estratégias de leitura apresentada em 

análise documentária, Cintra (1987) concorda com a visão... . 

 O domínio da estrutura textual implica o conhecimento das 

partes (CINTRA, 1987b). 
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Citações 

 Quando uma citação direta tiver mais de 3 linhas, utilizar 

recuo de 4 cm à esquerda e fonte menor (tamanho 10) 

para o texto reproduzido e sem aspas 

 

 Drucker (1997, p.16) chama a nova sociedade de sociedade 

capitalista. Nesta nova sociedade: 
O recurso econômico básico – „os meios de produção‟, para usar uma 

expressão dos economistas – não é mais o capital, nem os recursos naturais 

(a „terra dos economistas‟), nem a „mão-de-obra‟. Ele será o conhecimento. 

As atividades centrais de criação de riqueza não serão nem a alocação de 

capital para usos produtivos, nem a „mão-de-obra‟ – os dois pólos da teoria 

econômica dos séculos dezenove e vinte, quer ela seja clássica, marxista, 

keynesiana ou neoclássica. Hoje o valor é criado pela„produtividade‟ e pela 

„inovação‟, que são aplicações do conhecimento ao trabalho. Os principais 

grupos sociaisda sociedade do conhecimento serão os „trabalhadoresdo 

conhecimento‟ – executivos que sabem como alocar conhecimento para usos 

produtivos... 
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Citações 

 Quando houver coincidência de sobrenomes de autores 

e data, acrescentar a inicial do prenome para diferenciá-

los 

 

 Segundo Cintra, O. (1998)... 

 Conforme Cintra, A. (1998)... 
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Citações 

 As citações de diversos trabalhos do mesmo autor no 

mesmo ano devem ser diferenciadas pelo acrescimento 

de letra maiúscula após o ano 

 

 Na concepção teórica de estratégias de leitura apresentada em 

análise documentária Cintra (1987a) concorda com a visão... . 

 

 O domínio da estrutura textual implica o conhecimento das 

partes...(CINTRA, 1987b). 
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Referências 

 Referência é o conjunto de elementos que permitem a 

identificação de documentos 

 

 Geralmente aparece ao final de trabalhos científicos ou 

em notas de rodapé 
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Referências 

 Para a identificação de uma obra são necessários ao 

menos os seguintes elementos (nessa ordem) 

 

 1. Autor (quem?); 

 2. Título (o que?); 

 3. Edição; 

 4. Local de publicação (onde?); 

 5. Editora; 

 6. Data de publicação da obra (quando?). 
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Referências 

 Detalhes a se observar 

 

 Obra com até 3 autores, indicar os três separados por ; (não 

utilizar e, and ou &) 

 

 Obra com mais de 3 autores, indicar somente o primeiro e a 

expressão et al. 

 

 Manter um único padrão no destaque do título: Negrito (mais 

usado), Itálico ou Sublinhado 
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Referências 

 Detalhes a se observar 

 

 Padronizar as abreviaturas dos prenomes dos autores e títulos 

de periódicos (manter padrão: ou todos por extenso ou todos 

abreviados) 

 

 Palavras abreviadas possuem ponto  

 

 Toda referência termina com ponto final 
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Referências 

 Detalhes a se observar 

 

 Padronizar as abreviaturas dos prenomes dos autores e títulos 

de periódicos (manter padrão: ou todos por extenso ou todos 

abreviados) 

 

 Palavras abreviadas possuem ponto  

 

 Toda referência termina com ponto final 
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Referências 

 Obra (livro) utilizada ao todo 

 

 SOBRENOME, Nome; SOBRENOME, Nome; SOBRENOME, 

Nome. Título. Edição. Local: Editora, data. Volume ou total de 

páginas. (Série ou Coleção). 

 

 CASCUDO, L.C. Mouros, franceses e judeus: três presenças 

no Brasil.  3. ed. São Paulo: Global, 2001. 111 p. (Coleção 

História, 16). 
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Referências 

 Capítulo de livro 

 

 SOBRENOME, Nome. Título do capítulo. In: SOBRENOME, 

Nome. Título do livro: subtítulo. Local: Editora, data. páginas 

inicial-final do capítulo. 

 

 NASCIMENTO, Arlindo Moraes do. Formação e suspensão do 

vínculo de emprego. In: SOUZA, Pedro Paulo. Iniciação ao 

direito do trabalho. 32. ed. São Paulo: LTR, 2006. p. 151-162. 
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Referências 

 Norma técnica 

 

 AUTORIA INSTITUCIONAL. Título. Local: Editora, data. Total de 

páginas. 

 

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). 

NBR 10520: informação e documentação: citações em 

documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 7 p. 
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Referências 

 Órgãos governamentais / publicações oficiais 

 

 PAÍS, ESTADO OU MUNICÍPIO. Entidade Governamental 

(seguida da subordinação hierárquica se houver). Título. Local, 

data. Total de páginas. 

 

 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Direito Econômico 

(SDE). Relatório de atividades. Brasília, 1993. 28 p. 

 

 SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Diretrizes 

para a política ambiental do Estado de São Paulo. São Paulo, 

2008. 35 p. 
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Referências 

 Dissertações e teses 

 

 SOBRENOME, Nome. Título da tese ou dissertação: subtítulo. 

Data de defesa. Total de páginas ou folhas. Dissertação ou Tese 

(Mestrado ou Doutorado em área de concentração) - 

Departamento ou Centro, Instituição, Local, data de publicação. 

 

 SILVEIRA, D. B. Falas e imagens: a escola de educação infantil 

na perspectiva das crianças. 2005. 173 f. Tese (Doutorado em 

Educação) – Centro de Educação e Ciências Humanas, 

Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2006. 
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Referências 

 Trabalhos apresentados em congressos, simpósios etc 

 SOBRENOME, Nome; SOBRENOME, Nome. Título do trabalho. 

In: TÍTULO DO EVENTO, nº., data, Local de realização. Anais... 

ou Resumos... ou Proceedings... Local de publicação: Editora, 

data. páginas inicial-final do trabalho. 

 

 BRAYNER, A. R. A.; MEDEIROS, C. B. Incorporação do tempo 

em SGB orientado à objetos. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 

BANCO DE DADOS, 9., 1994, São Paulo. Anais do XIII 

Simpósio Brasileiro de Banco de Dados. São Paulo: USP, 

1994. p. 16-29. 

 

 OBS: Para trabalhos consultados em meio eletrônico, seguir o modelo acima, 

acrescido das informações sobre a disponibilidade e o acesso: Disponível em: 

<endereço eletrônico completo>. Acesso em: data. 
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Referências 

 Trabalhos acadêmicos e apostilas 

 

 SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. Local: Departamento, 

data. Número de páginas. Trabalho de Conclusão de Curso ou 

Trabalho de Graduação ou Relatório de Estágio ou Apostila. 

 

 RIZZO, S. R. Qualidade em serviços: um estudo de caso. São 

Carlos: UFSCar/DEP, 1999. 111 p. Trabalho de Conclusão de 

Curso. 
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Referências 

 Publicações em periódicos 

 

 SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título do periódico, 

Local, volume, número, páginas inicial-final do artigo, data. 

 

 MASIERO, P.C. et al. A Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações da Universidade de São Paulo. Ciência da 

Informação, Brasília, v. 30, n. 3, p. 23-27, set./dez. 2001. 

 

 OBS: Para trabalhos consultados em meio eletrônico, seguir o modelo acima, 

acrescido das informações sobre a disponibilidade e o acesso: Disponível em: 

<endereço eletrônico completo>. Acesso em: data. 
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Referências 

 Fontes eletrônicas – sites da Internet 

 

 SOBRENOME, Nome ou AUTORIA INSTITUCIONAL ou entrada 

pelo TÍTULO (se não houver autoria). Título. Disponível em: 

<endereço eletrônico>. Acesso em: data. 

 

 BALTAZAR, A. P. E-futuros: projetando para um mundo digital. 

Disponível 

em:<http://www.vitruvius.com.br/arquitetos/arq000/esp077.asp>. 

Acesso em: 09 abr. 2007. 

 

 Nota da norma: Não se recomenda referenciar material de curta 

duração na rede. 
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Exercícios 

 Defina os principais tipos de leitura de textos científicos: 

de scanning, de significado e de estudo. 

 Como se pode avaliar a qualidade da produção científica 

de uma instituição ou pesquisador? 

 Um pesquisador possui a  

seguinte produção científica: 

 

 

 

 

 

Determine o seu Fator-H. 
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Artigo Citações 

Measuring the effect of Zn on... 0 

A new formultion for the HST problem 3 

Evaluating the software development ... 2 

A guide to software project managment 2 

 Apresente a citação e 

referência bibliográfica 

do seguinte trabalho 

de um periódico: 
Autores João Silva; José Santos 

Título A new software development scheme 

Periódico Journal of Software Engineering 

Ano 2012 

Local Amsterdã 

Vol. e número v. 13 n. 2 

Páginas p. 27-38 
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NBR 10520: informação e documentação: citações em 

documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 7 p. 

 


